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I. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA.

1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ.
1.1.

Antecedents.

En data maig 2019, es redacta el document d’Avanç de la Modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana del municipi d’Alcanar, que afecta a l’àmbit anomenat
Montecarlo i amb la finalitat de ser tramès, en fase preliminar de la seva elaboració, a
l’Òrgan amb competència ambiental per que aquest pugui determinar la seva subjecció
a tràmit ambiental o, si s’escau, determinar la no subjecció a aquest donat que no hi ha
efectes significatius sobre el medi ambient, d’acord amb el que es determina en
l’apartat 6.e) de la Disposició Addicional Vuitena de la Llei 16/2015 de 21 de juliol de
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
En resposta a l’esmentada consulta, es rep informe emès per l’Oficina de Medi
Ambient de les Terres de l’Ebre (Exp.: OTAATE20190142), on es determina que
l’objecte de la modificació prevista no es troba inclosa en cap dels supòsits de la
disposició addicional vuitena “Regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la
Llei de l’Estat 21/2013” de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, atès que els terrenys
afectats per la seva regulació es troben classificats com a sòl urbà pel Pla General
d’Ordenació Urbana i no es troba inclosa en cap dels supòsits d’avaluació d’impacte
ambiental d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, restant subjecte, per tant a
les consideracions i determinacions que estableixi l’òrgan substantiu. (s’inclou informe
en annex)
1.2.

Objecte de la modificació.

El seu objecte és el de facilitar el desenvolupament urbanístic i acabament de la
urbanització de l’àmbit de Montecarlo, mitjançant la definició de dos polígons
d’actuació urbanística: PAU-1.Montecarlo i PAU-2.Montecarlo, amb la finalitat de
recollir, en un d’ells, la zona de l’àmbit majorment consolidada per l’edificació per tal de
facilitar l’acabament de la urbanització. Així, en la modificació es preveu definir dos
polígons en sòl urbà no consolidat: PAU-1.Montecarlo i PAU-2.Montecarlo, el primer
només amb la finalitat d’acabar obres d’abast limitat d’urbanització.
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L’àmbit de Montecarlo, situat al nord-est del nucli costaner de Les Cases d’Alcanar,
compren terrenys que reben la classificació de sòl urbà pel Pla General d’Ordenació
Urbana d’Alcanar. L’àmbit es troba en la seva major part edificat per construccions
destinades a habitatges unifamiliars aïllats, i presentant dèficit edilici pel que fa a la
seva urbanització. Actualment es troben la major part de terrenys destinats a vialitat
cedits però sense disposar dels serveis de clavegueram, ni pavimentació.
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Amb la divisió poligonal prevista es possibilita, en l’àmbit del polígon PAUMontecarlo1, l’execució de les obres que manquen d’urbanització, desvinculant
aquestes del desenvolupament de la part no consolidada de l’àmbit.

1.3.

Iniciativa de la modificació.

La iniciativa de la modificació és municipal, amb la finalitat de poder facilitar el
desenvolupament de l’àmbit i l’acabament de les obres d’urbanització dins la zona ja
edificada on han estat dutes a terme majorment les cessions de sòl per a sistemes.
És redactor d’aquest document d’Avanç de modificació puntual l’arquitecte F. Xavier
Fàbregas Tomàs, col·legiat al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya amb número
col. 17.360-6.
1.4.

Justificació de la conveniència i oportunitat de la modificació.

La disposició, expressada pels veïns de la urbanització Montecarlo, per afrontar
l’acabament de la urbanització de l’àmbit majorment consolidat per l’edificació,
DEFINICIÓ DIVISIÓ POLÍGONAL ÀMBIT MONTECARLO

