MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE ROQUETES.
Substitució d’un tram del carrer G per un altre del carrer E,
del sector de Sòl Urbà Consolidat PILANS per adaptar el
planejament a la Reparcel·lació del sector feta amb
anterioritat al PGOU vigent.
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1. DADES GENERALS
PROJECTE:
Modificació puntual del PGOU de Roquetes.
Substitució d’un tram del carrer G per un altre del carrer E, del sector de Sòl Urbà
Consolidat PILANS per adaptar el planejament a la Reparcel·lació del sector feta
amb anterioritat al PGOU vigent.
ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ
Sòl Urbà consolidat Clau 5 Zona d’edificació aïllada. Sector Pilans del Terme
Municipal de Roquetes.
PROMOTOR:
Ajuntament de Roquetes.
REDACTOR
Eduardo Marcos Guerra Magro, arquitecte.
Serveis Tècnics Municipals.
DATA
Juny de 2012.
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2. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ.
2.1 Objectiu i antecedents de la modificació.
L’objectiu de la modificació del PGOU es la substitució d’un tram del carrer G per
un altre del carrer E, del sector de Sòl Urbà Consolidat PILANS per adaptar el
planejament a la Reparcel·lació feta amb anterioritat al PGOU vigent.
Els Antecedents que justifiquen aquesta modificació son els següent:
1. Pla Parcial de la Urbanització Pilans Aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Tarragona en sessió 4 de desembre de 1996 i publicat al Diari
Oficial de la Generalitat núm. 2659 de 12 de juny de 1998.
2. Projecte de compensació. Aprovat per unanimitat per la Junta de
Compensació del Pla Parcial en Assemblea General extraordinària en data 22
de desembre de 1997 Pilans. Projecte redactat per l’arquitecte Josep Mª Solé
Besalduch. L’Ajuntament de Roquetes el va aprovar definitivament el 28
d’agost de 1998 i es va protocol·litzat en escriptura pública davant la Notaria
Concepción Alonso Vasallo en data 14 de març del 2000. Escriptura núm. 500
e inscrita al Registre de la Propietat.
3. Projecte d’Urbanització Aprovat definitivament per l’Ajuntament de Roquetes i
executat per la Junta de Compensació del sector Pilans.
4. Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana Aprovat definitivament per la
Comissió d’urbanisme de les Terres de l’ Ebre el 9 d’octubre de 2002. En data
9 de juliol de 2003 es va aprovar el Text Refós de les Normes urbanístiques i
es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat núm. 4005 de 7 de novembre de
2003.
La revisió del PGOU va suprimir un tram de vialitat (prolongació del carrer E) que
estava al Pla Parcial, deixant-lo com a sòl edificable i es va ser substituït per un
altre tram de vialitat nou (prolongació del carrer G) que afecta tres parcel·les
procedents de la Reparcel·lació i adjudicades a l’ajuntament per la cessió del 10%
de l’aprofitament urbanístic del sector.
2.2 Àmbit de la Modificació.
L’àmbit de la modificació es troba a 2 Trams de prolongació de 2 vials: carrer E i
carrer G afectant les parcel·les 154,155,156 i 192 del sector de sòl Urbà Consolidat
Pilans.
2.3 Justificació de la conveniència i oportunitat de la modificació .
La objectiu de la modificació es justifica segons el següent:
•

Necessitat d’adequar les determinacions urbanístiques del planejament
vigent a les del Pla Parcial del sector Pilans a la Reparcel·lació feta amb
anterioritat al PGOU vigent.
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•
•

Amb l’adaptació de la vialitat al previst al Pla Parcial es regularitza la
situació urbanística sense afectar el repartiment just de beneficis i
càrregues establert a la reparcel·lació del sector.
Permet que l’ajuntament pugui disposar dels l’aprofitament que li donen les
parcel·les afectades per la vialitat del PGOU vigent en forma ràpida i sense
costos addicionals garantint d’aquesta manera l’ interès públic d’aquesta
modificació.

•

Aquesta modificació no altera els aprofitaments del sector, significant un
canvi en l’estructura viaria que no altera el funcionament del sector.

•

La modificació puntual no comporta un increment del sostre edificable, de la
densitat de l’ús residencial, ni comporta la transformació dels usos
anteriorment establerts, per la qual cosa no resulta d’aplicació el que
disposen els articles 96.1 c), 99 i 100 del Decret Legislatiu 1/2010.

