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A.- Antecedents.

B.- Memòria. 1

A.1- Objecte d’aquesta Modificació.

Les Normes subsidiàries de Banyeres del Penedès van delimitar un sector de sòl apte per urbanitzar,
sector SAU-7. L’any 1987 la Comissió d’Urbanisme de Tarragona va aprovar definitivament el seu Pla
parcial, el qual fou adaptat l’any 2004 com a conseqüència del nou traçat de la carretera TP-2125, del
Vendrell a Sant Jaume dels Domenys.

L’objecte d’aquesta Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal, POUM, de Banyeres
del Penedès, és disposar d’un marc normatiu que sigui capaç d’atendre les necessitats urbanístiques
de la planta industrial que Esteve Química té en aquest municipi, i que ho faci en un marc de seguretat
jurídica, que permeti els serveis tècnics i jurídics municipals informar amb rigor i amb seguretat les
solꞏlicituds de llicència d’obres i d’activitats que aquesta indústria necessita per al seu bon
funcionament.
La indústria del futur serà el resultat del desenvolupament de tres àmbits veïns: el primer, el sòl urbà
existent; el segon, ubicat a llevant del primer, l’àmbit del sector de sòl urbanitzable delimitat PP7
“Carretera del Vendrell” el Pla parcial del qual fou aprovat definitivament per l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès el 31 de juliol de 2017 i; el tercer, ubicat a ponent del primer, l’àmbit del sector de sòl
urbanitzable delimitat PP8 “Camí de Saifores”.
Per tractar-se d’una modificació puntual del planejament municipal l’únic promotor possible és el propi
Ajuntament; és per això que Esteve Química SA, amb aquest document exposa la necessitat de
disposar d’un marc normatiu actualitzat i demana a l’Ajuntament de Banyeres que tingui a bé procedir a
la tramitació de l’esmentada Modificació puntual del seu POUM.
A.2.- Planejament general vigent al municipi de Banyeres del Penedès.
El planejament general vigent al municipi de Banyeres del Penedès és el Pla d’ordenació urbanística
municipal, POUM, aprovat definitivament en data 25 de setembre de 2013. Als efectes de la seva
executivitat es va publicar al DOGC núm. 6504, de 19 de novembre de 2013.
El POUM de Banyeres té menys de cinc anys de vigència però atès que el contingut d’aquesta
Modificació no comporta ni un increment de sostre edificable, ni de la densitat, ni de l’ús del sostre
residencial, ni de la intensitat dels usos, així com tampoc la transformació dels usos permesos no ha de
donar compliment a allò que determina l’article 99 del TRLUC.

Les instalꞏlacions industrials resultants del desenvolupament del referit Pla parcial foren adquirides l’any
2007 per Esteve Química SA, transcorreguts cinc anys va necessitar modernitzar i ampliar la planta de
producció i amb aquesta finalitat va exposar a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès els seus nous
projectes.
Per tal de poder-los dur a terme, l’Ajuntament, a la vista del marc normatiu d’aquell moment, va requerir
la formulació i tramitació d’un Estudi de detall per a l’ordenació de volums, s’aporta com annex 1, als
efectes de demostrar que la solꞏlicitud de llicència d’ampliació i millora de les instalꞏlacions de la planta
de producció estava d’acord amb la normativa d’aplicació i que no es contradeien les Normes
subsidiàries vigents en aquell moment. El referit Estudi de detall va ser aprovat definitivament per
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès el dia 20 de setembre de 2012.
El POUM del municipi de Banyeres del Penedès en el seu plànol O.4i “Carretera del Vendrell” classifica
les actuals instalꞏlacions d’Esteve Química com a sòl urbà consolidat i les qualifica amb la clau 7(8),
“Zona industrial urbana”, (8) “Zona amb planejament que es recull”.
El POUM de Banyeres del Penedès no fa cap referència a l’Estudi de detall aprovat definitivament l’any
2012, omissió de gran importància, doncs va ser el document clau per precisar quin era el sostre
exhaurit i quin era el sostre al que Esteve Química tenia dret per aplicació directa del planejament. La
simple remissió que fa el POUM vigent a(8) “Zona amb planejament que es recull” és del tot insuficient,
com explicarem, per a garantir la seguretat jurídica necessària per a totes les parts.
El que aquest document proposa és recuperar el nivell d’informació i de precisió de l’Estudi de detall,
pel que fa al sostre exhaurit i el sostre romanent, així com l’establiment dels paràmetres urbanístics
necessaris per a la regulació de les seves claus. Aquesta modificació també proposa canviar la
classificació del sector de sòl urbanitzable delimitat PPU8 “Camí de Saifores”, també propietat d’Esteve
Química SA, i classificar-lo com a sòl urbà, atès que la seva petita superfície i la seva posició el
converteixen inevitablement (i així ho diu el POUM vigent), en una ampliació del sòl urbà, i aquest fet li
permet gaudir dels serveis i accés necessaris per assolir la condició de sòl urbà.
Aquest canvi de classificació de l’àmbit PPU8, de sòl urbanitzable delimitat a sòl urbà, comportà, entre
d’altres obligacions, la de garantir les cessions de sòl destinat a espais lliures pròpies del sòl
urbanitzable delimitat que, segons el POUM vigent (per al sector PP8) són el 15% de l’àmbit per a
espais lliures i 0% per a equipaments, el POUM estableix que tota la cessió es destini a espais lliures
(article 174.5.e de la normativa del POUM vigent) i la cessió a l’Ajuntament del 15% de l’aprofitament
del sector.
La petita dimensió d’aquest àmbit i la seva singular posició fa recomanable dur a terme les anteriors
cessions de forma dinerària i serà l’Ajuntament el qui decideixi on executar la superfície de sòl
destinada a espais lliures resultant del 10% més 5% dels equipaments.

1
El text afegit i/o modificat, en compliment dels diferents informes i acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, és fàcilment
localitzable atès que ha estat sempre incorporat emprant el color vermell.
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Així mateix, i a l’empara d’allò que preveuen els articles 44 i 45 del TRLUC la cessió del 15% de
l’aprofitament del sector també es proposa fer-la de forma dinerària, fet que queda del tot justificat si
pensem que el resultat de la modificació serà una parcelꞏla única i indivisible.
L’àmbit d’aquesta Modificació es solapa, en el seu extrem nord, amb l’entorn protegit d’un possible
jaciment arqueològic recollit al POUM de Banyeres del Penedès; és per aquest motiu que s’aporta com
annex 2 un Informe arqueològic que descriu el lloc i els treballs arqueològics que s’han dut a terme amb
motiu de la tramitació del Pla parcial del sector veí PP7 “Camí del Vendrell”.
Actualment està a tràmit el projecte de urbanització del sector PP7 “Camí del Vendrell”. L’informe del
servei territorial de carreteres de la Generalitat de Catalunya expressa la necessitat de situar una nova
parada de la línia regular d’autobús a la carretera TP-2125 just al nord de la rotonda existent a la cruïlla
amb l’accés al nucli de Saifores. La reserva de sòl per aquesta parada no afecta l’àmbit d’aquesta
modificació, s’adjunta, com annex 3, plànol de detall de la reserva de sòl necessària per donar aquest
servei.

En compliment del contingut de l’acord d’aprovació definitiva adoptat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme del Camp de Tarragona, en la seva sessió de 22 de maig de 2019, s’han incorporat les
determinacions del informe de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de
Catalunya contingudes en el seu informe de data 20 de maig de 2019. En relació a aquest informe
s’han incorporat dos nous annexos, l’annex 7 conté el projecte d’expropiació de la carretera TP-2125
executat, el seu dia, per la Diputació de Tarragona, i l’annex 8 que recull l’àmbit de sòl que, el referit
informe de la Direcció General de Mobilitat, demana que passi a ser domini públic viari.
Així mateix s’ha modificat el contingut de l’article 103bis de la normativa, tal com demana l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, per tal d’incorporar una descripció normativa
pròpia d’una clau de sòl urbà consolidat. En aquest mateix article han estat incorporades les mesures
paisatgístiques.
I finalment han estat esmenades les errades materials contingudes en els plànols I-05. I-07, O-02 i O04 assenyalades a la part valorativa de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial
d’Urbanisme del Camp de Tarragona.