F. Xavier Fàbregas Tomàs, Arq.

octubre 2019

MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOU D’ALCANAR.
DEFINCIÓ DIVISIÓ POLÍGONAL ÀMBIT MONTECARLO

juntament amb la voluntat municipal d’assolir aquesta finalitat i facilitar el
desenvolupament d’aquell àmbit (actualment amb dificultats per a l’atorgament de
certes llicències d’obres), suposa el moment idoni per dur a terme les actuacions, les
quals requereixen la corresponent modificació del planejament.
A l’apartat 1 de 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 3/2012, del 22 de febrer, es
determina:
“1. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar
i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als
interessos públics i privats concurrents. L’òrgan competent per aprovar la modificació
ha de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una
valoració negativa, ha de denegar-la.”
A l’apartat 2 del mateix article es determina un seguit de supòsits en els quals s’ha de
fer en qualsevol cas, una valoració negativa de la proposta de modificació. La present
proposta de modificació puntual no es troba en cap dels supòsits establerts en aquest
apartat.
La justificació de la conveniència i oportunitat de la present modificació puntual ve
donada, per tant, per la coincidència de voluntat dels privats i administració de donar
solució al fet de la dificultat que representa actualment afrontar les despeses
d’urbanització de l’àmbit en el qual hi ha zones que no s’han desenvolupat.
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA.
2.1. Definició de l’àmbit.
L’àmbit de la modificació puntual plantejada, abasta una superfície de 48.257 m2,
queda situat entre les carreteres N-340 i N-340a (antiga N-340), i es correspon als
terrenys que configuren la urbanització Montecarlo emplaçada en terrenys que el
planejament urbanístic classifica de sòl urbà i que presenta una major part dels
terrenys consolidats per l’edificació, amb terrenys cedits per a vialitat no pavimentats i
on manquen serveis d’aigua, i clavegueram.
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Els terrenys que inclou l’àmbit de modificació, són els compresos entre els límits
següents: a nord-oest amb sector classificat pel Pla General d’Ordenació Urbana
(PGOU), de sòl urbanitzable no delimitat SUNP-3, i que en el PDUSC rep la
consideració de Sòl no urbanitzable costaner 2, clau NU-C2; i a nord-est, sud-est i sudoest, amb sector de sòl urbanitzable delimitat SUP-PP13. En el seu extrem nord-est,
l’àmbit es travessat per un barranc.
Es tracta d’uns sòls que, tot i formar part del mateix àmbit de sòl urbà, presenten
realitats molt diferents. Una gran part de l’àmbit, situada a l’oest, es troba conformada
per parcel·les unifamiliars edificades, o bé situades amb front a carrers ja cedits. Per
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contra, l’extrem oest, a l’entorn del barranc, es troba no edificada i mancada
d’estructura viària.
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El Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre, inclou l’àmbit en el Sistema
d’Assentaments, amb ús residencial i estableix el requeriment de manteniment de la
connectivitat en el seu límit nord-est, en sentit muntanya - costa.
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2.2. Informació urbanística.
El planejament urbanístic municipal vigent al municipi d’Alcanar ve constituït pel Pla
General d’Ordenació Urbana (PGOU) aprovat definitivament en data 30/09/1997
(publicat 01/12/1997), amb Text refós aprovat en data 06/04/2005 (publicat
23/05/2005) així com les diferents modificacions puntuals aprovades posteriorment. El
Pla Territorial de les Terres de l’Ebre aprovat pel Govern de la Generalitat en data 27
de juliol de 2010 estableix també directrius i determinacions normatives d’aplicació al
municipi d’Alcanar. Cal fer esment de que aquest planejament general municipal vigent
no ha estat adaptat a les determinacions del Pla director urbanístic del sistema
costaner (PDUSC), aprovat pel Conseller en data 25 de maig de 2005.
El Pla General d’Ordenació Urbana, defineix el règim el sòl dins l’àmbit del terme
municipal establint la seva classificació i qualificació, determinant sòls destinats a
sistemes urbanístics i zones. Així defineix els sòls que reben la classificació de sòl
urbà, urbanitzable delimitat i no delimitat, i no urbanitzable.
En l’article 8 de la Normativa urbanística del PGOU, relatiu a la seva modificació,
s’estableix en el seu apartat 1:
“En qualsevol moment es podran modificar els diferents elements i determinacions del
Pla General. L’abast del projecte de modificació haurà d’ésser coherent amb el que es
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preveu als apartats 3 i 4 de l’article 154 del Reglament. La coherència del projecte de
modificació s’haurà de justificar expressament.”
El Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre, inclou el nucli d’Alcanar en el Sistema
d’Assentaments, i estableix per aquest un model de creixement moderat.
El sòl inclòs en l’àmbit objecte de la present modificació puntual rep la classificació de
sòl urbà pel Pla General d’Ordenació Urbana d’Alcanar. Pel que fa a la zonificació que
s’estableix en el planejament, en els terrenys que compren l’àmbit es determina la clau
17a1 per a les illes amb aprofitament, corresponent aquest a Zona de Ciutat Jardí
(clau 17), subzona 17a Ciutat jardí unifamiliar. En els articles 202 a 209 de la
Normativa urbanística del PGOU, s’estableix la regulació d’aquest tipus de sòl.
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Després de la modificació, la major part del sòl que inclou l’àmbit continua rebent la
classificació de sòl urbà, tot i definint dos polígons d’actuació. També cal fer esment de
la previsió de reducció de superfície de l’àmbit classificat de sòl urbà ja que 3.050 m2
de sòl (6,3 %) passarien a formar part del sector de sòl urbanitzable no delimitat
SUNP-3 definit en el PGOU (que rep la consideració de sòl no urbanitzable costaner 2,
clau NU-C2 pel PDUSC); o del sector de sòl urbanitzable delimitat SUP-PP13.
La superfície de sòl urbà que forma part de l’àmbit objecte de modificació, una vegada
ajustat al nou topogràfic i als límits de propietat, així com la seva qualificació
urbanística és la que s’exposa en el quadre següent:
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Quadre 1: Planejament vigent. Pla General d’Ordenació Urbana.

