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Memòria justificativa. 

 

Objecte del present document 

 

L’objecte d’aquesta 27ena modificació puntual del POUM d’Amposta, és la de modificar l’article 

151, sobre les condicions d’edificació de la subzona 15c4 Indústria aïllada Oriola, de les Normes 

urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Amposta. 

 

 

Antecedents 

 

De la tramitació 

Tràmits anteriors al planejament d’aplicació 

En data 27 de maig de 1998 la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va adoptar 

l’acord d’aprovar definitivament el Pla Parcial d’activitats econòmiques, l’Oriola. 

El DOGC número 2767 de 17 de novembre de 1998 va publicar l’acord d’aprovació. 

 

En data 4 d’octubre de 2000, la CUTE va aprovar la modificació puntual de l’esmentat Pla Parcial on 

s’establien unes noves edificabilitats a les diferents illes de l’àmbit. 

 

Segons se’n despren de l’al·legació entrada al registre de l’Ajuntament en data 18 d’abril del 2011 i 

número de registre 5182; en data 21 de maig de 2007 es va fer efectiva la llicència de parcel·lació 

consistent a fer 5 segregacions de la finca AD2-1, registral 41.926 i 4 segregacions de la finca AD2-4, 

registral 41.929, totes elles, a més de la matriu resultant de la AD2-4, amb façana, menor de 60m. 

S’annexa copia de les al·legacions .amb registre d’entrada 5182. 

 

Planejament d’aplicació 

És d’aplicació el POUM d’Amposta aprovat definitivament per la Comissió Territorial de les Terres de 

l’Ebre en data 26 de gener de 2007, amb acord de publicació de data 14 de maig del mateix any i 

publicat al DOGC número 5052 del 21 de gener de 2008. 

 

En data 4 d’abril de 2004, la CUTE va aprovar definitivament la modificació número 5 del POUM 

d’Amposta. 

L’objecte d’aquesta quinta modificació puntual del POUM d’Amposta era la de traslladar l’acord de 

sentència del Jutjat Contenciós al recurs ordinari 46/2006 instat per la mercantil AGRITOR, S.A. i 

PARCEL·LACIONS L’ORIOLA, S.L. 

 

En sessió duta a terme l’1 de febrer de 2011, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre emet informe favorable sobre la tramitació de la present Modificació puntual del POUM en 

referència al paràmetre de la façana mínima. 

S’annexa copia informe favorable de l’1 de febrer de 2011. 
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Tramitació 

En sessió duta a terme el 28 de febrer de 2011, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la 

modificació putnual del POUM número 027. 

 

En data 18 d’abril del 2011, dins del termini d’informació pública, té entrada al registre general de 

l’Ajuntament, amb número 5182, un docment on Concepció Fontcuberta Blanch, en nom de 

Parcel·lacions l’Oriola, sl. formula una sèrie d’al·legacions a l’aprovació inicial de la modificació 027. 

Les al·legacions es fonamenten en: 

 

Parcel·lacions l’Oriola, SL, en data 11 d’octubre de 2006 van sol·licitar a l’Ajuntament 

d’Amposta la llicència de parcel·lació consistent a fer 5 segregacions de la finca AD2-1, registral 

41.926 i 4 segregacions de la finca AD2-4, registral 41.929, totes elles, a més de la matriu 

resultant de la AD2-4, amb façana, menor de 60m. 

La llicència va ser acceptada per mitjà Decret d’Alcaldia el 24 de novembre de 2006 i les 

segregacions es van dur a terme davant notari el 21 de maig de 2007. 

Atenent que la modifcació 27 ha de recollir les parcel·lacions existents abans de l’entrada en 

vigor del POUM, 21 de gener de 2008, i que actualment no donen compliment al paràmetre de 

façana mínima, Parcel·lacions Oriola, constata que havent examinat els plànols justificatius de 

la proposta de modificació 27, no s’han tingut en compte les 9 segregacions exposades i per 

això, demanen que es modifiquen els plànols I01 i I03 i el llistat de propietaris per adequar-los 

a la realitat que exposen. 

S’annexa copia Decret d’Alcaldia de 24 de novembre de 2006. 
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Dels continguts 

Al pla parcial l’Oriola 

El pla Parcial d’activitats econòmiques l’Oriola, qualificava totes les zones de sòl edificable del sector 

amb una sola clau urbanística. 

Establia els següents paràmetres urbanístics per a les esmentades zones, que a continuació es 

transcriuen: 

 

art. 13. Determinacions per o totes les illes: 

1. Tipus edificatori: 

Edificació aïllada 

 

2. Parcel·lació: 

Parcel·la mínima: 5.000 m2.. S'admetrà en un 20% com o màxim del sòl edificable net del sector una 

parcel·la mínima de 2.000 m2. 