La Modificació no altera ni els usos ni l’aprofitament dels sòls inclosos en el seu àmbit.
Aquesta Modificació justifica el precepte legal d’atendre l’interès públic pels motius següents:
1. L’actual marc normatiu no permet conèixer quin és el sostre total edificable del sòl qualificat com
a 7(8), la seva referència als annexos normatius del POUM ens remet a una edificabilitat bruta de
0,53 m2sostre/m2sòl, sense que figuri en lloc quina és la superfície de sòl sobre el que aquest
coeficient s’ha d’aplicar.
2. No té cap sentit que un únic emplaçament industrial, amb activitat també única, tingui tres
regulacions urbanístiques diferents: la que prové del sòl urbà de l’antiga fàbrica Ausonia, la que
prové del Pla parcial del sector PP7 “Camí del Vendrell”, aprovat recentment, i la que provindria
del futur Pla parcial del sector PP8 “Camí de Saifores”.
3. Les instalꞏlacions industrials modernes requereixen d’eines de gran dimensió i altura externes
als edificis (tancs de components líquids, tancs de gasos, sistemes de producció d’energia,
sistemes de producció d’aigua freda, etc.) la regulació dels quals no està definida en el marc
normatiu actual. La seva definició i coneixements precisos són imprescindibles per a dur a
terme una gestió administrativa clara i comprensible, tant per a la propietat com per als gestors
municipals.
4. Garantir el principi de seguretat jurídica necessari per a poder gestionar el sòl urbà que, com a
tal, cal situar-lo en un marc de drets consolidats en què l’administració pública ha de ser un
simple garant del compliment d’aquest marc i en el què cada interessat conegui el límit precís
dels seus drets i de les seves obligacions urbanístiques.
5. Donar compliment al contingut de l’article 68.2.d del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, segons el qual la normativa del POUM ha de
“...regular, per a cada una de les zones previstes, els usos principals i compatibles, la parcelꞏla
mínima indivisible, i els paràmetres urbanístics als què se subjecta l’edificació...”.
En compliment del contingut de l’informe de la Direcció General del Patrimoni Cultural s’incorpora a la
normativa d’aquest document la necessitat de fer un seguiment arqueològic a tots les actuacions que,
havent estat degudament autoritzades per la Direcció General del Patrimoni Cultural, afectin l’àmbit
d’aquesta modificació.
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C.- Descripció de la proposta.

C4.- Sistemes.

C1.- Àmbit de la Modificació

El canvi de classificació del sector de sòl urbanitzable delimitat, clau 12, a sòl urbà PP8 “Camí de
Saifores, comporta l’obligació de cedir un 15% de la seva superfície, 4.101 m2 2 , que s’hauran de
destinar a “Espais lliures públics”.

L’àmbit de la Modificació inclou els sòls classificats pel POUM vigent com a sòl urbà consolidat i
qualificats amb la clau 7(8), “Zona industrial urbana”, (8) “Zona amb planejament que es recull”, amb una
superfície de 14.032 m2, (resultat del recent aixecament topogràfic realitzat per aquesta modificació,
front els 14.543,10 m2 que figuraven a l’ED), així com el sector de sòl urbanitzable delimitat PP8 “Camí
de Saifores”, amb una superfície de 4.170 m2.
Així, ambdues peces, amb una superfície total de 18.202 m2 conformen l’àmbit d’aquesta Modificació
puntual del POUM de Banyeres.
Amb la finalitat de donar compliment al contingut del informe de la Direcció General de Mobilitat de la
Generalitat, s’han exclòs d’aquest àmbit aquells terrenys que, atès que formen part del sòl expropiat
per la Diputació de Tarragona en motiu de la millora de la carretera TP-2125, tenen la consideració de
domini públic viari. Un cop exclosos aquests sòls la superfície de l’àmbit de la modificació ha passat a
ser de 17.271 m2.
C2.- Zonificació.

La Modificació, segons allò que determina l’article 174.5.e de la normativa del POUM vigent, no ha de
fer cap altra reserva de sòl per a equipaments.
C5.- Cessió del 15% de l’aprofitament del sector PP8.
El desenvolupament del sector PP8 “Camí de Saifores” o bé el canvi de classificació proposat per
aquesta Modificació comporten l’obligació de cedir a l’administració municipal sòl urbanitzable on es
pugui ubicar el 15% de l’aprofitament de l’àmbit.
Aquesta cessió es proposa fer-la en forma dinerària emparant-nos en allò que preveuen els articles 44 i
45 del TRLUC.
C6.- Càlcul del valor dinerari corresponent al 15% d’espais lliures.

L’article 104 “Zona planejament que es recull (clau 8)” de la normativa del POUM vigent, a la que ens
hem de referir atès que els plànols normatius qualifiquen aquesta zona amb la clau “composta” 7(8) i la
caràtula del mateix plànol ens remet al referit article, el contingut del qual es transcriu a continuació:
“Ateses les característiques especials de l’ordenació d’algunes zones, que s’han establert a partir del
desenvolupament de les antigues Normes subsidiàries a través de diverses figures de planejament,
hom considera necessari, d’acord amb els criteris de la legislació urbanística vigent, mantenir les
determinacions d’aquest planejament sense cap modificació”

Superfície del sector PP8 “Camí de Saifores”
15% de la seva superfície 4.101 m2 x 15% =

4.101 m2
615,15 m2

Equivalent dinerari:
Adquisició de 615,15 m2 x 20 €/m2
Urbanització 615,15 m2 x 40 €/m2

12.303 €
24.606 €

Total

36.909 €

Aquesta remissió, com hem dit, ignora el contingut de l’Estudi de detall del 2012 i ens retorna a un marc
de regulació imprecís impropi del sòl urbà, segons allò que determina, com ja hem comentat, l’article
68.2.d del Reglament de la Llei d’urbanisme.

C7.- Càlcul del valor del 15% de l’aprofitament del sector.

El document proposa classificar la totalitat de l’àmbit com a sòl urbà i qualificar-lo amb quatre noves
claus, suprimint la remissió a la clau(8), “Zona amb planejament que es recull”, de la qual es recullen els
paràmetres reguladors de l’aprofitament urbanístic.
Amb aquesta finalitat, es proposa un nou article, número 103bis que porta per títol “Zones industrials
urbanes (claus 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4)”.

Atès que la superfície de zona resultant de l’ordenació vinculant del, fins ara, sector PP8 “Camí de
Saifores”, establerta per aquesta Modificació, és de 1.289 m2, les obligacions de cessió del seu 15%
seran les següents:
15% x 1.289 m2 =193,35 m2
Equivalent dinerari :
Adquisició de 193,35 m2 x 60 €/m2 = 11.601 €

C3.- Ordenació.
La documentació gràfica, plànol O.01 de la Modificació, incorpora un topogràfic actualitzat amb les
construccions actuals, amb precisió de la seva altura real. Així mateix, aquest plànol delimita els gàlibs
que són susceptibles d’admetre edificació i/o elements complementaris de l’activitat industrial,
especificant en cada un d’ells el sostre màxim admissible, l’ocupació màxima i l’altura màxima, seguint
la metodologia emprada en la redacció del Pla parcial del sector PP7 aprovat definitivament per
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès el passat 31 de juliol de 2017. D’aquesta manera, la regulació
d’un únic complex industrial tindrà els mateixos paràmetres reguladors.

