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1. ANÀLISI DELS ÀMBITS D’ACTUACIÓ PROGRAMATS AL PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ  URBANA DE 1991. 

 

La Revisió i Adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Carles de la 

Ràpita fou aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Tarragona en sessió de data 16 de juliol de 1990 i publicat el Text Refós al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 11 de març de 1991. D’altra banda, s’ha 

publicat el Text Refós de la normativa urbanística en format digital al DOGC el dia 4 

de gener de 2006. 

 

Des de l’entrada en vigència del PGOU de 1991 s’han redactat diversos plans i 

projectes que desenvolupen les previsions de l’esmentat planejament.  

 

En el present document, i a continuació, es presenta una fitxa de cadascun dels 

àmbits d’actuació programats en el PGOU de 1991 i també s’inclou un comentari 

dels àmbits de sòl urbanitzable no programat. A cada fitxa s’incorpora el contingut 

de la part escrita que figura en el PGOU amb les determinacions urbanístiques. A 

més, es relacionen els serveis urbanístics existents, si estan o no recepcionats i 

aquells serveis que presta l’Ajuntament amb un comentari sobre el planejament i 

l’estat d’execució, tot incorporant la localització i delimitació gràfica, tant pel que fa 

dels plànols normatius com la seva delimitació en una ortofoto de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya de 2008. 

 

Amb tot, aquesta informació i la resta dels documents informatius que formaran part 

del POUM serveixen per comprovar la forta dinàmica urbanística que ha 

experimentat el municipi i ajuden a la presa de les decisions del planejament . 
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

DEL PGOU DE 1991:  
Unitat d’actuació Sector Giró (UA1)  

 

 
Descripció: 

2. Comprèn els sòls de la fàbrica Giró amb l’objectiu de transformació a 

residencial, en una ordenació en edificació oberta orientada a Sud llevant. 

 

3. La superfície compresa en l’àrea és de 2,64 Hes. de la qual 0,06 Hes. 

corresponen a sistema general viari. 

 

 

Condicions d’ordenació: 

S’estableixen les condicions següents: 

 

a. El coeficient d’edificabilitat bruta es fixa en 0,5 m2st./m2sl. El sostre edificable 

màxim serà de 13.200 m2. (Als sòls del sistema general viari i dels parcs i 

jardins se'ls hi ha atorgat mateix índex d’edificabilitat que per la resta de la 

zona). 

 

b. Es preveuen per a espais i dotacions públiques, les superfícies següents: 

a. Per a equipaments 3.500 m2 

b. Per a parcs i jardins 8.000 m2 

c. Vials sistema local 600 m2 

d. Vials sistema general 600 m2 

 

 

Condicions d’edificabilitat i ús: 

1. S'aplica la regulació de zona d'ordenació Volumètrica específica Nova 

ordenació clau 14b3. 

 

2. Com a condició específica de l’edificació es fixa que l’altura màxima en 

nombre de plantes és de 4.  
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Sistema d’a ctuació: 

S'aplica el sistema de compensació. 

 

 

SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS SI / NO Recepcionat 

Vials asfaltats NO NO 

Sanejament separatiu NO NO 

Xarxa d’abastament d’aigua potable NO NO 

Xarxa de telefonia NO NO 

Xarxa d’enllumenat públic NO NO 

Xarxa d’electrificació NO NO 

Xarxa de gas natural NO NO 

 

SERVEIS QUE PRESTA L’AJUNTAMENT SI / NO 

Recollida d’escombraries NO 

Manteniment de zones verdes NO 

Manteniment enllumenat NO 

Neteja via pública NO 

Manteniment via pública NO 

 

 

COMENTARI SOBRE EL PLANEJAMENT I L’ESTAT D’EXECUCIÓ: 

 

No s’ha fet cap tramitació. 
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

DEL PGOU DE 1991:  
Unitat d’actuació Hortets sud (UA2) 

 

 

Descripció: 

1. Comprèn els sòls de la zona Hortets situats al Sud del barranc de 

l’Aiguassera i fins al carrer de les Delícies. L'objectiu de la Unitat d’Actuació 

és adequar a les determinacions del Pla General l’expedient que l’Ajuntament 

ha obert en aquesta zona, en relació a la materialització de les cessions que 

les NN.SS. preveuen (vegi's apartat 1.4 referent a les àrees de ciutat jardí de 

la descripció de l'Ordenació de la Memòria Justificativa). 

 

2. La superfície compresa en l’àrea és de 5,45 Hes. 

 

 

Condicions d’ordenació:  

Es preveuen per a espais i dotacions públiques les següents superfícies: 

1. Per a sistemes de parcs i jardins 0,56 Hes. 

2. Vials sistema local 0,34 Hes. 

3. Vials sistema general (aparcament) 1,52 Hes. 

 

 

Condicions d’edificació i ús: 

S'aplica la regulació de zones de ciutat jardí 17b2 i 17b3, de zona d'ordenació 

Volumètrica específica situació consolidada 14a i de Conservació d’Estructura 

Urbana i Edificatòria 16a. 

 

 

Sistema d’actuació: 

S'aplica el sistema de cooperació. 
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SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS SI / NO Recepcionat 

Vials asfaltats SÍ SÍ 

Sanejament separatiu SÍ SÍ 

Xarxa d’abastament d’aigua potable SÍ SÍ 

Xarxa de telefonia SÍ SÍ 

Xarxa d’enllumenat públic SÍ SÍ 

Xarxa d’electrificació SÍ SÍ 

Xarxa de gas natural NO NO 

 

SERVEIS QUE PRESTA L’AJUNTAMENT SI / NO 

Recollida d’escombraries SÍ 

Manteniment de zones verdes SÍ 

Manteniment enllumenat SÍ 

Neteja via pública SÍ 

Manteniment via pública SÍ 

 

 

COMENTARI SOBRE EL PLANEJAMENT I L’ESTAT D’EXECUCIÓ: 

 

En aquesta unitat d’actuació s’han urbanitzat tots els carrers. A l’inventari 

municipal, els sòl públics figuren com a propietat de l’Ajuntament. Es va fer una 

reparcel·lació econòmica i es troba molt consolidada per l’edificació. 

 

Es podria eliminar la unitat d’actuació, ja que pràcticament està tot fet, tret d’un petit 

complement viari al carrer del Far, inclòs en l’esmentada reparcel·lació econòmica i 

amb els sòls cedits. 
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

DEL PGOU DE 1991:  
Unitat d’actuació Hortets (UA3-1, UA3-2, UA3-3) 

 
 
 
Descripció: 

1. Comprèn els sòls de la zona Hortets situats al Nord del barranc de 

l’Aiguassera i fins l'Avinguda del Pare Castro. 

