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1.1

Objecte del document i iniciativa del tràmit

L’objecte del present document és la Modificació del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal de
Tordera en l'àmbit "RU04 POBLAT FIBRACOLOR", per tal d’adaptar aquest planejament a les preexistències
del lloc, amb la recuperació i regularització de l’ús real de l’edifici de l’antiga Hostatgeria, mitjançant el
canvi de qualificació urbanística d’uns terrenys.
Acceptació de la iniciativa
D’acord amb el que preveu l’article 101.3 del TRLUC, l’Ajuntament de Tordera ha valorat positivament la
iniciativa plantejada per IBERTIA HOTELS. S.L. i accepta esdevenir promotor de la present modificació,
procedint a llur tramitació.
1.2

Emplaçament de l’actuació

1.2.1

Emplaçament

L’àmbit de la present modificació és discontinu, té una superfície total de 5.581,72m², i està format per la
delimitació de dos àmbits de sòl urbà consolidat ubicats al Poblat de Fibracolor de Tordera, que
corresponen a:


L’àmbit A, de 1.190,08 m² de superfície, format per dues parcel·les privades qualificades com a sòl
d’aprofitament residencial “Ciutat Jardí Poblat Fibracolor” (U RU04 T3 H13), de forma irregular, que
limiten:
al nord, amb el Carrer de la Mare de Déu de Montserrat;
a l’est, amb la resta d’illa de sòl urbà consolidat d’ús residencial “Ciutat Jardí Poblat
Fibracolor” (U RU04 T3 H13);
al sud, amb el Carrer de la Verge de Covadonga
i a l’oest, amb la Carretera N-II.



L’àmbit B, de 4.391,64m² de superfície, format per una parcel·la privada qualificada com a
“Equipament esportiu i de lleure” (U RU04 T5 E03), de forma rectangular, que limita:
al nord, amb el Carrer de la Verge de Covadonga;
a l’est, amb el Carrer d’Anselm Clavé;
al sud, amb el Carrer de la Mare de Déu del Pilar;
i a l’oest, amb el Carrer de la Verge del Rocío.

La topografia dels terrenys inclosos dins dels dos àmbits es pot considerar que és pràcticament plana, en
un entorn completament urbanitzat.

Ortofotomapa dels dos àmbits.
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1.2.2

Preexistències

Els terrenys que configuren l’àmbit A es corresponen a sòl sense edificar, amb presència d’uns quants
arbres.

Ortofotomapa àmbit A

En canvi, en els terrenys que configuren l’àmbit B, es caracteritzen per l’edificació existent corresponent a
l’antiga Hostatgeria, de 1.448,82 m² de sostre, ubicada en la part est de la parcel·la, una pista esportiva
descoberta, actualment en desús, situada en la part oest, i la resta de l’espai lliure de la parcel·la ocupat
per vegetació herbàcia i un conjunt d’arbres.

Ortofotomapa àmbit B
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Edifici de l’Hostatgeria:
Aquesta edificació, que cadastre data de l’any 1960 i que assigna l’ús Hoteler a la part de l’edifici de
l’Hostatgeria, actualment està formada per:
-

un cos principal, on en la planta baixa s’hi distribueixen diferents zones de cuina,
menjador, recepció (ja equipats), i en la planta primera s’hi distribueixen diferents sales i
espais destinats a habitacions;

-

i tres cossos més, de planta baixa i ubicats perpendicularment al cos principal. Un
d’aquest cossos es situa de forma independent en la part nord de la parcel·la, un altre
dona continuïtat al cos principal en la part sud, i el tercer, executat posteriorment i amb
un caràcter més provisional, queda annexat al cos principal en la part central.

El conjunt edificatori, amb excepció del de la part central executada posteriorment, segueix amb
l’estètica de l’entorn respectant el color blanc de les façanes i la coberta inclinada de teula marró.

Fitxa cadastral parcel·la

A continuació s’adjunta imatge de l’aixecament topogràfic de l’edifici realitzar l’any 1998 (previ a les
posteriors ampliacions realitzades en l’edifici principal), on s’aprecia clarament la distribució interior de
l’edifici en les diferents habitacions i zones comuns que configuraven i configuren l’edifici de l’hostatgeria.
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Aixecament topogràfic planta baixa (any 1998)

Aixecament topogràfic planta primera (any 1998)
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1.3

Estructura de la propietat

1.3.1

Relació dels titulars actuals de les finques

Es detalla a continuació la relació dels titulars de les finques incloses dins de l’àmbit de la present
modificació:

1.3.2

Relació dels titulars anteriors

Segons l’establert en l’article 99 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, de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost), s’ha d’incorporar la relació de les
persones propietàries o titulars dels drets reals sobre les finques afectades, ja siguin públiques o privades,
durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han
adquirit els terrenys; ja que es tracta d’una modificació del planejament urbanístic general que comporta
un increment del sostre edificable.
Per tal de donar compliment a aquest requeriment, en el present document s’incorporen les Notes
Registrals de totes les finques incloses dins del sector, indicant el titular actual i els titulars anteriors, en
l’apartat “ANNEX II. NOTES REGISTRALS”.
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1.4

Planejament general vigent

El planejament vigent és el Pla General d’Ordenació Urbana Municipal (PGOUM) de Tordera, aprovada
definitivament la seva revisió, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 16
d’octubre de 2002; i validat el Text Refós de la revisió del PGOU, en data 15 d’octubre de 2003, i publicat
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4055, en data 23 de gener de 2004.
a) ÀMBITS DEL RECINTE URBÀ (RU)
1.1 ÀMBITS DEL RECINTE URBÀ (RU)
Art. 256 Definició
Són aquells àmbits dins del sòl urbà que tenen o han tingut una gestió urbanística unitària i
diferenciada, (en general procedents de sòl urbanitzable que ha completat el procés de
gestió i urbanització).
Art. 257 Àmbit
U RU01
U RU02
U RU03
U RU04
U RU05

Casc
Riullevat
Mas Ros
Poblat Vell Fibracolor
La farinera

1.1.1. UNITATS D’ACTUACIÓ DEL RECINTE URBÀ
(...)
Art. 259 Usos admesos del recinte urbà
Ús dominant habitatge
S’admeten com a usos complementaris:
a) S’admet com a us complementari l’ús terciari d’oficines i comercial, limitats a un
sostre màxim de 500 m², segons les prescripcions del PTSEC.
b) S’admet l’emmagatzematge, limitat a una unitat parcel·laria de cadastre vigent en
el moment de l’aprovació inicial del Pla, que no generi tràfec pesant i limitats als
classificats en l’Annex III del Decret 136/1999 (Reglament de la llei Ambiental).
- Taula 12.21. Magatzems amb càrrega de foc màxima de 250.000
c) S’admeten únicament les activitats industrials de l’Annex III de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, que a continuació s’especifiquen:
- Taula 3.35. Fabricació d’articles de joieria, bijuteria, argenteria i similars, amb una
superfície màxima de 200m², sempre i quan siguin annexes a una exposició
comercial.
- Taula 6.10. Taller de confecció, calçat, marroquineria i similars amb uns superfície
màxima de 500m², sempre i quan siguin annexes a una exposició comercial.
- Taula 7.9. Carnisseries amb obrador.
- Taula 7.10. Forns de pa.
- Taula 12.18-b. Tallers mecànics, exclosos els de reparació de vehicles automòbils,
llevat dels que disposin d’instal·lació de pintura i tractaments de superfície,
sempre i quan siguin annexes a una exposició comercial.
- Taula 12.19-b. Manteniment i reparació de vehicles amb motor i materials de
transport, sempre i quan siguin annexes a una exposició comercial.
- Taula 12.25. Clínica veterinària.
- Taula 12.35-a. Activitats recreatives, excepte de restauració.
- Taula 12.36 Hosteleria i similars amb un nombre màxim d’habitacions de 50.
- Taula 12.33. Instal·lacions de neteja en sec, establiment comercial
- Taula 12.40. Bugaderia no industrial.
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b) RU04 POBLAT FIBRACOLOR
“U RU04 T3 H13
ZONA DE CIUTAT JARDÍ
Art. 471

Àmbit i objecte

Correspon a l’antic poblat de Fibracolor, que es un conjunt residencial de 74 habitatges
sobre el qual es va redactar un estudi de Detall les determinacions del qual queden recollides
íntegrament en el present Pla General.
Art. 472

Usos

Ús exclusiu : Habitatge
Art. 473

Ordenació de volums dels habitatges existents

Es permet tancar el porxo a totes les cases, conservant els pilars de pedra vista existents, i
col·locant una porta que doni al front del carrer, de 0,90 m, d’amplària, i una finestra a l’altra
cara, de 1,00x1,20m, igual a la resta de les existent de manera que tinguin porticó de fusta
massissa i del mateix color verd de les existents.
Aquest porxo convertit en rebedor podrà tenir protecció per a un voladís d’1,50 metres, de
manera que no sobresurti d ela línia de façana del menjador.
La coberta serà de teula del mateix tipus i color que l’existent, i amb la mateixa pendent. No
s’admetrà cap pilar de cantonada per aguantar aquest voladís.
Art. 474
1.

Ordenació de volums

Es podrà connectar l’habitatge amb el garatge mitjançant un únic volum recolzat sobre
la mitgera. Aquest volum tindrà una amplària màxima de 3,50, la paret, mantindrà la
mateixa alçada que l’habitatge fins el ràfec de la coberta.
La coberta d’aquest volum serà de teules troncocòniques iguals a les existents, mantenint
el mateix pendent, desaiguarà cap a l’interior de la parcel·la i s’entregarà amb les
existents formant un aiguafons.