2

Superfície reduïda en compliment de l’informe de la Direcció General de Mobilitat
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C8.- Normes de Protecció Civil
a) Esteve Química SA es fa responsable d’actualitzar el Pla d’Autoprotecció per incorporar les
noves instalꞏlacions de la nova planta API i la franja d’indefensió de 300 m pel Risc en el Transport de
Matèries Perilloses per carretera i/o ferrocarril, d’acord a la tramesa del Departament d’Interior del 23
de març del 2017 amb número 1149, identificador de tràmit TGEN0001 i informe sobre riscos de
Protecció Civil IRP/971/2010 i Resolució INT/2330/2013.
b) Esteve Química SA es fa responsable de dotar en els seus nous edificis de característiques
estructurals per disposar d’espai de confinament per assegurar la capacitat de protecció dels
treballador davant escenaris de núvol tòxic i BLEVE, així com, en la mesura del possible, d’evitar la
confrontació de l’activitat a línia viària o ferroviària per tal de reduir l’exposició del perill. Que aquestes
zones de confinament (definides com a llocs que es puguin tancar i no tinguin ventilacions exteriors)
estaran preparades per a tancament de curt termini per als treballadors de la zona i quedaran reflectits
en el Pla d’autoprotecció de la instalꞏlació i en els seus plànols.
S’adjunta plànol amb les zones derivades de l’Anàlisi de risc.

D.- Requeriments establerts per la Llei d’urbanisme de Catalunya.
D.1 Memòria social.
Aquesta Modificació puntual del POUM afecta terrenys destinats a l’ús industrial, sense que en cap
d’ells sigui admissible l’ús residencial.
D.2 Informe mediambiental.
Aquesta Modificació puntual s’acompanya del corresponent document ambiental.
D.3 Mobilitat sostenible.
Les actuacions previstes en aquesta Modificació puntual no afecten la vialitat existent o projectada en
l’entorn del seu àmbit, no es proposa ni canvi d’ús, ni increment de sostre, ni canvi d’activitat, amb la
qual cosa no es preveuen alteracions de la mobilitat generada, que seguirà sent l’actual.
En conseqüència, i a l’empara d’allò que determina l’article 3 del “Decret 344/2006, de 19 de setembre,
de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada” no es considera necessària la
incorporació d’un estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
D.4 Compliment del contingut dels articles 44, 45, 99 i 100 de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
Cessions addicionals i documentació complementària.
Pel que fa al compliment de les condicions regulades als articles 99 i següents del Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), cal fer les consideracions següents:
D.4.1 Aquesta Modificació puntual no comporta cap increment del sostre edificable ni de la densitat de
l’ús residencial, així com tampoc una transformació dels usos. I per tant, no li són d’aplicació les
determinacions dels articles 99 i 100 del TRLUC.
D.4.2 En compliment d’allò que determinen els articles 44 i 45 del TRLUC, a més a més de les
obligacions d’urbanització i cessió de sistemes que ja han estat comentades, l’aplicació de l’article 45.1
comporta l’obligació de cedir “el sòl necessari per a edificar el sostre corresponent al 15% de
l’aprofitament urbanístic del sector”, l’apartat tercer del mateix article diu el següent:
...La cessió de sòl a què fa referència l’apartat anterior pot ésser substituïda pel seu equivalent en
terrenys fora del sector o del polígon si es pretén millorar la política d’habitatge, si l’ordenació dóna lloc
a una parcelꞏla única i indivisible, o si resulta materialment impossible individualitzar en una parcelꞏla
l’aprofitament que s’ha de cedir. En aquests dos darrers supòsits, la cessió pot esser substituïda també
per l’equivalent del seu valor econòmic.”
Aquesta modificació es troba en un d’aquests darrers supòsits, per tant, es preveu la cessió a favor de
l’Ajuntament del 15% de l’aprofitament i es podrà establir que es faci
per l’equivalent del seu valor econòmic.
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D5.- Estructura de la propietat. 3

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
FINCA

REFERÈNCIA
CADASTRAL

1

8997905CF7689S0001RA

2

8997906CF7689N0000SW
8997906CF7689N0001DE

TOTALS

SUPERFICIE TOTAL DE LA
PARCEL∙LA (m2)

SUPERFICIE AFECTADA PER LA
MODIFICACIÓ (m2)

QUALIFICACIÓ
VIGENT

QUALIFICACIÓ
PROPOSADA

5.635

4.101

Clau 12*

Clau 7

77.763

13.170

Clau 7(8)

Clau 7

17.271

D.6 Suspensió de llicències.

regula aquestes funcions a l’article 8. Entre d’altres qüestions relatives a la publicitat i participació
ciutadana en els processos de planejament i de gestió urbanística, l’apartat 5 determina que per facilitar
i fer efectiva la informació, en la informació pública dels instruments de planejament urbanístic cal que,
conjuntament amb el Pla, s’exposi un document comprensiu que compti amb un plànol d’identificació
dels àmbits en què l’ordenació proposada altera la vigent i el resum de l’abast d’aquesta alteració.
L’annex 5 dóna compliment al contingut d’aquest precepte.
D.8.- Promotor de la Modificació
Segons les competències atorgades per la legislació, correspon a l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès la redacció i tramitació de les modificacions urbanístiques del planejament general.
Per tant, el promotor d’aquesta Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal és
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

D.6.1.- Descripció de l’àmbit de suspensió de llicències.
L’article 73 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya determina que l’acord de suspensió s’ha
de publicar en el butlletí oficial corresponent, i s’ha de referir a àmbits identificats gràficament. L’annex
4 conté la documentació gràfica de l’abast de la suspensió de llicències i tràmits.
L’àmbit de suspensió de llicències coincideix exactament amb l’àmbit de la Modificació puntual.
D.6.2.- Abast de la suspensió de llicències.
D’acord amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 73 del Text refós de la Llei d’urbanisme, l’aprovació
inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’Administració competent a adoptar mesures
en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic.
En el cas que ens ocupa i atenent el contingut de la Modificació proposada, l’abast de la suspensió
serà exactament la que es descriu a l’apartat 1 del mateix article 73, en el sentit que s’haurà “de
suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i
d’urbanització, com també suspendre l’atorgament de llicències de parcelꞏlació de terrenys, d’edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament, d’instalꞏlació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial”.
L’òrgan municipal competent per a l’aprovació inicial adoptarà en el mateix acte l’acord de suspensió de
tràmits i llicències municipals. El termini màxim de suspensió serà d’un any i no podrà superar els dos
anys.
Tot això sens perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 102 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, que estableix que “mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de
llicències, es podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que
siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada
definitivament aprovat”.
D.7.- Document comprensiu de l’objecte i de l’àmbit de la Modificació
La publicitat i participació en els processos de planejament i gestió urbanístics ve garantida pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC), i que
3
Per de donar compliment al contingut del informe de la Direcció General de Mobilitat s’han exclòs els sòls expropiats, reduïnt-se així la
superfície que ha passat a ser de 17.271 m2.
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E.- Normativa

Nou redactat:

E.1.- Es modifica l’article 73 Les zones, de la normativa del POUM vigent.

Art. 73 Les zones

Redactat actual:

Les zones correspon a les superfícies de sòl destinades per l’ordenació a ser susceptibles
d’aprofitament privat. La naturalesa de cada zona és funció de la classe de sòl i es determina amb la
definició dels paràmetres que regulen les condicions de parcelꞏlació, d’edificació i d’ús que s’exigeix de
forma específica a cadascuna.