La UA3-1 és la situada al sud del carrer Domingo Riva, la UA3-2 la situada 

entre l'anterior carrer i el carrer de València i la UA3-3 la situada entre el C/ 

València i l'Avinguda Pare Castro. 

L’objectiu de les Unitats d'Actuació és adequar a les determinacions del Pla 

General, l’expedient que l’Ajuntament ha obert en aquesta zona, en relació a 

la materialització de les cessions que les NN.SS. preveien (vegi's apartat 1.4 

referent a les àrees de ciutat jardí de la descripció de l’Ordenació) de la 

Memòria Justificativa) 

 

2. La superfície total compresa en l’àrea de les tres Unitats d'Actuació és de 

10,88 Hes. a raó de: 

UA3-1 = 2,68 Hes. 

UA3-2 = 3.82 Hes. 

UA3-3 = 4,38 Hes. 

 

 

Condicions d’edificació: 

Es preveuen per a espais i dotacions públiques i per cadascuna de les Unitats 

d’Actuació les següents superfícies: 

 

 UA3-1 UA3-2 UA3-3 
1. Per a sistemes de parcs i jardins --- 0,140 0,190 Hes. 

2. Vials sistema local 0,361 0,456 0,570 Hes. 

3. Vials sistema general 0,148 --- 0,272 Hes. 

4. Vials sistema general (aparcaments) 0,180 --- --- Hes. 
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Condicions d’edificació i ús: 

S’aplica la regulació de les zones de ciutat jardí 17b2 i 17b4 i de zona d’ordenació 

volumètrica situació consolidada (14a). 

 

 

Sistema d’actuació: 

S'aplica el sistema de cooperació. 

 
 

SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS SI / NO Recepcionat 

Vials asfaltats SÍ SÍ 

Sanejament separatiu SÍ SÍ 

Xarxa d’abastament d’aigua potable SÍ SÍ 

Xarxa de telefonia SÍ SÍ 

Xarxa d’enllumenat públic SÍ SÍ 

Xarxa d’electrificació SÍ SÍ 

Xarxa de gas natural NO NO 

 

SERVEIS QUE PRESTA L’AJUNTAMENT SI / NO 

Recollida d’escombraries SÍ 

Manteniment de zones verdes SÍ 

Manteniment enllumenat SÍ 

Neteja via pública SÍ 

Manteniment via pública SÍ 

 

 

COMENTARI SOBRE EL PLANEJAMENT I L’ESTAT D’EXECUCIÓ: 

 

No s’ha tramitat res. A la UA3-1 figura el carrer Migjorn que manca per acabar 

d’obrir en el seu tram a llevant del carrer Capri . Aquest tram comporta una gran 

dificultat per la complexa estructura de la propietat i l’edificació existent que afecta, 

i tampoc l’execució de l’esmentada vialitat és imprescindible atesa l’estructura viària 

existent.  
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A la UA3-2 es va fer una reparcel·lació econòmica i es troba pràcticament 

executada ja que només manca un petit tram i està assumida la seva execució. Es 

podria eliminar la unitat d’actuació. 

 

A la UA3-3 també es va fer la reparcel·lació econòmica i es troba totalment 

executada. Caldria eliminar la unitat d’actuació. 
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

DEL PGOU DE 1991:  
Unitat d’actuació Aiguassera (UA4) 

 
 

Descripció: 

1. Comprèn els sòls situats entre el carrer València, antiga CN. 340, barranc de 

l’Aiguassera i antic traçat de la Val de Zafan. L’objecte de la UA és adequar a 

les determinacions del Pla General el sector de Pla Especial definit en les 

NN.SS. S'han incorporat per indicació de l’Ajuntament els suggeriments 

plantejats per dos al·legants en la consulta pública del document de Criteris, 

Objectius i Solucions Generals. 

 

2. La superfície compresa en l’àrea és de 7,49 Hes. 

 

Condicions d’ordenació: 

Es preveuen per a espais i dotacions públiques les següents superfícies: 

1. Per a equipaments  0,61 Hes. 

2. Per a parcs i jardins  1,25 Hes. 

3. Per a vials sistema local  2,10 Hes. 

4. Per a vials sistema general  0,07 Hes. 

 

 

Condicions d’edificació i ús: 

S'aplica la regulació de la zona d’eixample intensitat 2 clau 13b. 

 

L’ illa delimitada pels carrers Val de Zafan, Aragó, Arxiu de Simancas i Roselló, es 

qualificada com 7c1O, equipament projectat d’àmbit municipal, amb una superfície 

de 5.039,37 m2. A través d´una modificació puntual del Pla General d´Ordenació 

Urbana1, es modifica la tipologia d’equipament actual. 

                                                 
1 MP PGOU “per l’ ampliació i compatibilització d’usos en equipaments projectats d’ambit municipal de la UA-4 Aiguassera“, 
aprovat pel Ple inicial i provisionalment amb dates 15/9/06 i 27/11/06, i definitivament per CTUTE el 26/01/07 i publicat pel 
DOGC el 13/07/07.  
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L’illa resultant queda dividida en tres parcel·les, que en funció de la seva ubicació 

són: 

1. Parcel·la sud 

Parcel·la de forma rectangular, amb façana als carrers Val de Zafan, Rosselló i 

Arxiu de Simancas, de la superfície necessària per cobrir les necessitats que 

plantejarà l’Administració autònoma. 

Clau urbanística.- 7c1S, equipament projectat d’àmbit municipal sanitari-

assistencial 

Edificabilitat.- 0,60 m2s/m2s 

 

2. Parcel·la central 

Parcel·la de forma rectangular, situada entre dos carrers paral·lels, Val de Zafan i 

Arxiu de Simancas. 

Clau urbanística.- 7c1O, equipament projectat d’àmbit municipal de lleure 

Edificabilitat.- 0,80 m2s/m2s 

 

3. Parcel·la nord 

Parcel·la de forma de trapezi, situada entre els carrers Arxiu de Simancas, Aragó 

núm. 15, i Val de Zafan, d’una superfície de 1.940,39 m2. 

Clau urbanística 7c1E.- Equipament projectat d’àmbit municipal Educatiu 

Edificabilitat.- 0,35 m2s/m2s 

Els usos autoritzats per l’illa, tot permeten les dues noves tipologies, 7c1S, i 7c1E, 

a més a més de la permesa de 7c1O. 

