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1 MEMÒRIA
FINALITAT DEL PLA DE MILLORA URBANA
La finalitat del pla de millora urbana PMU és la de concretar la localització de les
reserves per a sistemes locals que el POUM no preveu relatiu a la zonificació de la clau
X. El PMU no altera les determinacions del pla general, ni els usos principals, ni els
aprofitaments, ni les càrregues urbanístiques, ni l'estructura fonamental establerta pel
planejament general, per tant no s'escau una modificació del POUM.
A aquest efectes es considera que no hi ha alteració dels aprofitaments i les càrregues
urbanístiques atès que el pla manté els usos principals i l'edificabilitat bruta permesa
establert pel pla d'ordenació, i determina unes càrregues de cessió de sòl i
d'urbanització compatibles i equivalents a les derivades del planejament general.
Tampoc hi ha alteració de l'estructura fonamental del planejament, donat que es
manté la destinació a sistemes dels terrenys qualificats per sistemes generals i locals,
sense perjudici que pugui introduïr ajustos en la seva delimitació, atès que es proposa
una zonificació d'espais públics per desenvolupament del planejament, no continguda
en aquest, i no altera les funcionalitats o superfícies mínimes i màximes regulades pel
POUM.
En tot cas els paràmetres que aquest PMU regula venen encaminats a augmentar la
superfície de cessió del sòl públic, a reduïr la edificabilitat màxima determinada per la
unitat d'actuació en un aspecte molt puntual que el POUM contempla, a l'efecte
d'ajustar els costos d'urbanització de forma més permenoritzada i equilibrada, a
delimitar una zona de divisió poligonal a l'efecte de millorar i fer mes efectiva la gestió
del sòl i a canviar el sistema d'actuació de cooperació al de compensació bàsica en els
poligons subdividits amb la mateixa finalitat, determinacions regulades i compatibles
amb el planejament municipal.
Es considera també que d'acord amb el TRLUC no és necessaria la incorporació d'un
informe ambiental atesa la finalitat del pla de millora i la naturalesa de les actuacions
previstes. D'acord amb les anteriors, no s'en dedueix una incidència significativa en
els usos residencials preexistents, sense consequències socials i econòmiques
derivades de la seva execució, i no altera els interessos de la població afectada en
especial referència a les previsions en matèria d'habitage protegit i assequible i a
l'efectivitat del dret de reallotjament.

OBJECTIUS
Per tal de garantir la subdivisió poligonal i facilitar la gestió del sòl, atesa la excessiva
extensió de la unitat d'actuació, i atesa la necessitat de qualificar el sòl delimitat pel
perímetre de la UAD 1,6, es requereix la redacció d'una figura de planejament que
tingui la facultat de qualificar i situar en el territori els sols destinats a Equipaments
(E) i Zones Verdes (P), que queden incloses en les claus X, sòls destinataris de les
cessions corresponents i obligatòries del sector, i que el POUM regula en les seves
corresponents fitxes de cada unitat.
Concretament, de les dues zones qualificades en clau X a la UAD1,6, d'acord amb el
planejament urbà, se'n deriven les zones verdes, les zones per equipaments, i la resta
esdevé sòl edificable d'aprofitament privat, clau 5c1, en una proporció determinada
pel POUM.
La superfície exacta de cada zona sí que queda especificada en el POUM però no així
la seva localització en el terreny.
És necessaria per tant la redacció d'un pla de millora urbana, d'iniciativa privada, que
defineixi la posició, forma i superficie de les zones de cessió pública, i ordeni
detalladament el sòl d'aprofitament privat, el públic, les intensitats, usos, i
edificabilitats regulades pel POUM, i la seva distribució territorial en l'àmbit de
l'actuació.
El pla de millora urbana, endavant PMU, ajusta alguns paràmetres relatius a
l'edificabilitat de les zones, les claus, i l'edificabilitat per tal de millorar alguns
aspectes de la normativa municipal, que en la pràctica són de difícil aplicació i
produeixen un efecte contrari al pretès, pel que fa al repartiment de beneficis i
càrregues dels propietaris inclosos dins de la unitat d'actuació.
INICIATIVA
El present pla de millora es redacta a petició de la iniciativa privada.
Nom: Ronald Stephen Sellick
NIE: X-8958143-B
Nacionalitat: Anglesa
Domicili: Cra Roquetes Reguers nº T345, nº 14
Municipi: 43520 Roquetes
Telèfon: 629 46 98 22
TÈCNIC REDACTOR
EstudiBel, Aquitectura i Urbanisme SLP
CIF: B-43581214
Adreça: Plaça d'Espanya 8, 2on, 1a
Municipi: 43500 Tortosa
Arquitecte: Jaume Bel Homedes
NIF: 40,926,289 C
Col.legiat: 23644/6
Telèfon: 616 43 67 89
Correu-e: jb@estudibel.com

MARC LEGAL
El present Pla de Millora Urbana PMU UAD1,6 compleix amb les determinacions
establertes per la legislació urbanística vigent:
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme.
Decret 305/2006 de 18 de Juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Roquetes, de 7/11/2013.
Acord Gov 130/2010 de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Territorial de les Terres de
l'Ebre.
i la legislació sectorial comunitària, estatal, autonòmica i local vigents. Qualsevol
referència, a la legislació urbanística vigent, ha d'entendre's que es refereix als
anteriors textos.
SITUACIÓ I ÀMBIT
La UAD 1,6 es troba situada al llarg de la carretera T 342 de Roquetes als
Reguers, en la seva vessant nord.
Linda al sud amb el sector U al costat de les intal.lacions de l'antiga fàbrica
LEAR. Linda a l'oest amb el sector V, al nord amb el sòl no urbanitzable, i al
sud amb la carretera T 342 de Roquetes al Reguers.
La Unitat d'actuació 1,6 (UAD 1,6) forma part del desenvolupament del sol urbà del
POUM de Roquetes, el qual va ser aprovat per la (CUTE) Comissió Territorial
d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre i publicat al DOGC el 7 de Nov de 2003.
Esta situat al Nord del la Carretera del Reguers colindant amb les antigues
intal.lacions de la fàbrica LEAR, i és una zona de cases unifamiliars
disseminades, amb un grau de consolidació elevat pel que fa a l'ocupació de
les parcel.les.

PLANEJAMENT VIGENT
Article 9. Desenvolupament del Pla en Sòl Urbà
1. Serà necessària i obligatòria la prèvia formulació de projectes de
compensació o de reparcel·lació i d’urbanització en les Àrees o unitats
d’actuació en què així expressament sigui previst. En aquests casos, la
formulació d’aquests projectes serà:
b) Per a les Unitats d’Actuació en disseminat (U.A.D.1.1. a U.A.D.4.0.), seran
d’iniciativa pública, i per tant s’actuarà pel sistema de cooperació, sense
invalidar la possibilitat de que els propietaris, mitjançant el quòrum general
establert, actuïn per compensació.

Article 175. Definició i UAD
1. Correspon a les àrees on en general s’ha produït parcel·lació irregular de sòl
no urbanitzable o urbanitzable segons el Pla General que es revisa, i la
implantació d’edificació majoritàriament destinada a habitatge unifamiliar i
amb el tipus d’edificació aïllada.
2. El Pla General divideix aquestes àrees en “unitats d’actuació procedents de
disseminats” (en endavant U.A.D.) i distingeix entre les que es poden
desenvolupar autònomament (numeració acabada en zero) i les que
requereixen estudis conjunts previs al seu desenvolupament (numeració
acabada en 1, 2, 3...).
3. El Pla General, als plànols de la sèrie N3, determina detalladament: a) La
vialitat, que garanteixi per a cada UAD un vial d’amplada mínima de 6,00 m.
per connexió amb les vies principals del territori. El vial principal de cada UAD
ha de garantir un ample mínim de 8,00 m., i la resta de 6,00 m., d’acord amb
el Decret 241/1994, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra
incendis en els edificis, complementari de la NBE-CPI/91.
b) Les cessions mínimes per a espais lliures i equipaments, o bé les zones clau
X de les quals s’han d’obtenir les esmentades cessions mínimes, proposant en
aquest cas la seva localització concreta a la tramitació dels Plans Especials de
l’article 178.
c) En qualsevol dels cassos de l’apartat anterior, les cessions mínimes seran:
38 m² de sòl net per a cada habitatge en concepte d’espais lliures.
6% de la superfície de la UAD en concepte d’equipaments.
4. El destí de les cessions per a equipaments es limitarà a escoles maternals,
centres d'assistència preescolar, d'educació general bàsica, d'assistència
primària i assistència a la vellesa. Tanmateix són de cessió gratuita i llure de
càrregues els sòls destinats a infraestructures de serveis tècnics.
5. Els diversos paràmetres de les U.A.D. s’expressen en els següents quadres:
5C: Procedent de les U.A. en Disseminats.
X: Veure articles 175 i 176 de les NNUU.
P: Espais lliures (mínim 38 m²/habitatge).
E: Equipaments i dotacions (mínim 6% superfície total de la U.A.D.

V: Vialitat.