Art. 73 Les zones
Les zones correspon a les superfícies de sòl destinades per l’ordenació a ser susceptibles
d’aprofitament privat. La naturalesa de cada zona és funció de la classe de sòl i es determina amb la
definició dels paràmetres que regulen les condicions de parcelꞏlació, d’edificació i d’ús que s’exigeix de
forma específica a cadascuna.
Aquest Pla determina les zones segons la tipologia predominant:
En sòl urbà:
- Zona de nucli antic .......................................................................
- Zona d’eixample del nucli antic ....................................................
- Zona d’eixample en illa tancada ...................................................
- Zona de cases en filera ................................................................
- Subzona Casa Roja ..........................................................
- Zona d’edificació plurifamiliar aïllada ............................................
- Zona d’edificació unifamiliar aïllada ..............................................
- Subzona intensitat 1 .........................................................
- Subzona intensitat 2 .........................................................
- Subzona intensitat 3 .........................................................
- Subzona intensitat 4 .........................................................
- Zona industrial urbana ..................................................................
- Zona amb planejament que es recull ...........................................
- Zona de conservació de l’estruc. edificator. i el seu entorn .........
- Zona comercial ............................................................................
- Zona de verd protegit ..................................................................

clau 1
clau 2
clau 3
clau 4
clau 4b
clau 5
clau 6
clau 6a
clau 6b
clau 6c
clau 6d
clau 7
clau 8
clau 9
clau C
clau VP

clau 10
clau 11
clau 11a
clau 11b
clau 11c
clau 12
clau 13
clau 14

En sòl no urbanitzable:
- Zona de valor agrícola ...............................................................
- Zona de valor natural i paisatgístic ............................................
- Zona lliure permanent ................................................................

En sòl urbà:
- Zona de nucli antic .......................................................................
- Zona d’eixample del nucli antic ....................................................
- Zona d’eixample en illa tancada ...................................................
- Zona de cases en filera ................................................................
- Subzona Casa Roja ..........................................................
- Zona d’edificació plurifamiliar aïllada ............................................
- Zona d’edificació unifamiliar aïllada ..............................................
- Subzona intensitat 1 .........................................................
- Subzona intensitat 2 .........................................................
- Subzona intensitat 3 .........................................................
- Subzona intensitat 4 .........................................................
- Zona industrial urbana ..................................................................
-Subzona intensitat 1 ...........................................................
-Subzona intensitat 2 ...........................................................
-Subzona intensitat 3 ...........................................................
-Subzona intensitat 4 ...........................................................
- Zona amb planejament que es recull ...........................................
- Zona de conservació de l’estruc. edificator. i el seu entorn .........
- Zona comercial ............................................................................
- Zona de verd protegit ..................................................................

clau 1
clau 2
clau 3
clau 4
clau 4b
clau 5
clau 6
clau 6a
clau 6b
clau 6c
clau 6d
clau 7
clau 7.1
clau 7.2
clau 7.3
clau 7.4
clau 8
clau 9
clau C
clau VP

En sòl urbanitzable:

En sòl urbanitzable:
- Zona de desenvolupament residencial plurifamiliar ....................
- Zona de desenvolupament residencial unifamiliar ......................
- Subzona d’alineació a vial ...............................................
- Subzona de cases en filera .............................................
- Subzona de cases aïllades .............................................
- Zona de desenvolupament industrial ..........................................
- Zona de desenv. d’activitats econòmiques i serveis ..................
- Zona de desenvolupament terciari .............................................

Aquest Pla determina les zones segons la tipologia predominant:

- Zona de desenvolupament residencial plurifamiliar ....................
- Zona de desenvolupament residencial unifamiliar ......................
- Subzona d’alineació a vial ...............................................
- Subzona de cases en filera .............................................
- Subzona de cases aïllades .............................................
- Zona de desenvolupament industrial ..........................................
- Zona de desenv. d’activitats econòmiques i serveis ..................
- Zona de desenvolupament terciari .............................................

clau 10
clau 11
clau 11a
clau 11b
clau 11c
clau 12
clau 13
clau 14

En sòl no urbanitzable:
clau 20
clau 21
clau 22

- Zona de valor agrícola ...............................................................
- Zona de valor natural i paisatgístic ............................................
- Zona lliure permanent ................................................................

clau 20
clau 21
clau 22
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E.3.- Es crea un nou article 103bis Zones industrials urbanes (claus 7.1, 7.2, 7.3, 7.4).
Art. 103bis Zones industrials urbanes (claus 7.1, 7.2, 7.3, i 7.4)
1. Aprofitament urbanístic del POUM i cessions mínimes
Definició:
Aquesta compren sòls urbans ocupats per usos industrials amb parcelꞏla única i indivisible de
gran superfície.
Condicions de la parcelꞏlació
Parcelꞏla mínima:
Front mínim de parcelꞏla:

parcelꞏla única
l’existent

Condicions d’ús
Ús principal; industrial en les categories 1a, 2a, 3a, 4a, 5a i 6a.
Usos compatibles, únicament 1 habitatge per activitat, al servei d’aquesta, i amb una superfície
d’un màxim de 150 m2, restauració al servei dels treballadors de la indústria, comercial vinculat
a l’activitat industrial pròpia, esportiu i administratiu.
2. Cessions de sòl amb aprofitament.
La reduïda superfície de l’àmbit objecte d’aquesta modificació (4.170 m2) i l’establiment d’una
parcelꞏla única i indivisible fan que el deure de cessió del 15% de l’aprofitament del sector es
dugui a terme, tal com preveu el TRLUC, pel seu equivalent dinerari, que s’entregarà a
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès havent-se aprovat definitivament aquest document per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona i amb caràcter previ a la seva publicació al
DOGC.

Índex brut de l’àmbit de la modificació
Sostre total edificable per a l’ús industrial
Espai destinat a l’activitat industrial en parcelꞏla única
Altura dels edificis i magatzems
Separacions de l’edificació a vials públics
Separació a sistemes i altres llindars de parcelꞏla
Àrees d’estacionament per un total de
Total unitats d’aparcament existents
Edificabilitat neta mitjana

0,583 m2sostre/m2sòl
10.068,93 m2 < 10.075,53 m2
9.360 m2
15,00 m
10,00 m
5,00 m
1 plaça/200m2
64 unitats > 9.360/200 = 47
1,075 m2sostre/m2sòl

5. Urbanització
L’àmbit objecte d’aquesta Modificació no té al seu càrrec cap obra d’urbanització. El 77,09% de
l’àmbit ja és sòl urbà consolidat i disposa de tots els serveis i accessos necessaris. El 22,91%
restant s’integra a l’actual sòl urbà i les seves infraestructures i vials de servei són els existents,
així com les que s’executaran a càrrec del sector PP7 “Camí del Vendrell”, aprovat
definitivament per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès el passat dia 31de juliol de 2017.
6. Regulació de l’activitat industrial
Aquesta modificació puntual desplega les determinacions del POUM en el sentit de dotar a
Esteve Química de l’àmbit territorial urbà per a ampliar les seves instalꞏlacions.
L’activitat industrial acollirà, per tant, com a ús principal la indústria en totes les categories,
magatzems, laboratoris i oficines vinculades a l’activitat industrial. Com a ús complementari
s’estableix tallers, garatge, esportiu, dipòsits, aparcaments, serveis tècnics i altres instalꞏlacions
especials igualment vinculades a l’ampliació de l’activitat industrial existent.

3. Zones verdes i equipaments
S’haurà de cedir una superfície mínima equivalent al 15%, destinada a espais lliures, de la
superfície del sector de sòl urbanitzable que es transforma, es a dir 4.170 m2 x 15% = 625,50 m2.

El desenvolupament dels usos industrials previstos tindrà en compte el que disposen els
articles 63 i 64 de la normativa del POUM de Banyeres del Penedès. Caldrà tenir en compte,
igualment, els criteris de risc en el transport de mercaderies per carretera establerts per la
Direcció General de Protecció Civil i el que disposa l’article 70 de la normativa del POUM amb
relació a l’impacte ambiental dels projectes d’obres i instalꞏlacions industrials.

Aquest 15% ja inclou el percentatge de cessió de sòl per equipament, que tal i com preveu el
TRLUC, es pot substituir pel seu equivalent en sòl destinat a espais lliures.
Aquesta cessió es fera amb el seu equivalent dinerari el valor del qual ha estat detallat a
l’apartat C.6 d’aquest document.

