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A.  MEMÒRIA 
 
0. Antecedents 
 
El PM4-Pla de millora urbana Carretera d’Amposta, al municipi de Tortosa, va ser aprovat 
inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió del 13 de juliol de 2009 i publicat al BOPT el 25 
de juliol de 2009.  
 
Durant el període d’exposició pública, l’Ajuntament de Tortosa va remetre el document 
aprovat inicialment al Departament de Medi ambient i Habitatge i la Comissió 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, sol·licitant els informes corresponents per a la seva 
aprovació definitiva. Cal afegir que durant aquest període no es va presentar cap 
al·legació. 
 
Amb data de 10 de setembre de 2009, els Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge va emetre un informe on es demanava que 
es completés el document del Pla de millora urbana amb l’informe ambiental 
corresponent, el qual es va incorporar en el document per a l’aprovació definitiva. 
 
En sessió de data 8 d’octubre de 2009, la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va 
emetre l’informe favorable, però supeditant l’aprovació definitiva del document a les 
prescripcions següents: 
 
1. Caldrà determinar una clau específica per la construcció d’habitatges de protecció 
pública, i els terminis per a la seva execució i construcció, en compliment dels articles 
66.4, 80 i 57.7 del Reglament de la Llei d’urbanisme.  
Per l’habitatge públic es crea la clau HP que inclou tant l’habitatge en règim general 
com especial. Per l’habitatge públic concertat es crea la clau HPPC.  
Els articles 11 i 13 de la normativa del document per a l’aprovació definitiva recolliren 
aquestes especificacions, així com el punt 9.Justificació numèrica de la memòria i el 
plànol O1.Zondificació. 
D’acord amb l’article 14 de la normativa del PMU es fixa un termini d’inici màxim de les 
obres de dos (2) anys a comptar de la finalització de les obres d’urbanització i un termini 
de finalització de tres (3) anys a comptar de l’obtenció de la llicència d’obres, en 
coherència amb l’article 83.2.e del RLU.  
 
2. Cal reservar part del sostre per a un ús diferent del residencial, per tal de potenciar la 
mixticitat d’usos als nous eixamples de la ciutat. 
En conformitat amb el que disposa l’article 13.3 de la normativa del PMU, els usos 
compatibles poden desenvolupar-se exclusivament a la planta baixa a excepció dels 
usos hotelers, residencial especial, el d’oficines i públic administratius que també són 
admesos a les plantes pis.  
Pel que fa a l’ús comercial s’estarà al que disposa la Llei 18/2005, de 27 de desembre, 
d’equipaments comercials i el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials, sens 
perjudici de les futures revisions i altres legislacions sectorials que s’aprovin, com el recent 



PM4 - PLA DE MILLORA URBANA CARRETERA D’AMPOSTA. TEXT REFÓS 
Tortosa novembre 2010 
 

 
 
 
 

6

Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials que 
caldrà complir per a la implantació de l’ús comercial a la planta baixa.  
 
3. Caldrà fixar als plànols d’ordenació la divisió poligonal tal com regula l’article 66g) del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei 
d’urbanisme, així com l’article 87d) del reglament d’aquesta. 
D’acord amb l’apartat E. Pla d’Etapes de la Memòria, es fixa una única etapa pel 
desenvolupament del PMU.  
Es fixa un termini de dos (2) anys a comptar de l’aprovació definitiva del Pla per a 
l’aprovació del projecte d’urbanització i el de reparcel·lació i, a comptar d’aquest 
moment, un termini de cinc (5) any per a la sol·licitud de les llicències.  
 
4. Caldrà que el capítol de compromisos, s’adeqüi a la Llei i contingui totes les obligacions 
que adquireixi el promotor per a dur a terme els desenvolupament urbanístic del sector, i 
s’aporti corresponent signat per aquest. 
De conformitat amb el regulat a l’article 114 del DL 1/2005, de 26 de juliol per el que 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, les despeses d’urbanització aniran per 
compte de les persones propietàries del sector PM4 Pla de Millora carretera d’Amposta i, 
per tant es farà càrrec de: 
- Les obres d’urbanització. 
- Les despeses dels enderrocs dels edificis existents de les antigues instal·lacions. 
- Les despeses de redacció del Pla de millora, del projecte d’urbanització i dels    
instruments de gestió urbanística.  
- Les despeses de formalització i inscripció als registres públics dels acords i operacions 
jurídiques derivades dels instruments de gestió urbanística.  
Igualment, en el mateix sentit i, d’acord amb el que disposa l’article 38 del mateix text 
legal, s’exerciran i compliran els drets i deures que estableix la llei en el marc de la 
legislació aplicable, tot d’acord amb les determinacions d’aquesta Llei pel que fa al 
planejament, la gestió i l’execució en matèria urbanística obligant-se a destinar el sòl a 
l’ús previst per a l’ordenació urbanística i, complint les càrregues que aquesta imposa.  
 