Article 176. Tractament i tipus d’UAD
Es distingeixen dos tipus d’UAD
1. Aquelles on els propietaris han de cedir el sòl destinat a espais lliures i/o
equipaments, així qualificat als plànols d’ordenació. Són les UAD D.1.1. (plànol
N3.4.) i D.4.1. (plànol N3.10.)
2. Aquelles on els propietaris amb qualificació 5c han de col·laborar
econòmicament a les cessions per espais lliures i/o equipaments que
efectuaran els propietaris en clau X.
2.1. Els propietaris en clau X cediran sòl per a sistemes, en proporció mai
superior al 50% del sòl qualificat X a cada U.A.D., i fins a arribar als valors
expressats al quadre adjunt de les U.A.D. En el cas de que els propietaris en
clau X també ho siguin de vials o part de vials adjacents, aquests darrers
tindran la consideració de X als efectes del màxim de 50% de cessió expressat.
2.2. Aquesta cessió lliure de càrregues s’efectuarà a través del
desenvolupament dels Plans Especials previstos a l’article 178.
2,3 En contrapartida de la cessió efectuada, els propietaris podran parcel·lar la resta
de la finca en parcel·les no inferiors a 750 m² (clau 5c1) i amb
edificabilitat doble de l’acceptada per a la clau 5c, obtenint el mateix número
de parcel·les que si no haguessin efectuat la cessió, i obtindran de la resta dels
propietaris, en compensació per la seva major cessió, una quantitat per m² de
la finca neta en clau 5c, destinada a reduir la seva quota d’urbanització.
Plànol de la UAD 1,6 planejament vigent

CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT
La unitat d'actuació disseminada 1,6 objecte d'aquest document, igual com
altres veïnes és de grans dimensions, amb nombroses propietats amb
parcel.les edificades, que s'han anat consolidant als llarg dels anys de manera
irregular. El sistema pel desenvolupament del Sol Urbà que preveu el Pla
d'Ordenació és de de reparcel.lació per cooperació.
La iniciativa de desenvolupament correspòn a l'Ajuntament. Aquest fet
representa que sigui un procés llarg i costós donades les dificultats de gestió
que implica garantir els drets dels propietaris que encara no han edificat, amb
les compensacions dels propietaris que fa molts anys que van edificar, i
costejar les elevades despeses d'urbanització no és una questió prioritària en
les seves economies, o senzillament no poden. Per aquesta raó es veu limitat
els desenvolupament de les unitats de gestió, sobre tot si hi ha molts de
propietaris inclosos.
Per altra banda la llei d'urbanisme preveu mecanismes per subdividir les
unitats d'actuació i facilitar així la gestió, reduïnt la superfície dels sectors i el
nombre de propietaris a reparcel.lar, amb condicions d'urbanització
equilibrades respecte de la resta del polígon.
Aquest Pla de Millora proposa la subdivisió poligonal en dos àmbits més reduïts, i
pretèn simplificar el procés al subdividir la gestió i urbanització d'un sector més petit,
de forma que es garanteixi la construcció de la urbanització de les finques incloses, i
puguin exercir el dret a edificar.
Les condicions de reparcel.lació seràn per al polígon subdividit, per compensació
bàsica, fet que agilitzarà el desenvolupament, sempre i quan sigui de forma
compatible i equilibrada amb la resta del sector i amb les condicions ambientals del
l'entorn.
La subdivisió de polígons d'iniciativa privada, és un sistema que descarrega
l'administració de formular plans i projectes complementaris, evita la
discrepància dels ciutadans que no poden desenvolupar els sòls respecte dels
que volen fer-ho, en responsabilitza els particulars de la seva organització,
simplifica la gestió, i en definitiva en resulta una eina eficaç per transformar i
urbanitzar el sòl de forma progressiva.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

Plànol de la proposta d'ordenació.
La proposta basa la seva ordenació en la zonificació de les zones derivades de la clau
X en la seva localització exacta en el terreny.
Parteix dels paràmetres del POUM per al polígon UAD 1,6, que són els següents:
Superfícies de la clau 5c: 46.909 m2
Superfície de clau X: 13.112 m2
Superfície de Viari: 8.221 m2.
Superfície total de l'àmbit: 68.242 m2
De la resta de la superfície de l'àmbit respecte del vial i la clau X obtenim la superficie
de clau 5c, que en resulta: 46.909 m2
De la clau X s'en deriven tres qualificacions:
Les Zones Verdes P
Els Equipaments E
L'aprofitament privat 5c1
Pel càlcul de la superfície d'equipament apliquem el 6% a la superfície total de l'ambit
i obtenim 4.094 m2 de zona d'equipament.

Pel càlcul de les zones verdes, a raó de 38m2/habitatge, dividim la superfície de sòl
privat entre la parcel.la mínima i obtenim 31 habitatges, els quals, a 38m2/hab
obtenim 1.178 m2 de zona per espais lliures, clau P.
Com que la clau X també genera aprofitament privat, dividim la seva superfície entre
la parcel.la mínima i obtenim 8 habitatges. A raó de 38m2/hab obtenim 304m2.
La suma de les dos zones verdes resulta de 1.482 m2.
La superfície restant de clau X es sòl privat, 7.535m2, amb 8 parcel.les qualificades de
5c1 de 942 m2 cadascuna.
Per tant de la descomposició de la clau X, la zonificació final resulta de la següent
manera:
Superfícies de la clau 5c: 46.909 m2
Superfície de la Clau 5c1: 7.535 m2
Superfície d'Espais lliures: 1.482 m2
Superficie d'equipaments: 4.094 m2
Superfície de Viari: 8.221 m2.

68,73%
11,04%
2,17%
6,00%
12,04%

Superfície total de l'àmbit: 68.242 m2

100%

D'acord amb el POUM en l'article 176 2,3, “En contrapartida de la cessió efectuada,
els propietaris podran parcel·lar la resta de la finca en parcel·les no inferiors a 750 m²
(clau 5c1) i amb edificabilitat doble de l’acceptada per a la clau 5c, obtenint el mateix
número de parcel·les que si no haguessin efectuat la cessió, i obtindran de la resta
dels propietaris, en compensació per la seva major cessió, una quantitat per m² de la
finca neta en clau 5c, destinada a reduir la seva quota d’urbanització.”
Això representa que els propietaris en X, podran (si ho desitgen), gaudir del doble
d'edificabilitat 0,2 assignada a la clau 5c i passar a edificabilitat 0,4 en clau 5c1, i de
parcel.la mínima 1500m2 a 750m2, en compensació per la seva major cessió. I a més
rebre una compensació econòmica dels altres propietaris per haver efectuat una major
cessió.
Aquest supòsit que preveu el POUM d'atorgar més aprofitament als drets dels
propietaris X, a més de ser compensats econòmicament per la resta en clau 5c,
només és “just” quan es desenvolupa la unitat d'actuació sencera, on els beneficis i
càrregeues queden equilibrats entre tots per tenir, amb caràcter absolut els mateixos
drets urbanístics, amb l'afegit de la compensació econòmica envers els propietaris de
clau X, per haver realitzat les cessions en el seu sòl.
Però produeix l'efecte contrari en subdivisions poligonals petites, sense
compensacions en el cas de propietari únic, els quals per equilibrar els poligons han
de reduïr aprofitament urbanístic, a costa de renunciar a part de l'edificabilitat.
El PMU regularà per tant l'edificabilitat en les claus 5c1 amb la creació de la clau 5c1*
atenent a la possibilitat que ofereix el pla, de que “podran” (Art 176 2,3) gaudir d'una
major edificabilitat, però, d'acord amb el cas, també podran acollir-se a una menor
edificabilitat regulada en la seva clau 5c1* a efectes d'equilibrar els ingressos i
despeses repecte de la resta de propietaris inclosos en la UAD i reduïr els costos
d'urbanització.

DEFINIFICÓ DETALLADA DELS OBJECTIUS DEL PMU
Ordenació i Zonificació
D'acord ambel POUM de Roquetes, Art. 175,b es determina les cessions mínimes, o be
les zones de clau X de les quals s'obtindran les cession mínimes. El PMU proposa la
seva localització concreta, les seves superfícies, i els aprofitaments privats derivats de
la clau X. El el cas de la UAD 1,6, les parcel.les edificables en sòl qualificat X seràn
7.536m2 en 8 parcel.les de 942m2
S'ordena la zona d'equipaments amb dues zones discontinues qualificades amb la clau
E, de 1.428m2 i 2.666m2, sumant un total de 4.094m2 que equival al 6% de la
superfície total del sector.
La zona d'espais lliures s'ordena amb una sola zona continua d'espais lliures, clau P,
de superfície equivalent a 38m2 de zona verda per habitatge en clau 5c, amb una
superfície de 1.178m2 i de 304m2, amb la mateixa proporció de 38m2/hab per als 8
habitatges 5c1 derivats de la clau X, sumant un total de 1.482m2, situada en una
posició central respecte de la UAD, amb bona comunicació viària, i donant servei a tot
el sector.
La resta de parcel.les qualificades pel POUM com a 5c no sofreixen modificacions o
variacions amb 46.909m2 destinats a residencial 5c, ni tampoc l'ordenació i superficie
de vial, de 8.221m2, el qual permaneix invariable al que determina el POUM.
Divisió poligonal
Com s'ha exposat en els apartats anteriors, i d'acord com es regula al Pla Municipal i
en el TRLUC podran dividir-se els sectors en unitats més petites per millorar la gestió
del sòl pel que fa a les reparcel.lacions com en els projectes d'urbanització.
A tal efecte, el PMU proposa una divisió poligonal del la UAD en dos sectors més
petits, anomenats Poligon 2 UAD1.6 de superfície 5.392 m2, corresponent a la
superfície de la finca del promotor, i un altre anomenat Polígon 1 UAD1,6 de superfície
62.850m2 ocupat per la resta de propietaris i que correspon a la superfície total de la
UAD1,6 de 68.424 m2 excepte la delimitatda pel Polígon 2.
Definició de la Clau 5c1*
El Pla de Millora proposa la creació d'una clau 5c1* per modificació de la clau 5c1 que
es desprèn de la zona X edificable, regulada pel POUM a l'article 176 2,3, que
especifica que els propietaris inclosos en clau X podran parcel.lar la resta de la finca
en parcel.les no inferiors a 750m2 i edificabilitat doble de l'acceptada per la clau 5c,
passant d'edificabilitat 0,2m2st/m2sol a 0,4 m2st/m2sol.
En aquest sentit, a efecte de reduïr els costos d'urbanització que han d'assignar-se als
propietaris inclosos en clau X, per efecte de la distribució de beneficis i càrregues
convé renunciar a part de l'aprofitament urbanístic que assigna el pla, a l'objecte que
puguin equilibrar els aprofitaments respecte de la resta de propietaris del sector.

