
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 

 
MODIFICACIÓ DE NORMES SUBSIDIÀRIES A L’ÀMBIT DE LA 

UNITAT D’ACTUACIÓ 28 (UA-28) 
 

RODA DE BERÀ 
 

JUNY DE 2018 
 
 
 
 
 





INDEX DE LA MODIFICACIÓ 
 
 
1) MEMORIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 
 
1.1 INTRODUCCIÓ 
1.2 OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ 
1.3 INICIATIVA DE LA MODIFICACIÓ 
1.4 ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ I TITULARITAT DEL SÒL 
1.5 ESTAT ACTUAL 
1.6 PLANEJAMENT VIGENT 
1.7 JUSTIFICACIÓ I PROCEDÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ 
1.8 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
1.9 INTERÈS PÚBLIC DE LA MODIFICACIÓ 
1.10 GESTIÓ 
1.11 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
1.12 TRAMITACIÓ 
1.13 CONTINGUT DOCUMENTAL DE LA MODIFICACIÓ 
 
2) NORMATIVA 
 
3) INFORME AMBIENTAL 
 
4) AVALUACIÓ ECONÒMICA 
 
5) SOSTENIBILITAT MUNICIPAL 
 
6) ESTUDI DE MOBILITAT GENERADA 
 
7) MEMÒRIA SOCIAL 
 
8) PLÀNOLS 
 
I.01 SITUACIO       E: S/E 
I.02 ORTOFOTO       E: S/E 
I.03 PLANEJAMENT VIGENT: QUALIFICACIONS   E: 1/250 
I.04 ESTAT ACTUAL: TOPOGRAFIC    E: 1/250 
I.05 FINQUES CADASTRALS     E: 1/250 
I.06 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT    E: 1/250  
 
p.01 PLANEJAMENT MODIFICAT: QUALIFICACIONS  E: 1/250 
p.02 ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA     E: 1/250 
p.03 XARXA VIÀRIA. PLANTA     E: 1/250 
p.04 XARXA VIÀRIA. SECCIONS     E: 1/100 
p.05 ESQUEMA DE SERVEIS     E: 1/250 
p.06 ESQUEMA DE CIRCULACIÓ     E: 1/250 
p.07 ITINERARIS DE VIANANTS I DE BICICLETES  E: 1/250 
P.08 TRANSPORTS PÚBLICS DE RODA DE BERÀ  E: 1/500 
p.09 ORTOFOTO        E: 1/500 
p.10 ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES   E: 1/500 
 
 
 





1.1 INTRODUCCIÓ 
 
Roda de Berà és un municipi del Tarragonès, conegut per l’arc de Berà, 
monument romà que formava part de les icones de la Via Augusta. 
 
La mobilitat per carretera és un tema molt ben resolt a Roda ja que es troba 
sobre la traça de la carretera TV-2041 i al costat de la autopista AP-7 i la 
carretera N-340, que són dues vies que circulen en paral·lel i són molt 
importants ja que pertanyen a la xarxa bàsica de Catalunya la qual cosa 
confereix a Roda de Berà en general i a l’àmbit de la modificació en 
particular, una important  accessibilitat. 
 
Es tracta d’un municipi amb 6.391 habitants censats, segons les darreres 
dades disponibles (2016) i un nivell d’atur del 6,8%. Es tracta d’ un 
municipi de mobilitat obligada per raons de treball, per la qual cosa la 
implantació i la fixació d’activitat és de la màxima importància. 
 
Roda de Berà és una població determinada per les seves bones 
comunicacions, el seu bon nivell de vida i la presència d’indústries 
importants. 
 
Presenta dos nuclis de població principals: 
 
El nucli de Roda de Berà, pròpiament  
El nucli marítim (Roda Mar) 
 
La carretera TV-2041 uneix els dos nuclis 
 
L’àmbit objecte de la modificació es troba sobre la traça de la TV-2041 en el 
seu tram entre l’autopista AP-7 i la carretera N-340. 
 
Tanmateix, en la modificació de Pla general (en endavant modificació de 
PGO) plantejada en el present expedient, es pretén adequar la vialitat 
determinada en el PGO a la realitat existent. 
 
Es tracta d’un document sostenible, ja que racionalitza la vialitat del conjunt 
industrial que conformen dues unitats d’actuació, com a continuació 
veurem. 
 
 



1.2 OBJECTIUS I NATURALESA DE LA MODIFICACIÓ 
 
El present expedient de modificació es refereix a l’ àmbit de la unitat 
d’actuació 28 (UA-28) on es pretén adequar la seva vialitat, definida pel 
vigent planejament general del municipi. 
 
En aquest moment s’està present d’implantar l’empresa ECOPET EUROPA SL 
en la nau existent, a més de plantejar una ampliació de la dita nau, per 
assolir el sostre que presentava en el moment de canvi de l’activitat.  
 
Atès que es tracta d’una sola activitat, no té sentit el viari que en direcció 
nord- sud, connecta amb els camps de conreu veïns. 
 
Així doncs, la present modificació pretén diversos objectius: 
 

a) Establir una nova qualificació urbanística de la parcel·la propietat de 
la mercantil ECOPET EUROPA SL, creant la clau 4b, que vingui a 
recollir les característiques urbanístiques que hom pretén implantar i 
que són les següents: 
 
-Parcel·la mínima de 5.000m2 
-Parcel·la mínima indivisible, restant prohibida la divisió horitzontal  
-Sostre màxim vigent segons situació actual 
-Gàlib en planta determinat pels plànols d’ordenació 
-Resta de paràmetres idèntics als de la zona industrial, clau 4 
-Mantenir l’àmbit vigent de la UA-28 i per tant, la classificació de sòl 
urbà no consolidat 
-Garantir una servitud de pas en sentit nord-sud, com accés als 
camps de conreu del sud de la unitat, qualificant un pas de serveis 
tècnics, clau B 

 
b) Eliminar el carrer en sentit nord-sud que en principi havia de donar 

servei a les diferents naus industrials permeses pel planejament, ja 
que es pretén consolidar una única activitat en la nau existent. 

 
c) Implantar una rotonda com a “cul de sac” del carrer perpendicular a 

la carretera TV-2041 
 



1.3 INICIATIVA DE LA MODIFICACIÓ 
 
L’apartat 3 de article 101 del TRLU diu “La iniciativa privada no té dret al 
tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels plans 
d’ordenació municipal que presenti. Tanmateix, l’ajuntament pot assumir 
expressament la iniciativa pública per a formular-les”. 
 