Per tal d’incorporar les prescripcions que demanen els informes del Serveis Territorials de 
les Terres de l’Ebre del Departament de Medi Ambient i Habitatge i de la Comissió 
d’Urbanisme, en el document de Pla de millora urbana, aprovat inicialment, s’ha 
adjuntat, com a annex 1 l’Informe ambiental del PM4-Pla de Millora urbana Carretera 
d’Amposta, Tortosa (Terres de l’Ebre) i s’han modificat els articles 11 i 13 de la normativa, 
així com el punt 9.Justificació numèrica de la memòria i el plànol O1.Zondificació. 
 
De la mateixa manera, s’ha aprofitat per a esmenar un error material detectat en el 
plànol O4.Distribució habitatges (no normatiu), corregint-se les discordances entre 
l’esquema i la llegenda pel que fa referència la distribució dels habitatges. 
 
Amb data de 31 de maig de 2010, el departament de Governació, Atenció al ciutadà, 
Trànsit, Seguretat i Medi ambient de l’Ajuntament de Tortosa va emetre un informe 
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favorable referent a l’Informe Ambiental del Pla de Millora urbana “Ctra. Amposta”, però 
amb els condicionants següents: 
1. Manca aportar la documentació requerida en l’article 66.1.i del Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el TRLUC, en el qual es demana la memòria 
ambiental, la qual haurà de tenir el contingut mínim expressa en l’article 110.1 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.  
Tal i com s’ha exposat en l’apartat 1.2. Marc legal de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental 
del Pla de Millora urbana “Ctra. Amposta”,  aquest planejament no està sotmès a 
avaluació ambiental, donat que desenvolupa planejament derivat d’un planejament 
adaptat a la nova llei, i per tant ja incorpora la seva avaluació ambiental. En coherència 
no cal Memòria Ambiental, ni per tant els continguts que es sol·liciten. 
Pel que fa  a la sol·licitud de la memòria ambiental, a la qual fa referència a l’article 66.1 
del Text Refós de la Llei d’urbanisme, els continguts i informació integrats en el document 
ambiental són suficients aquells on s’ha estimat que aquest planejament pot tenir 
incidències ambientals, els quals també s’han justificat.  
 
2. Concretament es demana: 
2.1. Manca justificar la valoració dels probables efectes significatius dels principals 
impactes del pla sobre la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna, la flora, la 
terra, l’aigua, els factors climàtics, els bens materials, el patrimoni cultural incloent el 
patrimoni arquitectònic, el paisatge i la interrelació entre aquests factors. 
Forma part del punt 4 del document d’informe ambiental. 
 
2.2. Dintre de la descripció dels aspectes ambientals cal valorar també la qualitat de 
l’ambient atmosfèric, i la contaminació acústica, tot tenint en compte la legislació vigent 
aplicable. 
Forma part del punt 4 del document d’informe ambiental. 
 
2.3. Manca descriure de manera objectiva i concreta les repercussions significatives sobre 
el medi ambient de l’ordenació proposada. 
Forma part del punt 5 i següents del document d’informe ambiental. 
 
2.4. Manca descriure de manera objectiva i concreta les mesures adoptades per al 
foment de l’eficiència energètica, estalvi de recursos (energètics, de sòl, aigua...) i millora 
del medi ambient en general de l’ordenació proposada. 
Forma part del punt 8 del document d’informe ambiental. 
 
2.5. Cal establir un pla de mesures de control i seguiment ambiental especificades a 
especificar en l’informe ambiental, mitjançant aquest pla de seguiment s’han d’establir 
els punts crítics de control (indicadors ambientals) per a cada fase d0obra, així com 
durant l’explotació de la mateixa, per tal de comprovar el grau de compliment dels 
objectius medi ambientals marcats en l’informe ambiental del pla, i les possibles accions 
correctives a emprendre. 
Forma part dels punts 7 i  9 del document d’informe ambiental. 
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Amb data de 26 de novembre de 2010, l’Agència Catalana de l’aigua va emetre un 
informe favorable referent al Pla de Millora urbana “Ctra. Amposta”, amb els 
condicionants següents: 
1. S’hauran de complir les condicions d’execució establertes en l’informe de l’empresa 
gestora del servei. 
2. El promotor haurà d’assumir els costos de les infraestructures necessàries per tractar el 
nou cabal generat. 
Aquests consideracions es compliran en el moment de l’execució de l’obra. 
 