ÀMBIT

CLASSIF.
DEL SÒL

QUALIFICACIÓ
URBANÍSTICA

SUPERFÍCIE

ÀMBIT APROF. PRIVAT
URBANITZACIÓ
MONTECARLO

Sòl Urbà

Zona Ciutat Jardí.
Subzona 17a1

32.969 m2

SISTEMES
URBANÍSTICS

Sistema

Vialitat

15.288 m2

Càrrega

Urbanització i Canalització barranc

TOTAL

48.257 m2

Cal tenir en compte que, en aquest quadre, s’ha computat com a sòl zonal l’àmbit del
barranc, atès que el pla general no el qualifica expressament com a sistema hidràulic
dins la unitat d’actuació.
10
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2.3. Compliment de l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
modificat per l’article 38 de la Llei 3/2012.
A l’article 96 d’aquest decret, modificat per l’article 38 de la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, s’estableixen determinacions per a les modificacions de figures de planejament.
En aquest article es determina en el seu apartat c) el següent:
“c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un
increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels
usos, o la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats
que estableixen els articles 99 i 100.”
Les determinacions de la present modificació puntual no comporten cap increment de
sostre, densitat, intensitat ni transformació dels usos per la qual cosa es pot afirmar
qué, pel que fa al determinat a l’apartat c), no es troba en cap dels supòsits establerts
per que li siguin d’aplicació les particularitats establertes als articles 99 i 100.
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3. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ.
3.1. Proposta d’ordenació.
La modificació que es proposa del planejament, preveu la definició de dos polígons
d’actuació urbanística, un en sòl urbà no consolidat, que es defineixen d’acord amb el
seu diferent grau edilici. Així mateix, es proposa modificar els límits de l’àmbit per tal
d’ajustar-los a la parcel·lació actual i excloure tots aquells sòls que no són estrictament
necessaris per garantir la funcionalitat del sistema viari.
Així, es proposa definir dos polígons d’actuació que responen a les dues realitats que
conformen l’àmbit, d’una banda les parcel·les edificades o que es troben inserides
entre parcel·les edificades i, d’altra banda, un polígon d’actuació per aquells sòls que,
tot i ser urbans i provenir d’un mateix origen, no compten amb xarxa viària en servei i,
per tant, es troben a un nivell de consolidació menor.
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Si bé ambdós polígons formen part del sòl urbà no consolidat, el seu nivell de
consolidació és diferent i els seus objectius no són els mateixos. El polígon 1
únicament ha d’urbanitzar la vialitat, que ja forma part majoritàriament del domini
públic, mentre que el PAU 2 es troba encara pendent d’obtenció de terrenys per a
vialitat.
En el següent quadre s’exposen les diferents qualificacions establertes per la
modificació per als terrenys que comprenen l’àmbit de la modificació.
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Quadre 2: Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana.