 

 

Sistema d’actuació: 

S'aplica el sistema de compensació. 
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SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS SI / NO Recepcionat 

Vials asfaltats SÍ SÍ 

Sanejament separatiu SÍ SÍ 

Xarxa d’abastament d’aigua potable SÍ SÍ 

Xarxa de telefonia SÍ SÍ 

Xarxa d’enllumenat públic SÍ SÍ 

Xarxa d’electrificació SÍ SÍ 

Xarxa de gas natural SÍ SÍ 

 

SERVEIS QUE PRESTA L’AJUNTAMENT SI / NO 

Recollida d’escombraries SÍ 

Manteniment de zones verdes parcialment 

Manteniment enllumenat SÍ 

Neteja via pública SÍ 

Manteniment via pública SÍ 

 

 

COMENTARI SOBRE EL PLANEJAMENT I L’ESTAT D’EXECUCIÓ: 

 

Projecte de Reparcel·lació aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 

data 22/11/2007. 

 

L’equipament s’ha dividit en tres parts i s’ha construït la llar d’infants. A continuació 

hi va l’Auditori i a ponent hi ha projectat un Centre d’Assistència Primària.  

 

Està totalment urbanitzat. Caldria eliminar la unitat d’actuació.
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

DEL PGOU DE 1991:  
Unitat d’actuació Avinguda Catalunya (UA5) 

 
 
Descripció: 

1. Comprèn els sòls situats entre l'Avinguda de Catalunya, una delimitació 

cadastral, la perllongació del carrer Vernier, el Barranc dels Penjats i una 

perllongació del carrer de Calasseit. 

L’Objectiu de la Unitat d’Actuació és la materialització de les cessions del 

parc dels Penjats del viari de suport a l’edificació projectada, i per a les 

compensacions a les desproporcionades afectacions puntuals. S’ha definit un 

àmbit en el sentit ampli, i en el moment de l’execució del document 

compensatori s’arbitrarà la repercussió a totes les finques, quedant exemptes 

les edificades anteriorment a la aprovació inicial del Pla General i que 

estiguin d'acord amb l’ordenació. 

 

2. La superfície compresa en l’àrea és de 2,77 Hes. 

 

 

Condicions d’ordenació: 

Es preveu l’adscripció al sistema general viari de 0,54 Hes., 0,32 Hes. al sistema de 

parcs i jardins i 0,17 Hes. Al sistema hidrogràfic. 

 

 

Condicions d’edificació i ús: 

S'aplica la regulació de la zona de nucli urbà (clau 12) 

 

 

Sistema d’actuació: 

S'aplica el sistema de compensació. 
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SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS SI / NO Recepcionat 

Vials asfaltats SÍ* SÍ* 

Sanejament separatiu SÍ* SÍ* 

Xarxa d’abastament d’aigua potable SÍ* SÍ* 

Xarxa de telefonia SÍ* SÍ* 

Xarxa d’enllumenat públic SÍ* SÍ* 

Xarxa d’electrificació SÍ* SÍ* 

Xarxa de gas natural SÍ* SÍ* 

 

SERVEIS QUE PRESTA L’AJUNTAMENT SI / NO 

Recollida d’escombraries SÍ 

Manteniment de zones verdes SÍ 

Manteniment enllumenat SÍ 

Neteja via pública SÍ 

Manteniment via pública SÍ 

*Al subàmbit sud llevant 

 

COMENTARI SOBRE EL PLANEJAMENT I L’ESTAT D’EXECUCIÓ: 

 
- Projecte de delimitació de dos subàmbits de Reparcel·lació aprovat inicialment per 

la Junta de Govern Local de data 15/05/2008. 

 
Al subàmbit des del carrer 8 de Gener cap a sud llevant es pot eliminar la unitat 

d’actuació ja que s’han cedit tots els sòls destinats a sistemes i s’ha urbanitzat. El 

carrer 8 de gener també es troba urbanitzat. Només resta el c/ Cantadors que es 

podria peatonalitzar i també es troba amb els sòls cedits. 

 

Pel que fa al subàmbit nord-oest caldria mantenir l’instrument de gestió. En aquest 

subàmbit cal precisar que ja s’ha executat la canalització del barranc del Penjats, 

condició bàsica per permetre el desenvolupament urbanístic previst al PGOU. 
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

DEL PGOU DE 1991:  
Unitat d’actuació Sòls al Maset (UA6) 

 
 
Definició: 

1. Comprèn els sòls corresponents a l'edifici del carrer de Sant Isidre núm. 113, 

ja afectat de vial per les NN.SS, i sòls situats al sud de la Plaça central del 

Maset. L’objectiu de la Unitat d’Actuació és atorgar en una situació semblant 

una edificabilitat coincident a l’existent per a cadascun dels propietaris de 

l'immoble. 

 

2. La superfície compresa en l’àrea és de 0,09 Hes. 

 

 

Condició d’ordenació: 

S'estableix com a única condició el bastir per part de l’Administració, una edificació 

de 1790,91 m2 per tal de compensar als propietaris dels 12 habitatges i dels locals 

comercials de l’edifici esmentat del carrer de Sant Isidre. La relació dels propietaris 

és la següent: 

1. Raimunda bote Belmunt Baixos A 
2. Alejandro Gonzalez Gonzalez Baixos B 
3. Josefa Beltran Castellà 1 - 1 
4. Montserrat Beltran Castellà 1 - 2 
5. José Matamoros Cabrera 1 - 3 
6. Maria Cinta Poy Querol 1 - 4 
7. Josefa Beltran Castellà 2 - 1 
8. José Fibla Monfort Reverté 2 - 2 
9. Enrique Anguera Ferré 2 - 3 
10. Tomàs Monfort Reverté 2 - 4 
11. Lluís Maragall Boria 3 - 1 
12. Augusto Arasa Aliau 3 - 2 
13. Rosa Gasparin 3 - 3 
14. Alejandro Gonzalez Gonzalez 3 - 4 
15. Antonio Alberola Martinez 4 - 1 
16. Maria José Hubens 4 - 2 
17. Francisco Javier Casales Sanchez 4 - 3 
18. Vda. de Vicente Celades Sales 4 - 4 
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Condicions d’edificació i ús: 

El nou edifici es regularà per les determinacions fixades en l’Estudi de Detall del 

Maset redactat per l’Institut Català del Sòl. 

 

 

Sistema d’actuació: 

S'aplica el sistema de cooperació. 