El concepte indicat a l'article anteriorment esmentat relatiu a que els propietaris
“podran” parcel.lar amb edificabilitat doble que els inclosos en la clau 5c, donant a
entendre que és una questió voluntària i no obligatòria, no especifica com cal actuar si
la opció escollida és la de no optar a l'increment de l'edificabilitat. És cert que un
propietari pot no esgotar el sostre màxim edificable de forma voluntària a l'assignada
pel planejament, però en el càlcul dels aprofitaments i de l'assignació dels drets
urbanístics de cada propietat han de computar-se els màxims que atorga el pla,
havent d'acceptar obligatòriament el doble d'edificabilitat i el sostre màxim regulat.
D'acord amb aquest plantejament, l'unica forma d'equilibrar l'aprofitament urbanístic
d'un sector determinat, amb l'objectiu de sufrafgar un costos d'urbanització justos, és
la renuncia expressa d'edificabilitat, i concretar explícitament el màxim sostre
edificable en el desenvolupament del nou sector, a efectes de mesurar els
aprofitaments en el projecte de reparcel.lació econòmica, sobre tot si tenim en compte
que en una reparcel.lació voluntària de únic propietari per efecte de la divisió
poligonal, aquest queda aillat respecte la gestió urbanística de la resta propietaris
inclosos en altres polígons, i en aquest supòsit, la compensació econòmica de
reparcel.lació de propietari únic a que te dret dels altres propietaris per haver
efectuat una major cessió pot veure's compromesa.
Per aquesta raó, el pla de millora urbana ha d'establir una modificació de la clau 5c1
mitjançant la creació de la clau 5c1* on s'estableixi que el sostre edificable màxim
sigui de 200m2 per la nova clau 5c1* en lloc de 400m2 de la clau 5c1, i establir un
valor màxim regulat que, amb la renuncia expressa a part de d'edificabilitat, el
projecte de reparcel.lació determinarà les assignacions dels drets urbanístics més
ajustats pel que fa als percentatges finals d'adjudicació traduïnt-se en un repartiment
més reduït de la quota d'urbanització corresponent.
Infraestructures urbanes
Vialitat
El sistema viari respectarà les determinacion del Pla d'Ordenació Municipal.
S'aporta la secció de la carretera T-342 que contenen el plànols d'ordenacoió sèrie N3,
pel que fa a les amplades, mitjanes, vials de serveis i voreres.
Consta d'una calçada central principal, de doble sentit de 7m d'amplària, com a eix
viari principal de la carretera, cap als Reguers i Alfara. A banda i banda del viari
principal existeixen dos viaris de servei de 5m d'amplària per donar accés als diferents
sectors enfrontats amb la carretera, separats per un franja verda que conté la cuneta,
3m d'amplària, més una vorera als extrems exteriors de 2m, sumant un total de 30
metres entre les dues linies viaries oposades que delimiten el sòl privat del públic.
El pla de millora urbana no incideix en el desenvolupament d'aquesta infraestructura,
no en modifica ni el traçat ni les amplades dels ferms així com tampoc les linies
d'edficiació.
Es grafia la seva implantacio sobre el terreny, amb caràcter informatiu, per delimitar
el límit entre el sòl urbà i el domini públic viari.
Per que fa al tram d'obra d'urbanització viària que afectarà el desenvolupament del
Polígon 2 que esdevindrà de la divisó poligonal de la resta de la Unitat d'Actuació 1,6,

les seves especificacions tècniques seran les determinades pel POUM en la secció
anterior.
El PMU no incideix tampoc en el viari interior de la unitat d'actuació, el qual queda
establert per l'ordenació del pla d'ordenació i és suficient en quantitat per donar servei
al sector.
Xarxes de serveis
Les xarxes de serveis de la UAD1,6 s'estudiaran detalladament mitjanjant un Pla
Especial d'infraestructures que serveixi pel desenvolupament de les unitats d'actuació,
d'acord amb l'article 178.
Queda fora de l'abast d'aquest pla de millora urbana l'estudi i el desenvolupament de
les xarxes generals del sector, atès que l'objecte d'aquest pla de millora només
incideix en la zonificació i en un paràmetre de relatiu a l'edificabilitat de les parcel.les
en clau 5c1*, situades a l'interior d'una subdivisió poligonal d'un sector més petit
anomenat Polígon 2, tal com s'ha expressat anteriorment.
Mentrestant no es desenvolupi el pla especial d'infraestructures que preveu el pla de
general d'ordenació, caldrà que tots els polígons que es subdivideixin i desenvolupin
funcionin de forma independent, sense alterar el correcte funcionament dels serveis
urbanístics generals.
Avaluació econòmica i equilibri poligonal
El present pla de millora, com s'ha comentat en el punt primer, te com a principal
objectiu la zonificació derivada de la regulació del pla d'ordenació per situar en el
terreny les àrees de cessió d'espais públics com equipaments i zones verdes, a
l'objecte de facilitar la gestió posterior de la unitat.
Però aquesta zonificació mitjançant un pla de millora previ és útil si pensem en el
desenvolupament de la unitat en sectors dividits més petits. Qualsevol acte de divisió
o de gestió de la UAD requereix la situació de les àrees on cedir amb la proporció que
regula el pla municipal, atès que es deriven de la qualificació X zonalment inconcreta.
Per tant, d'aquest fet es desprèn que la redacció del pla de millora tingui per objecte
facilitar la gestió en polígons menors que identifiquin amb precisió les seves
obligacions i aprofitaments.
Per l'elaboració d'aquest document han hagut d'estudiar-se amb especial detall els
processos que esdevindran a continuació com el de la divisió poligonal, que
necessàriament haurà d'estar equilibrada respecte la resta, al mateix temps que la
reparcel.lació completa de tota la unitat d'actuació, a l'efecte que aquesta divisió sigui
econòmicament factible. S'han calculat el repartiment de càrregues permenoritzat,
avaluat els drets d'adjudicació proporcionals a les finques aportades, als usos i
intensitats del sòl i avaluat els costos d'urbanització.
I una altra questió no menys important. D'acord amb el POUM, els propietaris de sòl
en clau X ténen dret a rebre una compensació econòmica de la resta de propietaris no
inclosos en clau X per efecte d'haver efectuat una cessió major. Però amb divisions i
reparcel.lacions petites amb únic propietari, cal quantificar l'abast de les
compensacions si tenim en compte que les despeses per urbanització no es
comparteixen en el seu sector. Cal conéixer en aquests casos si les compensacions a
rebre són majors que els costos d'urbanització i en quina proporció.

Per calcular les compensacions econòmiques ha estat necessari avaluar la
reparcel.lació sencera de la unitat d'actuació en tres escenaris diferents. El primer
escenari representa la proposta d'ordenació que es vol portar a terme, amb propietari
únic situat en clau X, amb cessió del sòl del 50%, i aprofitament urbanístic menor que
la resta de propietaris. Amb aquest escenari el saldo resultant és positiu donat que la
compensació a rebre dels altres propietaris és superior als costos d'urbanització, a
costa d'un ínfim aprofitament molt menor del màxim admès pel pla.
El segon escenari estudiat és la reparce.lació amb la cessió del sòl de 20% tal com
estipula la fitxa de la unitat d'actuació 1,6, on tots els propietaris cedeixen la mateixa
proporció de sòl i tots tenen l'edificabilitat que regula el pla, però els propietaris X
continuen éssent els destinataris de les cessions en el seu sòl, no així els 5c, i el
resultat és negatiu amb costos d'urbanització superiors que les compensacions a
rebre, però a canvi d'un major valor urbanístic de la propietat resultant i amb un
major aprofitament amb edificabilitat.
El tercer escenari és un supòsit teòric que es basa en considerar que tot els
propietaris estan en les mateixes condicions urbanístiques, reparteixen el sòl de cessió
uniformement a les finques aportades d'acord amb una ordenació teòrica, no basada
en drets de parcel.les i edificacions existents consolidades, on tots gaudeixen de
l'edificabilitat que els atorga el pla, urbanitzen i costejen també proporcionalment, i
actuen sense compensacions d'uns envers els altres. En aquest supòsit, els propietaris
actualment qualificats en clau X és en l'escenari que adquireixen majors aprofitaments
i valors d'adjudicació, i d'una proporcionalitat més justa i equilibrada en el repartiment
de càrregues d'urbanització. No existeixen les compensacions econòmiques. La
proporció del valor d'aprofitament urbanístic és superior al 25% respecte del escenari
dos, i quatre vegades i mitja superior respecte de l'escenari 1.
La conclusió d'aquest estudi reflexa clarament una sensibilitat del pla d'ordenació
municipal envers els propietaris situats en clau X el qual estableix una compensació
econòmica per les cessions efectuades però no n'estableix el criteri de compensació ni
el quantifica. A la pràctica aquests propietaris X en surten perjudicats respecte la
resta donat que efectuen les cessions en sol propi, al contrari dels no X, a canvi d'una
doble edificabilitat, meitat parcel.la mínima, i compensació econòmica, pero
proporcionalment amb el percentatge de superfície total de polígon tenen doble cost
d'urbanització per complir amb l'equilibri poligonal si exerceixen la divisió, i per tant
han de renunciar expressament a part de l'edificabilitat per reduïr els costos
d'urbanització i equilibrar els beneficis i càrregues.
Sistema d'actuació
La UAD 1,6 es desenvoluparàn pel sistema de cooperació d'acord amb les
determinacions del POUM de l'article 9,1,b de les NNUU.
Es podrà canviar el sistema de desenvolupament les les UAD pel sistema de
compensació bàsica.
En l'àmbit del Polígon 2, serà per compensació bàsica.
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100,00%

TOTAL

TOTAL SECTOR
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Equilibri de Polígons
L'estudi d'equilibri de polígons s'annexa al final d'aquest document.
Mobilitat Sostenible
El Decret 344/2006 de 19 de setembre, sobre la regulació dels estudis de mobilitat
generada, fixa l’àmbit d’aplicació en els casos següents:
Article 3
Àmbit d’aplicació
3-1-a Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis
3-1-b Planejament urbanístic general i llurs versions o modificacions, que comportin nova
classificació de sòl urbà o urbanitzable
3-1-c Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la
implantació de nous usos o activitats.

En el cas que ens ocupa, si bé un Pla de Millora Urbana és un planejament urbanístic
derivat, no té per objectiu la implantació de cap nou ús o activitat.
És manté l’ús residencial fixat pel POUM per a aquest sector en el urbà.
Així doncs no es considera necessària la redacció d’un estudi d’avaluació de la
mobilitat generada.