 

3. Ocupació de parcel·la: 

L'ocupació de parcel·la per l'edificació serà del 60%. S'admetran un 15% més d'ocupació era ubicar-

hi les rampes d'accés ol soterrani. 

 

4. Edificabilitat neta: 

L'edificabilitat neta màxima d'edificació de parcel·la és: 

A  0,67218 

B  0,614421 

C 0,672418 

D1     “ 

D2     “ 

E     “ 

K     “ 

AM1 0.532610 

AM2 0.532610 

 

5. Perímetre màxim d'ocupació: 

El perímetre màxim d'ocupació. tant de les construccions principals com de les auxiliars vindrà definit 

per unes línies paral·leles als límits de la parcel·la situades respecte de l'alineació del vial. o 8.00 m. i 

respecte als altres límits a 5,00 m. 

 

6. Planta baixa: 

La planta baixa serà aquella la cota del paviment de lo qual se situï o un metre i mig. com a màxim. 

per damunt del terreny definitiu, anivellat o no. Quan. degut al pendent del vial existeix més d'una 

planta que se situï dins dels límits establerts. tindrà consideració de planta baixa,. pera cada tram de 

front de parcel·la, la de posició inferior. 

 

7. Alçada reguladora màxima: 

L'alçada reguladora màxima es fixa en 12 m. permetent-se la construcció en planta baixa i planta pis. 

 

8. Us d'habitatge: 

Es permetrà lo construcció d'un únic habitatge per parcel·la destinat al personal de guarda i 

vigilància. 

 

9. Aparcament: 

Es preveurà dins de cada parcel·la una plaça d'aparcament per cada 2 treballadors o per cada 300 

m2 edificats. Cada plaça tindrà una superfície rectangular mínima de 2.20 m x 4.50 m. 

 

10. Molls de càrrega i descàrrega: 

Es preveuran els molls de càrrega i descàrrega necessaris per tol que aquestes operacions es realitzin 

sempre a l'interior de la parcel·la i en cap cas envaeixi l'espai públic. 

 

11 .Construccions auxiliars: 

Les construccions auxiliars o annex. independents de la principal, únicament s'admeten en aquesta 

zona sempre que no superin el percentatge màxim d'ocupació í l’índex d'edificabilitat establert i 

s'ajustin al que s'especifica al punt 4 d'aquest article 14. 

 

12. Activitat: 

S'estableix una única activitat com a màxim per a cada parcel·la mínima. 

 

Art. 14. Determinacions per a l'edificació: 

Cada edificació constituirà sempre un conjunt arquitectònic únic, amb independència de la seva 

possible construcció per fases. El projecte d'edificació de les naus en cas de nous aïllades i de 

cadascun dels rengles en cas de nous entre mitgeres, serà unitari i definirà les dimensions, formes, 

elements estructurals, tancaments i acabats del conjunt edificatori, així com el destí la urbanització 

dels espais lliures de la parcel·la. 

Així mateix. el tractament dels rètols serà homogeni per o cadascun dels rengles de naus entre 

mitgeres i de les naus producte de compartimentació, els dissenys dels quals s'especificaran al 

corresponent projecte de l'edificació. 

Els espais lliures de la parcel·la no destinats a aparcaments. magatzem o accés, seran enjardinats i/o 

arbrats. 

En el còmput de l'alçada reguladora màxima no s'inclouen les alçades de xemeneies, antenes i 

aparells o instal·lacions especials necessàries per a les funcions de l'activitat a desenvolupar. sempre 

que no suposin increment de l'edificabilitat permesa. 

Els espais destinats o aparcament podran ser coberts amb elements de protecció oberts que no 

impliquin una obra permanent d'edificació. 

 

A la modificació puntual del pla parcial l’Oriola 

La modificació del pla Parcial d’activitats econòmiques l’Oriola, establia els següents coeficients 

d’edificabilitat neta per a les diferents illes: 
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A 0,692251 m²/m² 

B 0,475000 m²/m² 

C 0,692251 m²/m² 

D1 0,692251 m²/m² 

D2 0,692251 m²/m² 

E 0,692251 m²/m² 

K 0,692251 m²/m² 

AM1 0,532610 m²/m² 

AM2 0,532610 m²/m² 

 

Al POUM 

El pla d’ordenació urbanística municipal distingeix, en base a les característiques edificatòries i 

situació, les diferents subzones d’implantació industrial. La subzona equivalent al pla parcial de 

l’Oriola correspon a la clau 15c4 Indústria aïllada Oriola. 