ÀMBIT

PAU-1

Superfície total PAU-1
Càrrega

PAU-2

CLASSIF.
DEL SÒL

QUALIFICACIÓ
URBANÍSTICA

Sòl Urbà no
consolidat

Zona Ciutat Jardí.
Subzona 17a1

26.691 m2

Sistema

Vialitat

10.409 m2

37.100 m2
Acabament de la urbanització i cessions de vialitat
Sòl Urbà no
consolidat

Zona Ciutat Jardí.
Subzona 17a1

6.045 m2

1.435 m2
645 m2
8.125 m2
Urbanització / arranjament del barranc / cessió
sistemes i aprofitament

Sistema
Superfície total PAU-2
Càrrega

SUPERFÍCIE

SUD-PP13
SUNP-3 (NU-C2 en
PDUSC)
TOTAL

Vialitat
Hidràulic

65 m2
2.985 m2

48.257 m2

La incorporació al sectors de sòl urbanitzable delimitat SUP-PP13 i de sòl urbanitzable
no delimitat SUNP-3 definit en el PGOU (sòl no urbanitzable costaner 2, clau NU-C2
en PDUSC) de terrenys que el planejament inclou dins l`àmbit de sòl urbà Montecarlo,
comporta ajustar les fitxes d’aquells sectors per tal d’incloure l’ajust de la superfície de
sòl, que en tot cas és molt poc rellevant.
A banda de l’exposat, la modificació puntual no preveu cap modificació de les normes
urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana vigent, incorporant-ne les
determinacions que en aquell s’estableix per a cada tipus de sòl que en aquesta
modificació es determinen.
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Innecessarietat de modificació de la fitxa sector SUP-PP13:
La fitxa del Sector PP13 ve determinada pels articles 380 i 381 de les Normes
urbanístiques del Pla general d’ordenació urbana d’Alcanar. A continuació s’exposa la
fitxa del sector que recull el planejament vigent:
Sector (PP13)
Art. 380. Definició i zonificació.
1. Compren els sòls de desenvolupament residencial que limiten amb l’hotel Carles III, la ZMT, l’antiga
CN340 i la urbanització Montecarlo.
2. La superfície del sector és de 8,27 Hes.
3. S’aplica la regulació establerta per la zona de desenvolupament residencial Intensitat 2 (Clau 21b).
Art. 381. Determinacions específiques.
1. S’inclou la previsió de terrenys per a sistemes segons les determinacions següents:
- Sistema hidrogràfic
0,08 Hes.
- Sistema viari
2,17 Hes.
- Sistema de parcs i jardins
0,34 Hes.
2. Coeficient d’edificabilitat bruta:
0,35 m2st/m2sl.
3. Densitat màxima d’habitatges:
20 hab/Ha.
4. S’aplica el sistema de compensació.

Com es pot observar, la fitxa expressa les superfícies en hectàrees, mentre que l’ajust
del sector és únicament de 65 m2. Per tant, la fitxa vigent continua sent ajustada a la
realitat.

Modificació fitxa sector SUNP 3:
La fitxa del Sector SUNP 3 ve determinada per les determinacions dels articles 398 i
399 de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació urbana d’Alcanar. A
continuació s’exposa la fitxa del sector que recull el planejament vigent i seguidament
la resultant de les determinacions d’aquesta modificació puntual:

Planejament vigent.
Sector de la Martinenca (SUNP 3)
Art. 398. Definició i zonificació.
1. Compren sòls de la finca de la Martinenca situats entre la CN 340 i la urbanització Montecarlo.
2. La superfície és de 6,68 Hes.
3. En el seu desenvolupament es regularà amb les característiques de la clau (21b).
Art. 399. Determinacions específiques.
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S’incorporen sòls destinats a viari que amb la seva execució garantiran una continuïtat en la xarxa existent
i projectada.
En els plànols E: 1/2.000 s’incorpora un dibuix de l’ordenació orientativa del sector.

Modificació puntual.
Sector de la Martinenca (SUNP 3)
Art. 398. Definició i zonificació.
1. Compren sòls de la finca de la Martinenca situats entre la CN 340 i la urbanització Montecarlo.
2. La superfície és de 6,71 Hes.
3. En el seu desenvolupament es regularà amb les característiques de la clau (21b).
Art. 399. Determinacions específiques.
S’incorporen sòls destinats a viari que amb la seva execució garantiran una continuïtat en la xarxa existent
i projectada.
En els plànols E: 1/2.000 s’incorpora un dibuix de l’ordenació orientativa del sector.