2 NORMES URBANÍSTIQUES
TITOL 1
CAPITOL PRIMER, DISPOSICIONS COMUNS
Article 1. Naturalesa.
El present Pla de Millora Urbana PMU UAD1,6 compleix amb les determinacions
establertes per la legislació urbanística vigent, el Decret legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, Decret 305/2006 de 18
de Juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
Respecta també el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Roquetes, de 7/11/2013, i
l' Acord Govern 130/2010 de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Territorial de les
Terres de l'Ebre, i la legislació sectorial comunitària, estatal, autonòmica i local
vigents. Qualsevol referència, a la legislació urbanística vigent, ha d'entendre's que es
refereix als anteriors textos.
Article 2 Àmbit territorial
L'àmbit d'aquest PMU UAD1,6 resta limitat a l'àmbit de la Unitat d'Actuació
Diseminada 1,6 del Pla d'Ordenació Urbanistica Municipal de Roquetes.
Article 3. Vigència del PMU
Entrarà en vigor a partir de la seva publicació de l'aprovació definitiva en el Diari
Oficial de la Generalitat, i la seva vigència serà indefinida d'acord amb el que disposa
l'article 92 del TRLUC del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost.
Article 4. Aprofitament Urbanístic. Dret i deures del propietaris.
Tant els propietaris de sòl del sector com l’administració, estaran obligats a complir les
disposicions contingudes en el PMU, al POUM de Roquetes i les descrites en els
articles, 36, 37 i 43 del TRLUC, i Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost i
articles 39 i 40 del RLUC 305/2006 de 18 de juliol (Drets i deures dels propietaris).
S'assenyala en especial l’obligació dels propietaris del sector de cedir a l’Ajuntament
de Roquetes el 10% de l’aprofitament urbanístic mig del sector.
El cost de les obres d’urbanització serà totalment a càrrec dels propietaris del sector
sota el principi de repartiment equitatiu, exclòs l’Ajuntament de Roquetes.
Article 5. Interpretació
La interpretació del PMU i de les seves ordenances es farà d’acord amb el seu
contingut i se subjectarà als seus objectius i finalitat. En cas de dubte o imprecisió,
prevaldrà la solució de menor edificabilitat i major dotació d’equipaments públics, així
com els plànols a escala més petites prevaldran sobre els d’escala més gran, pel seu
major grau de precisió. Tot allò que no estigui expressament regulat en aquesta

normativa, s’ajustarà al que determina el POUM de Roquetes.
Article 6. Qualificació
El sector de planejament derivat PMU UAD1,6 detalla la UAD 1,6 la qual ve definida
en el POUM de Roquetes, amb la qualificació de SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT, i es fixen
les seves condicions de desenvolupament.
Article 7. Documentació del PMU
D’acord a l’article 66 del TRLUC, Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, la
documentació del PMU serà la següent:
a.- La memòria
b.- Els plànols d’informació i d’ordenació.
c.- Les normes reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació del sòl
d.- L’avaluació econòmica de la promoció, i l’estudi i la justificació de la seva viabilitat
e.- El pressupost de les obres i els serveis, si s'escau d'acord amb la naturalesa i
finalitat dep PMU
f.- El pla d’etapes de les unes i dels altres, si s'escau d'acord amb la naturalesa i
finalitat dep PMU
g.- La divisió poligonal
h.- La justificació que es compleixen les determinacions del planejament urbanístic
general sobre mobilitat sostenible
i.- La documentació mediambiental pertinent i, com a mínim, l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental, d’acord al Decret 305/2006 de 18 de juliol (Art. 100)
j.- La justificació que s’adequa al Programa d’Actuació Urbanística Municipal, si s’escau
A més a més, i d’acord amb l’article 70 del TRLUC, DL 1/2010, les obres d’urbanització
que no tinguin la consideració de bàsiques han d’ésser objecte d’un projecte
d’urbanització d’obres complementàries, que aprovarà l’ajuntament, sense que sigui
preceptiu el tràmit d’informació pública, llevat dels supòsits d’ocupació temporal i
d’altres de previstos per la legislació d’expropiació forçosa.
La redacció de Plans Especials d'infraestructures restaràn a les determinacions del
POUM de Roquetes.
Els projectes d’urbanització no poden modificar les determinacions del planejament
que executen.
La documentació dels projectes d’urbanització ha de comprendre una memòria
descriptiva de les característiques de les obres, el plànol de situació degudament
referenciat i els plànols de projecte i de detall, el plec de prescripcions tècniques, els
amidaments, els quadres de preus i el pressupost.
Serà preceptiu l’acompliment de les determinacions dels capítols I i II del Títol Segon
del decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i Seguretat Social,
sobre supressió de barreres arquitectòniques.

CAPITOL SEGON. DESENVOLUPAMENT DEL PLA
Article 8. Règim General

1. Amb l’objectiu de complementar i desenvolupar les determinacions del Pla General, es
formularan Plans Parcials d’Ordenació, Plans Especials, d’acord amb l’establert al
TRLUC, 1/2010 de 3 d'agost.
2. Per a completar la regulació urbanística es podran formular també amb caràcter optatiu,
Plans de Millora Urbana, Plans Especials de Protecció, Ordenances Especials i Catàlegs.
Article 9. Desenvolupament del PMU
En virtut de l'article 9 del POUM “Desenvolupament del Pla en sòl Urbà” es redacta
aquest pla de millora urbana per desenvolupar el sòl urbà en els termes que
determina el TRLUC i el POUM.
D'acord amb l'article 9,3 del POUM es formula el PMU, atès que la seua finalitat és la
de complementar les determinacions gràfiques del POUM, precisar paràmetres
d'ordenació i modificar el sistema d'actuació de la repacel.lació.
Article 10. Adequació del Planejament Derivat a les determinacions del Pla
d'Ordenació.
El Pla de Millora Urbana respecta les determinacions del POUM. No redueix l'amplada
de vials ni les superfícies destinades a espais públics i dotacions comunitàries, no
origina increments de volum, no implica augments de l'ocupació de sòl ni de les
altures màximes, no incrementa la densitat de la població, ni altera els usos fixats pel
Pla General.
El Pla de Millora Urbana concretament regula les situacions dels espais per dotacions
públiques, augmenta les superfícies de cessions de sòl per les zones verdes, redueix
l'ocupació del sòl i redueix l'edificabilitat de l'àmbit o es circumscriu.

CAPITOL TERCER. GESTIÓ DEL PLA
Article 11. Sistema d'actuació.
El sistema d’actuació serà el de Compensació bàsica per tota la UAD 1,6 d’acord a
l'especificat al TRLUC, Decret Legislatiu 1/2010 i serà de iniciativa privada.
Article 12. Actuació pel sistema de compensació.
D'acord amb l'article 18,2 del POUM la cessió gratuïta de terrenys, obres
d’urbanització, instal·lacions i dotacions es farà efectiva a favor del municipi una
vegada executades les obres del projecte d’urbanització d’acord amb les previsions del
Pla d’Etapes de l’instrument urbanístic que hagi desenvolupat la corresponent Unitat
d’Actuació.

Article 13. Procediment
El procediment a seguir per l’execució del PMU s’ajustarà al disposat en els articles
124, 125, 126, 127 i 128 del TRLUC, Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'Agost. A aquests
efectes s’estableixen dos Polígons d’actuació que cobreixen tot el sector ordenat
pel PMU.
Article 14. Iniciativa i obligacions
1) D’acord a l’article 124.1. del TRLUC, en aquesta modalitat de compensació bàsica,
els propietaris aporten els terrenys de cessió obligatòria, executen a llur càrrec la
urbanització, en els termes i condicions que siguin determinades pel pla d’ordenació
urbanística o per l’acord d’aprovació del sistema de reparcel·lació, i es constitueixen,
mitjançant document públic, en junta de compensació.
2) D’acord a l’article 124.2. del TRLUC, la constitució de la junta de compensació a
què es refereix l’apartat 124.1 no serà obligatòria en els supòsits següents:
a) Si hi ha una única persona propietària o bé una única comunitat en proindivís,
sempre que aquesta situació es mantingui mentre s’executin les obres
d’urbanització.
b) Si ho acorda l’ajuntament corresponent, sempre que el projecte de reparcel·lació
voluntària compleixi els requisits i els criteris de representació i d’actuació
establerts per reglament. No obstant això, poden constituir en qualsevol moment
una junta de compensació.
3) D’acord a l’article 124.3. del TRLUC, la iniciativa de la modalitat de compensació
bàsica correspon als propietaris de les finques la superfície de les quals representi més
del 50% de la superfície total del sector de planejament urbanístic o del polígon
d’actuació urbanística.
4) D’acord a l’article 124.4. del TRLUC, els propietaris de finques compreses en un
polígon d’actuació urbanística sotmès a reparcel·lació que no hagin promogut el
sistema es poden adherir amb igualtat de drets i deures a la junta de compensació
que es constitueixi. Si no s’hi incorporen, la junta de compensació pot sol·licitar a
l’administració l’expropiació de llurs finques, en el qual cas gaudirà de la condició de
beneficiària de l’expropiació, o bé l’ocupació de les esmentades finques a favor seu,
d’acord amb el que estableix l’article 150, per possibilitar l’execució de les obres
d’urbanització.
5) D’acord a l’article 124.5. del TRLUC, en la modalitat de compensació bàsica, es
poden incorporar també a la junta de compensació, a més, els propietaris, els
promotors i les empreses urbanitzadores que hagin de participar amb els propietaris
en la gestió del polígon d’actuació urbanística, d’acord amb els requisits i les
condicions que siguin establerts pels estatuts i per les bases d’actuació.
6) D’acord a l’article 124.6. del TRLUC, la junta de compensació, en la modalitat de
compensació bàsica, té naturalesa administrativa, personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat per al compliment dels seus fins. En tot cas, a l’òrgan rector de la junta hi
ha d’haver un representant de l’administració actuant.