A instància de l’empresa ECOPET EUROPA SL, l’Ajuntament de Roda de Berà 
assumeix la iniciativa de la modificació, quines dades són les següents: 

Adreça: Carrer Joan Carles I 15 43883 Roda de Berà 

Telèfon: 977 65 70 09 

Fax: 977 80 90 71 

E-mail: oac@rodadebera.cat 

Web  www.rodadebera.cat 

CIF:   

Població (1.1.2016): 6.391 hab.  

Extensió: 16.5 km² 

P.J. Administratiu: Tarragona 

Comarca: Tarragonès 

La iniciativa per a la formulació de planejaments generals i també les seves 
modificacions, correspon als Ajuntaments, segons l’article 76.2 del TRLUC 
(*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*TRLUC Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (Decret 1/2010 de 3 d’agost modificat per la Llei 
3/2012 de 22 de febrer) 



1.4 ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ I TITULARITAT DEL SÒL 
 
L’àmbit de la modificació puntual és la totalitat de la unitat d’actuació 28 
(UA-28)., i presenta una superfície de 7.602,90m2 
 
En la figura d’aquesta pàgina,  es poden comprovar els límits d’aquesta 
unitat d’actuació en color vermell. 
 

 
 

PLANEJAMENT MUNICIPAL VIGENT AMB NAU ORIGINAL D’HILOVISA 
APROFITAMENT EN GROC, SISTEMA VIARI EN GRIS I SÒL NO URBANITZABLE EN VERD 

 
La part nord, que es correspon segons el topogràfic amb una esplanada 
pavimentada, ja va estar edificada, en temps anteriors, quan la propietat 
era d’HILOVISA, tal i com queda palès en el plànol d’aquesta pàgina. 
 
La titularitat del sòl inclòs d’aprofitament en l’àmbit de la present 
modificació és privada, en concret, en el plànol I.05, d’estructura de la 
propietat, es pot comprovar l’existència de tres sub-àmbits, que 
corresponen a les titularitats següents: 
 
FINCA 1 ECOPET EUROPA SL 
  CIF- B-55.702.724 
  Camí de la Mola, 1 
  43883 Roda de Berà 
  Tarragona 
 
FINCA 2 DIVERSOS NO CONEGUTS 
FINCA 3 DOMINI PÚBLIC 
 



1.5 ESTAT ACTUAL 
 
Com es pot observar en el plànol topogràfic, en l’àmbit de la UA-28 hi ha 
una edificació existent, que es concreta en una nau industrial de 
2.956,78m2 de sostre, sobre la què s’estan acabant en els moments de 
redactar la present modificació, les obres destinades a encabir una única 
industria de plàstics i derivats. 
 
Aquestes obres estan emparades en un permís provisional d’obres, segons 
l’article 53 del TRLUC, que compta amb la corresponent autorització de la 
Comissió d’urbanisme 
 

 
 

ORTOFOTO AMB L’ESTAT DE LA NAU 

 
 
 



1.6 PLANEJAMENT VIGENT 
 
1.6.1  El planejament territorial 
 
El planejament en vigència es composa de dues parts: territorial i 
municipal. 
 
Pel que fa al planejament territorial és vigent el Pla territorial parcial del 
Camp de Tarragona (en endavant PTPCT) que va ser aprovat definitivament 
pel Govern de Catalunya en data 12 de gener de 2010, el Govern de 
Catalunya ha aprovat definitivament el Pla territorial parcial del Camp de 
Tarragona. L'acord de Govern i la normativa del Pla foren publicats en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5559, de 3 de febrer de 
2010. 
 
Pla territorial parcial del camp de Tarragona 
 
Els Plans territorials parcials són una figura de planificació territorial 
derivada del Pla territorial general de Catalunya (PTGC) que estableixen el 
model territorial dels àmbits funcionals amb un horitzó de 15-20 anys. 
En el cas concret del PTPCT es refereix a l’àmbit de les comarques del Baix 
Penedès, Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp, Priorat i Conca de Barberà 
Aquest Planejament estableix determinacions per als tres sistemes 
territorials bàsics en què s’estructura el PTPCT: 
 
• El sistema territorial d’espais oberts, que són la referència prioritària 

per al planejament urbanístic i que s’estableixen les proteccions 
següents: 

 
 -Protecció especial 
 -Protecció territorial 
 -Protecció preventiva 
 
• El sistema territorial d’assentaments, en què s’estableixen les 

directrius que els plans urbanístics han de desenvolupar. 
 
• El sistema territorial d’infraestructures de mobilitat, en interacció amb 

la planificació sectorial, per tal d’establir una xarxa que estructuri el 
territori. 

 
En el cas de l’àmbit que ens ocupa, el PTPCT inclou el sòl objecte de 
la modificació en el sistema d’assentaments, àrea especialitzada 
industrial i/o logística, que remet totes les seves determinacions al 
planejament municipal. 
 
 
 
 



 
 

PLA TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 

 
No obstant això, cal remarcar que aquesta àrea especialitzada industrial i/o 
logística, es troba envoltada de protecció especial, segons el sistema 
d’espais oberts. 
 
1.6.2   El planejament municipal 
 
Pel que fa al planejament municipal és vigent el PGOU, aprovat 
definitivament en data 08.11.1995 i publicat (i per tant vigent) des del 
15.01.1996. 
 
La classificació del sòl de l’àmbit de la present modificació és de sòl urbà no 
consolidat i la seva qualificació de zona industrial clau 4. 
 
La qualificació del viari és de xarxa viària, clau A1 
 
L’àmbit de la present modificació està inclòs, a nivell de gestió en la UA-28 
(PAU-28) segons la denominació vigent, amb les característiques següents: 
 
Ordenació: la definida en els plànols O.2 a escala 1:2000 
Cessions: xarxa viària 
Sistema d’actuació: compensació 
Documents a tramitar: projecte d’urbanització, projecte de compensació i 
projecte de parcel·lació 
Etapa d’execució: 1 any a comptar des de l’aprovació definitiva del PGOU 
 



 
 

PGOU VIGENT DE RODA DE BERÀ 
 
S’ha aprovat, des de que és vigent el PGOU, un seguit de modificacions, 
que són les següents: 
 

 

 