Igualment, s’estarà al criteri de control de la implantació d’aquestes activitats derivades de la
Instrucció tècnica de la DGIC de 2 de desembre del 2013.

4. Regulació del sòl edificable
La zona qualificada com a industrial es correspon amb els terrenys destinats al
desenvolupament i extensió de l’activitat productora de la companyia Esteve Química.
Les característiques singulars d’aquest àmbit, que prové de l’annexió d’una finca ocupada fins
ara per l’antic sector PP8, amb l’àmbit del sòl industrial original, conformen la superfície total de
l’àmbit de la Modificació, 17.271 m2.
Dels terrenys qualificats com a sòl industrial, el 52% seran receptors del sostre edificable i
instalꞏlacions corresponents als sistemes de producció.
Els paràmetres arquitectònics que desenvolupin aquest sostre edificable així com les
instalꞏlacions productives, seran els de la zona industrial. D’acord amb l’ordenació de volums
per distribuir el sostre edificable es tenen en compte els paràmetres següents:

També caldrà donar compliment a la legislació de prevenció d’incendis i al Decret relatiu a
l’ABSI i a la normativa de residus que desplega la Llei 6/1993 i les normes urbanístiques del
POUM vigent.
Els projectes d’edificació i instalꞏlacions industrials precisaran, d’acord amb la legislació, dels
tràmits d’avaluació i llicència ambiental que pertoquin i l’adaptació a les normes estètiques per
tal de minimitzar l’impacte paisatgístic de les construccions d’altura superior als 15 metres,
d’acord amb el que es disposa en el capítol següent.
7. Volumetria específica
Per donar coherència al compliment de la normativa de la modificació puntual amb la naturalesa
dels procediments i els ritmes d’inversió en les noves edificacions d’ampliació de l’actual planta
de producció, la concessió de llicències per dur a terme les obres i instalꞏlacions es regularà pel
que disposa l’article 252 del Reglament de la Llei d’urbanisme, de manera que quedi en tot
moment garantida la subjecció als màxims autoritzats en aquest document.
L’ordenació de volums s’aplicarà a cada tram d’edificació o illa sotmesa a llicència municipal,
que establirà un còmput respecte del ja consolidat i amb relació al màxim establert, sempre
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d’acord amb els paràmetres de volumetria aplicables i d’acord amb l’article 61 de la normativa
del POUM vigent.
El plànol d’ordenació detalla quin pot ser el destí inicial de cada una de les illes destinades a
l’edificació. També es fixa l’ocupació, el sostre i l’altura de les construccions, les quals d’acord
amb el quadre següent, s’ajusten en el seu conjunt al sostre màxim autoritzat per a usos
industrials.
Els cossos a edificar en cada una de les illes podran alinear les façanes als límits de les illes
edificables del plànol d’ordenació.
Amb relació als paràmetres que, d’acord amb l’article 33 de la normativa del POUM, regulen la
volumetria específica,
a) En les edificacions que es projectaran dins els límits assenyalats en els plànols
d’ordenació de l’edificació. La mesura de l’altura es fixa en el punt mitjà de l’alineació de les
façanes orientades a sud-est, que formen cada una de les illes, d’acord amb el que disposa
l’article 56 de la normativa del POUM. En els edificis de laboratoris i oficines que es
desenvolupin en alçada, la mesura entre paviments de forjats contigus serà de 4 m.
b) Tindrà la consideració de planta baixa la planta amb el paviment situat a una cota +/60 cm respecte del punt de mesura de l’alçada d’edificació.
c) L’altura establerta per a cada illa s’ha d’interpretar com la màxima possible, en el
sentit que si, per causa de l’evolució dels processos, possibilitat de soterrar alguns elements o
qualsevol altra iniciativa tècnicament solvent, fos possible acotar altures menors, el projecte
d’edificació minimitzarà les altures màximes autoritzades en aquestes construccions industrials
destinades a producció.
d) Les separacions mínimes per a l’edificació establertes amb relació als llindars veïns,
carrer i zones verdes és de 10 m a vials, tal i com s’assenyala en els plànols de zonificació i
ordenació de l’edificació i de 5 m a la resta de sistemes.
e) D’acord amb l’article 59 de la normativa del POUM, les tanques a l’espai públic seran
massisses fins a 0,60 m, i la resta es construiran amb perfils o reixes metàlꞏliques amb
vegetació. Tot i la consideració del camí de Saifores com a bàsic dins l’estructura de
comunicacions municipal i que en l’article 80 estableix una disposició de tanques a 5 m de
l’aresta, el projecte urbanístic entén que és d’aplicació el darrer paràgraf de l’apartat 6, ja que en
l’àmbit del sòl urbanitzable s’ha configurat una secció de 13 m d’ample amb tots els serveis,
calçades, passeigs, voreres i carril bici que fan innecessària la reserva de pas addicional que el
Pla contempla per als camins rurals que solen tenir amples molt inferiors.
f) Les cobertes seran planes o, en el cas d’inclinació, aquesta tindrà una pendent
màxima del 30%. La producció d’aigua calenta sanitària es farà mitjançant la instalꞏlació de
plaques solars o fotovoltaiques en les cobertes citades.
El sostre edificable queda distribuït en el quadre següent:

Illa

Clau

12

7.1

13

7.2

14
15

Ús

Superfíci
e sòl m2

Ocupació
%

N. plantes
màxim

Altura
màxima

Sostre
industrial
m2

Coeficient
d’edificabilitat
net

1.289

54

PB+2

15 m

696,06

0,54

6.291

100

PB+3

15 m

7.926,66

1,26

7.3

Producció i
serveis propis
Producció i
serveis propis
Accés

30

100

PB

4m

30,00

1,00

7.4

Magatzem

1.750

80

PB+2

15 m

1.400,00

0,80

9.360

10.052,72

Si d’acord amb les necessitats subvingudes, els processos industrials precisen d’una
configuració volumètrica diversa o el transvasament de sostre entre les illes d’edificació,
aquests ajustos es materialitzaran en la corresponent ordenació de volums, prèvia la concessió
de llicència.
La materialització dels projectes d’edificació que es faci segons aquest procediment, es farà
d’acord amb el contingut de l’article 11 d’aquestes Normes, no alterarà el sostre màxim admès
ni ultrapassarà les altures màximes d’edificació.
Es tindrà en compte el que disposen les Normes del POUM amb relació als articles 16 a 21 de
les NNUU del POUM relatives a la intervenció en l’edificació i usos del sòl i subsòl.
g) Es podran construir ponts de connexió entre dos edificis confrontants. Quan aquests
elements de connexió horitzontal siguin tancats, la seva superfície computarà com a sostre
edificat.
h) Aquests elements de connexió horitzontal podran anar acompanyats d’elevadors
verticals de mercaderies. La seva altura màxima serà igual a la major de la corresponent als
edificis als que donin servei.
8. Gestió del sòl inclòs a l’àmbit de la modificació, patrimoni arquitectònic, patrimoni
arqueològic i ordenança estètica. Gestió ambiental.
a) Zones verdes i arbrats. Els projectes que desenvolupin els espais lliures donaran
compliment al document ambiental i a l’estudi paisatgístic que acompanyen aquesta Modificació
b) Aigua. Es preveu la recollida d’aigües plujanes per regar els espais lliures i jardins.
La implantació de l’activitat industrial permetrà condicionar les instalꞏlacions existents de
recollida per fer efectiu el rec de la nova zona verda.
c) Residus. El desenvolupament del Projecte d’urbanització i posterior edificació caldrà
adoptar les mesures correctores explícites al Document ambiental que forma part d’aquest
document.
d) Qualsevol projecte i/o actuació que es vulgui dur terme, tant en els sòls qualificats per
aquesta modificació puntuals del POUM de Banyeres del Penedès amb les claus 7.1, 7.2,
7.3, i 7.4, així com en els vials i zones verdes privades que els hi donen servei, s’ha de fer
sota seguiment arqueològic dels moviments de terres que afectin el subsòl (treballs
degudament autoritzats per la Direcció General del Patrimoni Cultural).
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9. Ordenança referent al paisatge i a l’estètica
- Els espais no edificats de les parcelꞏles, que no siguin necessàries per a la circulació de
vehicles o acopi de material, s’hauran d’enjardinar, preferentment amb vegetació
mediterrània i en el perímetre de les parcelꞏles, per tal de que els edificis causin un impacte
paisatgístic menor.
- El edificis que s’implantin en aquesta clau industrial hauran d’aportar mesures
paisatgístiques i d’integració dels edificis i dels espais no edificats amb el seu entorn
paisatgístic més immediat.
- L’acabat de les façanes i les cobertes dels edificis hauran d’adoptar les tonalitats
cromàtiques de l’entorn paisatgístic més immediat, de manera que els edificis causin el
mínim impacte paisatgístic possible.
- Caldrà que el projecte de urbanització valori la implantació d’arbres en les voreres de tots els
vials interns de l’àmbit d’actuació, sempre que no impedeixin el ple ús de les parcelꞏles
industrials.
- Caldrà que s’urbanitzin convenientment les zones verdes privades, de manera que aquestes
àrees puguin ser utilitzades pels treballadors de l’empresa com àrees de descans i esbarjo.