Article 15. Alliberament d'obligacions
1) D’acord a l’article 125.1. del TRLUC, si un sector de planejament urbanístic o un
polígon d’actuació urbanística sotmès a reparcel·lació, en la modalitat de compensació
bàsica, té per propietària una única persona, aquesta queda alliberada de les seves
obligacions un cop ha lliurat tant els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta com les
obres d’urbanització executades de conformitat amb els projecte aprovats.
2) D’acord a l’article 125.2. del TRLUC, en la modalitat de compensació bàsica,
l’alliberament total o parcial de la persona propietària única inicial, i la cancel·lació
consegüent de les garanties prestades, per raó de la subrogació en el seu lloc d’una
junta de compensació o de conservació o d’una tercera persona que la succeeixi en la
propietat, només té lloc si aquestes assumeixen expressament les obligacions
contretes per la persona causant i formalitzen les garanties adequades, un cop
aquesta ha complert les obligacions no susceptibles de subrogació.
3) D’acord a l’article 125.3. del TRLUC, la dissolució d’una junta de compensació, en la
modalitat de compensació bàsica, es pot acordar si:
a) Ha complert les seves obligacions i ha lliurat les obres d’urbanització, de
conformitat amb el projecte aprovat.
b) L’administració competent ha rebut els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta.
c) S’ha pagat el preu just, un cop sigui ferm a tots els efectes, si la junta és la
beneficiària de l’expropiació.
4) D’acord a l’article 125.4. del TRLUC, el que estableixen els apartats 1, 2 i 3, pel que
fa al lliurament de les obres d’urbanització, s’entén sens perjudici del silenci
administratiu positiu que s’hagi produït en la tramitació de la recepció.
5) D’acord a l’article 125.5. del TRLUC, en el supòsit regulat per aquest article, si la
conservació de les obres i de les instal·lacions de la urbanització és obligatòria,
l’ajuntament pot acordar d’ofici, a partir del moment que li són lliurats, la constitució
d’una entitat urbanística de conservació, que substitueix la persona propietària única
inicial o la junta de compensació pel que fa a l’obligació de conservació. En finalitzar el
termini obligatori de conservació, s’ha de repetir el procediment de lliurament i
recepció de les obres i les instal·lacions de la urbanització per l’administració
competent.
6) D’acord a l’article 125.6. del TRLUC, en cas que els promotors o els propietaris
inicials dels terrenys incompleixin les cessions obligatòries definides pels instruments
de planejament i delimitades per regularitzar o legalitzar parcel·lacions ja existents,
les cessions es poden inscriure en el Registre de la Propietat a favor de l’administració
competent sense consentiment de la persona que en sigui titular registral, mitjançant
la documentació determinada per la legislació hipotecària.
Article 16. Potestats de les juntes de compensació.
1) D’acord a l’article 126.1. del TRLUC, en la modalitat de compensació bàsica, la
incorporació dels propietaris a la junta de compensació no pressuposa, llevat que els
estatuts ho disposin altrament, la transmissió a la junta dels immobles que siguin
afectats dels resultats de la gestió comuna. En tot cas, els terrenys queden

directament afectats al compliment de les obligacions inherents a aquesta modalitat.
L’afectació ha de constar adequadament en el Registre de la Propietat.
2) D’acord a l’article 126.2. del TRLUC, en la modalitat de compensació bàsica, les
juntes de compensació actuen com a fiduciàries, amb ple poder dispositiu sobre les
finques que pertanyen als propietaris adherits a la junta, sense cap més limitació que
les que siguin establertes pels estatuts.
Article 17. Responsabilitats de les juntes de compensació.
1) D’acord a l’article 127.1. del TRLUC, en la modalitat de compensació bàsica, la
junta de compensació és directament responsable, davant l’ajuntament corresponent,
de la urbanització completa del sector de planejament urbanístic o el polígon
d’actuació urbanística i, si s’estableix expressament, de l’edificació dels solars
resultants.
2) D’acord a l’article 127.2. del TRLUC, en la modalitat de compensació bàsica, la
junta de compensació pot sol·licitar a l’ajuntament competent la utilització de la via de
constrenyiment per al cobrament de les quantitats endeutades a la junta pels seus
membres.
3) D’acord a l’article 127.3. del TRLUC, en la modalitat de compensació bàsica, la
junta de compensació és la beneficiaria de les expropiacions que sol·liciti a
l’ajuntament per raó de d’incompliment, tant pels membres de la junta com pels
propietaris que no s’hi hagin adherit, de les obligacions i les càrregues imposades per
aquesta Llei i pel planejament urbanístic.
Article 18. Afectació de finques i formulació del projecte de reparcel.lació
1) D’acord a l’article 128.1. del TRLUC, totes les finques incloses dins un polígon
d’actuació urbanística sotmès a reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica,
queden afectades al compliment dels deures imposats per aquesta Llei inherents a la
dita modalitat, encara que llurs propietaris no s’hagin adherit a la junta de
compensació. L’afectació ha de constar adequadament en el Registre de la Propietat.
2) D’acord a l’article 128.2. del TRLUC, en la modalitat de compensació bàsica, la
junta de compensació ha de formular un projecte de reparcel·lació que reparteixi els
beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació entre tots els propietaris del polígon
d’actuació urbanística.
3) D’acord a l’article 128.3. del TRLUC, tots els propietaris a què es refereix l’apartat
2 integren la comunitat de reparcel·lació, inclosos els que no s’hagin adherit a la junta
de compensació, sens perjudici de la facultat de la junta de sol·licitar l’expropiació de
les finques d’aquests darrers.
4) D’acord a l’article 128.4. del TRLUC, les quotes d’urbanització, en un projecte de
reparcel·lació sotmès a la modalitat de compensació bàsica, es fixen en funció dels
coeficients assignats a les finques resultants del projecte, d’acord amb el que
estableix l’article 114.4. Les quotes d’urbanització que corresponguin als propietaris
no adherits, un cop aprovades per l’ajuntament, a proposta de la junta de
compensació, són gestionades com les derivades de la modalitat de cooperació, sens
perjudici del que disposa l’article 116.2.

5) D’acord a l’article 128.5. del TRLUC, amb relació a les quotes d’urbanització a que
es refereix l’apartat 4, es pot acordar el pagament de bestretes, tant a càrrec dels
membres de la junta de compensació com a càrrec dels propietaris que no s’hi hagin
adherit.
6) D’acord a l’article 128.6. del TRLUC, l’execució d’una actuació urbanística per
reparcel·lació sotmesa a la modalitat de compensació bàsica no exclou la possibilitat,
fins que la junta de compensació no hagi formulat el projecte de reparcel·lació, de
concertar amb l’ajuntament corresponent la concessió de la gestió urbanística
integrada, d’acord amb el que disposa la secció 3ª.
CAPÍTOL QUART. RÈGIM DEL SÒL
Article 19. Règim Urbanístic
El règim urbanístic del sòl es defineix a la legislació vigent en matèria urnbanística de
catalunya, i en particular al POUM de Roquetes, mitjançant els seguents elements:

a) Classificació del sòl, segons el seu règim jurídic i el seu destí urbanístic
bàsic.
b) Determinació i regulació de l’estructura general i orgànica del territori.
c) Qualificació urbanística del sòl, incloent la seva divisió en zones.
Article 20. Qualificació de sòl.
El Pla de millora urbana, defineix i qualifica el sòl inclòs dins de la UAD1,6 que el
POUM regula, per desenvolupament de la qualificació X definida en l'article 175 relatiu
a la definició de les zones en les unitats d'actuació.
Complementa i situa en posició, forma i superfície, a l'interior de la unitat d'actuació
que regula, les zones anteriors no especificades pel pla d'ordenació, i accepta les
seves determinacions en quant a usos del sòl, intensitats i resta de paràmetres
urbanístics.
TITOL 2. SISTEMES
Article 21. Sistemes
Aquest pla de millora urbana adopta pel que fa als sistemes inclosos dins del seu
àmbit, la mateixa nomenclatura i normativa que el POUM de Roquetes, que li serveix
de referència.
Dins del PMU existeixen els diferents tipus de sistemes:
–
–
–

Sistema Viari
Sistema d'Equipaments
Sistema d'Espais lliures

Clau V
Clau E
Clau P

Pel relatiu a la definició, funcions, règim general, condicions d'ordenació i/o edificació
dels sistemes el PMU no estableix cap especificitat més enllà del que disposa el Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal de Roquetes, i es remet a les seves especificacions.
Es trasncriuen en el proper capitol els articles del POUM, de les qualificacions dels
sistemes inclosos en la UAD.
CAPITOL PRIMER. SISTEMA VIARI. CLAU V
Article 22. Definicions i caracteristiques
El sistema viari compren els espais reservats per a la xarxa viària i els estacionaments
amb l’objectiu de mantenir nivells suficients de mobilitat i accessibilitat entre els
diversos sectors i àrees del territori ordenat.
Es distingeixen:
– Carreteres i grans distribuïdors
–
Carreteres i grans distribuïdors entenent com a tals la vialitat de connexió interurbana
i principal i les vies urbanes més especialitzades en tràfic a través i d’accés (T341,
T342 i TV 3421).
–

Xarxa viària secundària o local

Vies secundaries, que constitueix el conjunt de l’entramat urbà amb un
mínim de continuïtat.
La xarxa viària secundària o local té com a tasca principal donar accés a les
edificacions i enllaçar amb les vies bàsiques, estant constituïda per les vies no
compreses en la xarxa bàsica i amb alineacions i rasants definides pel planejament
anterior que es conserva, o assenyalades en el present Pla o, com a desenvolupament
del mateix, en Plans Parcials o Especials, o Estudis de Detall que s’aprovin en el
successiu.
Per al desenvolupament i condicions el PMU es remet a l'article 84 del POUM i per la
necessitat de llicència a l'article 85.
CAPITOL SEGON. SISTEMA D'ESPAIS LLIURES URBANS. CLAU P
Article 23. Definició
Compren els sòls destinats a places i zones verdes en sòls urbans i urbanitzables.
Seran d’ús i titularitat pública.
Article 24. Condicions
1, Aquestes àrees hauran de disposar-se amb arbrat, jardineria i elements accessoris
com jocs infantils, mobiliari urbà, etc. Quan, per la seva extensió, tinguessin la
consideració de parc, admetran edificis culturals que necessàriament hauran d’ésser
d’ús i domini públics, sempre que ocupin menys del 5% de la superfície total del parc
en servei. L’altura màxima de les edificacions que es realitzin en aquest sòl, a partir
de l’aprovació d’aquestes normes, serà de 10 metres.