Els esmentats canvis introduïts al document, no han suposat en cap cas una modificació 
substancial respecte al document aprovat amb caràcter inicial. 
 
1. Iniciativa 
 
Aquest Pla de millora urbana és d’iniciativa privada corresponent a CONSULTORA DE 
EDIFICACIONES URBANAS, SL, amb seu a la Avenida Academia General Militar 52, de 
Saragossa, i NIF B99141426. 
 
2. Estructura de la propietat. 
 
Els propietaris afectats i les seves adreces es relacionen en el quadre següent: 
 
N. Ref. Cadastral Nom Propietari 
1 0960408108 CONSULTORA DE EDIFICACIONES URBANAS, SL 

 
En el plànol I3 Estructura de la propietat s’identifica gràficament la propietat afectada. 
 
3. Delimitació del sector de planejament. 
 
L’àmbit d’aquest Pla de millora urbana es defineix gràficament en els plànols d’informació 
i d’ordenació. 
El sector està clarament delimitat per elements de forta presència: 

- Al nord amb la futura via verda corresponent al traçat ferroviari. 

- Al sud amb el carrer d’Amposta. 

- A l’est amb la resta d’illa de sòl urbà, clau 3, amb façana al carrer d’Amposta. 

- A l’oest amb l’antiga carretera de València. 

L’àmbit així definit, i com a transcripció del vigent recollit al POUM de Tortosa, té una 
superfície real, segons topogràfic que s’incorpora a la documentació del Pla de millora, 
de 4.827,00 m2. 
 
4. Planejament vigent. Paràmetres d’aplicació. 
 
El marc urbanístic vigent es el que ve determinat pels documents següents:  
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− “Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tortosa”, aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en data de 27 de juliol de 2007. 

Els paràmetres d’ordenació vigent, d’acord amb la fitxa del PM 4 Pla de Millora Carretera 
d’Amposta, són: 

1.- Àmbit 
a. Comprèn els terrenys situats entre la carretera d’Amposta i el ferrocarril a la riba dreta 
del riu Ebre, al sud de Ferreries. 
b. La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 4 –Qualificació i gestió del sòl – 
escala 1/3000, és de 4.769 m2. 
2.- Objectius 
a. Regular i ordenar la potencial transformació d’aquests terrenys en coherència amb 
l’ordenació general de l’entorn on està localitzada. 
 
3.- Condicions d’ordenació, edificació i ús: 
a. Coeficient d’edificabilitat bruta i aprofitament mitjà del sector serà de 1,20 m2st/m2s 
b. La densitat màxima d’habitatges serà la que resulti d’assignar un sostre de 100 m2 per 
habitatge a l’edificabilitat del sector. 
c. Percentatges: els percentatges mínims de cessió, que es podran ajustar en cada 
sistema, el percentatge mínim de sòl públic i el màxim de sòl privat d’aquest sector seran 
el següents: 
 
RESERVES DE SÒL PÚBLIC   Viari:   23% 
     Espais lliures:  36% 
     Equipaments:  No s’estableix 
 
     SÒL PÚBLIC mínim: 59% 
 
SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT: Residencial:  41% 
 
     SÒL PRIVAT màxim: 41% 
 
A aquests sòl de cessió, caldrà afegir el 10% d’aprofitament mitjà establert a l’article 43.1a 
de la Llei d’Urbanisme i d’acord amb aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
d. Reserves de sòl per habitatges protegits. El desenvolupament del sector haurà de  
reservar com a mínim, el sòl corresponent al 35% (25% en règim protegit més el 10% de 
modalitat concertat) del sostre que es qualifiqui per a ús residencial i el 35% dels 
habitatges del sector. 
e. Determinacions fonamentals de l’ordenació. 

- L’àmbit delimitat s’ordenarà seguint les directrius assenyalades en els plànols 
d’ordenació. 

f. Relació de zones: el sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del 
qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà segons el que el POUM estableix 
per a la següent zona preferent a detallar, clau (): 
 - Zona residencial en edificació oberta, clau (3). 



