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1 – Justificació de la necessitat de la iniciativa i l'oportunitat i la 
conveniència en relació als interessos públics i privats concurrents de la 
modificació de les Normes Subsidiàries. 
 
La modificació de les Normes Subsidiàries de Prades es justifica per la voluntat 
d'ajustar el planejament a les necessitats actuals, que facin viable el 
desenvolupament de la unitat d'actuació. 
L'estructura de la propietat esta repartida en dos únics propietaris, que estan 
d'acord en portar a terme la present modificació, existint un propietari majoritari 
amb aproximadament el 80% de la propietat, que es l'Ajuntament de Prades.  
El propietari majoritari es l'Ajuntament de Prades, per la qual cosa, el fet de 
promoure la present modificació de manera que el sector sigui viable, per si sol ja 
justifica l'interès públic de la modificació. 
 
 
2 – Promotor 
 
El promotor de la modificació es l'AJUNTAMENT DE PRADES, amb domicili a la 
Plaça Major, 2 - 43364 Prades (Baix Camp) Tel.: 977 868 018 i NIF P4311800I. 
 
 
3 – Objecte de la modificació de les Normes Subsidiàries 
 
L'objecte de la modificació és modificar l'article 63 Característiques urbanístiques 
de les unitat d'actuació i en concret de la unitat d'actuació núm. 3 (Les Forquetes), 
i dels plànols que la defineixen. 
 
 
4 – Determinacions urbanístiques vigents 
 
Actualment son vigents les Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades 
definitivament per la Comissió Provincial d'Urbanisme de Tarragona en sessió del 
19 de juliol de 1995, el Text refós de les quals es va publicar al DOCG núm. 4548, 
del dia 11 de gener de 2006. 
La present modificació es basa en els articles 25, 55, 59, 60, 62 i la part del 63 
corresponent a la Unitat d'actuació núm. 3 (Les Forquetes), a més de la 
incorporació d'un nou article el 56 bis. 
 
 
5 – Estructura de la propietat: 
 
SOL URBÀ 
 
FINCA 1 

Dades escriptura: 
 
Propietari: AJUNTAMENT PRADES, amb domicili a la plaça Major núm. 2 
(43364) Prades (Tarragona) i NIF P4311800I. 
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Finca núm. 2.022 de Prades, inscrita al registre de Montblanc, al tomo 1148, 
llibre 43 de Prades, foli 158, inscripció 4a, data 03/02/1993. 
Superfície 44.074 m2. 
 
Dades cadastre: 
 
Superfície finca 45.507 m2, superfície inclosa dins l'àmbit U.A. 
Referència cadastral 43118A003001410000WA 
 

Superfície adoptada: 45.008 m2 
 
FINCA 2 

Dades escriptura: 
 
Propietari: DAENO EUROPA, S.L., amb domicili al carrer Verge de l'Abellera 
núm. 18 (43364) Prades (Tarragona) i NIF B-65338733. 
Finca núm. 1.483 de Prades, inscrita al registre de Montblanc, al volum 
1.440, llibre 57, foli 24, inscripció 7a, data 03/12/2010. 
Superfície 45.714 m2. 
 
Dades cadastre: 
 
Superfície finca 45.714 m2, superfície inclosa dins l'àmbit U.A. 12.213 m2. 
Referència cadastral 43118A003001850000WM. 
 

Superfície adoptada: 12.213 m2. 
 

FINCA 3 
Espai de carrer i camins existent dins de l'àmbit de la U.A. 
 
Superfície adoptada: 868 m2. 
 

En els annexos estan detallats els propietaris de les finques afectades per la 
present modificació puntual segons dades expedides pel Registre de la propietat 
de Montblanc durant els cinc anys anteriors a l'inici del procediment de modificació 
puntual de les NNSS. 
No existeix cap adjudicatari de la concessió de la gestió urbanística de les finques 
que estan incloses en la present modificació. 
 
 
6 – Àmbit segons NNSS. 
 
La superfície total del àmbit segons les NNSS es de 55.540 m2. 
La superfície adoptada segons topogràfic realitzat es de 58.089 m2, aquesta 
superfície es un 4,59% superior a la del àmbit indicat a les NNSS, a fi d'ajustar els 
límits a la realitat i topografia del terreny. 
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7 – Proposta modificació puntual. 
 