2.

Es permet l’ampliació dels garatges i trasters existents amb una profunditat total de 5m i
ocupant l’amplària total de la parcel·la, a excepció d’aquells que tinguin el tester en
façana, aquest hauran de retrasar-se un mínim de 2m a front de carrer. (Tal i com
s’indica en el plànol normatiu a escala 1/1.000 del present P.G.
L’ampliació i el garatge existent hauran de formar un únic volum, no es permeten
desnivells en la coberta ni retranqueigs en façana.

3.

Totes les cobertes seran de teules troncocòniques igual a les existents, i seguint la mateixa
pendent que ara té la coberta del safareig, es a dir, una sola pendent, i en el sentit de la
mitgera posterior, cap a dins de la parcel·la.
No es podran fer terrats.

4.

El punt d’arrencada de les teules serà, com a màxim a 2,50m del paviment del jardí.

5.

Les parets seran arrebossades, i pintades de color blanc.

6.

Les portes dels garatges s’estandarditzaran a 2,80x2,20m, i es pintaran de color verd o de
fusta natural, sempre coincidint amb el color de la fusteria de la resta de l’habitatge.

7.

En aquesta zona d’edificació secundaria no s’hi podrà veure cap sortida de fums, ni de
ventilació sobre de la coberta.
A l’edifici del carrer Sant Cristòfol, es permet l’ampliació únicament dels garatges, per la
seva part posterior, de manera que l’arrencada de les teules es produeixi com a màxim a
2,50 m del nivell del pati.
Les parets seran arrebossades i pintades de color blanc. A la part posterior únicament s’hi
podrà col·locar la finestra que ara hi ha al fons del garatge.

Art. 475

Tanques de parcel·la

1.

Tanques entre parcel·les (que no donen a carrer): Es podrà substituir les tanques vegetals
originaries per parets massisses, arrebossades i pintades de color blanc, d’una alçada
màxima d’1,50m, a partir d’aquest punt fins a 1,80m, les tanques hauran de ser de gelosia
permeable visualment.

2.

Tanques que donen a carrer: Es conservarà la tanca vegetal originaria.
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Donat que al edificar-se garatges s’ha de preveure una entrada, es permetrà la
substitució de la tanca vegetal per un barri de 2,60m d’amplària i una alçària màxima de
1,50m que estarà suportat a banda i banda per pilars de 40x40 cm i una alçada màxima
de 1,80m.
El color del barri serà preferentment de color blanc, o verd.
Els pilars podran ésser remolinats i pintats de blanc, amb una troba ceràmica rematant la
part superior, o revestits de pedra.
Art. 476

Parcel·les sense edificar

Es permeten habitatges a totes les parcel·les sense edificar on és possible fer-ho, seguint la
mateixa línia de les cases actuals, mantenint la mateixa distribució i els mateixos paràmetres
urbanístics que les cases actuals:
-

La coberta seguirà les pautes de l’edifici veí i serà del mateix material. S’iniciarà
exactament a la mateixa alçària.

-

Les dimensions, acabats i colors també seran els mateixos.

-

Les dimensions de les obertures seran les mateixes que les de l’edifici veí.

Art. 477

Els equipaments de RU04 Poblat Fibracolor

Equipament esportiu i de lleure

U RU04 T5 E03

Equipament esportiu i de lleure

U RU04 00 E03

Equipament cívic social

U RU04 00 E01

Església de Fibracolor

U RU04 T5 E01

En cada equipament es mantindrà:
-

La volumetria actual, únicament s’admeten ampliacions de volum i densitat pels
equipaments docents, que podran augmentar fins el 30% del volum actual,
mitjançant l’instrument urbanístic adient.

-

La uniformitat de color de tots els elements de fusteria, reixes i barris.

-

No es podran revestir les partits amb cap tipus de material, únicament s’admetran
sòcols de pedra natural amb una alçada màxima de 0,50 metres.

c) DISPOSICIONS GENÈRIQUES RELATIVES ALS USOS
Art. 60

Ús residencial

És l’ús bàsicament turístic d’allotjaments col·lectius, com pensions, fondes i hotels. També s’hi
inclouen les residències temporals, en quant a l’ús i les instal·lacions que puguin demanar.
Art. 71

Ús residencial

L’ús residencial comportarà la previsió d’una plaça d’estacionament, en soterrani, coberts o
en superfície, per cada cinc habitacions dobles o deu senzilles, o per 50 m² de sostre exclòs el
d’habitacions.
d) TIPOLOGIES D’EDIFICACIÓ
T-5 CONJUNTS EDIFICATORIS, EN ORGANITZACIONS NO TRADICIONALS
Art. 152

Definicions

La tipologia T-5 correspon en la composició i articulació de diferents edificis que conformen
un conjunt edificatori de formes no tradicionals, que donen com a resultat conjunts unitaris
oberts (bàsicament futurs creixements perifèrics del recinte urbà).
Art. 153

Àmbit

Abasta bàsicament futurs creixements perifèrics del recinte urbà.
Art. 154

Mètode de composició

L’articulació dels volums edificables es produeix per illes o parcel·les, segons l’aplicació
d’Índex nets o intensitats d’edificació.
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En aquest tipus d’ordenació es produeix el disseny urbà en tots els seus detalls, de manera
que els tipus arquitectònics es donen per pressuposats.
Art. 155

Cossos principals d’edificació

En una parcel·la hi podran haver tants edificis principals com nombre d’unitats mínimes de
superfície tingui l’extensió de la parcel·la. La separació entre ells serà, com a mínim, igual a
l’alçada de la major o més alta.
Art. 156

Paràmetres de regulació de l’edificació

Són els que segueixen:
Art. 157

Àrees. Illes o parcel·les edificables.
Ocupació de la parcel·la.
El sostre màxim admès.
Façana mínima.
Alçada màxima de l’edificació i cota de referència.
Condicions d’adossament a edificacions veïnes.
Conformació de les terrasses en que s’organitza el terreny privat.
Separacions mínimes entre edificis.
Ocupació de la parcel·la

L’ocupació màxima admesa, dintre de la parcel·la, per l’edificació, es defineix a través
d’una envolvent perimetral, específica per cada zona, que determinarà les alineacions
màximes de l’edificació. Es mesurar per la projecció ortogonal del volum de la casa, inclosos
els cossos sortints, sobre el pla horitzontal.
En el cas de no quedar definida en els plànols normatius aquesta envolvent màxima de
l’edifici podrà ocupar tota la parcel·la.
Art. 158

El sostre màxim admès

En cas que l’ordenació de zona no especifiqui uns paràmetres diferents, en sòl urbà
s’adoptarà l’edificabilitat neta definida en els plànols normatius.
Art. 159

Alçada admesa

Les alçades màximes d’aquest tipus d’ordenació es fixen en planta baixa més tres plantes pis
i 13,50m.
Art. 160

Ocupació màxima de parcel·la

En aquest tipus d’ordenació l’ocupació màxima de parcel·la s’estableix en el 40%.
Art. 161

Edificacions auxiliars

No s’admeten les edificacions auxiliars.
Art. 162

Soterrani

S’admeten els soterranis, en nombre màxim de dues plantes, i sobresortint de l’ocupació de
l’edificació en un 10% de la superfície que representi aquell ocupació.
Art. 163

Parcel·la mínima

En aquest tipus d’ordenació la parcel·la mínima serà de 1.000m².
Art. 164

Separacions entre edificis

Els edificis hauran de separar-se, estiguin o no units en cintes, a través dels testers, les següents
distàncies mínimes:
Alçada i núm. de plantes

Separació m

1 planta – 3,1 m

5

2 plantes – 6,2 m

7

3 plantes – 9,3 m

10

4 plantes – 12,5 m

13

Les alçades donades es consideraran mínimes.
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1.5

Marc legal aplicable

La present Modificació s’ha redactat d’acord amb l’ordenament jurídic vigent en matèria urbanística:


Pla General d’Ordenació Urbana Municipal de Tordera, aprovada definitivament la revisió del
PGOUM per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 16 d’octubre de 2002,
validat el Text Refós de la revisió del PGOUM, en data 15 d’octubre de 2003, i publicat al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4055, en data 23 de gener de 2004. (PGOUM)



Estudi de Detall d’Ordenació Volumètrica de les cases del Pla de Fibracolor, per a complimentar
l’article 571 del Pla General, aprovat definitivament el 21 de febrer de 1986.



Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme
(TRLUC), que incorpora, entre d’altres les modificacions resultants de la Llei 3/2012, del 22 de
febrer.



Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC)



Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.



Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana



Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat
generada.



Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes

1.5.1

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per qual s’aprova el Text refós Llei d’urbanisme, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer
Article 96
Modificació de les figures del planejament urbanístic
La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que s’estableixin per
reglament i les particularitats següents:
a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de
les quals quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a l’ajuntament afectat per la
modificació d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional.
b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliure, zones verdes o d’equipaments
esportius resten subjectes al procediment que estableix l’article 98; en el cas de manca de
resolució definitiva dins de termini, s’entén denegada la modificació.
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.
d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors urbanístics, regulats pels articles
76.1 i 83.1, no són exigibles a les modificacions dels plans directors urbanístics de
delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques i dels sectors d’interès
supramunicipal que es refereixin únicament a determinacions pròpies del planejament
derivat expressament identificades pel pla director. En aquests casos, el tràmit
d’informació de les modificacions dels plans als ens locals compresos en l’àmbit territorial
respectius s’ha d’efectuar simultàniament al tràmit d’informació pública de la proposta
de modificació aprovada inicialment.
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Article 97
Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic
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.
2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1, s’ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa
sobre les propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic general, en els
supòsits següents:
a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de
la intensitat dels usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el supòsit
a que el planejament anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de titularitat
pública on s’hagi adjudicat la concessió de la gestió urbanística, bé de titularitat privada
que en els cinc anys anteriors van formar part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge,
sense que hi concorrin circumstàncies sobrevingudes que objectivament en legitimin la
modificació.
b) Quan l’ordenació proposada no és coherent amb el model d’ordenació establert pel
planejament urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de
desenvolupament urbanístic sostenible.
c) Quan l’ordenació proposada comporta una actuació excepcional d’acord amb el
planejament territorial, sense que s’hagin apreciat raons d’interès territorial o estratègic,
d’acord amb les normes d’ordenació territorial.
d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. Es
considera que no hi ha una projecció adequada dels interessos públics, entre altres, en els
supòsits següents:
Primer. Quan no es dóna un compliment adequat a les exigències que estableix l’article
98.1 amb relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les
zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a
sistemes urbanístics generals o locals.
Segon. Quan en un àmbit d’actuació urbanística es redueix la superfície dels sòls
qualificats de sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics en
compliment dels estàndards mínims legals, llevat que la qualificació de sistema
d’equipament se substitueixi per la d’habitatge dotacional públic, amb els límits i les
justificacions que estableix aquesta llei.
Tercer. Quan es redueix, a nivell de l’àmbit del Pla, la superfície dels sòls qualificats
d’equipaments de titularitat pública sense que quedi acreditada la suficiència dels
equipaments previstos o existents, ni la concurrència d’un interès públic prevalent de
destinar els sòls a un altre sistema urbanístic públic.
Quart. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de
titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments de sòls de pitjor qualitat o
funcionalitat per a la implantació dels usos propis d’aquesta qualificació.
Cinquè. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de sòls
que ja són de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments d’altres sòls
de titularitat privada, sense que la modificació garanteixi la titularitat pública dels sòls
abans que la modificació sigui executiva.
3. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic requerides per a permetre
la instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions preexistents, si
comporten la desafectació de sòls reservats a sistemes urbanístics o l’ocupació d’espais privats
inedificables, han de justificar:
a) Les raons tècniques o econòmiques que facin inviable qualsevol altra solució.
b) El manteniment dels estàndards de reserva mínima de terrenys per a sistemes urbanístics
establerts per la legislació o pel planejament urbanístic i de la funcionalitat del sistema
urbanístic afectat, si es dóna aquest supòsit.
c) El manteniment de les condicions adequades de ventilació, assolellament i vistes de les
edificacions veïnes, quan es redueix la distància aquestes edificacions.
4. En els casos a què fa referència l’apartat 3, els espais ocupats pels serveis comuns esmentats no
computen a efectes del volum edificable de la parcel·la ni de les distàncies mínimes de
l’edificació als límits de la parcel·la, a d’altres edificacions o a la via pública.
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1.5.2

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
Article 117
Modificació dels instruments de planejament urbanístic
1. S’entén per modificació del pla d’ordenació urbanística municipal la introducció de qualsevol
tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl i els
sistemes generals, sempre que no comportin la seva revisió en els termes que estableix l’article
anterior.
2. Qualsevol canvi en les determinacions dels plans urbanístics derivats, amb independència del
seu contingut i abast, comporta llur modificació.
3. La tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment que
la seva formació. No obstant això, en el cas de modificació del pla d’ordenació urbanística
municipal no són obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a l’apartat 1, lletres b) i c)
de l’article 101 d’aquest Reglament, i el tràmit d’audiència que preveu l’article 83.7 de la Llei
d’urbanisme només s’ha de concedir, si s’escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals
confini amb l’àmbit de la modificació.

Article 118
Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament urbanístic
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 que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 94 de la Llei
d’urbanisme. A aquests efectes, en cas de concurrència de diversos usos, és d’aplicació el què
estableix l’article 81.4 d’aquest Reglament i, en els casos de reordenació general d’un àmbit de
sòl urbà previstos en l’article 94.4 de la Llei d’urbanisme, tant si comporten com si no increment
d’edificabilitat, són d’aplicació les reserves que estableix l’esmentat article 94.4.
2. El sostre destinat a sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris de titularitat pública no
computa als efectes de l’aplicació dels requeriments d’increment de les reserves per a espais
lliures i equipaments que estableixen els apartats 2 i 4 de l’article 94 de la Llei d’urbanisme.
3.Quan la modificació del planejament comporta l’augment de la densitat de l’ús residencial,
sense increment de l’edificabilitat, s’han de preveure les reserves complementàries que estableix
l’article 94.3 de la Llei d’urbanisme llevat que l’augment de densitat es destini a habitatges de
protecció pública o al sistema d’habitatges dotacionals públics, i no ultrapassi el nombre
d’habitatges que resulta d’aplicar el mòdul de 70m2 al sostre amb aquesta destinació.
4. 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. També s’ha d’incorporar un estudi
d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent.
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2.1

Objectiu de la modificació

L’objectiu principal de la present Modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Tordera en l'àmbit
"RU04 POBLAT FIBRACOLOR", és adaptar el planejament vigent a la realitat preexistent del lloc,
concretament en la part de la parcel·la qualificada com a “U RU04 T5 E03 - Equipament esportiu i de
lleure” que ocupa l’edifici de l’antiga Hostatgeria, per tal de recuperar i regularitzar l’ús real d’aquesta
edificació (allotjament turístic col·lectiu).
D’altra banda es regularitza també la situació de dos solars propers als que el planejament vigent qualifica
com a sòl urbà d’ús residencial “U RU04 T3 H13 – Ciutat Jardí Poblat Fibracolor”- però que, per llur ubicació,
no és possible materialitzar l’edificabilitat, fet que ha donat lloc a llur utilització com a espai lliure.
Per assolir aquest objectiu es proposen els següents ajustos en el PGOUM de Tordera:
-

Canvi de qualificació de part del solar on rau l’hostatgeria

-

Increment del sostre construït

-

Canvi de qualificació de zona a sistema dels dos solars propers

-

Creació d’una nova clau urbanística específica d’aquest ús hoteler

2.2

Descripció de la proposta

2.2.1

Canvi de qualificació de part del solar on rau l’hostatgeria

La proposta consisteix en el canvi de qualificació urbanística d’uns terrenys per tal d’adaptar-los a la
realitat de l’edificació existent.
El canvi de qualificació es proposa per una part de la parcel·la, de titularitat privada, qualificada
actualment pel PGOUM com a “U RU04 T5 E03” Equipament esportiu i de lleure, en la qual s’ubica el
conjunt d’edificacions corresponents a l’antiga Hostatgeria Fibracolor.
La present Modificació proposa mantenir com a equipament esportiu i de lleure la major part de la
parcel·la, i qualificar com a zona privada d’ús hoteler els terrenys de la part est, ocupats en part per
l’edificació principal de l’antiga Hostatgeria.
A continuació s’adjunta un quadre comparatiu entre l’estat actual i la proposta:

QUALIFICACIÓ
Equipament esportiu i lleure
Ús Hoteler
TOTAL SUPERFÍCIE

2.2.2

ESTAT ACTUAL

PROPOSTA MP

SUPERFÍCIE
PARCEL·LA

SUPERFÍCIE
PARCEL·LA

4.391,64 m²s

3.201,59 m²s

---

1.190,05 m²s

4.391,64 m²s

4.391,64 m²s

Increment del sostre construït

En el present document, pel que fa al sostre i les edificacions existent, es proposa el següent:
a) Desconstruir el cos annexat en la part central de l’edifici principal de l’Hostatgeria, ja que no
segueix l’estètica de l’entorn i desfigura la composició del conjunt.
b) Enderrocar el cos ubicat en la part nord de la parcel·la, permetent el trasllat d’aquest sostre en
una altra zona de la parcel·la i, junt amb una part d’ampliació, poder donar servei a l’ús esportiu
que s’implanti.
c) Destinar la resta d’edificacions, és a dir el cos principal i el cos annexat a aquest en la part sud, a
l’ús hoteler, recuperant així l’ús originari d’aquest edifici; i permetent la seva ampliació cap al
nord, fins al límit de la parcel·la.
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A continuació s’adjunta un quadre comparatiu entre l’estat actual i la proposta:
ESTAT ACTUAL
DISTRIBUCIÓ SOSTRE
Equipament esportiu i lleure
Ús hoteler
TOTAL SOSTRE

PROPOSTA MP

SOSTRE
EXISTENT

SOSTRE
EXISTENT

SOSTRE
AMPLIACIÓ

TOTAL SOSTRE
PROPOSTA

1.448,82 m²st

---

320,00 m²st

320,00 m²st

---

1.171,48 m²st

250,98 m²st

1.422,46 m²st

1.448,82 m²st

1.171,48 m²st

570,98 m²st

1.742,46 m²st

NOTES:
Sostre que s'enderroca:

1.448,82 m²st

-

1.171,48 m²st

=

277,34 m²st

Increment de sostre:

1.742,46 m²st

-

1.448,82 m²st

=

293,64 m²st

En el quadre anterior es pot observar que:

2.2.3

-

del sostre existent de 1.448,82m² en la proposta es mantenen 1.171,48m² (els 277,34m² restants
es corresponen a la part de les edificacions que s’enderroquen).