  

La clau 15c4 estableix els següents paràmetres urbanístics que es veuen afectats a l’errada material 

objecte d’aquest document: 
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A la modificació puntual número 005 del POUM 

Posteriorment l’Ajuntament d’Amposta, complint la sentència del Jutjat Contenciós al recurs ordinari 

46/2006 ha tramitat la següent modificació puntual del POUM que afecta a l’errada material objecte 

d’aquest document: 

 

 

 

 

 

Consideracions 

 

D’acord amb els antecedents abans exposats i l’anàlisis de les parcel·les inicials del text refós del 

projecte de reparcel·lació del pla parcial de l’Oriola i de les parcel·les existents actualment al polígon 

industrial de l’Oriola, s’extreuen les següent conclusions: 

 El pla parcial de l’Oriola i la posterior modificació no estableix cap limitació en les condicions 

d’edificació en referència a la façana mínima de les parcel·les. 

 El POUM d’Amposta estableix com a paràmetre urbanístic la façana mínima a 60m, sense 

tenir en compte que el propi pla parcial de l’Oriola aprovat en anterioritat no limitava la 

façana mínima. 

 La modificació puntual del POUM número 005 dona trasllat de l’acord de sentència, la qual 

modifica la superfície de parcel·les susceptibles de ser parcel·lades amb parcel·les inferiors a 

5.000m² i superiors a 2.000m², havent-se de limitar a modificar el paràmetre de parcel·la 

mínima, mantenint la resta de condicions com estableix el POUM. 

 En el text refós del projecte de reparcel·lació del pla parcial de l’Oriola existeixen 25 

parcel·les amb la façana inferior a 60m. 

 En data 21 de maig de 2007, anterior a la publicació del Text Refós del POUM, es va fe 

efectiva la reparcel·lació d’unes finques, amb la resultant de 10 finques amb façana inferir a 

60m. 

 Actualment existeixen 40 parcel·les amb la façana inferior a 60m. 

 

S’adjunta documentació gràfica amb plànols on es diferencien les parcel·les que no compleixen la 

façana mínima establerta pel POUM. 

 

 

Proposta 

 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment es proposa: 

 

 Modificar l’art.151 Condicions d’edificació, de la subzona 15c4 Indústria aïlla Oriola, 

incorporant una nova determinació en el paràmetre de façana mínima. 

L’article nou es redactarà de la forma següent: 

 

Art. 151 Condicions d’edificació 

 

 Parcel·la mínima 

A.  5.000m². 

B. Un 20% del sòl edificable net ha estat destinat a parcel·les amb una 

superfície mínima de 2.000m². 

C. Les parcel·les adjudicatàries en el projecte de reparcel·lació numerades com 

a AD2-1 i AD2-3 es dividiran en les parcel·les següents: 

AD2-1 B: 2.414,03 m² 

AD2-1 C: 2.041,46 m² 
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ANNEX DOCUMENTACIÓ TRAMITACIÓ 
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PLÀNOLS JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 
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ANNEX RELACIÓ DE PROPIETARIS 

 

 



 



 Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Amposta número 027 
 Modificar l’article 151 de les Normes Urbanístiques del POUM, referent a les condicions d’edificació de la subzona 15c4, indústria aïllada Oriola. 

 
 22/24                 TEXT REFÓS 

 D’acord amb l’establert en l’article 99.1.a) del Text refós de la Llei d’Uurbanisme, s’annexa la 

identitat de totes les persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades 

durant els cinc anys anterioirs a l’inici del procediment de la modificació. 
 

S’adjunta plànols I.03 amb la relació de número de  parcel·la. 

 

 

 

Parcel·la 1: 

Propietari: Parcel·lacions l’Oriola, SL. 

Data d’adquisició: 4 de febrer de 2003 

 

Parcel·la 2: 

Propietari: Parcel·lacions l’Oriola, SL. 

Data d’adquisició: 4 de febrer de 2003 

 

Parcel·la 3: 

Propietari: Parcel·lacions l’Oriola, SL. 

Data d’adquisició: 4 de febrer de 2003 

 

Parcel·la 4: 

Propietari: Palau Pel, SL. 

Data d’adquisició: 5 de desembre de 2005 

 

Parcel·la 5: 

Propietari: Palau Pel, SL. 

Data d’adquisició: 5 de desembre de 2005 

 

Parcel·la 6: 

Propietari: Tallers Lluís Barberà, SL. 

Data d’adquisició: 20 d’octubre de 2005 

 

Parcel·la 7: 

Propietari: José Luís Codorniu Drago i Enrique Codorniu Drago 

Data d’adquisició: 9 de gener de 2004 

 

Parcel·la 8: 

Propietari: Productos avicolas Dolz, SLU. 

Data d’adquisició: 25 d’abril de 2003 

 

Parcel·la 9: 

Propietari: M. Cristina Lletí Drago 

Data d’adquisició: 4 de febrer de 2003 
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Parcel·la 10: 

Propietari: Parcel·lacions l’Oriola, SL. 