hom considera necessari, d’acord amb els criteris de la legislació urbanística vigent, mantenir les
determinacions d’aquest planejament sense cap modificació.
Concretament les zones i els instruments que es recullen són :









Sector industrial (indústria Defíber).
Modificació del Pla especial d’ordenació de la Pista de Proves i del Laboratori Oficial de
l’Automòbil de Catalunya.
Sector S-2 “Pinetallada”.
Sector S-6 “El Poet”.
Subsector A del sector S-1 “Camí de l’Arboç”.
Subsector B del sector S-1 “Camí de l’Arboç”.
Modificació del Pla parcial urbanístic i Estudi de detall de la zona civico-comercial de la
urbanització “Priorat de Banyeres”.
Sector “Enagas”.
La modificació de les determinacions vigents es podrà fer a través de les figures pertinents amb
aprofitament equivalent als que tenen els planejaments aprovats.

E.4.- Es modifica l’article 166 Zones i sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat.
E.3.- Es modifica l’article 104 Zona de planejament derivat que es recull (clau8)
Redactat actual:
Redactat actual:
Art. 166 Zones i sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat
Art. 104 Zona de planejament derivat que es recull (clau 8)
Ateses les característiques especials de l’ordenació d’algunes zones, que s’han establert a partir del
desenvolupament de les antigues Normes Subsidiàries a través de diverses figures de planejament,
hom considera necessari, d’acord amb els criteris de la legislació urbanística vigent, mantenir les
determinacions d’aquest planejament sense cap modificació.
Concretament les zones i els instruments que es recullen són :










Sector industrial (indústria Defíber).
Sector “Ausònia”.
Modificació del Pla especial d’ordenació de la Pista de Proves i del Laboratori Oficial de
l’Automòbil de Catalunya.
Sector S-2 “Pinetallada”.
Sector S-6 “El Poet”.
Subsector A del sector S-1 “Camí de l’Arboç”.
Subsector B del sector S-1 “Camí de l’Arboç”.
Modificació del Pla parcial urbanístic i Estudi de detall de la zona civico-comercial de la
urbanització “Priorat de Banyeres”.
Sector “Enagas”.
La modificació de les determinacions vigents es podrà fer a través de les figures pertinents amb
aprofitament equivalent als que tenen els planejaments aprovats.

1. En els sectors de planejament, generalment, s’hi donen varies d’aquestes zones o subzones i per a
cada sector es fixa el percentatge de sòl brut al que se l’hi assignen els paràmetres d’aprofitament
urbanístic de cada una d’elles.
El sostre resultant possible per a cada zona resta, així, predeterminat, però el sòl net al que se l’hi
assigni cada qualificació urbanística serà determinat pel Pla parcial urbanístic, en funció de l’ordenació
que proposi.
L’ordenació dels sectors és indicativa, però el planejament parcial haurà de garantir la coherència
general del POUM.
2. Els sectors de sòl urbanitzable delimitat que proposa el POUM són:
PPU-1 “Pinetellada-La Saldonera”
PPU-2 “El Romeguerar”
PPU-3 “El Castell”
PPU-4 “Costa”
PPU-5 “Torrent de Llorenç”
PPU-6 “Plana de Cal Mata”
PPU-7 “Carretera del Vendrell”
PPU-8 “Camí de Saifores”

Nou Redactat:
Nou Redactat:
Art. 104 Zona de planejament derivat que es recull (clau 8)
Art. 166 Zones i sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat
Ateses les característiques especials de l’ordenació d’algunes zones, que s’han establert a partir del
desenvolupament de les antigues Normes Subsidiàries a través de diverses figures de planejament,
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1. En els sectors de planejament, generalment, s’hi donen varies d’aquestes zones o subzones i per a
cada sector es fixa el percentatge de sòl brut al que se l’hi assignen els paràmetres d’aprofitament
urbanístic de cada una d’elles.
El sostre resultant possible per a cada zona resta, així, predeterminat, però el sòl net al que se l’hi
assigni cada qualificació urbanística serà determinat pel Pla parcial urbanístic, en funció de l’ordenació
que proposi.
L’ordenació dels sectors és indicativa, però el planejament parcial haurà de garantir la coherència
general del POUM.
2. Els sectors de sòl urbanitzable delimitat que proposa el POUM són:
PPU-1 “Pinetellada-La Saldonera”
PPU-2 “El Romeguerar”
PPU-3 “El Castell”
PPU-4 “Costa”
PPU-5 “Torrent de Llorenç”
PPU-6 “Plana de Cal Mata”
PPU-7 “Carretera del Vendrell”
E.5.- Es suprimeix l’article 174 Sector PPU-8 “Camí de Saifores”
Redactat actual:

El POUM no estableix una estructura d’ordenació indicativa. El Pla parcial urbanístic concreterà
l’ordenació urbanística definitiva en coherència amb les determinacions del POUM respecte del
sector i el seu entorn.
b) Ordenació de l’edificació:
L’ordenació de l’edificació es realitzarà, preferentment, prenent com a referècia la tipologia
edificatòria corresponent a la clau 7 de les Normes urbanístiques del POUM.
c) Usos
 Principals:
Els que determini el Pla parcial urbanístic, preferentment els corresponents a la clau 7 de les
Normes urbanístiques del POUM.
 Compatibles:
Els que determini el Pla parcial urbanístic, preferentment els corresponents a la clau 7 de les
Normes urbanístiques del POUM.
d) Aprofitament urbanístic
- Índex sectorial d’edificabilitat resultant:
- Edificabilitat màxima:

0,60 m2st/m2s
2.827 m2st

Art. 174 Sector PPU-8 “Camí de Saifores”
e) Cessions mínimes
1. Àmbit:
 Sistemes:
Sòls situats al centre del terme municipal, formant un triangle entre la carretera TP-2125, el camí de
Saifores a Sant Miquel i una indústria existent.

Espais lliures públics
Equipaments

707 m2
0m2

(15,00%)
(0,00%)

La superfície total del sector és de 4.712 m2.
2. Localització:

Plànol d’ordenació O.4h
Coordenades UTM: x:378961,7701; y:4569424,7131

3. Règim del sòl: Sòl urbanitzable delimitat.
4. Objectius:
- Preveure un desenvolupament urbanístic que possibiliti la implantació industrial, com a
complement de l’àrea adjacent qualificada.
- Desenvolupar la gestió urbanística i dur a terme les obres d’urbanització necessàries.