-

hi ha la transformació d’ús del sostre (1.171,48 m²) corresponent a l’edificació existent que
canvia de qualificació de sistema d’equipament esportiu i de lleure a zona d’ús hoteler;

-

hi ha un petit increment de sostre degut a les ampliacions previstes en la proposta per destinar
a equipament i a ús hoteler. L’ampliació prevista de 570,98m² de sostre no és significativa, i
menys si tenim en compte la part de l’edificació existent que s’enderroca (277,34m²), ja que
realment l’increment de sostre respecte el existent actualment és només de 293,64m²
(resultant del sostre proposat -1.742,46m²-, menys el sostre existent -1.448,82m²-).

Canvi de qualificació de zona a sistema dels dos solars propers

El canvi de qualificació dels terrenys d’equipament esportiu i de lleure a zona d’ús hoteler comporta:
-

a nivell de superfícies: una reducció de la superfície reservada a Sistema d’Equipaments.

-

a nivell de sostre (tal i com es descriu en l’apartat anterior): un increment del sostre destinat a
zona, ja que, tot i que es manté el sostre existent, aquest canvia de sistema d’equipament a
zona d’ús hoteler; i un increment de sostre degut a les petites ampliacions de les edificacions
que es proposen.

Per tal de compensar aquest canvi, i que el municipi no perdi superfície de sistemes i es compensi el
increment de sostre que es planteja, es proposa el canvi de qualificació de les dues parcel·les de sòl urbà
d’ús residencial “U RU04 T3 H13 – Ciutat Jardí Poblat Fibracolor” a sistema de zones verdes “U RU04 00 P01 –
Parcs i jardins”.
Per tant, la superfície actual d’aquestes parcel·les, de 1.190,08m², passarà d’ús residencial a sistema de
zones verdes.
Aquestes dues parcel·les, sense edificar, estan situades al límit sud-est de la rotonda ubicada en
l’encreuament de la Carretera N-II i el Carrer de la Mare de Déu de Montserrat. La seva qualificació com
a zona verda permetrà connectar els terrenys destinats a aquest sistema corresponents al parc ubicat en
la part sud del poblat de Fibracolor i la zona verda paral·lela a la Carretera N-II, amb el parc ubicat per
sobre del Carrer de la Mare de Déu de Montserrat.
Cal destacar també que, d’aquestes dues parcel·les, la que està ubicada més al nord, amb accés des
del Carrer de la Mare de Déu de Montserrat, tot i està qualificada com a “T3 H13 – Ciutat Jardí Poblat
Fibracolor”, es pràcticament no edificable per aplicació de la Línia Límit d’Edificació respecte la carretera
N-II, encara que el sostre resultant de les dos parcel·les es podria materialitzar en les mateixes. No s’ha
considerat aquest sostre potencial a efectes del seu trasllat. Per tant, el canvi de qualificació a zona verda
permet una millor adaptació del planejament vigent a les preexistències del lloc i dona cobertura a
l’actuació produïda per via de fet.
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2.2.4

Creació d’una nova clau urbanística específica d’aquest ús hoteler.

Amb la qualificació d’ús hoteler d’una part dels terrenys es fa necessària la creació d’una nova clau
urbanística per tal que reguli aquest ús, pel que es proposta la següent clau:
-

“V03: Ús Hoteler”

Es planteja el codi V03 per tal de seguir amb la nomenclatura del PGOUM, el qual utilitza la lletra V per als
usos comercials, poden assimilar el codi V a usos de serveis (comercial, hoteler,...).
Per tant, la part de la parcel·la que canvia de qualificació tindrà la següent nomenclatura: “U RU 04 T5
V03”, que indica :
-

U
RU04
T5
V03

: Sòl Urbà
: Recinte Urbà “Poblat Fibracolor”
: Tipologia edificació “Conjunts edificatoris, en organitzacions no tradicionals”
: Ús hoteler

Els paràmetres proposats per aquesta nova clau, “U RU 04 T5 V03 Ús hoteler”, són els següents:

2.2.5

-

Ubicació: Part est de la parcel·la on s’ubica l’edifici de l’Hostatgeria de l’antic poblat
Fibracolor.

-

Usos: Allotjament turístic col·lectiu, segon l’establert en l’article 60 del PGOUM. Abasta les
modalitats previstes a l’article 40 i ss. de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de
Catalunya.

-

Ordenació dels volums: S’haurà de mantenir la volumetria actual. Només es podrà realitzar
l’ampliació de volum definida en la documentació gràfica.

-

Normes de disseny de les ampliacions: es mantindran les característiques estètiques generals
de d’edificació existent (façana de color blanc, coberta a dos aigües de teula, ...)

-

Tanques de la parcel·la: Les tanques podran correspondre als següents tipus:
o Tancament vegetal.
o Parets massisses d’una alçada màxima d’1,50m, i a partir d’aquest punt i fins a 1,80m,
les tanques hauran de ser permeables (gelosia, vegetal,...).

-

Ocupació de la parcel·la: la corresponent a l’edificació existent i a l’ampliació prevista en el
plànol normatiu.

-

Sostre màxim admès: El sostre existent en el moment de la qualificació com a ús hoteler
(1.171,48m²), amb la possibilitat d’un increment de (250,98m²), tal i com es grafia en el plànol
normatiu.

-

Alçada màxima edificació: Planta baixa i una planta pis, respectant l’alçada actual.

-

Nombre màxim d’habitacions: 50 habitacions dobles, segons l’establert en l’article 259 del
PGOUM.

-

Aparcament: s’haurà de donar compliment a l’establert en l’article 71 PGOUM.

Preexistències arbòries

Dels arbres preexistents dins de l’àmbit, degut al seu estat de conservació, a la condició de no ser
espècies protegides ni autòctones, i al poder condicionar negativament la implantació de les
ordenacions lògiques de l’equipament esportiu, es considera no necessària la seva conservació.
Tot i així, en la futura urbanització interior de la parcel·la, es plantaran nous arbres de forma integrada
amb l’entorn i de varietats autòctones. Es procedirà segons l’Ordenança Municipal d’Arbrat, Zones verdes
i Espais naturals.
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2.3

Justificació del compliment de la normativa urbanística vigent

2.3.1

Cessions mínimes per a sistemes

Els articles 98 i 100 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost),
estableixen les condicions i les cessions mínimes per a sistemes que s’han de preveure en les modificacions
que comporten una alteració dels sistemes o un increment de sostre.
“Article 98. Modificació dels sistemes urbanístics d'espais lliures, zones verdes o d'equipaments esportius
1. La modificació de figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació o l'ús
urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament
urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals ha de garantir el manteniment de la superfície i de
la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. Els canvis proposats dels terrenys qualificats
d'equipaments esportius només poden comportar que se n'ajusti la superfície quan ho requereixi l'interès
prevalent de llur destinació a espai lliure o zona verda.
(...)”
“Article 100. Modificació de les figures de planejament urbanístic que requereixen un increment de les
reserves per a sistemes urbanístics
1. Si la modificació d'una figura del planejament urbanístic comporta un increment de sostre edificable,
en el cas de sòl urbanitzable, s'han d'incrementar proporcionalment, com a mínim, els espais lliures i les
reserves per a equipaments determinats per l'article 65.3 i 4, i, en el cas de sòl urbà, s'ha de preveure una
reserva mínima per a zones verdes i espais lliures públics de 20 m² per cada 100 m² de sostre residencial i
de 5 m² per cada 100 m² de sostre d'altres usos. Per computar aquests estàndards, s'ha d'aplicar el que
estableix l'article 65.5. A més, si cal, s'ha de reservar sòl per a equipaments públics en la quantitat
adequada per fer front als requeriments que deriven de la modificació.
(...)
3. En sòl urbà, quan la modificació del planejament té per objecte la reordenació general d'un àmbit
que comporta la transformació global dels usos previstos pel planejament, ha d'incorporar una reserva
mínima de 22,5 m² per cada 100 m² de sostre residencial per a zones verdes, espais lliures públics i
equipaments públics. D'aquesta reserva, s'ha de destinar un mínim de 15 m² de sòl per cada 100 m² de
sostre residencial a zones verdes i espais lliures públics. Així mateix, s'ha d'incorporar una reserva per a
zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics de 7,5 m² de sòl per cada 100 m² de sostre
destinat a altres usos. Aquestes reserves s'apliquen sobre la totalitat del sostre edificable de l'àmbit. Als
efectes anteriors, computen les reserves que s'han obtingut o s'han previst per a qualsevol ús per raó de
la destinació de l'àmbit en qüestió d'acord amb el planejament anterior i s'hi ha d'aplicar el que estableix
l'article 65.5.
(...)”

En base als articles anterior, s’han de preveure les següents cessions per a sistema de zones verdes:
1.

Cessió per compensar la superfície d’equipament que es qualifica com a zona d’ús hoteler,
en aplicació de l’establert en l’article 98.1;

2.

Cessió per compensar el sostre, segons el fixat en l’article 100.1, degut a que hi ha un
increment de sostre en sòl urbà destinat a ús residencial.

3.

Cessió per transformació d’usos, segons l'article 100.3 del TRLUC que estableix les cessions
mínimes que han de complir les modificacions de planejament urbanístic que comporten la
reordenació general d'un àmbit (transformació d'usos).

En el cas de les cessions de zona verda per compensar l’increment de sostre, s’ha d’indicar que, per tal de
simplificar els càlculs, i sempre a favor d’una major superfície de cessions, no s’ha considerat el sostre que
es podria edificar en les parcel·les d’ús residencial “T3 H13 – Ciutat Jardí Poblat Fibracolor” que passen a
sistema de zones verdes. Si es tingués en compte aquest paràmetre, implicaria que l’increment de sostre
seria inferior, i per tant també les cessions.