Data d’adquisició: 4 de febrer de 2003 

 

Parcel·la 11: 

Propietari: Parcel·lacions l’Oriola, SL. 

Data d’adquisició: 4 de febrer de 2003 

 

Parcel·la 12: 

Propietari: Manuel Huguet Mauri. 

Data d’adquisició: 4 de febrer de 2003 

 

Parcel·la 13: 

Propietari: Comercial Arques, SCCL. 

Data d’adquisició: 27 de novembre de 2003 

 

Parcel·la 14: 

Propietari: Carrocerias Gilmafer, SL. 

Data d’adquisició: 4 de febrer de 2003 

 

Parcel·la 15: 

Propietari: Comercial Arques, SCCL. 

Data d’adquisició: 27 de novembre de 2003 

 

Parcel·la 16: 

Propietari: Riu Ebre Formigons, SL. 

Data d’adquisició: 27 de novembre de 2003 

 

Parcel·la 17: 

Propietari: Talleres Jopesa, SL. 

Data d’adquisició: 1 de gener de 2004 

 

Parcel·la 18: 

Propietari: Víctor Agustin Garcia Panisello i Teresa Costa Pueyo 

Data d’adquisició: 27 d’octubre de 2003 

 

Parcel·la 19: 

Propietari: Vertran, SL. 

Data d’adquisició: 4 de febrer de 2003 

 

Parcel·la 20: 

Propietari: Molins i Gabarró, SA. 

Data d’adquisició: 27 d’octubre de 2003 

 

Parcel·la 21: 

Propietari: Vertran, SL. 

Data d’adquisició: 4 de febrer de 2003 

 

Parcel·la 22: 

Propietari: Immuebles Juri, SL. 

Data d’adquisició: 4 de febrer de 2003 

 

Parcel·la 23: 

Propietari: Construccions i promocions Igro, SL. 

Data d’adquisició: 30 d’abril de 2004 

 

Parcel·la 24: 

Propietari: Joaquim Materials Plàstics, SL. 

Data d’adquisició: 27 de novembre de 2003 

 

Parcel·la 25: 

Propietari: Jaume Farell Molins. 

Data d’adquisició: 27 de novembre de 2003 

 

Parcel·la 26: 

Propietari: Josep Maria Farell Gabarró. 

Data d’adquisició: 20 de desembre de 2003 

 

Parcel·la 27: 

Propietari: Pedro Luis Salvan Pedrol i Maria Elvira Trigueros Cid. 

Data d’adquisició: 29 de febrer de 2008. 

Anterior propietari: Roig Papertecnic, SL. 

 

Parcel·la 28: 

Propietari: Agrodelta, SA. 

Data d’adquisició: 27 de novembre de 2003 

 

Parcel·la 29: 

Propietari: Agrofuser, SL. 

Data d’adquisició: 27 de novembre de 2003 

 

Parcel·la 30: 

Propietari: Estorauto, SL. 

Data d’adquisició: 4 de febrer de 2003 

 



 Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Amposta número 027 
 Modificar l’article 151 de les Normes Urbanístiques del POUM, referent a les condicions d’edificació de la subzona 15c4, indústria aïllada Oriola. 

 
 24/24                 TEXT REFÓS 

Parcel·la 31: 

Propietari: Parcel·lacions l’Oriola, SL. 

Data d’adquisició: 21 de maig de 2007 

 

Parcel·la 32: 

Propietari: Parcel·lacions l’Oriola, SL. 

Data d’adquisició: 21 de maig de 2007 

 

Parcel·la 33: 

Propietari: Parcel·lacions l’Oriola, SL. 

Data d’adquisició: 21 de maig de 2007 

 

Parcel·la 34: 

Propietari: Parcel·lacions l’Oriola, SL. 

Data d’adquisició: 21 de maig de 2007 

 

Parcel·la 35: 

Propietari: Parcel·lacions l’Oriola, SL. 

Data d’adquisició: 21 de maig de 2007 

 

Parcel·la 36: 

Propietari: Parcel·lacions l’Oriola, SL. 

Data d’adquisició: 21 de maig de 2007 

 

Parcel·la 37: 

Propietari: Parcel·lacions l’Oriola, SL. 

Data d’adquisició: 21 de maig de 2007 

 

Parcel·la 38: 

Propietari: Parcel·lacions l’Oriola, SL. 

Data d’adquisició: 21 de maig de 2007 

 

Parcel·la 39: 

Propietari: Parcel·lacions l’Oriola, SL. 

Data d’adquisició: 21 de maig de 2007 

 

Parcel·la 40: 

Propietari: Parcel·lacions l’Oriola, SL. 

Data d’adquisició: 21 de maig de 2007 
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