 

SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS SI / NO Recepcionat 

Vials asfaltats SÍ SÍ 

Sanejament separatiu SÍ SÍ 

Xarxa d’abastament d’aigua potable SÍ SÍ 

Xarxa de telefonia SÍ SÍ 

Xarxa d’enllumenat públic SÍ SÍ 

Xarxa d’electrificació SÍ SÍ 

Xarxa de gas natural SÍ SÍ 

 

SERVEIS QUE PRESTA L’AJUNTAMENT SI / NO 

Recollida d’escombraries SÍ 

Manteniment de zones verdes SÍ 

Manteniment enllumenat SÍ 

Neteja via pública SÍ 

Manteniment via pública SÍ 

 

 

COMENTARI SOBRE EL PLANEJAMENT I L’ESTAT D’EXECUCIÓ: 

 
Està acabada i executada la urbanització. Hi ha un Estudi de detall del Maset que 

cal tenir en compte en la normativa específica. Cal eliminar l’instrument de gestió. 
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

DEL PGOU DE 1991:  
Unitat d’actuació Codonyol- Pepo PP2 (UA7) 

 
 
 
Descripció: 

1. Comprèn els sòls de la finca cadastral delimitada a llevant de l’Avinguda 

Codonyol, al Nord pel grup residencial "Cases de Pepo" i a ponent i al 

Sud pel Pla Parcial PP2. 

 

2. L’objectiu d'aquesta Unitat d’Actuació és poder facilitar la gestió i 

formalitzar compromisos entre la propietat i l’Ajuntament en relació a unes 

cessions anteriors a aquest Pla General (vegi's al·legació núm. 2 de la 

Informació Pública del Pla General). 

 

3. La superfície del sector és de 1,11 Hes. 

 

 

Condicions d’ordenació 2: 

a) El coeficient d’edificabilitat bruta es fixa en 0,50 m2st/m2sl. El sostre 

edificable màxim serà de 5.560 m2. (Als sòls del sistema general viari i 

de parcs i jardins se’ls hi ha atorgat el mateix índex d’edificabilitat que 

a la resta de la zona). 

 

b) Es preveuen per a espais i dotacions públiques les superfícies 

següents: 

1. Parcs i jardins 0,25 Hes. 

2. Vials 0,04 Hes. 

 

c) A més a més s’adscriurà al patrimoni municipal de sòl 0,11 Hes. 

edificables. 

 

 

                                                 

2 Nova redacció segons Estudi de Detall aprovat definitivament el 04-12-02 
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Condicions d’edificació i ús 3: 

1. Alineacions 

Es fixa l'alineació a l'avinguda Codonyol i el carrer València i les ja 

determinades per les voravies existents, les altres dos alineacions posteriors 

coincideixen amb els límits de la parcel·la cadastral. 

 

2. Fondària edificable 

No es delimita. 

 

3. Alçària i número màxim de plantes 

L'alçada màxima de l'edificació es fixa en 15'25 m, és a dir, planta baixa més 

quatre plantes. 

 

4. Fatxada i parcel·la mínima 

No es delimita, ja que es una actuació unitària. 

 

5. Cossos sortints 

Es poden projectar cossos sortints tant oberts com tancats a les fatxades, 

amb un vol màxim de 2,00 m. 

 

6. Separacions a llindes 

Les edificacions hauran de separar-se 5 metres de totes les llindes, tant a 

vials com a particions i altres edificis. 

 

7. Aparcaments 

S'aplicarà allò que preveuen les normes Urbanístiques del Pla General 

d'Ordenació Urbana. Donada l'alçada dels edificis i la problemàtica de manca 

d'aparcament de vehicles, la planta soterrani destinada a aparcaments podrà 

ocupar una superfície superior a la de la projecció en planta de les 

edificacions, sense sobrepassar el 35% de parcel·la. Tanmateix es podran 

habilitar zones d'aparcament obert a l'interior de l'àmbit privat. 

 

                                                 

3 Nova redacció segons Estudi de Detall aprovat definitivament el 04-12-02 
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8. Article 10. Usos. 

a. Habitatge tant en la modalitat d’unifamiliar com de plurifamiliar 
b. Hoteler 
c. Comercial 
d. Bar, restaurant i similars 
e. Oficines 
f. Sanitari – assistencial 
g. Educatiu 
h. Cultural 
i. Religiós 
j. Administratiu 
k. Esportiu 
l. Industrial en 1ª categoria en situació 1ª i 2ª 

 

9. Condicions d’ús. 

L’ocupació màxima de parcel·la per a les edificacions principals serà del 35% 

i per a l’auxiliar del 5%. 

Aquestes últimes tindran com alçada màxima 3,50 m. i separacions a llinders 

i entre elles de 3,00 m. 

 

 

Sistema d’actuació: 

S'aplica el sistema de compensació. 

 
 
 

SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS SI / NO Recepcionat 

Vials asfaltats SÍ SÍ 

Sanejament separatiu SÍ SÍ 

Xarxa d’abastament d’aigua potable SÍ SÍ 

Xarxa de telefonia SÍ SÍ 

Xarxa d’enllumenat públic SÍ SÍ 

Xarxa d’electrificació SÍ SÍ 

Xarxa de gas natural SÍ SÍ 
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SERVEIS QUE PRESTA L’AJUNTAMENT SI / NO 

Recollida d’escombraries SÍ 

Manteniment de zones verdes SÍ 

Manteniment enllumenat SÍ 

Neteja via pública SÍ 

Manteniment via pública SÍ 

 

 

COMENTARI SOBRE EL PLANEJAMENT I L’ESTAT D’EXECUCIÓ: 

 

Està consolidada i urbanitzada totalment amb les cessions fetes. Cal eliminar 

l’instrument de gestió. 
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

DEL PGOU DE 1991:  

Unitat d’actuació Edificis Porta Nord (UA8) 

POLÍGON D'ACTUACIÓ (PA8)4 

 
 
Descripció: 

1. Comprèn els sòls situats a ponent de la cruïlla del carrer nº 3 amb el carrer de 

Sant Josep. 

L'objectiu del PA és l'obtenció de part dels sòls per a la materialització d'una 

rotonda que estructuri de forma més adient l'esmentada cruïlla i reorienti les 

edificacions previstes en l'ordenament  anterior a unes millors condicions 

urbanes. 

 

2. La superfície compresa en l'àrea  és de 0,93 Ha. de les quals 0,500 Ha. 

s'adscriuen al sistema viari (clau 5). 

 

Condicions d'ordenació: 

S'estableixen les condicions següents: 

a) El coeficient d'edificabilitat bruta es fixa en 1,30 m2st/m2sl.  El sostre màxim 

edificable serà de 12.090 m2.  (Als sòls del sistema general viari se'ls hi ha 

atorgat la mateixa edificabilitat que a la resta del sector). 

 

b) Es preveu per a espais i dotacions públiques, la següent superfície: 

 1. Per a sistema viari................ 0,500 Ha. 

 

 

Condicions d'edificació i ús: 

1. S'aplica la regulació de Zona d'Ordenació Volumètrica específica nova ordenació 

(clau 14b2). 