Sòl urbà 
 
Es proposa modificar la qualificació del sòl en punts concrets: 
 
El sistema d'equipament públic se situa al centre de la U.A. al lloc on actualment 
es troba la font i un dipòsit d'aigua. 
El sistema d'espais lliures s'agrupa en un sol àmbit a la zona amb mes arbrat. 
Les cinc parcel·les de la zona nord de l'illa central de la U.A. poden ser cases 
aïllades (6b) o zona hotelera. 
Es qualifiquen dos zones per serveis tècnics i ambientals. 
Es qualifica una zona d'industrial aïllada per la construcció d'una bodega-celler. 
 
 
8 – Justificació article 100 Llei Urbanisme 1/2010 
 
La present modificació no comporta increment del sostre edificable ni augment de 
la densitat de l'ús residencial, tampoc es una transformació global del usos 
previstos per el planejament, pel que no es necessari incrementar les reserves 
previstes inicialment en la Unitat d'actuació núm. 3 Les Forquetes, de zones 
verdes i espais lliures públics ni de equipaments públics. 
Les reserves que preveu la modificació puntual son de 7.075 m2 per espais lliures 
i de 3.268 m2 per equipaments, incrementant-se en 1.375 m2 els espais lliures i en 
128 m2 els equipaments de les reserves previstes en les Normes. 
 
Quadre comparatiu: 
 
 
  

DETERMINACIONS 
NNSS 

DETERMINACIONS 
MODIFICACIÓ 
PUNTUAL U.A. 

 
CONDICIONS ORDENACIÓ 

RES. JARDÍ UNIFAMILIAR 
(clau 6) Subzones a, b, c 

ZONA HOTELERA (clau 8) 

RES. JARDÍ UNIFAMILIAR 
(clau 6) Subzones a, b, c 

ZONA HOTELERA (clau 8) 
ZONA INDUSTRIAL AÏLLADA 

(clau 12)  
 
NÚM. MÀXIM HABITATGES 

 
117 

 
33 

CONDICIONS 
D'EDIFICACIÓ 

ORDENACIÓ D'EDIFICACIÓ 
AÏLLADA 

ORDENACIÓ D'EDIFICACIÓ 
AÏLLADA 

 
 
 
CONDICIONS D'ÚS 

HABITATGE UNIFAMILIAR, 
HOTELER, APART-HOTEL, 

MOTEL, LLAR DE JOVENTUT 
O DE TERCERA EDAT, 

COMERCIAL, SANITÀRIO-
ASSISTENCIAL, EDUCATIU, 

SÒCIO-CULTURAL I 
RECREATIU.  

HABITATGE UNIFAMILIAR, 
HOTELER, APART-HOTEL, 

MOTEL, LLAR DE JOVENTUT 
O DE TERCERA EDAT, 

COMERCIAL, SANITÀRIO-
ASSISTENCIAL, EDUCATIU, 

SÒCIO-CULTURAL, 
RECREATIU, BODEGA-

CELLER I OFICINES. 
 
SISTEMA D'ACTUACIÓ 

 
COOPERACIÓ 

 
COMPENSACIÓ BÀSICA 
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SUPERFÍCIE ÀMBIT 

 
55.540 m2 

 
58.089 m2 

 
ESPAIS LLIURES (3) 

 
5.700 m2 

 
7.075 m2 

 
EQUIPAMENTS (2) 

 
3.140 m2 

 
3.268 m2 

 
VIALS (1) 

 
7.200 m2 

 
7.484 m2 

RESIDENCIAL JARDÍ 
UNIFAMILIAR (6) 

 
34.207 m2 

 
30.800 m2 

 
HOTELER (8) 

 
5.293 m2 

 
4.679 m2 

 
INDUSTRIA AÏLLADA (12) 

 
 

 
4.583 m2 

 
SERVEIS TÈCNICS 

  
200 m2 

 
 
9 – Programa d'actuació del pla 
 
Per l'execució de la unitat d'actuació es redactarà el projecte de reparcel·lació i 
amb posterioritat o conjuntament el projecte d'urbanització, aquests projectes es 
tramitaran en un termini inferior a sis mesos des de la publicació al DOGC de 
l'aprovació definitiva d'aquesta modificació. 
Les obres d'urbanització tindran de estar finalitzades en un termini màxim de cinc 
anys a partir de la aprovació definitiva del projecte d'urbanització. 
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MODIFICACIÓ PUNTUAL 
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SOL URBÀ 
 