PM4 - PLA DE MILLORA URBANA CARRETERA D’AMPOSTA. TEXT REFÓS 
Tortosa novembre 2010 
 

 
 
 
 

10

Les condicions paramètriques d’edificació i ús de la mateixa es determinen al Títol V. 
Qualificació del sòl. Regulació de les zones d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal. 
 
4.- Condicions de gestió. 
a. Es determina un únic polígon d’execució, que s’executarà pel sistema de 
reparcel.lació, dintre de les modalitats privades previstes en la LU, ja sigui compensació o 
concertació. 
b. El desenvolupament d’aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el 
mateix es faran càrrec dels costos d’urbanització del sistema viari i del sistema d’espais 
lliures. 
c. D’acord amb la LU, el termini per a l’inici de la construcció dels habitatges previtos per 
aquest polígon serà de 6 anys a partir de la data d’aprovació definitiva d’aquest Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal. El document de Pla especial establirà amb precisió 
els terminis d’inici i acabament de l’edificació d’aquests habitatges. 
 
Per últim, cal efectuar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, prèviament al 
desenvolupament del sector, si l’execució del planejament d’aquest sector comporta 
una inversió conjunta superior a 25 milions d’euros.  
 
5. Estat actual 
 
La proposta de delimitació de l’àmbit d'intervenció no va més enllà, segons les 
determinacions del Planejament vigent, de l’actual parcel·la ocupada per les 
instal·lacions de l’antiga fàbrica de producció de pinsos compostos per a l’alimentació 
porcina, situades al municipi de Tortosa, Baix Ebre, i engloba l’àmbit definit com a PM 4 
Pla de Millora Carretera d’Amposta, de 4.827,00 m2 de superfície, segons topogràfic 
actualitzat. És per tant un àmbit de propietari únic. 

Actualment es troba ocupat per les instal·lacions en desús de l’antiga fàbrica abans 
esmentada, de les quals cal remarcar per la seva presència i magnitud els diferents sils 
situats a la banda nord-oest de l’àmbit. La resta d’edificacions i instal·lacions no 
presenten característiques especials i estan en un relatiu bon estat de conservació. La 
situació actual de les diverses edificacions i instal·lacions queda clarament explicat en el 
plànol topogràfic que s’adjunta en els plànols d’informació. 
 
L’àmbit de la Modificació puntual de referència queda reflectit en tots els plànols 
d’aquest document urbanístic i de la descripció física del seu àmbit.  
 
6. Objectius del Pla 
 
Els objectius principals de l’actuació són: 
 
a) Incorporar al teixit urbà, efectuant una operació de reforma interior, i de transformació 
d’usos, els terrenys de propietat de CONSULTORA DE EDIFICACIONES URBANAS S.L, i que 
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corresponen a les instal·lacions de l’antiga fàbrica de producció de pinsos compostos per 
a l’alimentació porcina situada a la Carretera d’Amposta. 
b) Incrementar la qualitat de vida dels habitants actuals i futurs de l’entorn de les 
instal·lacions. 
c) Materialitzar els paràmetres de desenvolupament del sector fixats en el POUM de 
Tortosa per a la concreció dels paràmetres de desenvolupament del sector PM 4 Pla de 
Millora Carretera d’Amposta, proposant una ordenació de l’edificació coherent amb les 
condicions del sòl urbà que envolta als terrenys objecte del Pla de millora. 
d) Regular les condicions de compatibilitat dels diversos usos de sòl per a garantir la 
qualitat de vida adient als nous usos a establir en el sector. 
e) Efectuar les reserves de sòl per a zones verdes i espais lliures i equipaments legalment 
establertes. 
f) Permetre un aprofitament privat que faci viable l’operació urbanística que es proposa. 
 
7. Descripció del pla. Justificació de la proposta. Necessitat i conveniència.  
 
L’ordenació del sector PM 4 Pla de Millora Carretera d’Amposta planteja la disposició del 
volum principal seguint les directrius de la vialitat que defineix l’àmbit, és a dir la Carretera 
de València i la d’Amposta, concretant un edifici en L que mitjançant la disposició d’una 
planta baixa palafítica obligatòria cap al front amb la carretera de València, permet 
posar en valor tant la vialitat cívica, prevista pel POUM com ampliació de l’antiga 
carretera, com la zona verda pública que estructura l’interior de l’àmbit. 
 
En aquest interior es situa un altre volum edificatori, de forma rectangular, que ajuda a 
definir la relació de la zona verda pública amb la via verda situada a una cota superior, i 
que correspon a l’antiga línia fèrria. 
 