CAPITOL TERCER. SISTEMA D'EQUIPAMENTS I DOTACIONS. CLAU E
Article 25. Definició i domini
1. Comprèn els sòls destinats a usos públics o col·lectius al servei directe dels
ciutadans.
2. Normalment, aquests sòls seran de domini públic, si bé s’ha d’admetre la gestió i el
domini privats dels nous equipaments i dotacions, excepte quan es tracti de sòls de
cessió obligatòria i gratuïta, en el qual cas els equipaments i dotacions seran de
domini públic. També s’admeten els equipaments de propietat privada existents en el
moment de l’aprovació d’aquest Pla, mentre segueixen executant la seva actual funció
i comesa.
Article 26. Usos permesos.
Es permeten els usos següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sanitari i assistencial
Educatiu i socio-cultural
Recreatiu i esportiu
Oficines de caràcter públic, dependents de l’Administració.
Abastaments
Estacionaments

Article 27. Condicions
1. Les edificacions s’ajustaran a les necessitats funcionals dels diferents equipaments i
dotacions, al paisatge, al respecte a les condicions ambientals i a la integració en el
sector en el qual siguin ubicats.
2. Per als equipaments situats en sòl urbà i inclosos dins de mançanes, regirà el tipus
d’ordenació de la zona on sigui ubicat l’equipament i, en el seu cas, el de la zona
contigua, respectant les seves condicions d’edificació.
3. Per als equipaments situats en sòl urbà, però que no formin part de mançanes, i
per als situats en sòl urbanitzable, regiran les següents condicions d’edificació:
a) Altura màxima: 9 metres, que podran ultrapassar-se fins a un màxim de 12 metres
quan ho justifiquin les característiques i finalitat de l’equipament.
b) Ocupació màxima de la parcel·la: 40%.
c) Coeficient d’edificabilitat net: 1 m²/m².
Per als equipaments de titularitat pública que eventualment es puguin situar en sòl no
urbanitzable, les condicions seran les adequades als requeriments estrictes de
l’equipament.

TITOL 3. SÒL URBÀ
CAPITOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
Article 28.Definició.
Comprèn el Sòl Urbà el definit com a tal pels plànols d’Ordenació del POUM
Article 29. Règim jurídic del Sòl Urbà.
1. Els propietaris del sòl urbà hauran de córrer amb les càrregues i deures previstos al
TRLUC DL 1/2010 , i en especial, les de costejar la urbanització, i cedir gratuïtament
a favor de l’Ajuntament, els terrenys destinats a vials, parcs i jardins, dotacions i
equipaments que estiguin adscrits a alguna unitat d’actuació, pel procediment
establert a l’article 16 del POUM.
2. Per a que els propietaris de terrenys en sòl urbà puguin sol·licitar llicència
d’edificació, serà precís, a més de l’efectiu compliment, quan correspongui, dels
deures i càrregues descrits al número anterior, que la parcel·la reuneixi la condició de
solar i compti amb els següents elements d’urbanització:
Accés rodat, encintat de voravies, pavimentació de carrers i voravies, xarxa de
subministrament d’energia elèctrica i d’abastament d’aigües, enllumenat públic i xarxa
de sanejament.
3. L’Ajuntament podrà, però, atorgar la llicència, condicionada a la finalitzacióde les
obres d’urbanització quan els elements d’urbanització que faltin no siguin, ni l’accés
rodat, ni la xarxa de sanejament, ni la xarxa elèctrica i d’abastament d’aigua. En tot
cas, la concessió d’aquestes llicències condicionades haurà de complimentar els
requisits i condicions previstos als TRLUC, i en especial, el de presentació de fiança en
quantia suficient per a garantir l’execució de les obres d’urbanització que
corresponguin.
L’Ajuntament podrà exigir també la presentació de fiança per a garantir l’execució de
les obres de jardineria i arbrat i d’abastament d’aigües de rec i incendi, quan ho
consideri necessari i no estiguin ja executades.
4. L’exercici del dret a l’edificació i urbanització en el sòl urbà per part dels seus
propietaris, estarà també condicionat a l’aprovació definitiva dels instruments de
planejament previstos per a les Unitats d’Actuació amb caràcter obligatori, pel que fa
als terrenys inclosos dins de les àrees de desenvolupament.

CAPITOL SEGON. PARÀMETRES DE L'EDIFICACIÓ
PARAMETRES COMUNS A L'EDIFICACIÓ
Article 30. Paràmetres comuns
Pel que respecta a l'ordenació detallada dels paràmetres d'edificació, el pla de millora
no modifica les definicions o els paràmetres, i es remet als articles que siguin
d'aplicació del pl'a d'ordenació.
Els articles relatius són els 110 a 121 per que fa a definicions i especificacions de
parcel.la, solar, planta baixa, planta soterrani, planta pis, condicions higièniques
mínimes dels habitatges i locals, patis de llums, patis de ventilació, cossos sortints,
elements sortints, elements tècnics de les instal.lacions i edificabilitat.
PARÀMETRES ESPECÍFICS DE L'EDIFICACIÓ AILLADA
Pel que respecta a l'ordenació detallada dels paràmetres d'edificació aillada, el pla de
millora no modifica les definicions o els paràmetres, i es remet als articles que siguin
d'aplicació del plà d'ordenació.
Els articles relatius són els 133 a 136 per que fa a definicions i especificacions sobre
planta soterrani i planta baixa, altura màxima i nombre de límit de plantes, ocupació
màxima de parcel.la, separacions mínimes en els termenals de parcel.la i tanques.
CAPITOL TERCER. REGULACIO DE LES ZONES
Article 31. Zones
Aquest pla de millora urbana adopta pel que fa als sistemes inclosos dins del seu
àmbit, la mateixa nomenclatura i normativa que el POUM de Roquetes, que li serveix
de referència.
Dins del PMU existeixen els diferents tipus de zones:
–
–
–
–

Zona
Zona
Zona
Zona

d'edificació aillada
X (Art. 165 POUM)
d'edificació aillada en clau X
d'edificació aillada en clau X

Clau
Clau
Clau
Clau

5c
X
5c1
5c1*

Article 32. Zona d'edificació aillada. Clau 5c
El PMU assumeix i no modifica cap dels paràmetres regulats pel POUM per l'article 165
de definició de la clau 5, i les seves subclaus.
Es distingeixen dins de la UAD tres subzones:
– Clau 5c Clau procedent de les Unitats d'Actuació en Disseminat. (parcel.les
qualificades 5c) Regulada pel POUM en l'article 165. El PMU no la modifica.
–

Clau 5c1. Clau procedent de les Unitats d'Actuació en Disseminat. (parcel.les
qualificades X). Regulada pel POUM als articles 175, 176 i 177. El PMU no la
modifica.

–

Clau X. Clau procedent de les unitats d'actuació en disseminat. Regulades pel
POUM a l'article 175, 176 i 177. El PMU la desenvolupa en el seu àmbit.

–

Clau 5c1*. Nova qualificació que el PMU crea per modificació de la clau 5c1, per
modificació dels paràmetres d'edificabilitat i parcel.la mínima que l'article
176.2.3 del POUM estableix.

CAPÍTOL QUART. REGULACIÓ DE LES ZONES
Article 33. Definició.

1. Correspon a les àrees derivades majoritàriament de planejament parcial o d’Unitats
d’Actuació, caracteritzades pel tipus edificatori en edificació aïllada o aparellada i el seu
destí a habitatge unifamiliar.
En l'àmbit de la UAD es distingeixen les següents zones:
2. Es distingeixen les subzones:
- Clau 5c, procedent de les Unitats d’Actuació en Disseminat. (parcel·les qualificades 5c)
- Clau 5c1, procedent de les Unitats d’Actuació en Disseminat (parcel·les qualificades X).
3. Les claus 5b, 5c i 5d corresponen a Unitats d’Actuació, a desenvolupar segons
preveuen els capítols quart i cinquè del títol 3 del POUM.
Article 34. Tipus d'ordenació
Correspòn al tipus d'ordenació aillada.
Article 35. Condicions generals d'edificació de la clau 5c i 5c1
Les condicions generals d'edificació de les claus 5c i 5c1, queden regulades pels
paràmetres establerts en l'article 167 del POUM i que el Pla de Millora no modifica, i
són els següents:

(1) Altura màxima 3,50 m. Consumeix edificabilitat. Pot situar-se a façana o a
mitgera, en aquest cas amb autorització del veí.
(2) Només quan les parcel·les resultants de la subdivisió puguin complir tots els
paràmetres previstos.
(3) Sostre màxim 400 m² incloent edificació complementària.
(4) Per a noves edificacions 20% amb un màxim de 400 m², incloent edificació
complementària.
(5) Només quan les parcel·les resultants siguin superiors a 1.500 m² i puguin
complir els paràmetres anteriors i disposin de façana mínima de 20 m. Als
efectes d’obtenció d’aquesta façana podrà computar nova vialitat no
prevista a la UAD, resultant del projecte de parcel·lació i acomplint els
mínims de l’article 84.4., i dotada dels serveis mínims legals, amb l’excepció
del que preveu l’article 179, 2 a).
(6) Un lateral en mitgera.
(7) Parcel·la doble mínima.
(8) Les parcel·les existents a partir de 3.000 m² de superfície es podran
subdividir en funció del punt (5). Es considera parcel·la existent aquella que
estigui inscrita al Registre de la Propietat amb anterioritat a la data
d’aprovació inicial de la present revisió del PGO.