NORMATIVA VIGENT: 
 
Article 25 
Les normes qualifiquen el sòl en les següents zones: 
a) Sòl urbà. 
- conjunt historicoartístic (10) 
- edificació residencial agrupada (4) 
- edificació residencial aïllada (5) 
- residencial unifamiliar en filera amb alineació a façana (11) 
- residencial unifamiliar aparellada (12) 
- residencial jardí unifamiliar (6) 
- edificació industrial agrupada (7) 
- zona hotelera (8) 
- garatges (9) 
 
b) Sòl no urbanitzable. 
- protecció agrícola (Pa) 
- protecció forestal-paisatgística (Pf) 
- protecció interès geològic (Pg) 
- protecció interès històrico-artístic (Ph) 
 
Article 55 
Zona d'edificació residencial jardí unifamiliar (6) 
a) Definició. 
Compren els sectors de sol urbà, urbanitzats o en procés d'urbanització, amb 
edificacions situades de forma separada de la xarxa viaria, amb espais enjardinats 
en el seu voltant, i que el planejament pretén mantenir. 
b) Tipus d'ordenació. 
S'aplica el sistema d'edificació aïllada. 
c) Condicions d'edificació. 
S'aplica el sistema d'ordenació d'edificació aïllada. S'admet l'aparellament 
d'edificacions sempre que es presenti un projecte conjunt, amb un màxim de dues 
sense reducció de superfície mínima de parcel·la ni augment del nombre 
d'habitatges. Es distingeixen, en base a les característiques edificatives, 3 
subzones: 
 
Subzona 6a 
- Parcel·la mínima: 400 m2 
- Façana mínima: 12 m 
- Ocupació 35% 
- Alçada màxima 7m (PB+PP) 
- Separació a vial: 4 m 
- Separació a veïns: 3 m 
- Coeficient d'edificabilitat: 0,5 m2/m2 
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Subzona 6a.1 
- Parcel·la mínima: 400 m2 
- Façana mínima: 7,50 m 
- Ocupació: 35% 
- Alçada màxima: 7 m (PB+PP) 
- Separació a vial: 4 m 
- Separació a veïns: 3 m 
- Coeficient d'edificabilitat: 0,50 m2/m2 
 
Subzona 6a.p 
- Parcel·la mínima: 400 m2 
- Façana mínima: 12 m 
- Ocupació: 35% 
- Alçada màxima: 7 m (PB+PP) 
- Separació a vial: 4 m 
- Separació a veïns: 3 m 
- Coeficient d'edificabilitat: 0,50 m2/m2 
- Obligació de fer habitatge protegit i com a màxim dos per parcel·la 
 
Subzona 6b 
- Parcel·la mínima: 800 m2 
- Façana mínima: 16 m 
- Ocupació 30% 
- Alçada màxima 7m (PB+PP) 
- Separació a vial: 5 m 
- Separació a veïns: 3 m 
- Coeficient d'edificabilitat: 0,4 m2/m2 
 
Subzona 6c 
- Parcel·la mínima: 1.200 m2 
- Façana mínima: 20 m 
- Ocupació 25% 
- Alçada màxima 7m (PB+PP) 
- Separació a vial: 6 m 
- Separació a veïns: 4 m 
- Coeficient d'edificabilitat: 0,3 m2/m2 
 
Subzona 6c.1 
-Parcel·la edificable única amb un màxim de tres (3) habitatges unifamiliars aïllats 
i amb projecte únic. 
 
Subzona 6c.H 
- Parcel·la mínima: 1.200 m2 
- Façana mínima: 20 m 
- Ocupació: 25% 
- Alçada màxima: 7 m 
- Separació a vial: 6 m 
- Separació a veïns: 4 m 
- Coeficient d'edificabilitat: 0,30 m2/m2 
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Finca urbana "Xalet Roig" 
Condicions fixades en l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua de 18 de 
desembre de 2007: 

- Respecte a l'abastament, en cas que s'opti per ficar en funcionament els 
pous existents dins de l'àmbit, amb anterioritat al seu ús serà necessari 
actualitzar o demanar la corresponent inscripció de les captacions. En cas 
que finalment no s'utilitzin, serà necessari procedit a la seva clausura d'acord 
amb les Prescripcions tècniques per al segellament de pous" de l'ACA. 