En tot cas caldrà tenir en compte que l’adaptació del PGOU d’Alcanar a les
determinacions del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC),
impossibilitarà el seu desenvolupament donat que aquest pla director urbanístic
determina la condició de no urbanitzable per aquests terrenys al incloure’ls en la
categoria de Sòl no urbanitzable costaner, subcatergoria 2, amb clau NU-C2.
14
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3.2. Equilibri divisió poligonal.
La proposta de divisió poligonal es basa en la funcionalitat de l’estructura viària, de la
urbanització a realitzar i a la consolidació de l’edificació.
L’equilibri es calcula en funció del valor residual del sòl, a partir del mètode establert
pel Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de
valoracions de la Llei del Sòl i d’acord amb el determinat en Reial Decret Legislatiu
7/2015, de 30 d’octubre, Text refós de la llei del sòl i rehabilitació urbana.
L’estudi d’equilbri es basa en la determinació d’un mòdul del cost de la vialitat de 100
€/m2, que es sustenta en la experiència municipal en urbanitzacions similars. Dins
aquest import es computen tant les obres pròpies de la vialitat com les corresponents a
serveis bàsics.
El valor del sòl urbanitzat es calcula en base al valor de repercussió del sòl aplicant
l’article 25 del Reial Decret 1492/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
de valoracions de la Llei del sòl, que remet a l’article 22, segons el qual el valor del sòl
urbanitzat no edificat es calcula segons la següent fórmula:
VRS =(Vv / K) - Vc
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On,

Vv = Valor en venda del m2 de l'edificació de l'ús considerat del producte
immobiliari acabat, calculat sobre la base d'un estudi mercat significatiu (€/m2st). Es
parteix d’un valor de venda de 1.390 €/m2, obtingut d’un estudi de mercat amb
habitatges unifamiliars de característiques similars a les que es poden edificar a la
urbanització Montecarlo i situats en àmbits urbanitzats de Montsià Mar. S’aplica un
coeficient de negociació Co del 10% i s’incrementen els valors un 20% (coeficient Cc)
per assimilar els preus a obra nova.

Emplaçament
1. Alcanar Mar
2. Alcanar Mar
3. Alcanar Mar
4. Alcanar Mar
5. Alcanar Mar
6. Alcanar Mar

Sup.
(m2)
150
133
160
132
108
200

Preu
(€)
170.000
165.000
175.000
167.900
180.000
262.500

Preu
unitari
(€/m2)
1.133,33
1.240,60
1.093,75
1.271,97
1.666,67
1.312,50

Co
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

Preu
unitari
(€/m2)
1.020,00
1.116,54
984,38
1.144,77
1.500,00
1.181,25

Cc
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Valor
unitari
homogen
eïtzat
(€/m2)
1.224,00
1.339,85
1.181,26
1.373,72
1.800,00
1.417,50

1.389,39
15
15
K = Coeficient que pondera la totalitat de despeses generals, inclosos
finançament, gestió i promoció, així com el benefici empresarial normal de l'activitat de
promoció immobiliària. Per norma general aquest valor serà d'1,40, però es pot
rebaixar fins a 1,2 en cas d’habitatges unifamiliars. En el cas de la urbanització
Montecarlo, i atesa la baixa dinàmica del mercat, s’opta per un valor d’1,2.
Vc = Valor de la construcció de l'ús considerat, és a dir, el resultat de sumar els
costos d'execució material de l'obra, les despeses generals i el benefici del
constructor, l'import dels tributs, els honoraris professionals per projectes i direcció
d'obra, i d'altres despeses necessàries per a la construcció de l'immoble (€/m2st).
S’adopta el valor d’habitage unifamiliar de qualitat senzilla que publica el BEC pel quart
trimestre de 2018, reduït un 10% per tractar-se de la província de Tarragona, tal i com
especifica la pròpia publicació. El valor resultant és de 1.080 €/m2.
Per tant

ܸܴ =

1.390€/݉ଶ
− 1.080€/݉ଶ = 78€/݉ଶ
1,2
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El valor unitari del sòl s’obté de multiplicar el valor de repercussió per l’edificabilitat
neta de la clau 17a1 de 0,80 m2st/m2s
ܸܷ = 78€/݉ଶ × 0,80݉ଶ ݐݏ/݉ଶ  = ݏ62€/݉ଶ
Amb aquestes dades, el valor del sòl segons el planejament vigent, i en els dos
polígons que es proposen és el següent:
Cal observar que el PAU-2Montecarlo compta amb una cessió del 10% de
l’aprofitament urbanístic, mentre que el PAU-1Montecarlo no compta amb aquesta
càrrega de cessió.