Modificació del PGOUM de Tordera, en l’àmbit “RU04 POBLAT FIBRACOLOR”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

26

2.3.1.1 Cessió per compensar la superfície
A continuació s'adjunta un quadre amb el càlcul de les cessions mínimes per a zones verdes per
compensar la superfície d'equipament que es destina a ús hoteler, donant compliment a l'article 98.1 del
TRLUC:
CRITERIS CÀLCUL

CESSIÓ PER COMPENSAR
SUPERFÍCIE

Art. 98.1 TRLUC = Superfície parcel·la
ús hoteler

CÀLCUL

=1.190,05

TOTAL SUPERFÍCIE A COMPENSAR AMB CESSIÓ DE ZONA VERDA

CESSIÓ
ZONA VERDA

1.190,05 m²sòl

1.190,05 m²sòl

Les superfícies de les dues parcel·les actualment d'ús residencial que es destinaran a zones verdes per tal
de complir amb les cessions mínimes que fixa el TRLUC, segons la proposta de la Modificació, són les que
es detallen a continuació:
SEGONS
TOPOGRÀFIC
7362001DG7176S0001ZT

471,90 m²sòl

7362015DG7176S0001TT

718,18 m²sòl

SUPERFÍCIE PARCEL·LES RESIDENCIALS DESTINADES A ZONA VERDA

1.190,08 m²sòl

TOTAL SUPERFÍCIE DESTINADA A ZONA VERDA

1.190,08 m²sòl

Dels quadres anteriors es pot concloure que la cessió mínima per a sistema de zones verdes de 1.190,05m²
queda compensada per la superfície de 1.190,08m² que es preveu destinar a zones verdes (parcs i jardins);
complint amb la cessió mínima exigida per la llei d’urbanisme.
2.3.1.2 Cessió per compensar el sostre i la transformació d’usos
A continuació s'adjunta un quadre amb el càlcul de les cessions mínimes per a zones verdes corresponents
a:
La cessió per compensar l'increment de sostre (1.742,46m²st - 1.448,72m²st = 293,64m²st) segons
l'establert en l'article 100.1 del TRLUC.
-

La cessió segons l'article 100.3 del TRLUC que estableix les cessions mínimes que han de
complir les modificacions de planejament urbanístic que comporten la reordenació general
d'un àmbit (transformació d'usos).

CESSIÓ PER INCREMENT
SOSTRE

Art.100.1 TRLUC =
20 m² sòl/100m² increment sostre

=20/100*293,64

CESSIÓ PER
TRANSFORMACIÓ D'USOS

Art.100.3 TRLUC =
22,5 m² sòl/100m² sostre

=22,5/100*1.742,46

TOTAL SUP. CESSIÓ MÍNIMA ZONA VERDA (per increment de sostre i transformació d'usos)

58,73 m²sòl

392,05 m²sòl

450,78 m²sòl

Aquesta superfície de cessió de zona verda (450,78m²), degut a la impossibilitat de materialitzar-la en
l'àmbit objecte de la present modificació, serà substituïda per l'equivalent del seu valor econòmic; tal i
com estableix l’article 100.4.c) del TRLUC:
“c) En el cas que les reserves exigides d'acord amb les lletres a i b no es puguin emplaçar en
el mateix àmbit, per raons d'impossibilitat material, es poden substituir per l'equivalent del seu
valor econòmic, que l'ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constituït per
adquirir espais lliures o equipaments de nova creació en el municipi.”

Modificació del PGOUM de Tordera, en l’àmbit “RU04 POBLAT FIBRACOLOR”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

27

2.3.2

Incorporació de l’ús hoteler

En la present modificació es proposa la incorporació de l’ús hoteler en una de les parcel·les que
configuren el recinte urbà del poblat de Fibracolor, essent aquest un ús admès segons l’establert en
l’article 259 del PGOUM, el qual es transcriu a continuació:
“Art.259.- Usos admesos del recinte urbà
Us dominant habitatge.
S’admeten com a usos complementaris:
(...)
c) S’admeten únicament les activitats industrials de l’Annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, que a
continuació s’especifiquen:
(...)
Taula 12.36 Hosteleria i similars amb un nombre màxim d’habitacions de 50.
(...)”

Per tant, segon l’article 259 del PGOUM, es pot assignar l’ús hoteler a la part de la parcel·la de l’actual
equipament esportiu que es proposa canviar de qualificació, amb un nombre màxim de cinquanta (50)
habitacions dobles.
Per donar compliment a aquest requisit, en la nova clau urbanística (U RU04 T5 V3 – Ús hoteler) amb la que
es qualifica la part de la parcel·la de l’Hostatgeria, s’estableix la condició que el nombre màxim
d’habitacions serà de cinquanta (50).

2.4

Quadre resum

A continuació s’adjunta un quadre amb la comparativa de superfície i sostre entre el planejament vigent
(PGOUM) i la proposta de la Modificació del PGOUM:
PGOUM
SUPERFÍCIE
T5 E03 - Equipament esportiu i lleure

PROPOSTA MP PGOUM

SOSTRE
EXISTENT

SUPERFÍCIE

TOTAL
SOSTRE (*)

4.391,64 m²

1.448,82 m²st

3.201,59 m²

320,00 m²st

---

---

1.190,08 m²

---

TOTAL SISTEMES

4.391,64 m²

1.448,82 m²st

4.391,67 m²

320,00 m²st

T3 H13 - Ciutat jardí P. Fibracolor

1.190,08 m²

---

---

---

---

---

1.190,05 m²

1.422,46 m²st

TOTAL ZONES

1.190,08 m²

0,00 m²st

1.190,05 m²

1.422,46 m²st

TOTAL ÀMBIT MP

5.581,72 m²

1.448,82 m²st

5.581,72 m²

1.742,46 m²st

00 P01 - Parcs i jardins

T5 V03 - Ús Hoteler

(*) Inclou la part de sostre existent que es manté i l'ampliació de sostre proposada en la present
modificació puntual per a l'equipament i la zona d'ús hoteler.
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2.5

Justificació de la iniciativa, conveniència i oportunitat de la modificació

Tal i com ja s’ha exposat en els apartats anteriors, l’objectiu principal de la present Modificació del Pla
General d’Ordenació Urbana de Tordera en l'àmbit "RU04 POBLAT FIBRACOLOR", és adaptar el
planejament vigent a les preexistències del lloc, concretament en la part de la parcel·la qualificada com
a “U RU04 T5 E03 - Equipament esportiu i de lleure” que ocupa l’edifici de l’antiga Hostatgeria, per tal de
recuperar i regularitzar l’ús originari d’aquesta edificació (allotjament turístic col·lectiu).
Aquest objectiu principal comporta les següents modificacions en el PGOUM de Tordera:
-

El canvi de qualificació urbanística de part de la parcel·la que ocupa l’antiga Hostatgeria,
que passa d‘Equipament esportiu i de lleure a Zona d’Ús hoteler.

-

L’increment del sostre destinat a Equipament esportiu i de lleure i a Zona d’ús hoteler.

-

El canvi de qualificació de dues parcel·les d’ús residencial “T3 H13 – Ciutat Jardí Poblat
Fibracolor” a sistema de zones verdes “P01 – Parcs i jardins”.

-

La creació d’una nova clau urbanística: “U RU04 T5 V03 – Ús hoteler”.

El conjunt de canvis i ajustos proposats en la present Modificació del PGOUM de Tordera, representa una
millora general per al municipi. Aquesta millora és deguda a que s’adapta el planejament vigent a les
preexistències del lloc, en unes parcel·les que fins al moment no s’ha implantat cap dels usos ordenats pel
planejament, mitjançant:
-

La qualificació de l’edifici de l’antiga Hostatgeria com a zona d’ús hoteler, que permet
recuperar així l’edifici existent i l’ús que havia tingut; sent aquesta una de les edificacions més
significatives del poblat de Fibracolor, junt amb l’escola i l’església.

-

La qualificació de les dues parcel·les d’ús residencial (actualment sense edificar) com a zona
verda, fet que millora la comunicació entre les zones verdes que delimiten el poblat de
Fibracolor, i reconeix l’ús a precari que tenen aquests terrenys, els quals s’utilitzen per accedir
al pas soterrat per a vianants que creua la carretera N-II i per passar cap al carrer de la Mare
de Deu de Montserrat.

-

Un petit increment de sostre que ha de permetre la consolidació de les edificacions en la
parcel·la, afavorir la implantació de l’ús esportiu i la recuperació de l’ús hoteler, ajudant així a
la dinamització d’aquesta zona del municipi.

La iniciativa d’aquesta Modificació suposa la consolidació de l’equilibri dels interessos públics i privats, ja
que:
-

S’afavoreix a la recuperació d’un edifici existent, significatiu dins del poblat de Fibracolor,
millorant-ne així el seu estat de conservació, i per tant la imatge general de la zona, fet que
possibilita la generació d’activitat econòmica amb la conseqüent creació d’ocupació i es
possibilita la recuperació d’un servei que demanda el centre logístic d’INDITEX.

-

Es minimitza l’impacte de l’aplicació del planejament, amb un reconeixement de les
preexistències, al qualificar l’edifici amb l’ús hoteler que té realment, i no amb un ús
d’equipament esportiu, incompatible amb l’estructura i configuració de l’edifici.