Per últim es planteja un volum en alineació a vial, en el front de la Carretera d’Amposta, 
d’alçada i profunditat edificable segons paràmetre vigents. 
 
Pel que fa a l’espai públic, tal i com ja s’ha explicat, es planteja la zona verda 
bàsicament en la situació prevista pel POUM, tot i que s’han previst un reajustos 
encaminats a solucionar problemes de veïnatge amb les edificacions existents amb 
façana a la carretera d’Amposta i a l’àmbit del Pla de millora. Així on el POUM preveia de 
manera indicativa una zona edificable confrontant amb les edificacions de la carretera 
d’Amposta, el Pla de millora proposa la seva qualificació com a zona verda, per tal 
solucionar la problemàtica de les obertures existents en les edificacions. De igual manera, 
i per tal d’incrementar l’espai d’ús públic, el Pla de millora planteja l’obligatorietat de l’ús 
públic dels espais privats ocupats per aparcament fora de la projecció dels edificis així 
com dels espais de la planta baixa palafítica del volum principal. 
 
Es planeja també l’ampliació de la via cívica cap a la carretera d’Amposta. 
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8. Determinacions 
 
El Pla de millora urbana concreta l’ordenació detallada de l’àmbit que abasta, 
mitjançant:  

− la divisió del sòl en sistemes i zones. 

− la definició de les condicions de parcel·lació i pel desenvolupament de les 
edificacions en les diferents zones. 

− l’establiment de les condicions de gestió i el pla d’etapes del sector. 

 
9. Justificació numèrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superfície del sector 4.827 4.827

APROFITAMENTS
edif. bruta: 1,20 m²st/m²s  

residencial 100% 5.792 100% 5.792
habitatge lliure 65% 3.765 65% 3.765

habitatge protegit 35% 2.027 35% 2.027

terciari 0% 0 0% 0
100% 5.792 100% 5.792

densitat: 1 hab/100m²st

habitatge lliure 65% 37 65% 37
habitatge protegit 35% 21 35% 21

100% 58 100% 58

CESSIONS

zona verda 36% 1.738 38% 1.847
equipament 0% 0 0% 0
viari 5% 260
complement viari 21% 1.025

59% 2.848 65% 3.131

ZONES

3a - 3a(HP) 34% 1.621
3b(HPPC) 2% 74

41% 1.979 35% 1.694

 RESERVA DE SOSTRE I D'HABITATGES DE PROTECCIÓ - PLA DE MILLORA URBANA

hab (u) m² sostre hab (u) m² sostre

habitatge lliure 65% 38 3.765,06 65% 37 3.765,06
habitatge de protecció oficial 25% 1.448,10 25% 15 1.448,10
habitatge concertat 10% 579,24 10% 6 579,24

100% 58 5.792,40 100% 58 5.792,40

20

P. VIGENT PLA DE MILLORA URBANA

23% 1.110
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10. Fonament legal 
 
L’objecte del Pla de millora urbana s’ajusta a les finalitats expressades en l’article 68 del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, en sòl urbà consolidat, d’acord amb l’apartat b) d’aquest article, en el 
sentit que els plans de millora urbana tenen per objectiu l’acompliment d’operacions de 
revitalització del teixit urbà, per a garantir el manteniment o el restabliment de la qualitat 
de vida (article 68.5 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol).  
 
Quant a la documentació, el Pla de millora urbana conté les determinacions pròpies de 
la seva naturalesa i finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, 
plànols i normes corresponents. 
 
El Pla de millora urbana conté la documentació que requereix l’article  66 en relació al 
168. 7 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol: memòria i estudis justificatius i 
complementaris; plànols d’informació i d’ordenació; normes reguladores dels paràmetres 
d’ús i d’edificació del sòl; avaluació econòmica de la promoció. Fa també referència 
pertinent a la informació mediambiental i a la sostenibilitat de la promoció. 
 