TITOL I MOTIU DE LA MODIFICACIÓ           DATA DE VIGÈNCIA 

ALINEACIÓ C/ALZINA I MODIFICACIÓ ÀMBIT DE LA UA‐33     19.04.2000   

CANVI DE QUALIFICACIO ILLA C/ GIRONA, DR. ROBERT, OLOT I M.GARBI  19.04.2000   

PRECISIÓ NORMATIVA DE L'ALÇADA MÀXIMA EN EDIFICACIO AILLADA  22.09.2000   

CANVI DE CLASSIFICACIÓ DE TERRENYS AL C/ ESPORTS     22.09.2000   

CANVI DE QUALIFICACIÓ DE SOLARS A L'AVINGUDA DEL SOL     29.01.2001   

CANVI DE QUALIFICACIÓ SOLAR DEL CARRER PALS        16.02.2001   

CANVI DE QUALIFICACIÓ ILLA FORMADA PELS CARRERS SINIA I PALS  21.06.2001   

DELIMITACIÓ DE SÒL AL SECTOR S‐10 L'AVENAR        22.06.2001   

REUBICACIÓ D'UNA ZONA D'ESPAIS RECREATIUS     22.11.2001   

CANVI DE QUALIFICACIÓ DE SOLARS A L'AVINGUDA DE LA MANCHA  13.01.2003   

ENCREUAMENT DE LA CARRETERA N‐340 AMB LA CARRETERA TV‐2041  27.02.2003   

DIVISIÓ SECTOR ROURE PETIT EN DOS SECTORS S‐13A I S‐13B     21.05.2003   

AMPLIACIÓ DE SÒL URBÀ A BARÀ MAR     10.02.2004   

DESAFECTACIÓ TERRENYS AL SECTOR S‐14 COMA D'EN GALL     09.07.2004   

SUPRESSIÓ D'US INDUSTRIAL DE MAGATZEM EN ZONA 4b DE LA UA‐37  06.05.2005   

CANVI DE QUALIFICACIÓ D'UN TERRENY D'EQUIPAMENTS DEL C/ TENNIS  08.11.2005   

PRECISIO NORMATIVA DE LES CONDICIONS D'EDIFICACIÓ DE LA UA‐27  15.05.2006   



INTERCANVI EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES AL SECTOR L'AVENAR S‐10  06.06.2006   

CANVI QUALIFICACIO DE SOLAR SITUAT A L'AV DE L'AVENC‐LA MANCHA  19.06.2006   

PRECISIONS NORMATIVES I CORRECCIO D'ERRADES MATERIALS  10.10.2007   

MODIFICACIO DEL PAS DE SERVITUD D'AIGÜES (CLUB LES PISCINES)  10.10.2007   

CANVI DE QUALIFICACIO SOLARS AL C/S. LLORENÇ PER UNA ROTONDA  10.10.2007   

REFORMA DE DIVERSOS ARTICLES DE LES NORMES URBANISTIQUES  30.06.2010   

REFORMA DE DIVERSOS ARTICLES DE LES NORMES URBANISTIQUES  21.07.2010   

CANVI DE PARAMETRES DE LA PARCEL.LA SITUADA AL C/ VAL D'ARAN 7  21.11.2011   

CANVI DE QUALIFICACIO URBANISTICA RESIDENCIA GERIATRICA  28.11.2011   

DESAFECTACIÓ DE VIAL DE DIVERSES PARCEL.LES URBANES     09.07.2013   

CANVI CONDICIONS ILLA MARINADA, GENERALITAT, MIRAMAR S. JORDI  12.11.2013   

CANVI QUALIFICACIO DEPENDENCIES REGIDURIA  DE SERVEIS SOCIALS  19.12.2013   

CANVI QUALIFICACIO DE DIVERSOS EDIFICIS I DE LA PLAÇA DE L'ESGLESIA  06.05.2015   

CANVI REDACCIO ARTICLE 122 EN RELACIO A CAMPINGS EN SNU  15.05.2015   

INTERCANVI EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES A DOS SECTORS     01.07.2016   

 
També en aquest termini, s’ha aprovat els documents de planejament 
derivat següents: 
 

DENOMINACIO PLANEJAMENT              DATA VIGÈNCIA 

PLA PARCIAL D'ORDENACIO NOU RODA           15.03.1995 

PLA PARCIAL D'ORDENACIO SECTOR 14 "COMA D'EN GALL"     05.08.1997 

PLA PARCIAL D'ORDENACIO SECTOR S‐2 "RODA PARC"     02.12.1998 

PLA PARCIAL "EL FRANCASET" SECTOR S‐8        23.12.1999 

PLA PARCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL L'AVENAR     26.07.2000 

MODIFICACIO PUNTUAL ORDENANCES PPO SECTOR 14      22.09.2000 

PLA PARCIAL D'ORDENACIÓ DE LA MARTORELLA SECTOR S‐5     09.07.2001 

MODIFICACIO PPO L'AVENAR S‐10           11.04.2002 

MODIFICACIO PPO L'AVENAR S‐10     29.05.2003 

PLA PARCIAL SECTOR S‐13 "ROURE PETIT EST"        03.10.2003 

PLA PARCIAL SECTOR S‐3 "LA BARQUERA DE CREIXELL"     30.01.2004 

PLA PARCIAL SECTOR S‐12a "EIXAMPLE EST"        04.07.2005 

MODIFICACIO PLA PARCIAL S‐8 "EL FRANCASET"     08.11.2005 

MODIFICACIO PPO L'AVENAR S‐10           18.10.2006 

PLA PARCIAL SECTOR S‐12b "EIXAMPLE EST"        10.08.2007 

MODIFICACIO PLA PARCIAL S‐8 "EL FRANCASET"        23.07.2015 

PLA ESPECIAL DEL ROC DE SANT GAIETÀ           30.09.2002 

PLA ESPECIAL DEL SECTOR C "PORT"           07.11.2005 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIO DEL CASC ANTIC     31.07.2012 

PLA ESPECIAL URBANISTIC EN SÒL NO URBANITZABLE (CAMPING STEL)  25.02.2013 

PLA ESPECIAL URBANISTIC ADEQUACIO LINIA DE TRANSPORT ELECTRIC  26.05.2014 

 
 
 



 
A la vista d’aquests llistats, que formen part del planejament vigent, s’ha 
d’afirmar que la gestió urbanística a Roda de Berà ha estat intensa durant 
tots aquests anys, encara que destaquen, pel seu nombre, els expedients 
de modificacions puntuals de pla general. 
 
Així com els expedients de planejament derivat es pot veure perfectament 
com han minvat molt des de l’esclat de la crisi, quin inici es pot datar en la 
primavera-estiu de l’any 2007, les modificacions de PGO no només no han 
minvat si no que han augmentat proporcionalment. 
 
Això vol dir que les modificacions de pla general no només han esdevingut 
expedients de planejament, si no molt especialment documents de gestió 
urbanística, perquè es refereixen sempre a temes concrets i urgents, quin 
desenvolupament i transformació resta assegurat. 
 
La modificació objecte del present expedient és un d’aquests casos i respon 
a dues necessitats: 
 

1. Adequar la vialitat de la UA-28 a la que realment és necessària, 
eliminant carrers que no tenen sentit dins el marc de planejament 
territorial vigent 
 

2. Racionalitzar la urbanització del conjunt format per la UA-27 i la UA-
28, aprofitant el desenvolupament imminent de la unitat veïna (UA-
27), és a dir, procurant el desenvolupament simultani de les dues 
unitats d’actuació que conformen el conjunt urbà. 