- Respecte al sanejament, si la nova actuació es fiqués en funcionament 
abans que l'estació depuradora el promotor haurà d'articular al seu càrrec un 
sistema provisional de tractament de les aigües residuals. 

- Respecte a la inundabilitat, els terrenys afectat per l'avinguda T=100 i 500 
anys estaran al disposat per l'article 6 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel 
que s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. No s'admetrà cap 
moviment de terres en els terrenys que confronten amb el barranc dins la 
franja delimitada en els plànols com no edificable de 13 m d'amplada, 
excepte aquells que millorin la capacitat hidràulica del barranc. Anirà a 
càrrec del promotor la neteja i manteniment d'aquests terrenys. 

Per tal de realitzar obres en la zona de policia de lleres, cal disposar de la 
corresponent autorització prèvia de l'ACA. 
 
Subzona 6d 
Tots els paràmetres de la clau (6a) menys l'alçada que serà de PB. 
 
Subzona 6e 
- Parcel·la mínima: 600 m2 
- Façana mínima: 20 m 
- Ocupació: L'edifici actual, més el resultat de la seva ampliació fins a 1 m de 

l'equipament "Local del Ball", seguint l'envolvent definida per les 
façanes nord i sud, equivalent al 30 % de la parcel·la. 

Cossos auxiliars: 5 % 
- Alçada màxima:10,50 m (PB+2PP) 
- Separació a vial: 4,00 m 
- Separació a veïns: 3,00 m 
- Separació a l'equipament: 1,00 m 
- Coeficient d'edificabilitat: 0,90 m2 st/m2 sòl 
 
En qualsevol de les subzones es permet l'aprofitament dels altells en una 
superfície que no excedeixi del 10% de la superfície total del sostre a edificar i es 
computarà a efectes del percentatge total d'edificabilitat i quedarà inscrit en el 
diedre de 30º de la coberta. 
 
d) Condicions d'us. 
a) Habitatge en la modalitat d'unifamiliar. 
b) Bar i restaurant. 
c) Comercial. 
d) Educatiu. 
e) Sanatori. 
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f) Esportiu. 
g) Administratiu. 
h) Oficines. 
i) Cultural. 
j) Hoteler (modalitat d'hotel i apart-hotel). S'exclou la modalitat d'apartament 
turístic. 
En cas d'ús hoteler la parcel·la i l'activitat hauran de ser úniques. 
A la subzona 6e es permet l'ús d'habitatge unifamiliar i plurifamiliar. 
 
CAPÍTOL III. Normes per l'execució de les unitats d'actuació previstes en el 
sòl urbà. 
 
Article 59 
Objectiu de la delimitació d'unitats d'actuació 
1. Als efectes de la gestió urbanística (execució de la urbanització i obtenció 
gratuïta dels terrenys destinats a vials, espais lliures i equipaments) i del 
repartiment equitatiu, entre el propietaris, dels beneficis i càrregues derivades de 
la urbanització, s'han delimitat en aquestes normes diferents unitats d'actuació 
urbanística (d'acord amb l'article 167.3.4 del Decret legislatiu 1/1990 i l'article 36.3 
del Reglament de gestió), que correspon a les diferents àrees de creixement o de 
colmatació del nucli de Prades. 
2. L'objectiu de la delimitació d'aquestes unitats d'actuació és el de complimentar 
d'una manera equitativa les obligacions que, per als propietaris de terrenys en sòl 
urbà, estableix l'article 120.3 del Decret legislatiu 1/1990, així com també allò que 
estableix com a competències publiques l'article 3.2. del Decret legislatiu 1/1990. 
 