Article 36. Condicions generals d'edificació de la clau 5c1*
En virtut de l'article 176,2,3 del POUM de Roquetes i de l'article 27, es crea la clau
5c1* com a modificació de la clau 5c1.
PARÀMETRES

5c1 (art 167 POUM)

5c1*

750

942

15

15

15m

15m

Index edificabilitat

0,4

0,2

Ocupació màxima

40,00%

40,00%

Ocupació complementària

60m2

60m2

Altura màxima

6,5m

6,5m

Numero de plantes

PB+1P

PB+1P

Distàncies front-lateral-fons

6-3-3

6-3-3

Aparellades

Si

Si (7)

Subdivisió de parcel.les

(2)

(2)

1600 m3

1600 m3

Parcel.la mínima
Façana mínima
Diàmetre de la
circunferència minima.

Volum màxim

(2) Només quan les parcel·les resultants de la subdivisió puguin complir tots els
paràmetres previstos.
(7) Parcel.la mínima
CAPÍTOL CINQUÈ. REGULACIÓ D'USOS
Article 37. Condicions d'ús claus 5c, 5c1 i 5c1*
Per la regulació d'usos el PMU es remet a l'especificat al POUM en els articles 43 i
seguents, per que fa a la naturalesa dels usos, classificació, definició, així com la seva
regulació específica.
Es permeten els usos següents:
1. Habitatge, limitat a la seva modalitat d’unifamiliar, amb garatge particular
obligatori.
2. Restauració, utilitzant tot l’edifici.
3. Comercial petit, només en planta baixa.
4. Oficines - serveis en la modalitat de consultoris professionals i serveis
personals.
5. Sanitari - Assistencial ocupant tot l’edifici.
6. Socio – cultural

7. Industrial, en les modalitats i amb les limitacions dels art. 72 i 73.
8. Estacionament limitat a les necessitats del propi edifici.
9. Públic – administratiu

CAPÍTOL SISÈ. REGULACIÓ DE LES UNITATS D'ACTUACIÓ (Articles 173 al 181
del POUM)
Article 38. Tractament (Article 173 del POUM)
1. Les Unitats d’Actuació en sòl urbà tradicional, definides als plànols d’ordenació sèrie
N3, es desenvoluparan pel sistema de compensació i mitjançant Projecte de
Compensació i Projecte d’Urbanització.
2.
a) Les Unitats d’Actuació a desenvolupar pel sistema de compensació estan subjectes
a les determinacions de l’art. 9 del poum.
b) Els seus propietaris hauran de cedir els terrenys destinats a espais lliures i vialitat, i
fer front a les despeses derivades de la urbanització de la vialitat. A tal efecte hauran
de desenvolupar els corresponents projectes de compensació i d’urbanització, i
constituir una Junta de Compensació. En cas de propietari únic, serà suficient la
formulació del
projecte d’urbanització, i la cessió directa dels terrenys corresponents del propietari a
l’Ajuntament.
3.
a) A la Unitat d’Actuació a desenvolupar per sistema d’expropiació, l’Ajuntament, en el
termini d’un any des de la publicació de la Revisió, formularà els corresponents
projectes d’expropiació de la vialitat i d’urbanització.
b) Un cop aprovats aquests, procedirà a l’imposició de contribucions especials entre
els propietaris de l’àmbit en funció dels beneficis urbanístics que els hi reporti
l’actuació, i a l’execució de les obres d’urbanització.
c) L’incompliment per part de l’Ajuntament del termini abans assenyalat facultarà els
propietaris a actuar pel Sistema de Compensació. Si en els tres mesos a partir del
registre d’entrada de la sol·licitud formulada per una majoria del 60% l’Ajuntament no
hagués formulat els projectes de l’anterior apartat a), s’entendrà que el canvi de
sistema es produeix automàticament i els propietaris hauran de presentar els Estatuts
i Bases
d’Actuació de la Junta.
Article 39. Definició i UAD (Article 175 del POUM)
1. Correspon a les àrees on en general s’ha produït parcel·lació irregular de sòl no
urbanitzable o urbanitzable segons el Pla General que es revisa, i la implantació
d’edificació majoritàriament destinada a habitatge unifamiliar i amb el tipus
d’edificació aïllada.

2. El Pla General divideix aquestes àrees en “unitats d’actuació procedents de
disseminats” (en endavant U.A.D.) i distingeix entre les que es poden desenvolupar
autònomament (numeració acabada en zero) i les que requereixen estudis conjunts
previs al seu desenvolupament (numeració acabada en 1, 2, 3...).
3. El Pla General, als plànols de la sèrie N3, determina detalladament:
a) La vialitat, que garanteixi per a cada UAD un vial d’amplada mínima de 6,00 m. per
connexió amb les vies principals del territori. El vial principal de cada UAD ha de
garantir un ample mínim de 8,00 m., i la resta de 6,00 m., d’acord amb el Decret
241/1994, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els
edificis, complementari
de la NBE-CPI/91.
b) Les cessions mínimes per a espais lliures i equipaments, o bé les zones clau X de
les quals s’han d’obtenir les esmentades cessions mínimes, proposant en aquest cas la
seva localització concreta a la tramitació dels Plans Especials de l’article 178.
c) En qualsevol dels cassos de l’apartat anterior, les cessions mínimes seran:
- 38 m² de sòl net per a cada habitatge en concepte d’espais lliures.
- 6% de la superfície de la UAD en concepte d’equipaments.
4. El destí de les cessions per a equipaments es limitarà a escoles maternals, centres
d'assistència preescolar, d'educació general bàsica, d'assistència primària i assistència
a la vellesa. Tanmateix són de cessió gratuita i llure de càrregues els sòls destinats a
infraestructures de serveis tècnics.
5. Els diversos paràmetres de les U.A.D. s’expressen en els següents
quadres:

Llegenda:
5C: Procedent de les U.A. en Disseminats.
X: Veure articles 175 i 176 de les NNUU.
P: Espais lliures (mínim 38 m²/habitatge).
E: Equipaments i dotacions (mínim 6% superfície total de la U.A.D.
V: Vialitat.

Article 40. Tractament i tipus UAD (Article 176 del POUM)
Es distingeixen dos tipus d’UAD
1. Aquelles on els propietaris han de cedir el sòl destinat a espais lliures i/o
equipaments, així qualificat als plànols d’ordenació. Són les UAD D.1.1. (plànol N3.4.)
i D.4.1. (plànol N3.10.)
2. Aquelles on els propietaris amb qualificació 5c han de col·laborar econòmicament a
les cessions per espais lliures i/o equipaments que efectuaran els propietaris en clau
X.
2.1. Els propietaris en clau X cediran sòl per a sistemes, en proporció mai superior al
50% del sòl qualificat X a cada U.A.D., i fins a arribar als valors expressats al quadre
adjunt de les U.A.D. En el cas de que els propietaris en clau X també ho siguin de
vials o part de vials adjacents, aquests darrers tindran la consideració de X als efectes
del màxim de 50% de cessió expressat.
2.2. Aquesta cessió lliure de càrregues s’efectuarà a través del desenvolupament dels
Plans Especials previstos a l’article 178.
2.3. En contrapartida de la cessió efectuada, els propietaris podran parcel·lar la resta
de la finca en parcel·les no inferiors a 750 m² (clau 5c1) i amb edificabilitat doble de
l’acceptada per a la clau 5c, obtenint el mateix número de parcel·les que si no
haguessin efectuat la cessió, i obtindran de la resta dels propietaris, en compensació
per la seva major cessió, una quantitat per m² de la finca neta en clau 5c, destinada a
reduir la seva quota d’urbanització.
Article 41. Desenvolupament de les UAD
1. La UAD1,6 es desenvoluparan pel sistema establert a l'article 11, d'aquestes
normes.
2. Els seus propietaris hauran de cedir els terrenys destinats a espais lliures i vialitat, i
fer front a les despeses derivades de la urbanització de la vialitat en les dues
modalitats desenvolupades a l'article 176 del POUM. A tal efecte hauran de
desenvolupar els corresponents projectes de reparcel·lació i d’urbanització, i constituir
una Entitat Col·laboradora urbanística de Conservació per al manteniment per cinc
anys de la urbanització, excepte per les reparcel.lacions amb propietari únic.
Article 42. Plans Especials previs. (Article 178 del POUM)
Cada U.A.D. (o grup d’UAD que hagin de tenir elements en comú, especialment
desguàs d’aigües negres) serà objecte d’un Pla Especial d’infraestructures amb
caràcter previ a qualsevol altra actuació urbanística, amb les següents finalitats:
1. Fixar exactament el perímetre de l’actuació, amb una tolerància de ± 5% de la
superfície prevista pel PGO justificant els motius de l’ajust.
2. Fixar exactament la xarxa viaria, justificant les variacions respecte de la previsió
pel PGO. En el cas dels vials laterals de la carretera dels Reguers, caldrà ajustar-se a
la secció grafiada als plànols de la sèrie N-3, que correspon al traçat fixat per la
Direcció General de Carreteres, però admentent-se petites rectificacions si permeten