 
La qualificació urbanística vigent de l’aprofitament industrial és de 
clau 4, que permet la compartimentació en unitats petites.  
 



1.7 JUSTIFICACIÓ I PROCEDÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ 
 
1.7.1 LA FIGURA DE LA MODIFICACIÓ DE PLA GENERAL ES VIABLE, 

LÒGICA I  ESTÀ EXPRESSAMENT CONTEMPLADA EN LA LEGISLACIÓ 
VIGENT 

 
Tots els municipis, sigui quina sigui la seva grandària, disposen o han de 
disposar de planejament general, el qual pot presentar-se en forma de Pla 
d’ordenació urbanística municipal (POUM) que és la versió actual, en forma 
de PGOU (Pla general d’ordenació urbana) o en forma de Normes 
subsidiàries de planejament, figura generalment destinada a les poblacions 
més petites.  
 
Les modificacions del planejament general vigent, com la que aquí es 
promou, no són alteracions de les “regles del joc” acceptades per tothom, si 
no que representen una millora i una adaptació del planejament vigent 
esmentat a la realitat canviant d’avui dia. 
 
En efecte, en el cas de Roda de Berà, no es pot aspirar a que un Pla general 
d’ordenació urbana aprovat l’any 1996, però que va ser redactat durant els 
anys noranta, representi un patró inamovible per a la gestió urbanística 
municipal. 
 
De fet, i com es pot veure d’una manera ben clara i notòria, l’ús de la 
modificació puntual ha estat extens al llarg d’aquests anys, com hem vist en 
l’apartat anterior. 
 
En nombrosos casos (és a dir, en nombrosos municipis) s’ha optat per 
mantenir l’estructura original del planejament general i adequar-lo 
puntualment amb les modificacions puntuals que siguin necessàries (model 
seguit pel Pla general metropolità) però en molts altres s’ha optat per fer 
revisions periòdiques d’aquest planejament general.  
 
No correspon al present capítol ni a la present justificació analitzar les  pros 
i les contres de cadascuna de les opcions esmentades, però en canvi si que 
cal tenir molt clar, que en el cas concret que ens pertoca, no és viable una 
revisió del PGOU, ja que això  representaria la redacció d’un nou 
planejament general (en aquest cas seria un POUM) amb una tramitació 
d’anys, la qual cosa faria inviable el motiu central del present expedient, 
que no és altre que la implantació dels objectius amunt esmentats. 
 
Les modificacions de planejament municipal (en aquest cas del PGOU) estan 
contemplades en l’article 96 del TRLUC que determina el següent: 
 
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 lliures, 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. 
 
No són aplicables els articles 99 i 100 del TRLUC pels motius següents: 
 
Respecte de l’article 99.1 
 
No hi ha augment de sostre edificable 
No hi ha augment de densitat residencial, perquè l’ús es industrial 
No hi ha modificació d’usos 
 
Respecte de l’article 99.2 
 
No és d’aplicació perquè el planejament presenta una vigència superior als 
cinc anys 
 
Respecte de l’article 100 
 
No es tracta d’una reordenació general de l’àmbit ni d’una actuació aïllada 
de dotació, per tant no pertoca augment de cessions ni aprofitament. 
 
 
 
 
 



1.7.2 LA MODIFICACIÓ ÉS COMPATIBLE AMB ELS PRINCIPIS DEL  
PLANEJAMENT  
 
El planejament, com abans s’ha vist presenta dues vessants: territorial i 
municipal 
 
Planejament territorial 
 
En el cas present, el PTPCT classifica el sòl objecte de la modificació de 
sistema d’assentaments, com àrea especialitzada d’ús industrial.  
L’entorn de les dues unitats d’actuació (UA-27 i UA-28) està dins el sistema 
d’espais oberts, en la categoria de protecció especial, la qual cosa fa 
incompatible la hipòtesi de prolongació del vial N-S que la present 
modificació pretén eliminar. 
 
Planejament municipal 
 
L’esperit del planejament municipal, evidentment, és perfectament 
compatible amb la proposta de modificació, tenint en compte els seus   
objectius. 
 
El viari és un sistema, quina funció és la de permetre l’accés als diversos 
aprofitaments i els altres sistemes. En aquest sentit, el viari ha de ser 
simplement el que cal i no presenta cap interès públic l’execució d’un tram 
innecessari, com és el que es pretén eliminar. 
 
 
 



1.8 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
1.8.1  MARC LEGAL I  NORMATIU 
 
El marc normatiu en matèria urbanística i territorial, ha sofert un canvi 
profund i constant en els darrers anys i concretament des de l’any 2002 
(Llei 2/2002) ja que de manera successiva hi ha hagut tres lleis 
d’urbanisme, l’entrada en vigor del reglament de la llei, que representa la 
derogació dels anteriors reglaments de la Llei del sòl estatal (gestió, 
planejament i disciplina), el canvi total pel que fa a valoracions del sòl i 
l’aparició de lleis noves sobre la  mobilitat, l’habitatge, el paisatge i les 
activitats. 
 
Són vigents, en aquests moments, les lleis i reglaments següents: 

 
Decret 1/2010 de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació de la Llei d’urbanisme 
Decret 305/2006 de 18 de juliol pel què s’aprova el Reglament de la llei 
d’urbanisme de Catalunya 
Text refós de la “Ley de suelo” 2/2008 de 20 de juny (estatal) 
Decret 1492/2011 de 24 d’octubre pel que s’aprova el Reglament de 
valoracions de la “Ley de suelo”. 
Decret 9/2003 de 13 de juny, pel què s’aprova la Llei de mobilitat 
Decret 18/2007 de 28 de desembre pel què s’aprova la Llei pel dret a 
l’habitatge 
Decret 8/2005 de 8 de juny pel què s’aprova la Llei de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge 
Llei 9/2006 de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans 
i programes sobre el medi ambient (estatal) 
Decret 343/2006 de 19 de setembre de 2006 pel què s’aprova el reglament 
de la Llei del paisatge 
Decret 344/2006 de 19 de setembre de regulació dels estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada. 
Decret 20/2009 de 4 de desembre pel què s’aprova la Llei de prevenció i 
control  ambiental de les activitats. 
Decret 21/2013 de 21 de desembre, pel què s’aprova la Llei d’avaluació 
ambiental (estatal)  
Reial Decret 2267/2004 de 3 de desembre pel qual s’aprova el Reglament 
de seguretat contra incendis en els establiments industrials 
Ordre INT/324/2012 d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions 
tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis 

 
És vigent, a més, tota la legislació sectorial que pugui resultar afectada. 
 