Article 60 
Condicions prèvies 
1. Per poder iniciar qualsevol activitat urbanística en una unitat d'actuació es 
requerirà l'aprovació prèvia del projecte d'urbanització de cada unitat. La redacció 
podrà ser realitzada, bé per l'Ajuntament, bé pels particulars afectats. En el 
projecte d'urbanització s'inclourà el tractament (jardí, plaça, etc.) dels espais 
lliures inclosos. 
2. El terrenys destinats a cisternes i compresos en alguna unitat d'actuació es 
valoraran d'acord amb el seu valor urbanístic. 
Per determinar el valor urbanístic dels terrenys, es tindrà en compte el que 
disposen el articles 153 i següents del Decret legislatiu 1/1990 de refosa dels 
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
 
Article 62 
Procediment en cas de més d'un propietari 
Quan la unitat d'actuació afecti més d'un propietari, es podrà optar pels següents 
procediments: 
a) Executar la unitat pel sistema de compensació, tal com es preveu en el capítol 
3, articles 176 al 181 del Decret legislatiu 1/1990, i en els articles 157 al 185 
(inclòs) del Reglament de gestió urbanística. Les condicions perquè es pugui 
aplicar aquest procediment són: 
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- Que hi hagi acord dels propietaris del 60% de la superfície de la unitat 
d'actuació, article 176.2 del Decret legislatiu 1/1990 i article 159 del Reglament de 
gestió urbanística. 
- Que es faci dintre dels terminis que fixi l'Ajuntament. 
- Fer efectiva la garantia indicada a l'article 61 d'aquestes normes. 
b) En el cas que no sigui possible l'execució de les unitats d'actuació mitjançant el 
sistema de compensació, i es tracti d'una unitat d'actuació parcialment edificada, 
l'Ajuntament podrà seguir allò que preveu l'article 116 del Reglament de gestió 
(Reparcel·lació simplement econòmica), però tenint en compte les següents 
particularitats: 
- La documentació exigida en l'article 116 del Reglament de gestió forma part 
d'aquestes normes. 
- Els efectes de la reparcel·lació es produiran successivament, en el moment que 
es faci efectiva, per part de cada propietari, la indemnització substitutòria. 
- El moment de fer efectiva la indemnització substitutòria és el de la concessió de 
la llicència d'edificació, sense perjudici de les taxes que tingui establertes 
l'Ajuntament. 
- La indemnització podrà ser en metàl·lic o en terrenys, i es pot aplicar, en 
aquest últim cas, la reparcel·lació voluntària entre dos propietaris. 
- En el articles següents s'especifiquen les característiques de cada unitat 
d'actuació, bases per procedir a la reparcel·lació econòmica i/o voluntària. 
c) En el cas que l'execució d'una unitat d'actuació no sigui possible mitjançant la 
compensació ni es compleixin les condicions per dur a terme la reparcel·lació 
simplement econòmica, l'Ajuntament adoptarà, en el termini que ell mateix fixi, 
l'acord d'execució per cooperació i procedirà a: 
- Redactar el projecte d'urbanització i el projecte de reparcel·lació, d'ofici o a 
instancia de part, d'acord amb les bases que per a cada unitat d'actuació 
s'indiquen en el articles següents. 
- Concedir llicències d'edificació d'acord amb l'article 41 del Reglament de gestió. 
d) En qualsevol cas, l'Ajuntament sempre podrà, en qualsevol moment: 
- Expropiar els terrenys destinats a sistemes (vials, espais lliures, equipaments) i 
recuperar posteriorment, el seu valor mitjançant l'aplicació de contribucions 
especials als propietaris beneficiats. 
- Executar les obres d'urbanització i/o enjardinament que es considerin 
prioritàries, i recuperar, posteriorment, el cost de la mateixa manera que en el 
punt anterior. 
- Aplicar l'expropiació per facilitar la gestió urbanística en el casos en que el 
propietaris incompleixin les ordres de reparcel·lació o d'edificació dictades per 
l'Ajuntament. 
 
