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1. GENERALITATS

1. GENERALITATS

1.1. OBJECTE
El present Pla de Millora Urbana pretén definir els paràmetres volumètrics definitius d’un solar a
l’Avinguda CAtalunya 55-61 d’Uldecona, on es preveu la construcció d’un edifici plurifamiliar entre
mitgeres de 17 d’habitatges i aparcament.
Amb aquest document, es vol donar resposta, a la solicitut de recular la línea d’edificació a la
façana de l’avinguda Catalunya segons el plànol donat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
les Terres de l’Ebre, en la sessió de 4 d’octubre del 2007, on s’aprobava la modificació del Pla de
Millora ja presentat per Promocions Puigverd Timonera, S.L., no obstant condicionat a la
presentació de la citada modificació.
1.2. EMPLAÇAMENT
El solar on es vol construïr un edifici plurifamiliar d’habitatges dóna façana a dos carrers, Avda.
Catalunya número 55-61 i un carrer posterior de la població d’Ulldecona (Tarragona).
El solar llinda a mitgeres amb edificació existent a la cara oest i amb un solar sense edificar a la
cara est. Entre les dos façanes del solar, Avda. Catalunya i carrer posterior existeix un desnivell
d’aproximadament 3.50m en sentit descendent. Dins el solar i donant façana a la Avda.
Catalunya trobem una edificació existent (torre amb rellotge d’aproximadament 12m d’alçada)
que serà conservada i respectada pel projecte.
1.3. PROMOTOR
El promotor y propietari del projecte és:
Nom:
Direcció:
CIF:

PROMOCIONES PUIGVERD TIMONEDA, S.L.
C. Rosselló 283, àtic. 08037 Barcelona

Administradors:

Joan Timoneda Fernández
DNI: 37.261.580-U
Jordi Cruz Murillo
DNI: 46.645.339-M

B-63.592.133

1.4. TÈCNIC.
L’arquitecte redactor del projecte és:
Tècnic:
CIF:

Direcció:
Població:

PUIGVERD ARQUITECTURA S.L.
B-62.890.421
Jose Manuel Rodriguez Murillo
Arquitecte col·legiat no. 30.146/9
Joan Pau Fernández López
Arquitecte col·legiat no. 30.059/4
Robert Yebra Sousa-Freitas
Arquitecte col·legiat no. 33.049/3
C. Rosselló 283, àtic
08037 Barcelona (Barcelona)

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA.

A l’hora de plantejar un projecte d’edificació en el solar que ens ocupa, sorgeix una volumetria
que deriva tant de la pròpia morfologia de la parcel·la, com de l’aplicació de la normativa en
vigor.
D’una banda tenim les característiques pròpies del solar que ens ocupa, que es corroboren
amb l’aixecament topogràfic i d’alineacions i rasants que s’adjuntem:
- front a dos carrers, Avinguda Catalunya i al carrer posterior, amb una fondària que varia
entre els 15,20 i els 17,80 metres, aproximadament.
- desnivell entre ambdos fronts de façana d’uns 3,50 metres.
- Amplada de vial superior a 7 metres a l’Avinguda Catalunya i una amplada irregular no
definit al vial de inferior però que fa supossar una amplada inferior a 7 metres.
Per altra part tenim el Planejament Urbà vigent a Ulldecona, segons el qual el solar està
qualificat amb clau A Nucli Antic, i les normes que se’n deriven:
- tipus d’ordenació segons alineació de vial PB+3PP excepte carrers menors de 7m. PB+2PP.
- Solar edificable en la totalitat de la seva fondària.
De l’anteriorment expossat se’n deriva que l’edificació resultant, en estricta aplicació de la
Normativa vigent presentaría una edificabilitat total de 1.412,0m2 repartits en un perfil que
arribaria PB+3 en el front de l’Avinguda Catalunya i a PB+2 al carrer posterior, degut al desnivell
entre ambdues alineacions de carrer la secció resultant presenta un decalaix de dues plantes.
Veure Fitxa 1.
Es preten, disminuint una alçada a l’Avinguda Catalunya, regularitzar el perfil de l’edificació tot
generant una coberta continua que uniformitzi un front de façana urbana vist desde el carrer
posterior, que pel seu caràcter limítrof esdevé un front límit de població. Aquesta operació genera
una edificabilitat total de 1.375,6m2 (sense tenir en compte l’aprofitament de sotarrasant i
sotacoberta), repartits en un perfil que arribaria PB+2 en el front de l’Avinguda Catalunya i a PB+3
al carrer posterior. Veure Fitxa 2.
Com queda de manifest, no hi ha augment de l’aprofitament de la parcel·la, ens al contrari, es
redueix en 37,0m2 l’edificabilitat total.
En el front de l’Avinguda Catalunya, el solar presenta un encaix corresponent a una torre
existent amb un rellotge, de titularitat municipal. Les variacions que es propossen en aquest pla de
millora fan referència exclusivament a la parcel·la en propietat, entenent la torre com a ens
independent.
Barcelona, Febrer del 2007.

La propietat
PROMOCIONES PUIGVERD TIMONEDA S.L.
Joan Timoneda Fernández
Jordi Cruz Murillo

L’arquitecte
PUIGVERD ARQUITECTURA
José Manuel Rodríguez Murillo
Joan Pau Fernández López
Robert Yebra Sousa-Freitas

FITXA 1. PARAMETRES D’ORDENACIO SEGONS NORMATIVA VIGENT
CLAU

CLAU A. Nucli antic

TIPUS D’ORDENACIO

Alineació a vial

US

Habitatge unifamiliar i plurifamiliar, hotels, comerços,
magatzems, oficines, docent, sanitari, sociocultural,
esportiu, proveïments en la modalitat de mercat al
detall, religiós, industrial de primera categoria,
públic administratiu i lùdic a excepció de discoteca.

NOMBRE DE PLANTES

PB+2 (carrer posterior) / PB+3 (Avinguda Catalunya)

FONDARIA EDIFICABLE

100% segons plànol d’ordenació

A.R.M.
Catalunya)

10,50

ALÇADA LLIURE MINIMA PLANTA BAIXA

3,00m

ALÇADA LLIURE MINIMA PLANTA PIS

2,50m

(carrer

posterior)

/

13,50

(Avinguda

A més són d’aplicació tots els paràmetres de l’article 7. Regulació dels paràmetres específics
del tipus d’ordenació segons ordenació de vial de les Normes Subsidàries de Planejament urbà
d’Ulldecona.

FITXA 2. PARAMETRES D’ORDENACIO SEGONS PLA DE MILLORA
CLAU

CLAU A. Nucli antic

TIPUS D’ORDENACIO

Alineació a vial

US

Habitatge unifamiliar i plurifamiliar, hotels, comerços,
magatzems, oficines, docent, sanitari, sociocultural,
esportiu, proveïments en la modalitat de mercat al
detall, religiós, industrial de primera categoria,
públic administratiu i lùdic a excepció de discoteca.

NOMBRE DE PLANTES

PB+3 (carrer posterior) / PB+2 (Avinguda Catalunya)

FONDARIA EDIFICABLE

100% segons plànol d’ordenació

A.R.M.
Catalunya)

13,50

ALÇADA LLIURE MINIMA PLANTA BAIXA

3,00m

ALÇADA LLIURE MINIMA PLANTA PIS

2,50m

(carrer

posterior)

/

10,50

(Avinguda

A més són d’aplicació tots els paràmetres de l’article 7. Regulació dels paràmetres específics
del tipus d’ordenació segons ordenació de vial de les Normes Subsidàries de Planejament urbà
d’Ulldecona.
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