 
 
 
 
 
 



1.8.2  PROPOSTA 
 
La proposta consisteix en diversos punts, per tal de formalitzar els objectius 
exposats en el punt 1.2 d’aquesta documentació escrita. 
 

a) Implantar una nova qualificació urbanística, dins la zona industrial, 
clau 4, que s’anomenarà 4b, amb les característiques següents: 
-Parcel·la mínima de 5.000m2 
-Parcel·la mínima indivisible, restant prohibida la divisió horitzontal  
-Sostre màxim vigent segons situació actual 
-Gàlib en planta determinat pels plànols d’ordenació 
-Resta de paràmetres idèntics als de la zona industrial, clau 4 
-Mantenir l’àmbit vigent de la UA-28 i per tant, la classificació de sòl 
urbà no consolidat 
-Garantir una servitud de pas en sentit nord-sud, com accés als 
camps de conreu del sud de la unitat, qualificant un pas de serveis 
tècnics, clau B 

 
b) Eliminar el carrer en sentit nord-sud que en principi havia de donar 

servei a les diferents naus industrials permeses pel planejament, ja 
que es pretén consolidar una única activitat en la nau existent. El pas 
cap als camps situats al sud de la unitat es qualifica de serveis 
tècnics clau B. Caldrà mantenir l’accés a les finques particulars a les 
que actualment es dona accés.  

 
c) Implantar una rotonda com a “cul de sac” del carrer perpendicular a 

la carretera TV-2041 i que és prolongació del carrer estructurant de 
la veïna unitat d’actuació 27 (UA-27), juxtaposada a la carretera, que 
en aquests moments es troba en fase de desenvolupament. 

 

 
PGOU MODIFICAT (ROTONDA VIÀRIA EN GRIS I SERVEIS TÈCNICS EN VERD) 



 
La proposta recupera el gàlib ocupat per l’antiga nau d’HILOVISA, que 
consta en els plànols d’ordenació i que representa una superfície de 
3.721,39m2, que evidentment compleix la resta de condicionants de la 
zona industrial, clau 4. 
 
Cal recordar que el sostre actualment ocupat per ECOPET EUROPA SL és de 
2.956,78m2, ja que en el seu dia es va enderrocar la part nord de l’antiga 
nau. 
 
El quadre de paràmetres comparatius de la situació actual i la modificada és 
el següent: 
 

  

ZONA INDUSTRIAL  ZONA INDUSTRIAL SISTEMA   SISTEMES   

   PARCEL.LA GRAN  VIARI  TÈCNICS  TOTAL 

CLAU 4  CLAU 4b  CLAU A  CLAU B    

PGOU ‐ SÒL  6.632,08     971,22     7.603,30

MODIFICACIÓ ‐ 
SÒL        6.890,71  181,90  556,26  7.628,87

        

SOSTRE     6.632,08  6.632,08 

OCUPACIÓ  3.721,39  3.721,39 

 
L’àmbit de la UA-28 en la modificació és lleugerament superior a l’àmbit de 
la unitat vigent, ja que passa de 7.603,30m2 a 7.628,87m2, amb un 
increment de 25,57m2 (+0,03%), ja que es classifica una petita part de sòl 
no urbanitzable, corresponent al camí públic situat al nord, per tal de poder 
traçar correctament la rotonda esmentada. 
 
Així mateix, la parcel·la amb ús industrial (clau 4) també augmenta, ja que 
passa de 6.632,08m2 a 6.890,71m2, amb un increment de 258,63m2 de 
sòl (+3,89%). Aquest increment de sòl no es correspon amb cap increment 
de sostre, que aquest últim roman inalterat (6.632,08m2) corresponent a 
l’aplicació a la parcel·la actual, de l’índex de 1m2st/m2sòl. 
 
L’augment de sòl privat no implica cap cessió addicional de sistema d’espais 
lliures, perquè, precisament, el sostre no varia. 
 
Tampoc l’ocupació representa cap increment respecte de la normativament 
vigent. 
 
El viari modificat (clau A) minva dels 971,22m2 als 181,90m2 i la servitud 
de pas en forma de la qualificació de serveis tècnics (clau B) apareix de bell 
nou amb una superfície de 556,26m2. 



1.9  INTERÈS PÚBLIC DE LA MODIFICACIÓ 
 
Aquesta modificació, ha de ser d’interès públic, ja que aquest és un requisit 
fonamental de qualsevol modificació de planejament, com determina 
l’article 96 del TRLUC. 
 
La modificació ha de justificar aquest extrem. 
 
El interès públic, bàsicament, es basa en els aspectes següents: 
 

a) El viari determinat pel PGOU vigent fa que la unitat sigui inviable 
econòmicament, com es pot comprovar en l’apartat d’avaluació 
econòmica 

 
b) Amb la modificació es possibilita el desenvolupament de la UA-28, 

sense desenvolupar des de l’aprovació del PGOU i per tant, la 
rehabilitació d’una nau en ruïna econòmica, amb el consegüent 
impacte paisatgístic 
 

c) Es del màxim interès públic la implantació d’una gran empresa com 
ECOPET EUROPA SL, per motius econòmics i socials, aspectes basats 
en la creació de llocs de treball i la incorporació d’una empresa amb 
elevada facturació, susceptible d’ingressar IAE (impost d’activitats 
econòmiques) 

 
d) No és d’interès públic l’execució d’un sistema de viari innecessari o dit 

d’altra manera, és d’interès públic la no execució d’un vial 
innecessari.  

 
 

 



1.10 GESTIÓ 
 
La gestió és la manera de fer possible allò que s’ha planificat. 
 
La modificació s’emmarca en la mateixa UA-28, quin desenvolupament serà 
seguint els passos següents: 
 

- Projecte de reparcel·lació per compensació 
- Projecte d’urbanització 
- Inscripció de les parcel·les resultants 
- Execució de la urbanització 

 
 



1.11 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
L’article 8 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost modificat per la Llei 
3/2012 de 22 de febrer, determina el següent: 
 
“1. Es garanteixen i s’han de fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i 
de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament 
i gestió.” 
 
Es proposa que la participació ciutadana es basi en la pròpia publicació de la 
modificació, a partir de la qual es podran emetre al·legacions per part de la 
població.   
 
S’exposarà la documentació de la modificació, a l’edifici de l’Ajuntament i a 
la web municipal, per donar a conèixer les propostes i posar-les a disposició 
de qualsevol persona interessada. 
 
Totes les fases i tots els documents, es penjaran de la pàgina de 
l’Ajuntament www.rodadebera.cat 
 
 
 



1.12 TRAMITACIÓ 
 
L’elaboració i aprovació del planejament és un tràmit complex que la 
legislació vigent divideix en fases. 
 