MONTECARLO
Valor de venda unitari
Superfície zonal
Total
90% AU
Cost unitari urbanitz.
Superfície vials a urbanitzar
Sistema hidràulic (80€/m2)
Total
Superfície polígon
Valor sòl urbanitzat
Valor sòl urb. Unitari

PLANEJAMENT
PAU 2
VIGENT
PAU 1
62 €/m2
62 €/m2
62 €/m2
32.969 m2
26.691 m2
6.045 m2
2.044.078 €
1.654.842 €
374.790 €
1.839.670 €
337.311 €
100 €/m2
15.288 m2
1.528.800 €

100 €/m2
10.409 m2
1.040.926 €

48.257 m2
310.870 €
6 €/m2

100
1.439
645
195.500

€/m2
m2
m2
€

37.100 m2
8.129 m2
613.916 €
141.811 €
17 €/m2
17 €/m2

3.3. Modificació normes urbanístiques.
La present modificació manté les determinacions establertes en el planejament vigent
per a les diferents zones i sistemes que en ella es determinen, afectant a les mateixes
únicament pel que fa a la definició dels dos polígons d’actuació urbanística i l’ajust de
superfície de dos sectors: un de sòl urbanitzable delimitat (SUP-PP13) i altre de sòl
urbanitzable no delimitat (SUNP-3). Pel que fa a aquest últim, cal fer l’observació que
l’adaptació del PGOU d’Alcanar a les determinacions del Pla director urbanístic del
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sistema costaner (PDUSC), impossibilitarà el seu desenvolupament al incloure’l en la
categoria de Sòl no urbanitzable costaner 2, clau NU-C2.
En el Títol II d’aquest document s’exposen determinacions normatives relatives
aplicables a la nova ordenació resultant. En el seu article 6, s’estableixen les fitxes
dels sectors SUP-PP13 i SUNP-3 ajustades a les determinacions d’aquesta
modificació. Aquests ajust afecta als articles 380 i 381 en el cas del sector SUP-PP13 i
398 i 399 en el cas del sector de sòl urbanitzable no delimitat SUNP-3.

4. JUSTIFICACIÓ DE LA INNECESSARIETAT DE L’INFORME AMBIENTAL.
D’acord amb el determinat a l’article 118.4 del Decret 305/2006, e 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, en endavant RLUC, les modificacions
dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la
finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe
ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a
avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental.
La Disposició Addicional Sisena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, ens remet a la llei 6/2009, del 28 d’abril,
d’avaluació ambiental de plans i programes. A l’article 7 de l’esmentada Llei, es
determinen les modificacions de plans i programes que han de ser sotmesos a
avaluació ambiental. La present modificació no es troba inclosa en cap d’aquests
supòsits.
Com ja ha quedat descrit en l’apartat 1.1 Antecedents, d’aquesta memòria, en l’informe
emès per l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre (Exp.: OTAATE20190142),
es determina que l’objecte de la modificació prevista no es troba inclosa en cap dels
supòsits de la disposició addicional vuitena “Regles aplicables fins que la Llei 6/2009
s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013” de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, atès que els
terrenys afectats per la seva regulació es troben classificats com a sòl urbà pel Pla
General d’Ordenació Urbana, així com tampoc no es troba inclosa en cap dels supòsits
d’avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

5. JUSTIFICACIÓ DE LA INNECESSARIETAT DE L’ESTUDI D’AVALUACIÓ DE
LA MOBILITAT GENERADA.
D’acord amb el determinat a l’article 118.4 del RLUC, les modificacions dels plans
urbanístics han d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en els
casos que així ho estableixi la legislació vigent.
DEFINICIÓ DIVISIÓ POLÍGONAL ÀMBIT MONTECARLO

F. Xavier Fàbregas Tomàs, Arq.

octubre 2019

17
17

MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOU D’ALCANAR.
DEFINCIÓ DIVISIÓ POLÍGONAL ÀMBIT MONTECARLO

El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de mobilitat
generada, en el seu article 3 estableix els instruments d’ordenació territorial i
urbanística que han d’incloure estudis de mobilitat.
A l’apartat 1 lletra b de l’esmentat article 3 s’estableix que aquest estudi serà preceptiu
pel que fa a les modificacions de planejament, quan es produeixi una nova
classificació de sòl urbà o urbanitzable.
La present modificació no suposa cap canvi que afecti al règim del sòl ni preveu cap
incidència en la mobilitat del municipi ja que el seu objecte no implica cap augment de
l’activitat ni de l’ús residencial de la zona que comporti variacions a la mobilitat
derivada dels usos esportius ja preexistents.

6. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’ARTICLE 118 DEL DECRET 305/2006,
DE 18 DE JULIOL, REGLAMENT DE LA LLEI D’URBANISME.
A l’article 118 d’aquest Reglament, relatiu a determinacions i documentació de les
modificacions dels instruments de planejament urbanístic, s’estableix en el seu apartat
1:
“ Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions
adequades a llur finalitat específica, d'entre les pròpies de la figura de planejament
modificada i, en qualsevol cas, han de:
a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que
s'introdueixen.
b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i
les normes urbanístiques objecte de modificació.
c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació
corresponents, les determinacions que s'introdueixen amb la modificació i que
substitueixen les precedents.
d) Justificar el compliment, si s'escau, de l'increment de les reserves de sòl per a
espais lliures públics i equipaments públics … “
La present modificació dóna compliment a aquesta determinació amb el contingut dels
diferents apartats de la present memòria i la documentació gràfica que l’acompanya.
A l’apartat 4 del mateix article 118 del Reglament de la llei d’urbanisme es determina:
“Les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la
documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot
cas, han d'incorporar l'informe ambiental corresponent les modificacions de plans
urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin
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alguna repercussió ambiental. També s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la
mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent.”
La present modificació justifica als apartat 4 i 5 de la present memòria la
innecessarietat d’informe ambiental i de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
Barcelona, octubre 2019
F. Xavier Fàbregas Tomàs
Arquitecte, núm. col. COAC 17.360-6
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II. NORMATIVA.

Capítol 1. Disposicions generals
Article 1. Marc legal
Aquest document es redactat d’acord amb el que s’estableix en l’article 8 del Text
refós de les Normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi
d’Alcanar i el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i Llei 16/2015, de 21
de juliol. El contingut normatiu de la present modificació puntual s'ha entendre
substitutori i complementari del contingut en el fixat a les normes urbanístiques del Pla
General d’Ordenació Urbana vigent, les quals seran d'aplicació en tot allò que no es
faci referència específica en aquest document.
Article 2. Àmbit d’aplicació
La present modificació afecta als terrenys compresos en l’àmbit definit en la memòria i
documentació gràfica d’aquest document.
20
20

Article 3. Contingut de la modificació
El documents que integren aquesta modificació puntual són els següents:
I. Memòria descriptiva i justificativa
II. Normativa urbanística
III. Plànols
Article 4. Vigència i aplicació de la modificació
El present document entrarà en vigor i serà executiu i d'aplicació immediata a partir de
la publicació de l'aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) i la seva vigència serà indefinida. La seva modificació s’ajustarà a l’establert
al Decret legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i Llei 16/2015,
de 21 de juliol i Decret 305/2006. Tota modificació haurà de tenir, com a mínim, el
mateix grau de precisió, definició i detall que aquest document.

Capítol 2. Règim urbanístic del sòl
Article 5. Classificació del sòl
La classificació del sòl comprés en els diferents àmbits de sòl definits en aquesta
modificació i que queden identificats en els plànols d’ordenació és el següent:

DEFINICIÓ DIVISIÓ POLÍGONAL ÀMBIT MONTECARLO

F. Xavier Fàbregas Tomàs, Arq.

octubre 2019

MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOU D’ALCANAR.
DEFINCIÓ DIVISIÓ POLÍGONAL ÀMBIT MONTECARLO

- Sòl urbà no consolidat en l’àmbit corresponent al Polígon d’actuació urbanística PAU1 Montecarlo i PAU-2 Montecarlo.
- Sòl urbanitzable delimitat en l’àmbit de sòl que passa a formar part del sector de sòl
urbanitzable delimitat SUD.PP13.
- Sòl urbanitzable no delimitat definit en el PGOU en l’àmbit de sòl que passa a formar
part del sector de sòl urbanitzable delimitat SUNP.P3, i que rebrà la classificació de sòl
no urbanitzable en el moment de l’adaptació del PGOU d’Alcanar a les determinacions
del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC) al determinar aquest, la
condició de no urbanitzable dels terrenys, incloent-los en la categoria de Sòl no
urbanitzable costaner, subcatergoria 2, amb clau NU-C2.