 

2. Com a condició específica es fixa l'ordenació que figura en el plànol d'ordenació 

de la modificació puntual amb una altura màxima de 6 plantes en la torre situada 

al costat del carrer de Sant Josep i de 5 plantes en la resta d'edificacions. 

 

 
                                                 

4  MP PGOU en l’àmbit de la porta nord del nucli urbà, aprovat definitivament per CTUTE en sessió de 24 de 
juliol de 2006 i publicat pel DOGC núm. 4870 el 26/4/07. 
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Sistema d’actuació: 

S'aplica el sistema de compensació bàsica. 

 
 
 

SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS SI / NO Recepcionat 

Vials asfaltats SÍ* SÍ* 

Sanejament separatiu SÍ SÍ 

Xarxa d’abastament d’aigua potable SÍ SÍ 

Xarxa de telefonia SÍ SÍ 

Xarxa d’enllumenat públic Parcialment Parcialment 

Xarxa d’electrificació SÍ SÍ 

Xarxa de gas natural NO NO 

 

SERVEIS QUE PRESTA L’AJUNTAMENT SI / NO 

Recollida d’escombraries SÍ 

Manteniment de zones verdes SÍ 

Manteniment enllumenat SÍ 

Neteja via pública SÍ 

Manteniment via pública SÍ 

*Manca la capa de rodadura 

 

COMENTARI SOBRE EL PLANEJAMENT I L’ESTAT D’EXECUCIÓ: 

 
Aprovada i consolidada amb una millora en la definició de la rotonda.
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

DEL PGOU DE 1991:  

Unitat d’actuació Edificis Porta Nord (UA8)  

POLÍGON D'ACTUACIÓ (PA8') 

 
 
Descripció: 

1. Comprèn sòls situats en la part meridional i a llevant de la cruïlla del carrer nº 3 

amb el carrer de Sant Josep. 

L'objectiu del PA és l'obtenció dels sòls destinats a sistema viari i establir 

l'edificació emmarcada en l'ordenació general. 

 

2. La superfície compresa en l'àrea  és de 0,16 Ha de les quals s'adcriuen 0,048 

Ha. (clau 5) al sistema viari. 

 

 

Condicions d'ordenació: 

S'estableixen les condicions següents: 

 

a) El coeficient d'edificabilitat bruta es fixa en 4,20 m2st/m2sl.  El sostre màxim 

edificable serà de 6.720 m2.  (Als sòls del sistema general viari se'ls hi ha atorgat 

la mateixa edificabilitat que a la resta del sector). 

 

b) Es preveu per a espais i dotacions públiques, la següent superfície: 

 1. Per a sistema viari................ 0,048 Ha. 

 

 

Condicions d'edificació i ús: 

1. S'aplica la regulació de Zona d'Ordenació Volumètrica específica nova ordenació 

(clau 14b1). 

 

2. Com a condició específica es fixa l'altura màxima de 6 plantes. 

  

 

Sistema d’actuació: 

S'aplica el sistema de compensació bàsica. 
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SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS SI / NO Recepcionat 

Vials asfaltats NO NO 

Sanejament separatiu NO NO 

Xarxa d’abastament d’aigua potable NO NO 

Xarxa de telefonia NO NO 

Xarxa d’enllumenat públic NO NO 

Xarxa d’electrificació NO NO 

Xarxa de gas natural NO NO 

 

SERVEIS QUE PRESTA L’AJUNTAMENT SI / NO 

Recollida d’escombraries NO 

Manteniment de zones verdes NO 

Manteniment enllumenat NO 

Neteja via pública NO 

Manteniment via pública NO 

 

 

COMENTARI SOBRE EL PLANEJAMENT I L’ESTAT D’EXECUCIÓ: 

 
Pendent de tramitació.
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

DEL PGOU DE 1991:  

Unitat d’actuació Edificis Porta Nord (UA8) 

POLÍGON D'ACTUACIÓ (PA8") 

 
 
Descripció: 

1. Comprèn sòls situats en la part septentrional i a llevant de la cruïlla del carrer nº 

3 amb el carrer de Sant Josep. 

L'objectiu del PA és el de regularitzar l'aprofitament de la finca del carrer de Sant 

Josep nº 162. 

 

2. La superfície compresa en l'àrea  és de 0,0604 Ha, de les quals 0,0181 Ha. 

s'adscriuen al sistema general viari (clau 5). 

 

 

Condicions d'ordenació: 

S'estableixen les condicions següents: 

a) El coeficient d'edificabilitat bruta es fixa en 4,20 m2st/m2sl.  El sostre màxim 

edificable serà de 2.536,80 m2.  (Als sòls del sistema general viari se'ls hi ha 

atorgat la mateixa edificabilitat que a la resta del sector). 

 

b) Es preveuen per a espais i dotacions públiques, la següent superfície: 

 1. Per a sistema viari................ 0,0181 Ha. 

 

Condicions d'edificació i ús: 

1. S'aplica la regulació de Zona d'Ordenació Volumètrica específica nova ordenació 

(clau 14b1). 

 

2. Com a condició específica es fixa una altura màxima de 6 plantes.  

 

 

Sistema d’actuació: 

S'aplica el sistema de compensació bàsica. 
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SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS SI / NO Recepcionat 

Vials asfaltats NO NO 

Sanejament separatiu NO NO 

Xarxa d’abastament d’aigua potable NO NO 

Xarxa de telefonia NO NO 

Xarxa d’enllumenat públic NO NO 

Xarxa d’electrificació NO NO 

Xarxa de gas natural NO NO 

 

SERVEIS QUE PRESTA L’AJUNTAMENT SI / NO 

Recollida d’escombraries NO 

Manteniment de zones verdes NO 

Manteniment enllumenat NO 

Neteja via pública NO 

Manteniment via pública NO 

 

 

COMENTARI SOBRE EL PLANEJAMENT I L’ESTAT D’EXECUCIÓ: 

 

Pendent de tramitació. 
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

DEL PGOU DE 1991:  
Unitat d’actuació Rojifesa – Ramon (UA9) 

 
 
Descripció: 

1. Comprèn sòls d'indústries ROJIFESA i RAMON, situades al peu i al Nord del 

vial de suport que connecta la variant de la C.N. 340 amb l’antic traçat 

d'aquesta carretera. L’objectiu és materialitzar i adequar a les determinacions 

del Pla General el compromís de cessions que han adquirit les indústries 

amb anterioritat. 