Article 63 
Característiques urbanístiques de les unitats d'actuació 
 
Unitat d'actuació núm. 3 (Les Forquetes) 
Definició. 
Comprèn el terrenys de sòl urbà situats al nord del carrer Colomers. El perímetre 
és l'assenyalat als plànols d'ordenació. 
La superfície de la unitat és de 55.540 m2. 
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Condicions d'ordenació. 
a) S'aplica la regulació de la zona d'edificació residencial jardí unifamiliar, clau (6), 
subzones a, b, c, a més, es qualifica una parcel·la com a zona hotelera, clau (8). 
b) El nombre màxim d'habitatges serà de 117. 
Condicions d'edificació 
S'aplica el sistema d'ordenació d'edificació aïllada. 
Condicions d'ús. 
S'admet l'ús d'habitatge unifamiliar, hoteler, apart-hotel, motel, llar de joventut o de 
la tercera edat, comercial, sanitàrio-assistencial, educatiu, sòcio-cultural i 
recreatiu. 
Condicions de gestió.  
a) El sistema d'actuació és el de cooperació. 
b) En l'execució de les determinacions urbanístiques, en el marc d'aquesta unitat 
d'actuació, s'hauran de cedir, gratuïtament, el terrenys per als usos i amb les 
extensions i situació expressades en el plànol normatiu corresponent. 
- Espais lliures 5.700 m2 
- Equipaments 3.140 m2 
- Vials  7.200 m2 
Condicions especials per desenvolupador les normes. 
Per a l'execució de la unitat es redactarà i tramitarà un pla especial a partir d'una 
bona base topogràfica per a una millor adaptació i protecció de les masses 
forestals existents en l'àmbit d'actuació, així com també un projecte d'urbanització. 
 
 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ: 
 
Les propostes de la modificació puntual núm. 14, són: 
 
1. Crear la zona de qualificació del sòl d'edificació industrial aïllada, clau 13. 
2. Modificar l'Article 25.a) de les Normes subsidiàries, incloent-hi la zona creada, 

clau 13. 
3. Incloure un nou article a les Normes subsidiàries que defineix la zona creada, 

clau 13. Aquest article serà el 56 bis. 
 
 
DEFINICIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES 
 
NORMES URBANÍSTIQUES DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 14 DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PRADES, REFERENT A LA 
UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 3 "LES FORQUETES". 
 
Es modifiquen les Normes urbanístiques de les Normes subsidiàries de 
planejament de Prades de la forma que es detalla. 
 
Primer.- L'apartat a) Sòl urbà de l'Article 25 queda redactat de la manera 
següent: 
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- conjunt historicoartístic (10) 
- edificació residencial agrupada (4) 
- edificació residencial aïllada (5) 
- residencial unifamiliar en filera amb alineació a façana (11) 
- residencial unifamiliar aparellada (12) 
- residencial jardí unifamiliar (6) 
- edificació industrial agrupada (7) 
- edificació industrial aïllada (13) 
- zona hotelera (8) 
- garatges (9) 
 
Segon.- La Subzona 6c.1 de l'Article 55 Zona d'edificació residencial jardí 
unifamiliar (6) es modifica de la manera següent: 
 
Subzona 6c.1 
- Parcel·la edificable única i indivisible amb un màxim de tres (3) habitatges 
unifamiliars aïllats i amb projecte individualitzat. 
 
Tercer.- S'afegeix l'article següent: 
 
Article 56 bis 
Zona d'edificació industrial aïllada (13) 
a) Definició. 
Comprèn el sòl urbà dedicat de manera aïllada i prioritària per a usos de serveis, 
de tallers – magatzems o bé d'activitats lligades al procés industrial. 
b) Tipus d'ordenació. 
S'aplica el sistema d'edificació aïllada. 
c) Condicions de l'edificació. 
- Parcel·la mínima: 2.000 m2 
- Façana mínima: 25 m 
- Ocupació: 25% 
- Alçada màxima 7 m (PB+PP) 
- Separació a vials i a veïns: 5 m 
- Coeficient d'edificabilitat: 0,35 m2/m2 
 
Quart.- Les normes de la Unitat d'actuació núm. 3 (Les Forquetes) inclosa a 
l'Article 63. Característiques urbanístiques de les unitats d'actuació, són les 
següents: 
 