-

Es qualifiquen uns terrenys com a sistema de zones verdes, reconeixent d’alguna manera l’ús que
a precari ja tenen aquests terrenys com a zona de pas, i permeten a l’Ajuntament obtenir-los
com a sistema urbanístic.

-

Es resol una contradicció normativa del PGOUM, que afectava a la parcel·la que es qualifica
com a zona verda, amb accés del Carrer de la Mare de Déu de Montserrat, ja que estava
qualificada com a zona residencial tot i estar afectada per la Línia Límit d’Edificació de la
Carretera N-II, el que la feia no edificable.

-

Els terrenys que passen a qualificar-se com a sistema de zones verdes públiques, suposen un
guany directe de terrenys públics, doncs inicialment tots els terrenys que configuren l’àmbit de la
present modificació eren de titularitat privada.

-

Els terrenys destinats a sistema d’equipaments esportiu i de lleure, malgrat que redueixen la seva
superfície, milloren llur funcionalitat, ja que la seva activitat podrà anar lligada a l’ús hoteler
(activitats complementàries), i optimitzaran el seu estat de conservació.
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3.1

Normativa urbanística modificada

En el document del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal de Tordera (PGOUM), s’han de recollir les
següents modificacions:




Incorporació dins l’apartat “RU04 POBLAT FIBRACOLOR” del “CAPÍTOL III. UNITATS ZONALS DEL
RECINTE URBÀ”, “TÍTOL V. NORMES RELATIVES AL SÒL URBÀ” de la NORMATIVA:
-

D’un nou punt dins de l’”Art.477 Els equipaments de RU04 Poblat Fibracolor”

-

D’un nou subapartat “U RU04 T5 V03 ÚS HOTELER" i d’un nou article “Art.477 bis Regulació
de l’ús hoteler”

Substitució dels següents articles en l’apartat “T-5 CONJUNTS EDIFICATORIS, EN ORGANITZACIONS
NO TRADICIONALS” de la NORMATIVA:
-



3.1.1

Art. 160 Ocupació màxima de parcel·la

En els PLÀNOLS: substitució de la qualificació urbanística establerta pel PGOUM per a les parcel·les
objecte d’aquesta modificació per la definida en els plànols d’ordenació del present document.

Apartats a incorporar en la Normativa
TÍTOL V. NORMES RELATIVES AL SÒL URBÀ
CAPÍTOL III. UNITATS ZONALS DEL RECINTE URBÀ
RU04 POBLAT FIBRACOLOR
(...)
Art. 477

Els equipaments de RU04 Poblat Fibracolor

Equipament esportiu i de lleure

U RU04 T5 E03

Equipament esportiu i de lleure

U RU04 00 E03

Equipament cívic social

U RU04 00 E01

Església de Fibracolor

U RU04 T5 E01

En cada equipament es mantindrà:
-

La volumetria actual, únicament s’admeten:


Ampliacions de volum i densitat pels equipaments docents, que podran
augmentar fins el 30% del volum actual, mitjançant l’instrument urbanístic
adient;



Reubicació i ampliació del sostre de l’equipament esportiu i de lleure U
RU04 T5 E03, que podrà implantar-se segons l’ordenació definida en el
plànol normatiu (permeten petits ajustos en la distribució del sostre entre els
dos cossos que es preveuen, justificats pel programa funcional), amb un
sostre màxim de 320,00m².

-

La uniformitat de color de tots els elements de fusteria, reixes i barris.

-

No es podran revestir les partits amb cap tipus de material, únicament s’admetran
sòcols de pedra natural amb una alçada màxima de 0,50 metres.
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U RU04 T5 V03 ZONA ÚS HOTELER
Art.477 bis Regulació de l’ús hoteler

3.1.2

-

Ubicació: Part est de la parcel·la on s’ubica l’edifici de l’Hostatgeria de l’antic poblat
Fibracolor.

-

Usos: Allotjament turístic col·lectiu, segon l’establert en l’article 60 del PGOUM, en les
modalitats previstes a l’article 40 i ss. de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de
Catalunya.

-

Ordenació dels volums: S’haurà de mantenir la volumetria actual. Només es podrà realitzar
l’ampliació de volum definida en la documentació gràfica.

-

Normes de disseny de les ampliacions: es mantindran les característiques estètiques generals
de d’edificació existent (façana de color blanc, coberta a dos aigües de teula, ...)

-

Tanques de la parcel·la: Les tanques podran correspondre als següents tipus:
o

Tancament vegetal.

o

Parets massisses d’una alçada màxima d’1,50m, i a partir d’aquest punt i fins a
1,80m, les tanques hauran de ser permeables (gelosia, vegetal,...).

-

Ocupació de la parcel·la: la corresponent a l’edificació existent i a l’ampliació prevista en el
plànol normatiu.

-

Sostre màxim admès: El sostre existent en el moment de la qualificació com a ús hoteler
(1.171,48m²), amb la possibilitat d’un increment de (250,98m²), tal i com es grafia en el plànol
normatiu.

-

Alçada màxima edificació: Planta baixa i una planta pis, respectant l’alçada actual.

-

Nombre màxim d’habitacions: 50 habitacions dobles, segons l’establert en l’article 259 del
PGOUM.

-

Aparcament: s’haurà de donar compliment a l’establert en l’article 71 PGOUM.

Articles a substituir de la Normativa

Art. 160

Ocupació màxima de parcel·la

En aquest tipus d’ordenació l’ocupació màxima de parcel·la s’estableix en el 40%, excepte si
en els plànols normatius o en la regulació concreta d’una zona s’estableixen altres
paràmetres.
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4.

JUSTIFICACIÓ INFORMES I ESTUDIS COMPLEMENTARIS

Modificació del PGOUM de Tordera, en l’àmbit “RU04 POBLAT FIBRACOLOR”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

35

Modificació del PGOUM de Tordera, en l’àmbit “RU04 POBLAT FIBRACOLOR”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

36

4.1

Avaluació ambiental - Informe ambiental

a) Avaluació Ambiental
Segons la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes:
“Article 5. Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental
1. S’han de sotmetre a avaluació ambiental:
a) Els plans i els programes relacionats en l’annex 1.
b) Els plans i els programes que compleixin els requisits establerts per l’article 6.
c) Les modificacions de plans i programes a què fan referència les lletres a i b en els casos i amb les
condicions que especifica l’article 7.
d) Els plans i els programes a què fa referència l’article 8 si així es resol en la decisió prèvia
d’avaluació ambiental.
2. El Govern pot decidir sotmetre també a les obligacions d’aquesta llei plans o programes, o
modificacions, no inclosos en l’apartat 1 si motiva que hi concorren circumstàncies extraordinàries que
poden comportar un risc ambiental o repercussions significatives per al medi ambient.”
“Article 6. Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental amb determinats requisits
1. Els plans i els programes que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient resten sotmesos a
avaluació ambiental si són exigits per una disposició legal o reglamentària o per acord del Govern.
2. S’entén que tenen efectes significatius sobre el medi ambient els plans i els programes que estableixen
el marc per a l’autorització de projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental, en els supòsits
següents:
a) Els instruments de planejament territorial.
b) Els instruments de planejament urbanístic.
c) Els plans i els programes relatius a l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la pesca i l’aqüicultura,
l’energia, la indústria, el transport i la mobilitat, la gestió de residus, la gestió de recursos hídrics,
l’ocupació del domini públic maritimoterrestre, la mineria, les telecomunicacions, el turisme, els
equipaments comercials, els espais naturals i la biodiversitat.
d) Els plans i els programes de prevenció de riscos amb una potencial incidència ambiental
significativa.
e) Els plans i els programes que poden tenir efectes apreciables en alguna de les zones protegides
mitjançant la Directiva 92/43/CEE, del Consell, del 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i la flora silvestres, o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural.”
“Article 7. Modificacions de plans i programes sotmeses a avaluació ambiental
1. S’han de sotmetre a avaluació ambiental les següents modificacions de plans i programes:
a) Les modificacions dels plans i els programes a què fan referència l’article 6 i l’annex 1 que
constitueixin modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les propostes o de la
cronologia dels plans i els programes, sempre que produeixin diferències apreciables en les
característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient.
b) Les modificacions que estableixin el marc per a l’autorització en un futur de projectes i activitats
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental.
c) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació de sòl no
urbanitzable o que n’alterin la qualificació; en aquest darrer cas, si les noves qualificacions
comporten l’admissió de nous usos o de més intensitats d’ús respecte a l’ordenació que es modifica.
d) La resta de modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal que constitueixin
modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla
que produeixin diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el medi
ambient, llevat de les que afectin únicament el sòl urbà.
e) Les modificacions que puguin comportar repercussions sobre el medi ambient que no hagin estat
avaluades anteriorment, llevat de les modificacions del planejament urbanístic.
2. Les modificacions a què fan referència les lletres c i d de l’apartat 1 no estan subjectes a avaluació
ambiental si, per les característiques que tenen i per la poca entitat, es constata, sense necessitat
d’estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir efectes significatius en el medi ambient. A
aquests efectes, el promotor ha de presentar una sol·licitud a l’òrgan ambiental, en la fase preliminar de
l’elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d’una resolució motivada, declari la nosubjecció del pla o programa a avaluació ambiental. El termini per a adoptar i notificar la resolució és
d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. Si l’òrgan ambiental no notifica la resolució d’exempció
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d’avaluació en l’esmentat termini, s’entén que la sol·licitud ha estat desestimada.”
ANNEX 1. Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental
1. Instruments de planejament territorial:
(...)
2. Instruments de planejament urbanístic:
a) Els plans d’ordenació urbanística municipal.
b) Els plans parcials urbanístics de delimitació.
c) El planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no urbanitzable de construccions
destinades a les activitats de càmping i també el planejament urbanístic derivat que es formuli per a
la implantació en sòl no urbanitzable d’equipaments i de serveis comunitaris no compatibles amb els
usos urbans, d’instal·lacions i d’obres necessàries per a la prestació de serveis tècnics, d’estacions de
subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària. Els plans en què, per
les característiques i la poca entitat, es constati, sense necessitat d’estudis o altres treballs
addicionals, que no poden produir efectes significatius en el medi ambient no estan subjectes a
avaluació ambiental. A aquests efectes, el promotor ha de presentar una sol·licitud a l’òrgan
ambiental, en la fase preliminar de l’elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà
d’una resolució motivada, declari la no-subjecció del pla o programa a avaluació ambiental. El
termini per a adoptar i notificar la resolució és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. Si
l’òrgan ambiental no notifica la resolució d’exempció d’avaluació en aquest termini, s’entén que la
sol·licitud ha estat desestimada.
d) Els plans i els programes que estableixen el marc per a la futura autorització de projectes i
d’activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental.
3. Plans i programes sectorials:
(...)