 

2. La superfície compresa en l'àrea és de 3,09 Hes. 

 

 

Condicions d’ordenació: 

S’estableixen les condicions següents: 

a) El coeficient d’edificabilitat neta es fixa en 4 m3/m2. 

 

b) Es preveuen per a espais i dotacions públiques, les superfícies següents: 

1. Per a vials de sistema general   0,46 Hes. 

2. Per a àrees al servei del Sistema viari  0,42 Hes. 

 

 

Condicions d’edificació i ús: 

 

S’aplica la regulació de la zona d’Indústria tallers (clau 20) i en l’eixamplament del 

viari central de (5b), admetent-se una petita edificació de 228 m2 en planta baixa 

per a menjador dels treballadors, i per informació i servei del polígon. 

 

 

Sistema d’actuació: 

S'aplica el sistema de compensació. 
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SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS SI / NO Recepcionat 

Vials asfaltats NO NO 

Sanejament separatiu NO NO 

Xarxa d’abastament d’aigua potable NO NO 

Xarxa de telefonia NO NO 

Xarxa d’enllumenat públic NO NO 

Xarxa d’electrificació NO NO 

Xarxa de gas natural NO NO 

 

SERVEIS QUE PRESTA L’AJUNTAMENT SI / NO 

Recollida d’escombraries NO 

Manteniment de zones verdes NO 

Manteniment enllumenat NO 

Neteja via pública NO 

Manteniment via pública NO 

 

 

COMENTARI SOBRE EL PLANEJAMENT I L’ESTAT D’EXECUCIÓ: 

 
No s’ha tramitat. Hi ha unes construccions de transport i peix (Miquel Ramon) i una 

caldereria (Rojifesa). 

 

El pla parcial del Salt va modificar lleugerament el traçat viari. 

45



46



47



 AJUNTAMENT DE  SANT CARLES DE LA RÀPITA  –  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL  
ÀMBITS D’ACTUACIÓ PROGRAMATS 

 
 
 
 

 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

DEL PGOU DE 1991:  

Pla Especial d’ordenació de les façanes i les places de 

Carles III i del Cóc (PE1) 

 
 
Article 237. Descripció i condicions d'ordenació. 5 

 

Comprèn l'àmbit de les places de Carles III i del Cóc i de l'edifici de l'ajuntament. 

 

1. Criteris Generals. 

Als edificis amb fatxada a la Plaça de Carles III i la del Cóc, es permetrà una alçada 

màxima de 16'50 m. equivalent a quatre Plantes Pis i Planta Baixa d'ús comercial, 

exclusivament. 

 

Per damunt d'aquesta alçada es permetrà el que es disposa a l'apartat b) de l'article 

núm. 155 de la Normativa Urbanística i Ordenances del Pla General d'Ordenació 

Urbana. 

 

Totes les plantes baixes unificaran les seves alçades tal com es grafia als croquis 

de la documentació que completa aquest document; ademés per aconseguir una 

completa unificació, tots els massissos de les plantes baixes s'acabaran 

exteriorment amb pedra natural, beige, boxardada, aplacat a trencajunts. Els forats ( 

portes, aparadors, …) es dissenyaran amb materials ( alumini, fusta, acer, vidre, 

...), estèticament d'acord amb la resta de I'edifici. Els pilars dels porxos s'aplacaran, 

igualment, per les quatre cares i conservant la base de pedra fins l'imposta d'arranc 

de l'arc, i la resta s'arrebossarà amb revestiment hidrofugat del mateix color ocre 

que la font que està situada a la fatxada muntanya de la Plaça de Carles III. 

 

L'Ajuntament obligarà a revestir les Plantes Baixes, com a condició per obtenir 

llicència d'adició de planta o que afecti a la fatxada. 

 

Els desguassos d'aigües pluvials de coberta, es deuran encastar totalment i no 

restaran visibles. 

 

                                                 
5 Nova redacció segons modifició aprovada definitivament el 09-10-02 
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Per aconseguir que la imatge del conjunt no es deteriore, en casos de nova 

edificació, no es concedirà cap llicència per a Projectes que no comporten la 

construcció de la Planta Baixa i la Primera Planta com a mínim. 

 

No es permetrà els rètols dels locals al pla de fatxada dels porxos, es deuran 

col·locar a I'interior dels mateixos, al pla de fatxada per on s'accedeix al local. 

 

Els tendals parasol estaran unificats a tota la Plaça, de cotó, tots en color cru i 

estructura de fusta. 

 

També s'unificarà el mobiliari de terrassa dels bars, amb la finalitat d'aconsseguir 

un espai únic, amb entitat pròpia. 

 

S'eximeix de I'obligació de trametre a la Comissió Provincial d'Urbanisme de 

Tarragona, I'aprovació dels projectes d'edificació a la Plaça Carles III, menys la 

Fleca de Laureano, per quant està inclosa al catàleg d'edificis del patrimoni 

arquitectònic. 

 

L'espai edificable es configura en tres àrees: 

- Àrea dels porxos 

- Àrea intermitja i del coc 

- Àrea nord 

 

 

2. Àrea dels porxos 

Àrea compresa entre els eixos dels carrers Arsenal-Rosari i l'inici del carrer d'En 

Gorria: 

Es mantindrà l'esquema actual de porxos i altres elements arquitectònics existents. 

El Iímit de la Planta Baixa estarà marcat per l'imposta existent per sobre dels 

porxos, la cota de la qual s'ha de respectar (cota 26,72 m. a la cara de baix de 

I'imposta a la part de muntanya i 26,62 m. a la cara de baix de l'imposta a la part de 

mar) per sobre de la qual es podran edificar Quatre Plantes Pis, amb l'alçada 

màxima de l'edificació existent a la cantonada amb el carrer d'En Gorria, a la 

fatxada de la part de la muntanya (cota 39,10 m. cara de dalt de I'imposta del forjat 

sostre de la planta quarta). Els porxos sempre restaran com espai públic. 
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No es permetran els cossos sortints tancats: ni tribunes, ni miradors: si en canvi que 

serà obligatori construir balcons calats de 75 cm. de vol, i amb una lIargada màxima 

d'1,50 m. complint el que especifica el Pla General d'Ordenació Urbana: a l'Article 

53 -Cossos sortins i annex explicatius: amb baranes metàl·liques de forja, similar a 

les existents. Això es aplicable a totes les plantes, excepte al sostre de la quarta 

planta que no es permetrà cap cos sortint i es rematarà amb una imposta similar a 

I'existent i per sobre amb una barana de balustres de formigó prefabricat blanc, amb 

la finalitat de mantenir I'estètica del conjunt. 