Les fases de la tramitació de la present modificació serà la següent: 
 
FASE 1 ELABORACIÓ DOCUMENTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
Amb el contingut documental que consta més endavant. 
 
FASE 2 APROVACIÓ INICIAL  
Per acord de l’Ajuntament Ple, amb el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació. 
 
FASE 3 EXPOSICIÓ AL PÚBLIC APROVACIÓ INICIAL 
Informació pública pel termini d’un mes, mitjançant anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província, a un diari dels de major divulgació al municipi i a la 
web municipal. Els edictes de convocatòria de la informació pública s’han de 
trametre en el termini de deu dies des de l’adopció de l’acord d’aprovació 
inicial. 
 
Tanmateix, es sol·licitaran els informes sectorials que corresponguin i es 
donarà audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina amb 
el municipi de Roda de Berà. 
 
En aquesta fase els particulars afectats, poden emetre al·legacions, que 
s’han de respondre de forma i manera particular. 
 
FASE 4 RESPOSTA A LES AL.LEGACIONS  
Inclou la resposta a les al·legacions presentades en el tràmit d’exposició al 
públic i la incorporació dels aspectes vinculants dels informes dels 
organismes que l’han emès. 
 
FASE 5 APROVACIÓ PROVISIONAL 
Per acord de l’Ajuntament Ple, amb el mateix quòrum que per a l’inicial 
 
FASE 6 REMISSIÓ DE L’EXPEDIENT 
A la Comissió d’urbanisme de Tarragona 
Posteriorment es produeix la publicació en el DOGC, moment en el què la 
modificació esdevé vigent i passa a formar part del planejament. 
 
 



1.13 CONTINGUT DOCUMENTAL DE LA MODIFICACIÓ 
 
La documentació que ha d’incloure aquesta modificació és la mateixa que 
s’hauria de presentar en el cas d’un planejament general de bell nou. 
 
Es la següent: 
 
1) MEMORIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 
 
2) NORMATIVA 
 
3) INFORME AMBIENTAL 
 
4) AVALUACIÓ ECONÒMICA 
 
5) SOSTENIBILITAT MUNICIPAL 
 
6) ESTUDI DE MOBILITAT GENERADA 
 
7) MEMÒRIA SOCIAL 
 
8) PLÀNOLS 
 
 
Per l’equip redactor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Fernández Muñoz 
 
Mataró, juliol de 2018 
 
 
 



2. NORMATIVA I PLA D’ETAPES 
 
La normativa es basa en l’adaptació dels articles normatius del PGOU vigent  
referents al sistema viari (clau A1), sistemes tècnics (clau B) i zona 
industrial (clau 4), que es corresponen amb les zones i sistemes presents en 
la modificació. 
 
Pel que fa al sistema viari (clau A1) 
 
Es mantenen sense modificacions tots els articles del sistema viari 
En particular, són vigents els següents: 
 
Article 46. Xarxa viària 
Article 47. Règim de les vies i el seu entorn 
 
Pel que fa als sistemes de serveis tècnics (clau B) 
 
Es mantenen sense modificacions tots els articles del sistema de serveis 
tècnics 
 
Article 54. Definició 
Article 55. Condicions d’ús 
Article 56. Condicions de construcció 
 
Pel que fa a la zona industrial (clau 4) 
 
Es mantenen en el seu estat vigent tots els articles de la clau, excepte el 
192 i el 194, dels què s’amplia el seu contingut per introduir les condicions 
de parcel·la i edificatòries, respectivament, de la nova subclau 4b 
 
Article 191. Definició 
Article 192. Tipus d’ordenació 
Article 193. Condicions d’ús 
Article 194. Condicions d’edificació 
Article 195. Tanques 
 
S’amplia l’article 192 de la normativa vigent, amb el contingut següent: 
 
L’ordenació de la zona industrial correspon al tipus d’edificació aïllada. 
A la subzona 4a la parcel·la mínima edificable serà de 2.000m2 
A la subzona 4b la parcel·la mínima serà de 5.000m2 
 
S’amplia l’article 194 de la normativa vigent, amb el contingut següent: 
 
Article 194 Condicions d’edificació  
 
Les condicions d’edificació de la subzona industrial 4b són les següents: 
 

a. El sostre edificable màxim és de 6.632,08m2 
b. La parcel·la mínima tindrà caràcter d’ indivisible, restant per tant 

prohibida la divisió horitzontal 
c. La separació mínima als límits de parcel·la és la següent: 



1. Separació a front de vial o espai públic: 5m 
2. Separació al límit amb altres parcel·les: 4m 
3. Les edificacions no podran ultrapassar el gàlib que consta en els 

plànols normatius 
 

També és vigent el desenvolupament de la unitat d’actuació 28, que 
determina un projecte d’urbanització i una reparcel·lació i remet les seves 
determinacions a la normativa general de PGOU i als plànols d’ordenació. 
 
L’única condició afegida és l’establiment d’un gàlib de 3.721,39m2, que 
consta en el plànol p.02 que és normatiu i dins del qual, s’haurà de 
desenvolupar l’edificació, sense perjudici dels altres condicionants 
normatius. 
 
Es determina una única etapa, establint el termini d’execució en un 
any des de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. 
 
 
 
 
 
 
 



4. AVALUACIÓ ECONÒMICA  
 
Aquest apartat d’avaluació econòmica ha de determinar la viabilitat de les 
operacions que es plantegen en el document de modificació. 
 
D’una banda, la que determina el planejament vigent i d’altra la que 
determina la modificació. 
 
Establirem l’índex següent: 
 
4.1 OBJECTE DE L’AVALUACIÓ 
4.2 ANÀLISI DE LA VIABILITAT DE LA SITUACIÓ VIGENT 
4.2.1 DESPESES 
4.2.2 URBANITZACIÓ 
4.2.3 ENDERROC DE NAU EXISTENT 
4.2.4 CONSTRUCCIÓ NOVES NAUS 
4.2.5 DESPESES TOTALS 
4.2.6 APROFITAMENTS 
4.2.7 VALORACIÓ SOLARS INDUTRIALS 
4.2.8 MOSTRES 
4.2.9 VIABILITAT DE L’OPERACIÓ 
4.3 ANÀLISI DE LA VIABILITAT DE LA MODIFICACIÓ 
4.3.1 REHABILITACIÓ DE LA NAU 
4.3.2 URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA 
4.3.3 VIABILITAT DE LA MODIFICACIÓ 
4.4 VALIDESA DELS VALORS D’AQUESTA AVALUACIÓ ECONÒMICA 
 
4.1 OBJECTE DE L’AVALUACIÓ 
 
L’objecte de l’avaluació econòmica i financera serà el d’establir les despeses 
derivades de la urbanització del sector i també la proporcionalitat en relació 
al valor de l’aprofitament industrial segons el mercat del sòl i per tant, la 
viabilitat de l’operació. 
 