Així mateix, el Pla de millora es desenvolupa en compliment de les determinacions del Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal de Tortosa i dels paràmetres fixats a la fitxa del PM 4 
Pla de Millora Carretera d’Amposta. 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓ D'APROFITAMENTS PER BLOCS
paràmetres màxims proposta h lliure h concertat h protegit

sòl (m²) ocup (m²) index st (m²) index st (m²) hab (u) m²/hab
bloc 1 1.209,25 1.139,25 0,94 3.765,06 3,11 3.765,06 37 89,96

pb 436,50 436,50 0
p1 874,25 874,25 9 97,14
p2 1.013,75 1.013,75 11 92,16
p3 1.013,75 1.013,75 11 92,16
pA 426,81 426,81 6 71,14

bloc 2 411,00 341,28 0,83 1.827,72 4,45 1.827,72 19 96,20
pb 332,00 332,00 3 110,67
p1 332,00 332,00 3 110,67
p2 332,00 332,00 4 83,00
p3 332,00 332,00 4 83,00
p4 332,00 211,90 120,10 4 83,00
p5 167,72 167,72 2 83,86

bloc 3 73,93 73,93 1,00 199,62 2,70 199,62 2 99,81
pb 73,93 73,93 1
p1 73,93 73,93 1 99,81
p2 51,76 51,76 0 99,81

total 1.694,18 1.554,46 3,42 5.792,40 3.765,06 579,24 1.448,10 58

habitatge lliure 3.765,06
habitatge de protecció oficial 1.448,10
habitatge concertat 579,24
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11. Relació de plànols i documents annexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES 
 

Annex 1. Informe ambiental del PM4-Pla de Millora Urbana Carretera d’Amposta 
Annex 2. Càlcul consums aigua sector PM4. 
Annex 3. Certificació municipal de suficiència en la concessió d’aigües per a 

l’abastament del sector PM4. 

I1 Situació 1: 5.000
I2 Ortofotomapa 1: 5.000
I3 Aixecament topogràfic. Propietats. 1: 500
I4 Planejament vigent 1: 500
I5 Serveis existents 1: 500

O1 Zonificació 1: 500
O2 Ordenació. Planta 1: 500

O2a Ordenació.Seccions 1: 500
O2b Ordenació.Seccions 1: 500

O3 Alineacions i rasants 1: 500
O4 Distribució habitatges. Proposta indicativa. 1: 1.000
O5 Serveis proposats. Proposta indicativa. 1: 1.000

O6a Urbanització. Proposta indicativa. 1: 500
O6b Volumetria. Proposta indicativa. 1: 500
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B. NORMES 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte i marc legal. 
 
1. Les normes presents són part integrant del PM 4 Pla de Millora Urbana Carretera 

d’Amposta. 
 
2. El Pla de millora urbana té per objecte definir la regulació de l’ordenació del sector. 
 
3. Aquest Pla especial de millora urbana s’empara en la normativa urbanística vigent, en 

concret: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tortosa, el Decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que 
la desenvolupa i altres disposicions d’aplicació. 

 
4. En tot allò que no estigui previst en aquest Pla de millora urbana seran d’aplicació 

supletòria les normes urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de 
Tortosa i altres normatives vigents sobre edificació, habitatge, indústria, estètica i 
mediambient. 
 

Article 2. Contingut. 
 
El contingut d’aquest Pla de millora urbana dóna compliment a allò previst en l’article 68 i 
concordants del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, això com l’article 77 i següents 
del Reglament de Planejament i l’article 58 de les normes urbanístiques de les Normes 
subsidiàries i està format pels documents següents: 
 
A. Memòria 
B. Normes 
C. Gestió 
D. Estudi econòmic i financer  
E. Pla d’etapes 
F. Justificació mediambiental 
G. Mobilitat sostenible 
H. Plànols 
I. Annexes 
 
Article 3. Obligatorietat. 
 
Les determinacions d’aquest Pla de millora urbana obliguen per igual a l’administració i 
els particulars, i totes les actuacions i intervencions en el seu àmbit, públiques a privades, 
provisionals o definitives, han de subjectar-se al mateix. 
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Article 4. Interpretació. 
 
1. Aquestes normes s’interpreten atenent al seu contingut i amb subjecció als objectius i 

finalitats  expressats en la Memòria. 
 
2. En cas de discrepància entre les determinacions gràfiques i les escrites prevaldran les 

primeres. En cas de discrepància entres diferents determinacions gràfiques, 
prevaldran primer les que es donin acotades i, si no és així, les que figurin a l’escala 
gràfica més detallada.  

 
Article 5. Modificació. 
 
Les previsions d’aquest Pla de millora urbana podran ser modificades, prèvia motivació i 
justificació, seguint els mateixos tràmits que per la seva formulació i aprovació, d’ofici o a 
petició dels interessats, segons que preveu la legislació vigent. 
 