 

Els tancaments exteriors s'acabaran amb revestiment hidrofugat acabat raspat, de 

color palla. Les obertures aniran remarcades amb pedra a la cara interior i portaran 

incorporada a la fusteria la persiana de PVC blanc. No es perrnetrà cap tipus 

d'obertura que no sigui balconera i d'un mínim d’1 '20m. d'amplària. La fusteria 

exterior serà de color blanc, tant si és d'alumini com de fusta. 

 

Aquest tractament no s'aplicarà a la Fleca de Laureano ni a l'Església. 

 

La fleca de Laureano, per tractar-se d'un edifici catalogat, se li aplicarà la normativa 

legal prevista per aquest tipus d'edificacions. 

 

L'Església deurà adaptar la Planta Baixa al que especifica aquest Document sobre 

les Plantes Baixes, en canvi sembla correcte el seu acabat blanc al tractar-se d'un 

edifici singular, i aïllat, situat al final dels porxos. 

 

En el referent al tractament de les mitgeres, la totalitat de les mitgeres es tractaran 

amb les mateixes característiques que s'esmenten als criteris normatius de I'apartat 

3, és a dir, la resta (de la paret mitgera), s'arrebossarà amb revestiment hidrofugat 

del mateix color ocre que la font que està situada a la fatxada de la muntanya de la 

plaça Carles III. 
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3. Àrea intermitja 

Àrea de la Plaça de Carles III compresa entre els eixos dels carrers Arsenal-Rosari i 

I'eix del carrer Constància, i la totalitat de la Plaça del Cóc. 

 

Si s'observa detingudament aquest pany d'edificacions es veu que hi ha una 

imposta que remata la planta baixa de totes les edificacions, sempre mantenint-se 

horitzontal, independentment dels desnivells o inclinacions de les voreres, aquesta 

imposta es I'element que ens regularà l'alçada de la planta baixa de I'edlficació la 

cota de la qual s'ha de respectar (cota 23,88 m. a la cara de baix de I'imposta a la 

part de mar i Plaça del Cóc i 25,48 m. a la cara de baix de I'imposta a la part de 

muntanya) per sobre de la qual es podran edificar Quatre Plantes; l'alçada 

d'aquestes plantes deurà respectar la de les edificacions existents, a fi d'aconsegulr 

una imatge única i coherent establint com a cota de la cara superior de la cornisa de 

la Planta Quarta 34,74 m. coincidint amb la de I'edifici de la Plaça del Cóc 

cantonada amb Sant Francesc, això pel que fa a la part de la Plaça del Cóc i costat 

de la mar de la Plaça Carles III, i pel que fa al costat de muntanya de la Plaça de 

Carles III, es pren com a cota de cara superior de la cornisa de Planta Quarta la 

cota 37,56 m. El manteniment de la imposta farà que, quan esdevingue totalment 

desenvolupada, I'edificació de la Plaça tingue la mateixa alçada i remat horitzontal, 

impedint que les edificacions siguin unes més altes que les altres, com a dents de 

serra. 

 

No es permetran els cossos sortints tancats; ni tribunes, ni miradors; si en canvi que 

serà obligat construir balcons calats de 75 cm. de vol, complint el que especifica el 

Pla General d'Ordenació Urbana; a I'Article 53 -Cossos sortints i annex explicatius, 

amb baranes metàl.liques, de color negre similars a les existents, a totes les 

plantes, excepte la cornisa de la quarta planta que serà obligatori el vol de tota la 

cornisa a tota la longitud de la fatxada i es rematarà amb una imposta similar a 

I'existent, com a remat es construirà per sobre una mansarda de teulada inclinada 

acabada amb teula àrab vermella, amb una pendent fins aconseguir una alçada de 

0'90m. sobre el forjat, que és on anirà la barana de protecció. Aquest ràfec és el 

que, en un futur, delimitarà l'alçada de la Plaça, tindrà un vol d’1'20 m. de longitud 

perpendicular al pla de fatxada. 

 

Els tancaments exteriors s'acabaran amb revestiment hidrofugat acabat raspat de 

color palla. Les obertures aniran realçades a tot el perímetre exterior amb una franja 
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de 30 cm. que sobresurti 5 cm de la fatxada acabat raspat amb color vori, i portaran 

incorporada a la fusteria la persiana de PVC blanc. No permetrà cap tipus 

d'obertura que no sigui balconera i amb un mínim de 1 '20 m. d'amplària. La fusteria 

exterior serà de color blanc als edificis amb fatxada a la Plaça de Carles III, i de 

color negre als edificis amb fatxada a la Plaça del Cóc i cantoners, tant si es 

d'alumini com de fusta. 

 

Àrea de la Plaça Carles III compresa entre l’eix del carrer Constància i l’inici del 

carrer de Sant Josep. 

 

Aquesta zona és la part més conflictiva de la Plaça, degut a que s’han construït una 

sèrie d’edificacions sense cap criteri, arribant a deteriorar la imatge del conjunt 

sense remei. 

 

Es permetran els cossos sortints tancats: tribunes, miradors, etc., sempre complint 

el que diu I'article núm. 53 de la Normativa Urbanística i Ordenances, tanmateix es 

permetrà construir balcons calats de 75 cm, de vol amb baranes metàl.liques, 

similar a les existents, a totes les plantes excepte la cornisa de la quarta planta que 

es permetrà el vol longitudinal de la cornisa, respectant la separació d'1 m. dels 

cossos sortints, que fixa la Normativa, des de les mitgeres. Com a remat es 

construirà per sobre una barana massissa, cega; rematada amb una peça 

prefabricada de pedra artificial de color blanc. 

 

Els tancarnents exteriors s'acabaran amb revestiment hidrofugat acabat raspat, de 

color palla. Les obertures aniran realçades a tot el perímetre exterior amb una franja 

de 30 cm, que sobresurti 5 cm de la fatxada acabat raspat amb color vori, i portaran 

incorporada a la fusteria la persiana de PVC o alumini blanc. Es permetrà qualsevol 

tipus d'obertura rectangular i balconera amb un mínim de 1'20 m. d'amplària. 

 

L'edifici de l'Ajuntament deurà sotmetres a un procés d'integració a I'entorn, que 

passa per la redacció d'un estudi i del posterior Projecte Executiu per tal de 

reconvertir les seves fatxades i integrar-les respectuosament a la Plaça, com mereix 

el lloc privilegiat on es situa dintre de la mateixa. 
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4. Àrea nord. 

Àrea de la Plaça Carles III compresa entre l’eix del carrer Constància i l’inici del 

carrer de Sant Josep. 

 

Aquesta zona és la part més conflictiva de la Plaça, degut a que s’han construït una 

sèrie d’edificacions sense cap criteri, arribant a deteriorar la imatge del conjunt 

sense remei. 