Unitat d'actuació núm. 3 (Les Forquetes) 
Definició. 
Comprèn el terrenys de sòl urbà situats al nord del carrer Colomers. El perímetre 
és l'assenyalat als plànols d'ordenació. 
La superfície de la unitat és de 58.089 m2. 
Condicions d'ordenació. 
a) S'aplica la regulació de la zona d'edificació residencial jardí unifamiliar, clau (6), 
subzones a, b, c, c1; a més, cinc parcel·les qualificades amb la clau 6b es 
qualifiquen alternativament com a zona hotelera clau (8), condicionada a que sigui 
una parcel·la única, formada per les cinc parcel·les i destinada única i 
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exclusivament a l'ús hoteler, també es qualifica una zona amb la nova clau 
d'edificació industrial aïllada (13). 
b) El nombre màxim d'habitatges serà de 33. 
Condicions d'edificació 
S'aplica el sistema d'ordenació d'edificació aïllada. 
Condicions d'ús. 
S'admet l'ús d'habitatge unifamiliar, hoteler, apart-hotel, motel, llar de joventut o de 
la tercera edat, comercial, sanitàrio-assistencial, educatiu, sòcio-cultural, recreatiu, 
industria aïllada, bodega-celler, oficines i usos compatibles. 
Condicions de gestió.  
a) El sistema d'actuació és el de reparcel·lació per compensació bàsica. 
b) En l'execució de les determinacions urbanístiques, en el marc d'aquesta unitat 
d'actuació, s'hauran de cedir gratuïtament el terrenys per als usos i amb les 
extensions i situació expressades en el plànol normatiu. 
- Espais lliures 7.075 m2 
- Equipaments 3.268 m2 
- Vials  7.484 m2 
Condicions especials per desenvolupar la unitat d'actuació. 
a) A la zona d'edificació industrial aïllada (clau 13) les edificacions se situaran al 
sud de la parcel·la i es conservarà l'arbrat existent a excepció de l'espai en el que 
s'edifiqui, i en la zona d'accés i aparcament. 
b) El sistema de espais lliures i zona verda preservarà l'arbrat existent. 
c) La zona qualificada de unifamiliar clau (6) subzona c1, situada al nord del 
sistema d'espais lliures conservarà l'arbrat existent a excepció de l'espai en la que 
s'edifiquin els tres habitatges i l'accés. 
d) Per l'execució de la unitat d'actuació es redactarà el projecte de reparcel·lació i 
amb posterioritat o conjuntament el projecte d'urbanització. 
 
PLÀNOLS 
 
El plànol O-1 Zonificació s'incorporarà a les NNSS. 

 
Prades, desembre de 2012 

 
 
L'arquitecte municipal 
 
 
 
 
Josep Frederic Pérez Pastor 
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SEPARATA 
 
 

AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 
 

1. Ordenació vigent 
 
1. Cost de les obres d'urbanització 
 
El cost estimat de les obres d'urbanització s'estableix aplicant el preu unitari als 
espais lliures de 3 €/m2 i a la vialitat projectada de 93 €/m2. 
 
5.700 m2 espais lliures x 3 €/m2 17.100 € 
 
7.200 m2 vialitat x 93 €/m2 669.600 € 
 
Cost total de la urbanització 686.700 € 
 
2. Cost de les indemnitzacions. 
 
No es preveuen indemnitzacions a la present unitat d'actuació, degut a que es 
tracta de terrenys no urbanitzats i sense cap tipus de construcció a indemnitzar. 
 
3. Costos indirectes. 
 
Els costos indirectes de la gestió i desenvolupament de l'àmbit, es calcula en un 
10% sobre el cost de d'urbanització més les indemnitzacions, resultant una 
quantitat de: 
 
10% 686.700 € = 68.670 € 
 
4. Repercussió dels costos d'urbanització més indemnitzacions. 
 
La repercussió mitja de la present unitat d'actuació per superfície de solar 
d'aprofitament privat, descomptant el 10% d'aprofitament mig és de: 
 
(686.700 € + 68.670 €) / 35.550 m2 = 21,25 €/m2 sòl 
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2. Nova ordenació 
 
1. Cost de les obres d'urbanització 
 
El cost estimat de les obres d'urbanització s'estableix aplicant el preu unitari als 
espais lliures de 3 €/m2, a la vialitat projectada de 93 €/m2, i de 10 €/m2 per la 
zona de previsió de vialitat. 
 
7.075 m2 espais lliures x 3 €/m2 21.225 € 
 
6.400 m2 vialitat x 93 €/m2 595.200 € 
 
1.084 m2 previsió vialitat x 10 €/m2 10.840 € 
 
Cost total de la urbanització 627.265 € 
 
2. Cost de les indemnitzacions. 
 
No es preveuen indemnitzacions a la present unitat d'actuació, degut a que es 
tracta de terrenys no urbanitzats i sense cap tipus de construcció a indemnitzar. 
 