 



PM4 - PLA DE MILLORA URBANA CARRETERA D’AMPOSTA. TEXT REFÓS 
Tortosa novembre 2010 
 

 
 
 
 

17

TÍTOL II. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT 
 
Article 6. Definició i delimitació dels polígons d’actuació 
 
L’àmbit d’aquest Pla de millora urbana es constitueix en un únic polígon d’actuació 
urbanística on dur a terme una gestió urbanística integrada d’acord amb els conceptes 
establerts en els articles 112 i 111 de la Llei d’urbanisme, següent: 
 
– Polígon d’actuació urbanística de l’àrea PM 4 Pla de Millora Carretera d’Amposta. 
 
Article 7. Sistema d’actuació i pla d’etapes 
 
1. El sistema d’actuació previst per a la gestió del polígon d’actuació urbanística 
delimitat, d’acord amb el que estableix l’article 115 de la Llei d’urbanisme, és el de 
reparcel·lació modalitat de compensació bàsica, regulat per l’article 124 i següents de la 
mateixa Llei. 
 
2. El desenvolupament del polígon d’actuació urbanística es determina en una única 
etapa. 
 
Article 8. Normes generals de les construccions 
 
1. Les normes generals d’edificació, quant a llicencies i condicions mínimes de les 
construccions es regulen segons el que disposen el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 
de Tortosa vigent i, en el seu defecte, per les determinacions de la Llei d’urbanisme. 
 
2. Les condicions tècniques de les obres, en relació a les vies públiques, es regiran segons 
el que determinen les ordenances municipals vigents, en tot allò que no contradigui el Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal de Tortosa. 
 
Article 9. Deure de cessió del sòl amb aprofitament 
 
En l’àmbit del Polígon d’actuació urbanística de l’àrea PM 4 Pla de Millora Carretera 
d’Amposta cal preveure la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic d’acord amb el 
que disposa l’article 43 de la Llei d’urbanisme. 
 
El sostre corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic, serà destinat obligatòriament a 
habitatges de protecció. 
 
Article 10. Concreció de l’ordenació de volums. 
 
La concreció de l’ordenació volumètrica es la que apareix grafiada al plànol 
O2.Ordenació de l’edificació. 
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Tanmateix, en el cas de propietari únic o per mutu acord de tots els propietaris d’una illa, 
es poden ajustar les alineacions interiors de l’illa per mitjà de la reparcel·lació o bé en el 
moment d’atorgar-se la llicència d’edificació, sempre dins dels paràmetres de l’edificació 
mínims i màxims prescrits per aquestes Normes i sense augmentar l’aprofitament urbanístic 
de l’illa, d’acord amb l’article 94 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
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TÍTOL III . NORMES REGULADORES 
 
CAPÍTOL 1. SISTEMES I ZONES D’APROFITAMENT PRIVAT. 
 
Article 11. Divisió en Sistemes i Zones 
 
Aquest Pla de millora urbana, ateses les preexistències i els objectius a assolir expressats en 
la Memòria, concreta l’ordenació física detallada del sòl de l’àmbit que abasta, 
mitjançant la seva divisió en sistemes i zones, tal i com segueix: 
 
Sistemes : 
− Sistema viari 
− Sistema de Complement de vialitat     (clau Cv) 
− Sistema de Parcs i Jardins       (clau V) 
 
Zones : 
− zona Residencial en edificació oberta: 

− subzona de blocs o torres aïllats Ctra Amposta   (clau 3a) 
− subzona d’edificació alineació a vial Ctra Amposta  (clau 3b) 

 
Dins de la subzona de blocs o torres aïllats Ctra Amposta, clau 3a, es concreta la situació 
dels habitatges de Protecció (HPO) o Assequibles (HA), (3a(HP)). Tota la subzona 
d’edificació alineació a vial Ctra Amposta, clau 3b, es destina a habitatges Assequibles 
(HA), (3b(HPPC)). 
 
Dites reserves corresponents als sòls destinats a encabir la reserva del 25% del sostre 
residencial per a l’Habitatge de Protecció Oficial i la reserva del 10% del sostre residencial 
per a l’Habitatge Assequible.  
 
CAPÍTOL 2. REGULACIÓ DELS SISTEMES. 
 
Article 12. Normes generals dels sistemes 
 
1. Els sòls adscrits a algun dels sistemes assenyalats en aquest Pla de millora urbana tenen 
caràcter i titularitat pública.  

 
2. Les disposicions d’edificabilitat i ús d’aquests queden regulats en les fixades amb 
caràcter general per a tot el municipi al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tortosa 
vigent. 
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CAPÍTOL 3. REGULACIÓ DE LES ZONES. 
 