eliminar afectacions d'elements construits.
3. Analitzar les infraestructures de serveis existents, valorant la possibilitat de que
puguin ser aprofitades en tot o en part pels ulteriors projectes d’urbanització. En
aquelles U.A.D. on no arribi la xarxa de distribució d’aigües potables municipals, haurà
d’actualitzar-se en el Registre d’Aigües de l’Organime de la conca com a tal, és a dir,
corregint l’actual catalogació que en el millor dels casos els contempla com a aigües
per a reg, i adequant les instal·lacions a millors condicions de preservació de la
qualitat sanitària.
En els casos de les UAD construides a la carretera del Port i dels Reguers,
l’abastament s’haurà de conformar a partir de la xarxa municipal.
4. Concretar els elements bàsics de la urbanització: vials principals, col·lectors
d’aigües negres, depuració o connexió a xarxa municipal, portada d’aigua, estesa
elèctrica en M.T. i estacions transformadores, etc. Possibilitat de xarxes separades per
a consum de boca i altres usos (rec, piscina) si les xarxes existents són aprofitables,
en quin cas es podrien seguir utilitzant els pous existents per a rec i piscines.
5. Fixar l’abast d’un projecte d’urbanització conjunta que garanteixi els elements
bàsics.
6. Subdividir el territori en les UAD previstes pel PGO, o en unitats més petites, per a
desenvolupar projectes d’urbanització que completin els elements bàsics esmentats.
7. Determinar els criteris econòmics i físics per a la fixació de les quotes
d’urbanització, mitjançant reparcel·lació econòmica en el conjunt de les claus 5c, i
física en el de les claus X.
8. Fixar la possibilitat d’executar la urbanització de manera progressiva, esmentant
quins elements són d’urgent execució i quins són ajornables. Per exemple, es podria
començar per l’obertura i/o ampliació de vials principals i col·lectors, fent després la
xarxa de clavegueres petites. Aigua i electricitat podrien fer-se, si és el cas,
completant xarxes existents, si bé seria recomanable per a l’aigua una doble xarxa
(l’existent per a rec de jardins, piscines, etc, i la nova per a ús domèstic). Enllumenat
públic i acabats de
vialitat podrien tenir solucions no convencionals que poguessin abaratir els
costos.
9. En el desenvolupament de cada Pla Especial haurà de justificar-se la viabilitat de la
solució adoptada, demostrant la capacitat del medi receptor o de la pròpia EDAR. En
qualsevol cas ha de quedar justificada la no contaminació de les aigües subterrànies, i
l’efluent no superar els paràmetres establerts en la Tabla III del RDPH.
La pressió que suposa i suposarà el desenvolupament de les UAD de la carretera dels
Ports i Reguers sobre el manteniment de l’aqüífer de la zona que al mateix temps és
utilitzat per abastament de boca i usos hídrics, indica la necessitat de connectar les
xarxes de col·lectors, procedeixen o no d’EDARS locals, evitant els actuals abocaments
al barranc de Vallcervera que de fet són abocaments directes a l’aqüífer.
A les UAD on la connexió amb la xarxa de col·lectors o a EDAR local pròpia no sigui
viable, podran autoritzar-se abocaments d’aigües domèstiques procedents de cases
utilitzant tancs biològics compactes, sempre i quan quedi demostrada i autoritzada la
inocuitat de l’abocament i la seva reutilització.

10. Proposar sistemes i qualitats mínimes per als materials a utilitzar pels projectes
d’urbanització.
11. Els accessos als sectors UAD 4.3., 4.4., 4.5. i 4.6. seran interseccions en “T”
canalitzades, és a dir, amb illot per a l’ordenació del trànsit. Els accessos a T-342
s’estudiaran i definiran en el moment del desenvolupament dels Plans Especials de les
UAD que hi donen front.

Article 43. Projectes d'urbanització i de reparcel.lació de les UAD (Article 179
del POUM)
1. Els projectes d’urbanització preveuran:
- Aigua: enllaços amb xarxa municipal a les UAD de la carretera dels Reguers, i en
aquelles on sigui possible; dipòsits, i xarxa general de distribució (només conductes
principals capaços per connectar-hi mànegues contra incendis).
- Electricitat: enllaços amb xarxa d’AT o MT, distribució en MT, estacions
transformadores.
Clavegueram: connexió a xarxa general o, en cas contrari, previsió de depuradores,
preferentment col·lectives. La xarxa pot ser unitària, només cal estudiar els
col·lectors principals amb els seus diàmetres i punts on, amb la dilució adequada, es
poden abocar aigües a les torrenteres mitjançant sobreeixidors. Raonadament, pot
prescindir-se del
clavegueram per a aigües pluvials.
- Esquema general de xarxa de telefonia
- Criteris d’urbanització en quant a amples de calçada i voravies, materials a utilitzar,
tipus d’enllumenat públic, arbrat i mobiliari urbà.
- Mínima adequació dels espais lliures.
- Estimació dels costos d’urbanització
2. A més de les determinacions que els hi són d’aplicació els projectes d’urbanització:
a) Podran preveure la seva execució per etapes, sent imprescindible que el
subministrament d’aigua i l’evacuació d’aigües negres formin part de la primera.
b) Determinaran la manera en que les captacions d'aigua i les instal·lacions de
subministrament existents es podran mantenir pels seus propietaris per a usos no de
boca, en el benentés de que els traçats de xarxa existents poden ser modificats si no
resulten compatibles amb l'ordenació que es proposa.
3. A més de les determinacions que els hi són d’aplicació els projectes de
reparcel·lació (simplement econòmica excepte a la clau X):
a) Fixaran la valoració dels pous i les xarxes d’aigua que puguin ser utilitzables per la
companyia subministradora.

Article 44. Determinacions per els projectes d'urbanització procedents de
divisions poligonals
El projecte d'urbanització del Polígon 2, per la seva execució, superfície, i
independència de la resta del sector, un cop s'hagi formalitzat la divisió, serà
proporcional en documentació, especificacions, mitjans i característiques a la finalitat i
naturalesa de la superfície i el cost d'urbanització. Constarà exclusivament de la
documentació necessària per la seva correcta formalització i quantificació de costos.

3, AVALUACIÓ ECONÒMICA I ESTUDI DE VIABILITAT
3,1 ESTIMACIÓ DE COSTOS
3,1,1 COSTOS D'OBRES I SERVEIS
Fen una estimació del cost d'urbanització basat en costos d'urbanització d'unitats
d'actuació del municipi de Roquetes, propers a l'actuació.
Vialitat
Espais lliures
Equipaments
Xarxa d'Aigua
Xarxa de Clavegueram
EDAR
Xarxa Electricitat

S
8,221
1.482
4.095

€/ut
60
3
0

TOTAL

Import €
493.260
4.446
0
40.000
40.000
10.000
50.000
637.706

Despeses de Planejament i Gestió

12%

76.525

3,1,2 COSTOS DE LES CONSTRUCCIONS A ENDERROCAR
No existens bens a enderrocar o expropiar, que resultin incompatibles amb l'execució
del planejament.
Despeses per indemnitzacions

0€

3,1,3 TOTAL COSTOS
Despeses d'Urbanització
Despeses de Planejament i Gestió
Despeses per Indemnitzacions

637.706 €
76.525 €
0€

Despeses Totals

714.231 €

3,2 JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT ECONÒMICA
Procedim a comprovar la vialitat econòmica del Pla de Millora
A partir dels valors de mercat de venta del habitatges i valor de construcció d’aquests,
obtindrem el valor del sòl urbanitzat mitjançant la formula del valor residual.
Informats del valors del mercat, apliquem els següents valors:
Valor venta: Vivenda unifamiliar 1.357 €/m2 construït.

Apliquen la formula de valor residual amb els coeficients segons:
1,10 cost gestió sòl
1,15 cost gestió construcció
1,17 Benefici 17%
Valor de Venda
Valor de Construccio

1.357 €/m2
950 €/m2

V sòl=

(V venda/Benefici) – (Gestio Construccio x V construcció)
-------------------------------------------------------------V Cost Gestió Sòl

V sòl=

(1,357/ 1,17) – (1,15 x 950)
------------------------------------ = 60,89 €/m2
1,10

A continuació exposem els valors calculats a la reparcel.lació, basats en valors de
mercat.

Valor mitjà del 90% dels solars sense urbanitzar per m2 de sol
Valor mitjà del cost d'urbanització per m2 de solar
Valor del 90% dels solars urbanitzats per m2 de solar

42 €/m2
14 €/m2
55 €/m2

Aquest valor es inferior a l'obtingut per la fórmula del valor residencial, i podem dir
que l'avaluació econòmica és positiva en un 22,82%.
3,3 PLA D'ETAPES. REALITZACIÓ DE SISTEMES, INFRAESTRUCTURES I EDIFICACIO.
Les obres d’urbanització, és a dir, el sistema viari, serveis tècnics i zones verdes
s’executaran en dues etapes diferenciades.
El polígon 1 s'urbanitzarà en una etapa única màxima de 5 anys el Polígon 2 en una
etapa única de 1 any, des de la publicació de l’aprovació definitiva del PMU.
Els dos polígons funcionaran de forma inependent.
El projecte d'urbanització del polígon 2, per la seva execució, superfície, i
independència de la resta del sector, un cop s'hagi formalitzat la divisió, serà
proporcional en documentació, mitjans i característiques a la finalitat i naturalesa de
la superfície i el cost d'urbanització. Constarà exclusivament de la documentació
necessària per la seva correcta formalització i quantificació de costos.
La reparcel·lació per el sistema de compensació bàsica.

Per l’edificació dels habitatges es fixa un termini de 10 anys des de que es finalitzin
les obres d’urbanització i les parcel·les obtingui la condició de solars.
3,4 GESTIÓ DEL PLA. POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA I SISTEMA D'ACTUACIÓ.
Es delimiten dos polígons d’actuació que comprèn la totalitat del sector, el Polígon 1
62.850 m2 de i el Polígon 2 de 5392m2.
Els dos polígons es desenvoluparà per reparcel·lació tipus del sistema per
Compensació Bàsica.
El cost d’urbanització anirà a càrrec de la globalitat dels propietaris segons els
coeficients que es fixarà a la reparcel·lació (exclòs l’Ajuntament).
L’Ajuntament no participarà en costos encara que rebi un 10% de l’aprofitament.
El promotor de les obres d’urbanització serà la Junta de Compensació. Aquesta junta
constituïda pels propietaris del sector comptarà amb els mitjans econòmics suficients
per aportació exclusiva dels propietaris.
La solvència dels propietaris està acreditada suficientment amb la propietat del sòl i
en la capacitat d’endeutament hipotecari i altres mitjans patrimonials que disposen.
Un cop acabades les obres d’urbanització i recepcionades per l’Ajuntament es
dissoldrà la Junta de Compensació transformant-la en Junta de Conservació. Aquesta
assumirà totes les obligacions pendents de la Junta de Compensació i es farà càrrec
de la conservació i manteniment de les obres executades durant 5 anys.

3,5 DIVISIÓ POLIGONAL I EQUILIBRI DE POLÍGONS
QUADRES DE SUPERFÍCIES

Avaluació econòmica de la Unitat d'Actuació 1,6

Avaluació econòmica del Polígon 2

Avaluació econòmica del Polígon 1

Equilibri poligonal directe de les dades aportades

Els polígons queden equilibrats entre ells i la UAD total en relació als beneficis i
càrregues, i per tant la divisió poligonal és viable.

Tortosa. Novembre de 2015.

Jaume Bel Homedes, Arquitecte.