Segons l’exposat en els articles anterior, la present Modificació no està subjecta a tràmit d’avaluació
ambiental, degut a que:


es tracta d’una modificació no substancial del planejament urbanístic general que afecta
exclusivament a la qualificació d’uns terrenys de sòl urbà consolidat,



i que per les característiques que té la modificació, al no afectar cap dels paràmetres generals
del planejament, es constata que no pot produir efectes significatius en el medi ambient.

b) Informe Ambiental
Pel que fa a la innecessarietat d’Informe Ambiental:


L’objectiu principal d’aquesta Modificació és un ajust no significatiu, corresponent al canvi de
qualificació d’uns terrenys de Sòl Urbà Consolidat; podent concloure que la nova proposta no té
cap incidència ambiental.

Per tant, es fa innecessària la inclusió d’un Informe mediambiental en la present Modificació.
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4.2

Estudi de la mobilitat generada

L’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat
generada, estableix el següent:
“Article 2
Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada
2.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada avaluen l'increment potencial de desplaçaments
provocat per una nova planificació o una nova implantació d'activitats i la capacitat d'absorció dels
serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul impacte,
com els desplaçaments amb bicicleta o a peu.
2.2 També valoren la viabilitat de les mesures proposades en el propi estudi per gestionar de manera
sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del promotor o promotora
per col·laborar en la solució dels problemes derivats d'aquesta nova mobilitat generada.
2.3 L'objectiu dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada és definir les mesures i actuacions
necessàries per tal d'assegurar que la nova mobilitat generada en l'àmbit d'estudi segueixi unes
pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així acomplir
amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.”
“Article 3
Àmbit d'aplicació
3.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han d'incloure, com a document independent, en
els instruments d'ordenació territorial i urbanística següents:
a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis.
b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació de
sòl urbà o urbanitzable.
c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de nous
usos o activitats.
3.2 No és obligatori realitzar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada en les figures de
planejament urbanístic derivat dels municipis de població inferior a 5.000 habitants, excepte que formin
part d'un sistema urbà plurimunicipal, en el següents supòsits:
1. Actuacions que suposin la implantació de nous usos residencials fins a un màxim de 250 habitatges.
2. Actuacions que suposin la implantació d'usos comercials o terciaris en sectors d'una superfície de
fins a 1 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb l'article 3.3 d'aquest Decret.
3. Actuacions que suposin la implantació d'usos industrials en sectors d'una superfície de fins a 5 ha,
sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb l'article 3.3 d'aquest Decret.
3.3 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada també s'han d'incorporar en els projectes següents:
a) Projectes de noves instal·lacions que tinguin la consideració d'implantació singular.
b) Projectes de reforma d'instal·lacions existents que com a conseqüència de la reforma passin a tenir
la consideració d'implantació singular.
c) Projectes d'ampliació de les implantacions singulars existents.
3.4 Als efectes de l'apartat anterior, es consideren implantacions singulars:
a) Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda superior a 5.000 m2.
b) Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m2.
c) Instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000 persones.
d) Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits.
e) Centres educatius amb una capacitat superior a 1.000 alumnes.
f) Edificis, centres de treball i complexos on hi treballin més de 500 persones.
g) Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al dia superior a
5.000.”

En la present Modificació no és necessari l’elaboració de l’estudi de mobilitat generada, ja que es tracta
d’una modificació de planejament general que no té com a objectiu cap dels supòsits establerts en
l’”Article 3. Àmbits d’aplicació”.
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4.3

Memòria social

En la present Modificació hi ha un canvi de qualificació urbanística de dues parcel·les destinades a
habitatges unifamiliars (una de les quals no és edificable per aplicació de la línia límit d’edificació
respecte la carretera N-II), que passen a qualificar-se com a sistema de zones verdes.
Aquest canvi no representa cap efecte significatiu, degut a que no es tracta de parcel·les destinades a
Habitatge de Protecció Pública, i que el nombre d’habitatges que es redueixen és insignificant.
Per tant, no és necessària la incorporació d’una Memòria Social en el present document de Modificació.
No obstant l’anterior, cal valorar positivament, des de la perspectiva de la cohesió social, la recuperació
d’aquest indret d’activitat econòmica, que s’insereix en el centre de serveis que integren actualment
l’Escola Brianxa i la Mutua, generador d’ocupació i de la millora de la qualitat de vida de l’entorn.

4.4

Estudi d’inundabilitat, aigua potable i sanejament

La present Modificació no té cap efecte sobre la inundabilitat, l’aigua potable i el sanejament del
municipi, ja que el que es proposa és mantenir les preexistències del lloc, com és l’edifici de l’Hostatgeria i
les dues parcel·les sense edificar.
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5

AVALUACIÓ ECONÒMICA , GESTIÓ I EXECUCIÓ URBANÍSTICA
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5.1

Estudi econòmic comparatiu

5.1.1

Estudi econòmic segons PGOUM

VALOR DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL
a) Càlcul del valor de repercussió del sòl mitjançant el MÈTODE RESIDUAL ESTÀTIC:
VRS = (Vv/K) - Vc
VRS

Valor de repercussió del sòl

Vv

Valor v enda producte immobiliari acabat

K

Coeficient despeses generals (finançament, gestió, promoció, benefici empresarial)

Vc

Valor mínim

1,2

Valor general

1,4

Valor màxim

1,5

→

Valor K considerat =

1,25

Valor de construcció
Construcció
Gestió

PEC (PEM + Benefici Industrial + Despeses Generals)
Impostos (2% Vv )
Honoraris (9% CCC)
Llicències (3% CCC)
Assegurances (6,5% CCC)

b) Valors considerats segons tipologia
VALOR DE

DESPESES

DESPESES

MERCAT

GENERALS

CONSTRUCCIÓ

GESTIÓ

(VM)

(Vv/K - Vv)

(part Vc)

(part Vc)

DEL SÒL
(VRS)

VALOR DE

DESPESES

REPERCUSSIÓ

T3 H13 - Ciutat Jardí

1.785,00 €/m²st

-357,00 €/m²st

-1.040,19 €/m²st

-228,14 €/m²st

159,67 €/m²st

T5 V03 - Ús hoteler

2.700,00 €/m²st

-540,00 €/m²st

-1.635,89 €/m²st

-356,64 €/m²st

167,47 €/m²st

T5 E03 - Equipament (privat)

100,48 €/m²st

VRS Equipam ent assim ilable al 60% VRS ús hoteler

c) Valor de Repercussió del Sòl

VRS

VRS

per m² de sòl

per m² de sostre

203,73 m²st (1)

27,33 €/m²s

159,67 €/m²st

32.530,56 €

1.448,82 m²st

33,15 €/m²s

100,48 €/m²st

145.580,64 €

SUPERFÍCIE

SOSTRE

T3 H13 - Ciutat Jardí

1.190,08 m²s

T5 E03 - Equipament (privat)

4.391,64 m²s

TOTAL VALORACIÓ

VALOR TOTAL

178.111,19 €

(1) Sostre edificable en el conjunt de les dues parcel·les, calculat segons els criteris d'ordenació de volum s fixats per a
la zona U R04 T3 H13.
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5.1.2

Estudi econòmic segons Modificació PGOUM

VALOR DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL
a) Càlcul del valor de repercussió del sòl mitjançant el MÈTODE RESIDUAL ESTÀTIC:
VRS = (Vv/K) - Vc
VRS

Valor de repercussió del sòl

Vv

Valor v enda producte immobiliari acabat

K

Coeficient despeses generals (finançament, gestió, promoció, benefici empresarial)

Vc

Valor mínim

1,2

Valor general

1,4

Valor màxim

1,5

→

Valor K considerat =

1,25

Valor de construcció
Construcció
Gestió

PEC (PEM + Benefici Industrial + Despeses Generals)
Impostos (2% Vv )
Honoraris (9% CCC)
Llicències (3% CCC)
Assegurances (6,5% CCC)

b) Valors considerats segons tipologia
VALOR DE

DESPESES

VALOR DE
REPERCUSSIÓ

DESPESES

DESPESES

MERCAT

GENERALS

CONSTRUCCIÓ

GESTIÓ

(VM)

(Vv/K - Vv)

(part Vc)

(part Vc)