Article 6 Qualificacions del sòl
El sòl comprés en els àmbits de la present modificació es correspon al determinat en
els plànols d’ordenació, i és el següent:
- Àmbit corresponent al Polígon d’actuació urbanística PAU-1 Montecarlo, rebent la
classificació de Sòl urbà no consolidat, amb l’objecte d’urbanitzar la vialitat ja cedida i
cedir i urbanitzar aquella vialitat que encara no és de titularitat pública.
Els terrenys que abasten aquest polígon reben la següent qualificació:
- Sistema viari, Clau 5. La seva regulació serà la determinada en els articles
144 a 153 de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació urbana
d’Alcanar. 10.409 m2
- Zona de Ciutat jardí. Clau 17, subzona 17a1 Ciutat jardí unifamiliar. La seva
regulació serà la determinada en els articles 202 a 209 de les Normes
urbanístiques del Pla general d’ordenació urbana d’Alcanar. 26.691 m2
Aquest polígon es tracta d’una actuació d’abast limitat per l’ampliació i millora de la
vialitat i, per tant, no compta amb el deure de cessió de sòl corresponent al 10% de
l’aprofitament urbanístic d’acord amb l’article 40.2 del Reglament de la Llei
d’urbanisme.
- Àmbit corresponent al Polígon d’actuació urbanística PAU-2 Montecarlo, rebent la
classificació de Sòl urbà no consolidat amb l’objecte de cedir i urbanitzar el sòl de
sistemes.
Els terrenys que abasten aquest polígon reben la següent qualificació:
- Sistema viari, Clau 5. La seva regulació serà la determinada en els articles
144 a 153 de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació urbana
d’Alcanar. 1.435 m2
- Sistema hidrogràfic. Clau 2. La seva regulació serà la determinada en els
articles 138 a 140 de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació
urbana d’Alcanar, així com la normativa sectorial que sigui d’aplicació. 645 m2
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- Zona de Ciutat jardí. Clau 17, subzona 17a1 Ciutat jardí unifamiliar. La seva
regulació serà la determinada en els articles 202 a 209 de les Normes
urbanístiques del Pla general d’ordenació urbana d’Alcanar. 6.045 m2
Aquest polígon està subjecte a la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic.
- Àmbit sector de sòl urbanitzable no delimitat SUNP.3. Serà d’aplicació en la regulació
d’aquest sòl el determinat en el Pla general d’ordenació urbana d’Alcanar i d’acord
amb el que s’estableix a la fitxa del sector. Fent l’observació que l’adaptació del PGOU
d’Alcanar a les determinacions del Pla director urbanístic del sistema costaner
(PDUSC), impossibilitarà el seu desenvolupament donat que aquest pla director
urbanístic determina la condició de no urbanitzable per aquests terrenys, al incloure’ls
en la categoria de Sòl no urbanitzable costaner, subcatergoria 2, amb clau NU-C2.
Sector de la Martinenca (SUNP 3)
Art. 398. Definició i zonificació.
1. Compren sòls de la finca de la Martinenca situats entre la CN 340 i la urbanització Montecarlo.
2. La superfície és de 6,71 Hes.
3. En el seu desenvolupament es regularà amb les característiques de la clau (21b).
Art. 399. Determinacions específiques.
S’incorporen sòls destinats a viari que amb la seva execució garantiran una continuïtat en la xarxa existent
i projectada.
En els plànols E: 1/2.000 s’incorpora un dibuix de l’ordenació orientativa del sector.

Article 7. Vigència i modificació
Aquesta modificació entrarà en vigor al dia següent de la publicació de la seva
l’aprovació definitiva al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i tindrà
vigència indefinida. La seva modificació s’ajustarà al determinat en l’article 8 de les
normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana d’Alcanar així com a
l’establert en la legislació urbanística vigent i reglament.

Barcelona, octubre 2019
F. Xavier Fàbregas Tomàs
Arquitecte, núm. col. COAC 17.360-6
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III. PLÀNOLS.
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