En aquest sector no es preveu reserva de sòl per a equipaments; la que es deriva del 5% de la
superfície del sector és compensada per la major qualificació d’espais lliures públics en el sector,
i la major qualificació de sòl destinat a equipaments en altres sectors.
 Zones:
Cessió lliure i gratuïta del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector,
exempta de les càrregues d’urbanització.
6. Condicions de gestió:
El sistema d’actuació serà preferentment el de reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica.

5. Condicions d’ordenació:
7. Altres condicions:
El Pla parcial urbanístic que s’ha de formular establirà, entre d’altres, les següents determinacions:
a) Ordenació general:

 En el seu cas, per acord de la propietat del sòl, es podran refondre els sectors PPU-7 i PPU-8 en un
sol sector de sòl urbanitzable delimitat, amb els paràmetres i condicions respectius: la localització de
les reserves conjuntes per a espais lliures públics es situarà prioritàriament en l’àmbit del sector
PPU-8.
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 El desenvolupament urbanístic del sector haurà de garantir la implantació de tots els serveis
urbanístic corresponents a la vialitat confrontant al Camí de Saifores fins a la carretera TP-2125,
coordinadament amb el sector PPU-7.
 D’acord amb el que preveu l’Art. 122 del Reglament de la Llei d’urbanisme, el sector haurà de
participar, mitjançant reparcelꞏlació econòmica, en els costos d’execució de les infraestructures
hidràuliques de serveis urbanístics de caràcter general, necessàries per garantir el seu
desenvolupament. A aquests efectes, el POUM delimita un àmbit d’actuació urbanística comú que
comprèn tots els sectors en sòl urbanitzable i en sòl urbà, així com els polígons d’actuació
urbanística en sòl urbà.
Nou Redactat:
Es suprimeix íntegrament
E.6.- Es modifica l’article 176 Reserva de sòl per a sistemes lliures i equipaments comunitaris en el sòl
urbanitzable

QUADRE DE RESERVES
ESPAIS LLIURES (m2)
REF.

DENOMINACIÓ

MÍNIMS
LEGALS

MÍNIMS
POUM

EQUIPAMENTS (m2)

DIF.

MÍNIMS
LEGALS

MÍNIMS
POUM

DIF.

SECTORS DE SÒL URBANITZABLE
PPU-1

Pinetellada-La Saldonera

10.551

52.235

41.684

5.275

-

-5.275

PPU-2

El Romeguerar

11.288

27.091

15.803

6.580

5.744

-836

PPU-3

El Castell

3.732

3.732

0

2.611

2.611

0

PPU-4

Costa

561

2.300

1.739

280

-

-280

PPU-5

Torrent de Llorenç

1.168

3.853

2.685

584

-

-584

PPU-6

Plana de cal Mata

7.594

7.594

0

3.797

3.797

0

PPU-7

Carretera del Vendrell

8.667

8.667

0

4.333

4.333

0

PPU-8

Camí de Saifores

471

707

236

236

-

-236

12.244

21.250

9.006

9.800

21.603

11.803

56.276

127.429

71.153

33.496

38.088

4.592

SUND-1

Redactat actual:

TOTAL

QUADRE DE JUSTIFICACIÓ
REF.

DENOMINACIÓ

SECTOR
(m2)

TOTAL
(m2st)

NÚM.
HABITAT.

10% SUP.
SECTOR

20 m2s
100 m2st

/

5%
SUP.
SECTOR

20 m2s
100 m2st

/

20 m2s /
HABITAT.

SECTORS DE SÒL URBANITZABLE

QUADRE DE JUSTIFICACIÓ

PPU-1

Pinetellada-La Saldonera

105.508

23.858

178

10.551

4.772

5.275

4.772

3.560

PPU-2

El Romeguerar

112.879

40.169

329

11.288

8.034

5.644

8.034

6.580

PPU-3

El Castell

37.315

13.054

131

3.732

2.611

1.866

2.611

2.620

PPU-4

Costa

5.609

1.402

11

561

280

280

280

220

PPU-5

Torrent de Llorenç

11.678

2.920

23

1.168

584

584

584

460

PPU-6

Plana de cal Mata

75.936

45.562

0

7.594

-

3.797

-

-

PPU-7

Carretera del Vendrell

86.666

60.666

0

8.667

-

4.333

-

-

PPU-8

Camí de Saifores

4.712

2.827

0

471

-

236

-

-

122.437

56.321

490

12.244

11.264

6.122

11.264

9.800

SUND-1

Nou Redactat:

TOTAL MÍNIM LEGAL

TOTAL MÍNIM LEGAL

56.276

33.496

REF.

DENOMINACIÓ

SECTOR
(m2)

TOTAL
(m2st)

NÚM.
HABITAT.

10% SUP.
SECTOR

20 m2s
100 m2st

/

5%
SUP.
SECTOR

20 m2s
100 m2st

/

20 m2s /
HABITAT.

SECTORS DE SÒL URBANITZABLE
PPU-1

Pinetellada-La Saldonera

105.508

23.858

178

10.551

4.772

5.275

4.772

3.560

PPU-2

El Romeguerar

112.879

40.169

329

11.288

8.034

5.644

8.034

6.580

PPU-3

El Castell

37.315

13.054

131

3.732

2.611

1.866

2.611

2.620

PPU-4

Costa

5.609

1.402

11

561

280

280

280

220

PPU-5

Torrent de Llorenç

11.678

2.920

23

1.168

584

584

584

460

PPU-6

Plana de cal Mata

75.936

45.562

0

7.594

-

3.797

-

-

PPU-7

Carretera del Vendrell

86.666

60.666

0

8.667

-

4.333

-

-

122.437

56.321

490

12.244

11.264

6.122

11.264

9.800

SUND-1

TOTAL MÍNIM LEGAL

TOTAL MÍNIM LEGAL

55.805

33.260
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QUADRE DE RESERVES
ESPAIS LLIURES (m2)
REF.

DENOMINACIÓ

MÍNIMS
LEGALS

MÍNIMS
POUM

EQUIPAMENTS (m2)

DIF.

MÍNIMS
LEGALS

MÍNIMS
POUM

DIF.

SECTORS DE SÒL URBANITZABLE
PPU-1

Pinetellada-La Saldonera

10.551

52.235

41.684

5.275

-

-5.275

PPU-2

El Romeguerar

11.288

27.091

15.803

6.580

5.744

-836

PPU-3

El Castell

3.732

3.732

0

2.611

2.611

0

PPU-4

Costa

561

2.300

1.739

280

-

-280

PPU-5

Torrent de Llorenç

1.168

3.853

2.685

584

-

-584

PPU-6

Plana de cal Mata

7.594

7.594

0

3.797

3.797

0

PPU-7

Carretera del Vendrell

8.667

8.667

0

4.333

4.333

0

12.244

21.250

9.006

9.800

21.603

11.803

55.805

126.722

70.917

33.260

38.088

4.828

SUND-1
TOTAL

E.7.- S’afegeix un nova Disposició Transitòria, la quarta.
Disposició transitòria quarta.
Les instalꞏlacions industrials existents a l’antic àmbit “Ausònia”, complementàries de l’activitat principal,
que per la nova ordenació quedin en situació de volum disconforme degut a l’execució del vial d’accés
al sector urbanitzable de sòl industrial PP7 “Carretera del Vendrell”, es podran mantenir en servei i els
serà d’aplicació el contingut de l’article 108 del TRLUC.
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F.- Canvis en l’Agenda econòmica i financera del POUM.

G. Quadres comparatius del planejament vigent i modificat

Pel que fa al sòl urbà actual aquesta Modificació no comporta cap càrrega econòmica ni per
l’Ajuntament de Banyeres ni per la propietat. No hi ha nou sòl a cedir i, per tant, l’Ajuntament no rebrà
cap tipus d’aportació dinerària, així com tampoc rebrà sòls de cessió per a sistemes pels quals hagi de
preveure despeses de manteniment i/o de conservació futures.