4.2 ANÀLISI DE LA SITUACIÓ VIGENT 
 
La situació vigent és la inicialment prevista pel PGOU. 
Calcularem despeses i aprofitaments 
 
4.2.1 DESPESES 
 
Les despeses de l’operació són les següents: 
 

a) Urbanització 
b) Enderroc de la nau existent 
c) Construcció de noves naus 

 
4.2.2 DETERMINACIÓ DEL PRESSUPOST D’URBANITZACIÓ 
 
Posats en contacte amb els serveis d’urbanització de l’ INCASOL, que es pot 
considerar que és l’organisme més indicat per establir pressupostos reals, a 
causa de la seva gran experiència en la matèria, el valor unitari per metre 
quadrat en l’actualitat i en el territori de referència, es pot determinar en 



175€/m2, corresponent al pressupost de contracte (PEC), que inclou no 
només el pressupost d’execució material (PEM) sinó també les despeses 
generals i el benefici de l’empresa que dugui a terme, de manera fefaent, la 
urbanització. 
 
També inclou les despeses de projecte, direcció obra i coordinació de 
seguretat i salut 
 
Superfície de viari 
 
945,26m2 
 
Així doncs, la seva valoració serà la següent: 
 
945,26m2 x 175€/m2=165.420,50€ 
 
Repercussió sobre ocupació màxima 39,57€/m2 
 
4.2.3 ENDERROC NAU EXISTENT 
 
L’enderroc de la nau existent, a causa de les seves especials 
característiques, es pot xifrar en 180€/m2 
 
Amb aquesta quantitat està comptades les partides següents: 
 
Enderroc efectiu 
Trasllat a abocador corresponent 
Descontaminació del sòl 
Projecte, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut 
 
2.956,78m2 x 180€/m2=532.220,40€ 
 
Repercussió sobre ocupació màxima 127,32€/m2 
 
4.2.4 CONSTRUCCIÓ NOVES NAUS 
 
Per a la construcció de les noves naus, farem servir dues hipòtesis de 
parcel·lació, que són les que a continuació s’exposen. 



 
ESQUEMA NORMATIVA VIGENT 1 

 
 

 
ESQUEMA NORMATIVA VIGENT 2 

 
 



Adoptarem la hipòtesi més realista, com és la parcel·lació en quatre naus, 
amb una façana mínima de 20m, que possibilita les separacions a partions 
de 4m.  
 
El BEC (Butlletí econòmic de la construcció) presenta tipologies de naus 
amb un valor mitjà de construcció, que inclou totes les despeses 
necessàries. 
 
Segons la publicació del primer trimestre de 2018, aquestes despeses són 
les següents: 
 
480,03€/m2 
 
Aquest valor inclou els conceptes següents: 
 
Pressupost d’execució material (PEM)  
Benefici del contractista + Despeses generals  
Projectes i direcció d’obra  
Seguritat y salut  
Taxes, impostos y permisos 
 
Atesa la situació geogràfica de la nau, en el camp de Tarragona i tenint en 
compte que el BEC fa els seus càlculs respecte de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, li aplicarem un coeficient de 0,95 
 
Així doncs, les despeses de construcció de la nau per metre quadrat seran 
les següents: 
 
480,03€/m2 x 0,95=   456,02€/m2 
 
4.2.5 DESPESES TOTALS 
 
Calcularem la repercussió sobre ocupació, ja que el sostre és poc valorat en 
naus industrials. 
 
Construcció de la nau   456,02  
Enderroc nau existent   127,32 
Urbanització       39,57 
 
TOTAL     622,91€/m2 
 
Aquesta repercussió fa inviable l’operació determinada pel planejament 
vigent 
 
4.2.6 APROFITAMENTS 
 
Els aprofitaments són exclusivament el valor en venda de la nau construïda, 
és a dir, el producte immobiliari nau+sòl 
 
4.2.7 VALORACIÓ SOLARS INDUSTRIALS  
 
Els criteris de valoració són els determinats per la legislació vigent. 



 
En aquest cas haurem de valorar el sòl pel sistema del valor residual 
estàtic, a partir de les mostres obtingudes, que són de sòl i sostre 
conjuntament. 
 
L’article 24 del Decret 1492/2011 es refereix a la taxació conjunta de sòl i 
edificació i determina el següent: 
 
1. Si hi ha un conjunt de mostres estadísticament significatiu, quin 

nombre sigui igual o superior a sis, la determinació del valor de 
l’immoble es farà pel mètode de comparació. 

 
La selecció de comparables haurà de tenir-se en compte les condicions 
d’equivalència següents: 
 
a) Localització 
b) Ús 
c) Configuració geomètrica de la parcel·la 
d) Tipologia i paràmetres urbanístics bàsics 
e) Superfície 
f) Antiguitat i estat de conservació 
g) Qualitat de l’edificació 
h) Gravàmens o càrregues que condicionin el valor atribuïble al dret de 

propietat 
i) Data de pressa de dades del comparable 
 
Quan en el conjunt de comparables seleccionats s’apreciïn diferències 
substancials entre els preus de l’oferta i els valors reals de mercat, es pot 
aplicar un coeficient corrector de valor comprès entre 0,7 i 1, sempre que 
aquesta circumstància quedi degudament justificada en la valoració. 
 
A partir de l’article 24 del Reglament es pot deduir els que seran criteris de 
valoració. 
 
Seran els següents: 
Mètode:      comparació 
Nombre mínim de mostres   sis (6) 
Coeficient d’homogeneïtzació entre   0,7 i 1 
 
4.2.8 MOSTRES DE SOLARS INDUSTRIALS 
 
Analitzat el preu del sostre industrial a Roda de Berà o les rodalies 
(Torredembarra i/o Creixell) hem obtingut els valors següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANUNCIANT ADREÇA         SUPERFÍCIE PREU RELACIÓ 

              m2 € €/m2 

HABITACLIA C/LES PLANES 14   RODA DE BERÀ 258 95.900 372 

HABITACLIA EIXAMPLE   RODA DE BERÀ 380 285.000 750 

HABITACLIA POLÍGON AVENAR   RODA DE BERÀ 633 290.000 458 

HABITACLIA POLÍGON ROQUES PLANES TORREDEMBARRA 479 200.000 418 

HABITACLIA POLÍGON ROQUES BLANQUES TORREDEMBARRA 635 207.100 326 

IDEALISTA C/BÒVILA 1   RODA DE BERÀ 457 250.000 547 

MITJANA                   478,50 
 
Podem deduir en conseqüència, que el mercat de sòl industrial a Roda, està 
molt centrat en la nau petita, amb un valor en venda de 478,50€/m2. 
 