2.4 Planejament vigent. Ordenació
La Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana fou aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre el 9 d’octubre de 2002. En
data 9 de juliol de 2003 es va aprovar el Text Refós de les Normes Urbanístiques i
es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat núm. 4005 de 7 de novembre de
2003.
La modificació que es redacta es refereix al Títol II Capítol primer. Sistema viari.
Clau V. Article 84. Desenvolupament i condicions de les NNUU del PGOU.
El sòl objecte de la modificació, està classificat com sòl urbà consolidat. La
Normativa d’aplicació correspon a la del Pla Parcial Pilans està recollida en la
Normativa del Pla General d’Ordenació Urbana vigent en la Secció 5. Zona
d’edificació aïllada Clau 5a. Articles 165,166,167 i 168.
No es permet l’augment de l’edificabilitat fora del que expressament es disposa la
normativa del Pla Parcial Pilans.
Ordenació en relació al nou tram de vialitat. Prolongació del carrer G.
El PGOU vigent conté en les determinacions gràfiques (plànol Normatiu N3.5) la
prolongació del carrer G i que creua les parcel·les 154, 155 i 156 en direcció cap al
Sector Urbanitzable Delimitat S, pendent de desenvolupament.
Les parcel·les travessades pel PGOU són propietat de l’Ajuntament de Roquetes i
registrades al Registre de la Propietat de Tortosa núm. 3. Aquestes provenen de la
cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.
Ordenació en relació al tram de vialitat suprimit. Prolongació del carrer E
El PGOU vigent conté en les determinacions gràfiques (plànol Normatiu N3.5) la
supressió d’un tram de vial al costat de la parcel·la 192 i que consta com a cedit i
inscrit a nom de l’Ajuntament dintre de la reparcel·lació del Pla parcial Pilans.
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Carrer E

Carrer G

Planejament General Vigent

Sector Urbà Consolidat PILANS
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3. MEMÒRIA DE LA PROPOSTA
3.1 Proposta de Modificació del PGOU.
Tornar a la ordenació del Pla Parcial del sector Pilans i la seva Reparcel·lació
mitjançant la supressió del nou tram de vial del PGOU vigent que travessa les
parcel·les 154, 155 i 156 del PGOU i tornar a Incloure el tram de carrer E que llinda
amb la parcel·la 192.

Ordenació del Plà Parcial del sector Pilan

Àmbit de la modificació
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3.2 Avaluació econòmica - financera i pla d’etapes.
Donades les característiques de la Modificació de la Normativa del Pla General
que es proposa, es fa innecessària la concreció d’un pla d’etapes ni d’un estudi
econòmic - financer.
3.3 Informe mediambiental i Estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
L’avaluació ambiental de modificacions de plans i programes es regula a través de
l’article 7 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes.
Donat que la present Modificació de la Normativa del Pla General no afecta a cap
qüestió mediambiental que assenyala l’article 7, no es considera necessari redactar
l’informe mediambiental que determina l’article 59 f del Decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost pèl qual s’aprova el Text Refós de la llei d’urbanisme.
3.4 Marc legal aplicable i tramitació
Aquesta Modificació Puntual es tramita de conformitat amb l’article 96 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya i de conformitat amb el Decret 305/2006, de 16 de juliol,
pel que s’aprova el Reglament d’urbanisme de Catalunya.
D’acord amb l’article 74.2 i 94 del TRLU, així com l’art. 107.4 del RLU, la redacció
correspon a l’Ajuntament.
Respecte de la tramitació per a la seva aprovació s’haurà d’estar al següent:.
a. L’Aprovació Inicial de la Modificació del PGOU correspon al Ple de
l’Ajuntament, d’acord amb l’article 22.2 c) de la LRBRL.
b. Un cop feta l’Aprovació Inicial s’ha de sotmetre a informació pública pel termini
d’un mes.
c. Cal demanar informe als organismes afectats atesa la seva finalitat.
d. Aprovació Provisional pel Ple de l’Ajuntament.
e. Remissió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Terres de l’Ebre per a la
seva aprovació definitiva.
f. La modificació serà executiva una vegada publicada al DOGC.

Eduardo M. Guerra Magro,arquitecte
Serveis tècnics de AJUNTAMENT DE ROQUETES
Juny de 2012
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4. Documentació gràfica.

4.1 PGOU vigent: Plànol d’ordenació del Sòl Urbà Consolidat N3.5
4.2.PGOU modificat: Plànol d’ordenació del Sòl Urbà Consolidat N3.5
4.3 Estat actual de l’àmbit objecte de la modificació.
4.4 Annex fotogràfic de l’àmbit objecte de la modificació.
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4.1 PGOU vigent: Plànol d’ordenació del Sòl Urbà Consolidat: N3.5

4.2.PGOU modificat: Plànol d’ordenació del Sòl Urbà Consolidat: N3.5
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4.3 Estat actual de l’àmbit objecte de la modificació

Urbanització del carrer E d’acord amb el Pla Parcial

Urbanització del carrer E d’acord amb el Pla Parcial
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4.4 Annex fotogràfic de l’àmbit objecte de la modificació.

Prolongació carrer E
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Prolongació carrer G
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