Als efectes de facilitar i resumir els objectius d’aquesta Modificació puntual en els quadres següents
s’indica la situació de l’àmbit afectat per aquest document, amb la legislació urbanística vigent, el Pla
d’ordenació urbanística municipal de Banyeres del Penedès, i amb la proposta de modificació puntual
que aquí es planteja, pel que fa a les qualificacions i a les superfícies.

Pel que fa al sòl urbanitzable delimitat, la seva transformació a sòl urbà comporta les obligacions
dineràries exposades i calculades anteriorment sense que aquest fet suposi cap despesa econòmica
per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BANYERES DEL PENEDÈS

No s’han de fer precisions en l’agenda del POUM atès que el resultat d’aquesta Modificació és un àmbit
de parcelꞏla única, els serveis i accessos del qual són els actuals del sòl urbà avui totalment
desenvolupat.
Les càrregues del nou sòl urbà, el que prové de l’actual sector PP8 “Camí de Saifores” són les que es
deriven de les obligacions de les cessions d’espais lliures i 15% d’aprofitament, ja comentades i
calculades.

HISTÒRIC

Clau

Superfície

Normes Subsidiàries

Ocupació %

Ocupació m2.

40,00%

Edif. brut

Sostres parcials

Coef.net

Sostre total

0,53

Pla Parcial Ausonia

0,53

Estudi de detall, ED
Sostre construit segons ED

(8)

7

14.543,10

26,76%

14.543,10

21,14%

3.891,58

0,54
0,42

6.054,13

7.813,43
6.054,13

PLANEJAMENT VIGENT
(8)

7
12

Poum

13.170,00
4.101,00

0,60
0,53

7.902,00
2.173,53
10.075,53

Total sostre S. POUM vigent

10% ZONA VERDA, 5% EQUIPAMENTS I 15% DE CESSIÓ DE L'APROFITAMENT MIG
Actual

Proposta
m2

Zona Verda Pública
Equipament públic
Equivalent dinerari

10%
5%

36.909,00

Cost del sòl sense urb.
Cost urbanització zones verdes
Valor 1m2 de sòl urbanitzat
Valor del 15% de l'illa 12

20,00
40,00
60,00
15%

193,35

11.601,00

Total €€

48.510,00
Illa
12
13
14
15

Total m2.

€

410,10
205,05

Clau
7.1
7.2
7.3
7.4

Superfície
1.289,00
6.291,00
30,00
1.750,00

9.360,00

Ocupació

N. màx plantes
Pb+2
100,00%
Pb+3
100,00%
Pb
80,00%
PB+2
54,00%

Alçada màx.
15m
15m
4m
15m

Index net
Sostre màxim
0,54
696,06
1,26
7.926,66
1,00
30,00
0,80
1.400,00

10.052,72
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H.- Plànols.
I-01 Situació sobre topogràfic, 1:10.000
I-02 Situació sobre ortofotoplànol, 1:10.000
I-03 Situació sobre topogràfic, 1:5.000
I-04 Planejament vigent
POUM Plànol O.1 - Estructura general i orgànica del territori, 1:15.000
I-05 Planejament vigent
POUM Plànol O.2a - Classificació del sòl, 1:15.000
I-06 Planejament vigent
POUM Plànol O.2b - Sectors de planejament i polígons d’actuació urbanística, 1:15.000
I-07 Planejament vigent
POUM Plànol O.3 - Qualificació del sòl, 1:15.000
I-08 Planejament vigent
POUM Plànol O.4g – Ordenació: Saifores, 1:2.000
I-09 Planejament vigent
POUM Plànol O.4i – Ordenació: Carretera del Vendrell, 1:3.000
I-10 Topogràfic, 1:1.000
I-11 Ortofotoplànol, 1:1.000
I-12 Estructura de la propietat, 1:4.000
I-13 Estat actual, planejament vigent, 1:1.000
O-01 Proposta de modificació
POUM Plànol O.1 - Estructura general i orgànica del territori, 1:15.000
O-02 Proposta de modificació
POUM Plànol O.2a - Classificació del sòl, 1:15.000
O-03 Proposta de modificació
POUM Plànol O.2b - Sectors de planejament i polígons d’actuació urbanística, 1:15.000
O-04 Proposta de modificació
POUM Plànol O.3 - Qualificació del sòl, 1:15.000
O-05 Proposta de modificació
POUM Plànol O.4g – Ordenació: Saifores, 1:2.000
O-06 Proposta de modificació
POUM Plànol O.4i – Ordenació: Carretera del Vendrell, 1:3.000
O-07 Proposta d’ordenació, 1:1.000
O-08 Proposta d’ordenació, 1:2.000

16

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BANYERES DEL PENEDÈS AL SÒL URBÀ D’ESTEVE QUÍMICA SA I SECTOR VEÍ PPU8 “CAMÍ DE SAIFORES”

I.- Annexos.
Annex 1.-

Estudi de detall d’ordenació de volums.

Annex 2.-

Informe arqueològic.

Annex 3.-

Plànol de detall de la nova parada d’autobús.

Annex 4.-

Plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió de llicències i tràmits.

Annex 5.-

Document comprensiu demanat per l’article 8 del Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya.

Annex 6.-

Document dels compromisos presentats per la propietat a l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès.

Annex 7.-

Projecte d’expropiació de la carretera TP-2125.

Annex 8.-

Àmbit de sòl al que es refereix l’informe de la Direcció General de Mobilitat, en el seu
apartat “Valoració”, amb una superfície de 342 m2, i que l’esmentat informe demana que
s’incorpori al domini públic viari.

Annex 1.- Estudi de detall d’ordenació de volum
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Annex 2.- Informe arqueològic
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Annex 3.- Plànol de detall de la nova parada d’autobús.
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Annex 4.- Plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió de llicències i tràmits.
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Annex 5.- Document comprensiu demanat per l’article 8 del Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya.
La indústria farmacèutica existent al terme municipal de Banyeres, i ubicada en sòl urbà consolidat,
necessita disposar de més sòl industrial per a poder ampliar les seves instalꞏlacions.
Per aquest motiu, han adquirit la totalitat dels sòls ubicats a llevant, sector PP8 “Camí de Saifores” i, a
ponent, sector PP7 “Camí del Vendrell”, ambdós sectors estan classificats com a sòls urbanitzables
delimitats d’ús industrial. El propi POUM establia, per al sector PP, que tan sols es podia desenvolupar
com ampliació de l’activitat industrial ubicada al sòl urbà veí.
El Pla Parcial del sector PP7 va ser aprovat definitivament per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
el passat 31 de juliol de 2017, actualment s’estan tramitant els projectes de reparcelꞏlació i
d’urbanització.
Els paràmetres reguladors de l’àmbit de sòl urbà els havia establert un Estudi de detall tramitat amb
anterioritat al POUM, el qual, en entrar en vigència, substitueix el marc urbanístic anterior i remet la
regulació d’aquest àmbit al marc normatiu, que en el seu moment, va establir el Pla parcial “Ausonia”.
La seguretat jurídica i la claredat normativa reclamades pel TRLUC i imprescindibles per a la bona
gestió de sòl són difícils de dur a terme quan una única empresa, i els gestors municipals, s’havien de
remetre a tres marcs urbanístics diferents cada vegada que calia demanar una llicència d’obra i/o
activitat.
Aquest fet i l’oportunitat de disposar d’una ordenació conjunta, també per al sector PP8, han portat als
administradors municipals i als titulars de l’empresa, de comú acord, a impulsar aquesta Modificació.
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Annex 6.-Document dels compromisos presentats per la propietat a l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès.
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Annex 7.-

Projecte d’expropiació de la carretera TP-2125.
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Annex 8.-

Àmbit de sòl al que es refereix l’informe de la Direcció General de Mobilitat, en el seu
apartat “Valoració”, amb una superfície de 342 m2, i que l’esmentat informe demana que
s’incorpori al domini públic viari.
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