4.2.9 VIABILITAT DE L’OPERACIO 
 
La repercussió és molt negativa, segons es pot desprendre dels apartats 
anteriors 
 
VALOR EN VENDA 478,50€/m2 
DESPESES  622,91€/m2 
 
L’operació no és viable 
 
 
4.3 ANÀLISI DE LA VIABILITAT DE LA MODIFICACIÓ 
 
La modificació planteja una única activitat, la qual ja ha rehabilitat l’antiga 
nau d’HILOVISA i amb una repercussió d’urbanització molt baixa. 
 
4.3.1 REHABILITACIÓ DE LA NAU 
 
Les despeses de rehabilitació de la nau, es poden xifrar en un 50% del seu 
preu de construcció de bell nou. 
 
És a dir 
 
480,03€/m2 x 0,5= 240,01€/m2 
 
2.956,78m2 x 240,01€/m2= 709.656,76€ 
 
La nau en aquests moments es troba rehabilitada, mitjançant una llicència 
provisional de ús i obres.  
 
4.3.2 URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA 
 
181,90m2 x 175€/m2 = 31.832,50€ 
 
Repercussió urbanització  7,61€/m2 
 



4.3.3 VIABILITAT DE LA MODIFICACIÓ 
 
VALOR EN VENDA 478,50€/m2 
DESPESES  247,62€/m2 
 
Encara que la valoració de la nau, a causa de la seva gran superfície, pot 
minvar proporcionalment, sense poder precisar-ho, a causa de la 
inexistència de mostres, es pot deduir que la modificació és perfectament 
viable. 
 
4.4 VALIDESA DELS VALORS D’AQUESTA AVALUACIÓ ECONÒMICA 
 
Els valors aquí exposats són vàlids a títol aproximatiu, a fi i efecte de 
demostrar la viabilitat de les propostes. 
 
Els valors definitius, seran els que determina la futura reparcel·lació de la 
UA-28.  
 
No s’ha tingut en compte l’escenari del manteniment i divisió de l’actual nau 
amb el planejament vigent, ja que és una alternativa que no ha estat 
desenvolupada d’ençà que és executiu el planejament general de Roda de 
Berà. Aquest fet el descarta com a opció viable ni atractiva de cara a la 
instal·lació de possibles activitats.  



5. SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 
En aquest apartat s’haurà d’analitzar el impacte que presenta en un futur el 
manteniment dels sistemes determinats per la modificació. 
 
Aquests sistemes són els següents: 
 
Sistema de xarxa viària, clau A1 
 
Atès que la superfície de vial afegida, és de 181,90m2, cal dir que els 
serveis municipals, poden fer-se càrrec de la neteja d’aquest escreix 
d’espai, en les condicions que s’acordin conjuntament amb la veïna UA-27. 
 
La gestió dels residus generats per la indústria són preceptius de la pròpia 
indústria. 
 
Els residus equiparables a domèstics, tindran un punt de recollida en l’àmbit 
de la UA-27 un cop urbanitzada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6) ESTUDI DE MOBILITAT GENERADA 
 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, significa un canvi de 
tendència en el model de mobilitat. Durant les últimes dècades el model de 
mobilitat s’ha basat en els vehicles automòbils com a mitjà principal. La Llei 
9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, promou els valors de seguretat, 
sostenibilitat i integració social en el nou model de mobilitat. A més, aporta 
la conveniència de lligar desenvolupament urbanístic i previsions de 
mobilitat des de les fases inicials del planejament urbanístic. Aquesta Llei 
aporta un conjunt d’eines de seguiment i anàlisi, com ara els estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada, entre altres, que necessiten d’una 
concreció addicional per tal d’esdevenir completament operatius. 
 
Segons l’article 3 del Decret 344/2006 de 19 de setembre, l’àmbit 
d’aplicació del mateix decret és el següent: 
 
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. 
 
Per tant, la present modificació, que a nivell documental té el mateix 
tractament que la figura que modifica, no està afectada per l’estudi de 
mobilitat, ja que en cap dels seus apartats no comporta nova classificació 
de sòl urbà o urbanitzable. 
 
Als efectes de l’article 4 del Decret 344/2006 de 19 de setembre, s’ha de dir 
que ens trobem en un sòl urbà completament consolidat, per la qual cosa 
no és d’aplicació l’esmentat article que es refereix a les amplades de vials 
en sòl urbanitzable. 
 
S’ha de dir que la xarxa urbana consolidada de Roda de Berà, presenta 
bones condicions d’urbanització i uns sentit de trànsit lògics i adaptats per a 
tota classe de vehicles (vehicles, camions de repartiment, motocicletes i 
bicicletes)  
 
En cap cas el pendent de la xarxa interior de la UA-28 assoleix el 8%. De 
tota manera, i a causa del futur moviment de terres, caldrà adequar, fora 
de l’àmbit, l’enllaç amb el camí que tanca la unitat pel nord. 
 

--------------- 
 
Tanmateix, i encara que la modificació no estigui sotmesa a l’estudi de 
mobilitat generada, ens hem de referir a dos punts que tindran incidència 
en la mobilitat de l’àmbit: 
 
Pel que fa a transport públic, el sector queda servit per una parada del bus 
urbà a 100m de la unitat, així com enllaços freqüents amb les estacions de 
tren corresponents a les línies R13, R14 i R2 sud de Roda de Berà i Sant 
Vicenç de Calders, aquesta darrera molt important pel que fa als enllaços 
amb l’àrea de Barcelona. 



 
En els plànols corresponents a xarxa viària es poden comprovar tots 
aquests extrems, així com l’espai destinat a vianants i bicicletes.  
 
Segons l’annex i per a l’ús d’equipament s’haurà de preveure 20 
viatges/100m2 de sostre, la qual cosa significa que s’ha de preveure un 
total de 185 viatges diaris. 
 
Les places d’aparcament reglamentàries es preveuen dins el recinte de la 
indústria. 
 
 



7) MEMÒRIA SOCIAL 
 
En aquest apartat s’avaluen els avantatges socials que presenta la 
modificació de PGOU, bàsicament en funció de la creació d’habitatge 
protegit. 
 
Encara que la present modificació no es refereix a temes d’habitatge i per 
tant, no hi ha lloc per a increments d’habitatge protegit, la simplificació de 
la proposta primitiva de la UA-28, eliminant un carrer inútil i inconvenient.  
 
 
 
 
 
 
 