3. Costos indirectes. 
 
Els costos indirectes de la gestió i desenvolupament de l'àmbit, es calcula en un 
10% sobre el cost de d'urbanització més les indemnitzacions, resultant una 
quantitat de: 
 
10% 627.265 € = 62.726 € 
 
4. Repercussió dels costos d'urbanització més indemnitzacions. 
 
La repercussió mitja per aquesta unitat d'actuació per superfície de solar 
d'aprofitament privat, descomptant el 10% d'aprofitament mig es de: 
 
(627.265 € + 62.726 €) / 36.056 m2 = 19,14 €/m2 sol 
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3. Comparativa econòmica ordenació vigent i 
nova ordenació 

 
En els dos casos la repercussió està al voltant dels 20 €/m2 de sòl d'aprofitament 
privat, 21,25 €/m2 en el cas de la urbanització vigent i 19,14 €/m2 en la nova 
ordenació, variació que no es significativa i que està dintre dels preus de mercat. 
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NOTA SIMPLE INFORMATIVA 

DATOS DE INSCRIPCIÓN : 

FINCA DE PRADES N° : 2022, número IDUFIR 43003000357292 . 
Tomo: 1148 Libra: 43 Folio: 158 Inscripción : 4 Fecha: 03/02/1993 . 

DESCRIPCIÓN: 
RUSTICA : Otros rús tica 
RUSTICA.- Pieza de tierra, garriga, yermo , bosque, regadio y secana, situada en 
término de Prades , partida "Colomé"; de extensión cuat ro hectareas, cuarenta 
areas , setenta y cuatro centiareas . Linda : Norte , Teresa Bertran Ossa; Sur, 
Maria Pamies Homs y calle Colomers , antes con resto de finca de la cual se 
segregó la que se describe, Maria Llobregat y la confluencia del arroyo XIV y 
camino del Sanatorio ; Este, Juan Aliaga Julià y consorte, antes resto de finca 
de la cual se segregó la que se describe , cami no y resto de finca de la cua l se 
segregó la que se descibe, mediante c amino XV ; Oeste, Conrada Musté Juanpere, 
camino XIII dels Colomers y Rierol XIV , antes José Llobregat Ferré; Maria 
Llobregat Ferré y camino Colomés y mediante él, con otra finca de la parte 
vendedora. Consti tuye del poligono tres la parcela cien to cuarenta y uno del 
p lano parcelario del Catastro de Rústica del citada muni cipio . 
Referencia Catastral : NO CONSTA 

TITULARIDAD : 
LA ENTIDAD AYUNTAMIENTO PRADES con C. I.F. P4311 800I en cuan to a LA TOTALIDAD 
DEL PLENO DOMINIO. 

Adquirida por COMPRAVEN TA en virtud de Escritura Pública atorgada en 
L ' espluga De Francolí , ante el notaria Don MANUEL SAROBE OYARZUN el 17/12/1992 
Inscripción 4" . En la fecha tres de Febrero de l a ño mil novecientos noventa y 
tres . 

CARGAS: 

NO hay cargas registradas 

ASIENTOS VIGENTES DEL LIBRO DIARIO: 

NO hay documentes pendientes de despacho 

FECHA DE EXPEDICIÓN: Montblanc a 14 de Agosto de 2 . 012 . 

- ---FIN DE LA NOTA SIMPLE----

ADVERTENCIA : Los dato s consignades en la presente nota simple se refieren al 
día de la expedición antes de la apertura del Libro Oiari a y tienen valor 
puramente informativa conforme al articulo 222 de la Ley Hlpotecaria . 

MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los da tos de esta nota a 
fi che ros o bases informa ticas para la consulta indi vidual izada de persona s 
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físicas o jurídicas , inclusa expresando la fuente de informacíón 
27/02/1998). 

(B . O . E . 

A los efectos de la Ley Organíca 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de caracter personal queda informada de que : 

1 . - Confor me a lo díspuesto en las clausulas infonnativas incluidas en el 
modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente documento 
han sida incorporados a los libros de este Registro y a los fícheros que se 
llevan en b ase a d ichos libros , cuyo responsable es el Registrador . 

2 . - En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se 
reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición establecidos en la Ley Organica ci ta da pudiendo ejerci tar los 
dirigiendo un escrita a la dirección del Registro . 
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