 

Es permetran els cossos sortints tancats: tribunes, miradors, etc., sempre complint 

el que diu I'article núm. 53 de la Normativa Urbanística i Ordenances, tanmateix es 

permetrà construir balcons calats de 75 cm, de vol amb baranes metàl.liques, 

similar a les existents, a totes les plantes excepte la cornisa de la quarta planta que 

es permetrà el vol longitudinal de la cornisa, respectant la separació d'1 m. dels 

cossos sortints, que fixa la Normativa, des de les mitgeres. Com a remat es 

construirà per sobre una barana massissa, cega; rematada amb una peça 

prefabricada de pedra artificial de color blanc. 

 

Els tancarnents exteriors s'acabaran amb revestiment hidrofugat acabat raspat, de 

color palla. Les obertures aniran realçades a tot el perímetre exterior amb una franja 

de 30 cm, que sobresurti 5 cm de la fatxada acabat raspat amb color vori, i portaran 

incorporada a la fusteria la persiana de PVC o alumini blanc. Es permetrà qualsevol 

tipus d'obertura rectangular i balconera amb un mínim de 1'20 m. d'amplària. 

 

L'edifici de l'Ajuntament deurà sotmetres a un procés d'integració a I'entorn, que 

passa per la redacció d'un estudi i del posterior Projecte Executiu per tal de 

reconvertir les seves fatxades i integrar-les respectuosament a la Plaça, com mereix 

el lloc privilegiat on es situa dintre de la mateixa. 

 

 

Sistema d’actuació: 

S'efectuarà de la forma que l'Ajuntament consideri més adient en cada moment, 

demanant els ajuts que calgui respecte a altres Administracions, per tal d'intentar 

revitalitzar al màxim possible la Plaça de Carles III i la del Cóc.6 

 
 

                                                 
6 Nova redacció segons modificació aprovada definitivament el 09-10-02 
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SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS SI / NO Recepcionat 

Vials asfaltats SÍ SÍ 

Sanejament separatiu SÍ SÍ 

Xarxa d’abastament d’aigua potable SÍ SÍ 

Xarxa de telefonia SÍ SÍ 

Xarxa d’enllumenat públic SÍ SÍ 

Xarxa d’electrificació SÍ SÍ 

Xarxa de gas natural SÍ SÍ 

 

SERVEIS QUE PRESTA L’AJUNTAMENT SI / NO 

Recollida d’escombraries SÍ 

Manteniment de zones verdes SÍ 

Manteniment enllumenat SÍ 

Neteja via pública SÍ 

Manteniment via pública SÍ 

 

 

COMENTARI SOBRE EL PLANEJAMENT I L’ESTAT D’EXECUCIÓ: 

 

S’ha fet una modificació puntual amb les preteses precisions d’un Pla Especial, 

aprovada definitivament per la CTUTE en sessió de data 14/03/2003. 
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

DEL PGOU DE 1991:  
Pla Especial de Reforma Interior Masia del Cid (PE2) 

 
 
Definició: 

a) Comprèn els sòls de les finques de la Masia del Cid Partida Rajolar. 

 
b) La superfície compresa en l’àrea és de 2,51 Hes. 

 

 

Condicions  d’ordenació: 

S’estableixen les condicions següents: 

a) El coeficient d’edificabilitat net és de 0,60 m2st/m2sl 

 
b) Es preveu per a espais destinats a parcs i jardins 6.600 m2 

 

 

Condicions d’edificació i ús: 

S’aplica la regulació de la zona de ciutat jardí unifamiliar (clau 17 a 1) 

 

 

Sistema d’actuació: 

S'aplica el sistema de compensació. 

 

 

SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS SI / NO Recepcionat 

Vials asfaltats SÍ* NO 

Sanejament separatiu NO NO 

Xarxa d’abastament d’aigua potable NO NO 

Xarxa de telefonia NO NO 

Xarxa d’enllumenat públic SÍ* NO 

Xarxa d’electrificació SÍ* NO 

Xarxa de gas natural NO NO 

*Insuficient 
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SERVEIS QUE PRESTA L’AJUNTAMENT SI / NO 

Recollida d’escombraries NO 

Manteniment de zones verdes NO 

Manteniment enllumenat NO 

Neteja via pública NO 

Manteniment via pública NO 

 

 

COMENTARI SOBRE EL PLANEJAMENT I L’ESTAT D’EXECUCIÓ: 

 

No s’ha tramitat. 

 

Hi ha uns 9 habitatges amb l’afectació de tres per la N-340. 
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

DEL PGOU DE 1991:  
Estudi de detall Hotel Suís (ED1) 

 
 

Definició: 

1. Comprèn els sòls de la finca de l’hotel Suís, situada a ambdós costats del 

barranc del Suís o de la Granja 

 

2. La superfície compresa en l’àmbit és de 0,212 Hes. 

 

 

Condicions d’ordenació: 

S’estableixen les condicions següents: 

a) El coeficient d’edificabilitat net és de 1 m2st/m2sl. L’edificabilitat 

s’aplicarà a la totalitat de la finca excloent-ne la superfície del barranc 

i es situarà en la part de ponent del barranc. 

 

b) Es preveu l’adscripció a sistema hidrogràfic dels 600 m2 de barranc i la 

cessió dels sòls situats a llevant del barranc. Aquests últims una 

vegada transferits a l’Ajuntament aquest podrà fer una modificació del 

Pla General qualificant-los com a sistemes de parcs i jardins públics. 

 

 

Condicions d’edificació i ús: 

S’aplica la regulació de la zona d’edificació aïllada (clau 15) 

 

 

Sistema d’actuació: 

S'aplica el sistema de compensació. 
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SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS SI / NO Recepcionat 

Vials asfaltats NO NO 

Sanejament separatiu NO NO 

Xarxa d’abastament d’aigua potable NO NO 

Xarxa de telefonia NO NO 

Xarxa d’enllumenat públic NO NO 

Xarxa d’electrificació NO NO 

Xarxa de gas natural NO NO 

 

SERVEIS QUE PRESTA L’AJUNTAMENT SI / NO 

Recollida d’escombraries NO 

Manteniment de zones verdes NO 

Manteniment enllumenat NO 

Neteja via pública NO 

Manteniment via pública NO 

 

 

COMENTARI SOBRE EL PLANEJAMENT I L’ESTAT D’EXECUCIÓ: 

 

S’ha tramitat i aprovat definitivament per la CTUTE el 29/05/2009 un Polígon 

d’Actuació que prové de l’Estudi de Detall ED1, anul·lat per la sentència del 

Contenciós Administratiu.  
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