T3 H13 - Ciutat Jardí

1.785,00 €/m²st

-357,00 €/m²st

-1.040,19 €/m²st

-228,14 €/m²st

159,67 €/m²st

T5 V03 - Ús hoteler

2.700,00 €/m²st

-540,00 €/m²st

-1.635,89 €/m²st

-356,64 €/m²st

167,47 €/m²st

T5 E03 - Equipament (privat)

DEL SÒL
(VRS)

100,48 €/m²st

VRS Equipam ent assim ilable al 60% VRS ús hoteler

c) Valor de Repercussió del Sòl

VRS

VRS

per m² de sòl

per m² de sostre

1.422,46 m²st

200,18 €/m²s

167,47 €/m²st

238.219,87 €

320,00 m²st

10,04 €/m²s

100,48 €/m²st

32.154,31 €

SUPERFÍCIE

SOSTRE

T5 V03 - Ús hoteler

1.190,05 m²s

T5 E03 - Equipament (privat)

3.201,59 m²s

TOTAL

VALOR TOTAL

270.374,18 €

DESPESES DE GESTIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
Honoraris tècnics i jurídics

-25.000,00 €

Despeses notarials, registrals i v aris
TOTAL DESPESES GESTIÓ

-4.000,00 €
-29.000,00 €
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5.1.3

Comparativa dels estudis econòmics

A continuació s’adjunta el quadre resum comparatiu de l’estudi econòmic segons els paràmetres inicials
definits pel PGOUM i els de la proposta de la Modificació del PGOUM:
PGOU

MP PGOU

Valor de repercussió del sòl:
T3 H13 - Ciutat Jardí

32.530,56 €

T5 V03 - Ús hoteler
T5 E03 - Equipament (privat)

--145.580,64 €

Despeses de gestió de la MP:
TOTAL

--238.219,87 €
32.154,31 €

---

-29.000,00 €

178.111,19 €

241.374,18 €

En el quadre anterior es pot comprovar com hi ha un lleuger increment del valor de repercussió del sòl
degut al canvi de qualificació de la part d’equipament a zona d’ús hoteler. Però també s’ha de tenir en
compte que, amb la proposta de la modificació, el municipi obté uns terrenys de Sistema de Zones
Verdes (no valorats en l’estudi econòmic), que incrementaran el sòl de titularitat pública.
Per tant, es pot concloure que hi ha un equilibri entre els beneficis públics i privats, i que en conjunt la
modificació suposa una millora per al municipi.
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5.2

Informe de Sostenibilitat Econòmica

L’informe de sostenibilitat econòmica ha de ponderar el impacte de les actuacions previstes en les
finances públiques de les administracions responsables de la implantació, i el manteniment de les
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.
L’anterior determinació emana de l’adaptació catalana al que establia l’article 15 “evaluación y
seguimiento del desarrollo urbano”, al Títol II sobre bases de règim del sòl de la “ley del suelo 8/2007, de 28
de mayo “Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la “Ley del
Suelo”.
Aquest text legal en l’exposició de motius manifesta el següent:
“Correlativos de los derechos de las personas son los deberes básicos de las Administraciones con
que la Ley abre su Título II.
Los procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación y de ejecución urbanísticas
tienen una trascendencia capital, que desborda con mucho el plano estrictamente sectorial, por su
incidencia en el crecimiento económico, en la protección del medio ambiente y en la calidad de
vida. Por ello, la Ley asegura unos estándares mínimos de transparencia, de participación
ciudadana real y no meramente formal, y de evaluación y seguimiento de los efectos que tienen
los planes sobre la economía y el medio ambiente.
La efectividad de estos estándares exige que las actuaciones urbanizadoras de mayor
envergadura e impacto, que producen una mutación radical del modelo territorial, se sometan a
un nuevo ejercicio pleno de potestad de ordenación. Además, la Ley hace un tratamiento
innovador de este proceso de evaluación y seguimiento, con el objeto de integrar en él la
consideración de los recursos e infraestructuras más importantes.
Esta integración favorecerá, a un tiempo, la utilidad de los procesos de que se trata y la celeridad
de los procedimientos en los que se insertan.”
D’acord amb l’anterior és necessari, de forma particular, realitzar la sostenibilitat econòmica dels casos
d’actuacions de “major envergadura” que produeixen una mutació radical del model territorial.
Aquestes previsions del Text Refós recentment derogat es mantenen en el nou Text aprovat per Reial
Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre.
Per a la justificació de la sostenibilitat econòmica és necessari referir-se als principals indicadors bàsics, i el
seu potencial impacte respecte les finances públiques de l’Administració, que es corresponen amb:
a) Despeses: Cos de manteniment de la zona verda.
b) Ingressos: Impostos de l’IBI (Impost sobre béns immobles) i de l’IAE (Impost d’Activitats
Econòmiques).
La present modificació, degut a la “petita envergadura” de l’actuació proposada, no tindrà un impacte
significatiu en les finances de l’Administració (Ajuntament de Tordera). Les despeses que pugui generar el
manteniment de la zona verda seran fàcilment compensades per l’increment d’ingressos que comporta el
canvi de qualificació urbanística, tant a nivell d’IBI com de l’IAE de l’ús hoteler.
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5.3

Gestió urbanística

L’obtenció per part de l’Ajuntament dels terrenys corresponents a la cessió de les zones verdes previstes en
la present modificació, es realitzarà, en execució de la present Modificació del planejament, per cessió
gratuïta per part de la propietat, mitjançant la corresponent escriptura de cessió a favor de l’Ajuntament.

5.4

Execució urbanística (Agenda)

Tal i com s’estableix en l’article 99.1b) del TRLUC, degut al tipus de modificació, s’ha de preveure
l’execució immediata del planejament i establir un termini concret per a aquesta execució.
En aquest sentit, degut a que es tracta d’una modificació de poca magnitud, i que no requereix cap tipus
d’urbanització, l’execució d’aquest planejament pot ser immediata, preveient un termini aproximat d’un
any per a la fase de redacció, tramitació i aprovació definitiva de la Modificació.
Un cop publicada la Modificació es podrà inicial la segona fase, corresponent a la redacció, tramitació i
execució dels projectes d’edificació corresponents.
L’aprovació definitiva d’aquesta Modificació comportarà automàticament la cessió gratuïta dels sòls
objecte de la qualificació de zona verda, en els termes continguts a la proposta de gestió.

Lleida, març de 2018

Arku3 Urban, SLP
Marc Ribes i Mesalles
Arquitecte
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ÀMBIT A

Vista des de c/ de la Verge de Covadonga

Vista des de la Carretera N-II

Vista des de la rotonda de la Carretera N-II
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ÀMBIT B

Façana c/d’Anselm Clavé

Cantonada c/ d’Anselm Clavé i c/ de la Mare de Déu del Pilar

Façana c/ de la Mare de Déu del Pilar
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Vista interior parcel·la des del c/ de la Verge de Covadonga

Vista interior parcel·la des del c/ de la Verge de Covadonga

Façana c/ de la Verge de Covadonga
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Vistes interiors de l’edifici principal de l’Hostatgeria

Vista interior del cos annexat en la part central de l’edifici
principal (cos a enderrocar)
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ANNEX II
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FINCA A - REGISTRAL 6253
A continuació s’adjunten dues notes registrals, una corresponent al titular actual i l’altra als titulars anteriors
de la finca.
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03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

ANNEX II

7

Modificació del PGOUM de Tordera, en l’àmbit “RU04 POBLAT FIBRACOLOR”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

ANNEX II

8

FINCA B - REGISTRAL 6255
A continuació s’adjunten dues notes registrals, una corresponent al titular actual i l’altra als titulars anteriors
de la finca.

Modificació del PGOUM de Tordera, en l’àmbit “RU04 POBLAT FIBRACOLOR”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

ANNEX II

9

Modificació del PGOUM de Tordera, en l’àmbit “RU04 POBLAT FIBRACOLOR”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

ANNEX II

10

Modificació del PGOUM de Tordera, en l’àmbit “RU04 POBLAT FIBRACOLOR”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

ANNEX II

11

Modificació del PGOUM de Tordera, en l’àmbit “RU04 POBLAT FIBRACOLOR”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

ANNEX II

12

Modificació del PGOUM de Tordera, en l’àmbit “RU04 POBLAT FIBRACOLOR”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

ANNEX II

13

Modificació del PGOUM de Tordera, en l’àmbit “RU04 POBLAT FIBRACOLOR”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

ANNEX II

14

FINCA C - REGISTRAL 9231
A continuació s’adjunten una nota registral on s’indiquen el titular actual i els titulars anteriors de la finca.

Modificació del PGOUM de Tordera, en l’àmbit “RU04 POBLAT FIBRACOLOR”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

ANNEX II

15

Modificació del PGOUM de Tordera, en l’àmbit “RU04 POBLAT FIBRACOLOR”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

ANNEX II

16

Modificació del PGOUM de Tordera, en l’àmbit “RU04 POBLAT FIBRACOLOR”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

ANNEX II

17

Modificació del PGOUM de Tordera, en l’àmbit “RU04 POBLAT FIBRACOLOR”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

ANNEX II

18

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Modificació del PGOUM de Tordera, en l’àmbit “RU04 POBLAT FIBRACOLOR”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

51

Modificació del PGOUM de Tordera, en l’àmbit “RU04 POBLAT FIBRACOLOR”

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

52

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

03f63d242d4841838078f0a9d87902c9001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Núm. Registre entrada: ENTR 2018/3761 - Data Registre: 20/03/2018 12:16:00

Metadades