Article 13. Subzones 3a i 3b. Definició, identificació i localització 
 
Les subzones de clau 3a i 3b pertanyen a zona Residencial en edificació oberta, de clau 
3, definida pel Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tortosa, i s’identifiquen en el 
plànol O1 Zonificació. 
 
Es localitzen en l’àmbit del sector de l’àrea PM 4 Pla de Millora Carretera d’Amposta i 
respectivament corresponen a les tipologies següents: 

− subzona de blocs o torres aïllats Ctra Amposta   (clau 3a) 
− subzona d’edificació alineació a vial Ctra Amposta  (clau 3b) 

 
Es concreta la situació obligatòria dels habitatges de Protecció o Assequibles (HPO i HA) 
dins les claus 3a(HP) i 3b(HPPC) del Pla de millora. 
 
13.1. Definició i objectius  
 
Les àrees en sòl urbà qualificades de zona Residencial en edificació oberta, subzones 3a i 
3b responen a la regulació dels extrems urbanístics del sector de l’àrea PM 4 Pla de Millora 
Carretera d’Amposta, objecte d’aquest Pla de millora urbana. 
 
El tipus d’edificació és aquestes subzones requereix tipologies edificatòries en l’alineació 
del carrer entre mitgeres, adossades, amb les veïnes formant continuïtat de façana al vial 
o aïllada en agrupació d’edificis en alçada  
 
Els trets més notoris de la ordenació són: 
− Regulació global de les unitats compositives per tal d’evitar distorsions i procurar 

l’homogeneïtat en el conjunt final. 
− Unitats compositives amb un percentatge de façana elevat i de fondària edificable 

limitada. 
− Alçades de les edificacions de planta baixa i de dues a cinc plantes pis, amb 

regulació de la reculada obligatòria de cadascuna de les plantes. 
− Espais de parcel·la lliures d’edificació en alçada destinats a l’ús pública e coherència 

amb els jardins públics que envolten les edificacions. 
− Edifici singular de referència amb la incorporació d’una ordenació amb planta baixa 

palafítica, sobre el nou complement viari de la carretera de València, com a accés a 
la nova zona verda pública proposada. 

− Concreció dels espais mínims de planta baixa no edificables ni computables a efectes 
de l’edificabilitat permesa pel que fa a la clau 3a. 

 
13.2. Condicions d’ús 
Dins dels usos admissibles s’estableix per totes les zones del sector com a ús principal el 
d’habitatge, i com a usos compatibles, excepte per a la reserva prevista per a Habitatges 
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de protecció, HPO, i assequibles, HA, l’hoteler, el residencial especial, el comercial, el 
d’oficines, l’industrial de la 1ª categoria, els estacionaments i aparcaments, l’educatiu, el 
sanitari-assistencial, el socio-cultural, el recreatiu, l’esportiu, el públic-administratiu i el 
d’abastament. 
 
13.3. Intensitat i limitacions dels usos 
 
1. L’edificabilitat de cada subzona és conseqüència de l’aplicació dels diferents extrems 
que defineixen els volums edificables possibles, així com l’índex d’edificabilitat net serà 
funció d’aquests paràmetres d’ordenació. 
 
2. Els usos compatibles es poden desenvolupar exclusivament en planta baixa a excepció 
dels usos hoteler, residencial especial, d’oficines i públic-administratius que s’admeten 
també en plantes pis. 
 
3. Pel que fa a l’ús comercial s’estarà al que defineix la Llei 18/2005, de 27 de desembre, 
d’equipaments comercials, i el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials, sens 
perjudici de les futures revisions i altres legislacions sectorials que s’aprovin. 
 
4. En sòl privat es complirà amb les següents dotacions de places d’aparcament: 

 
- 1 plaça d’aparcament per habitatge. 
- 1 plaça d’aparcament per cada 100 m2 de superfície útil per als usos 

compatibles d’oficines, industrial de la 1ª categoria i públic-administratiu. 
- 1 plaça per cada 4 habitacions dobles o l’equivalent en senzilles per a l’ús 

hoteler i residencial especial. 
- 1 plaça d’aparcament per cada 100 m2 de superfície de venda 

comercial. 
 
Article 14. Densitat d’habitatges. Terminis d’inici i finalització de la construcció dels 
habitatges de protecció pública i assequibles. 
 
1) El nombre màxim d’habitatges establert per a cada illa o unitat compositiva en el 
plànol O2 Ordenació de l’edificació es considera una determinació fonamental d’aquest 
Pla de millora urbana i en cap cas pot sobrepassar-se. 
 
2) S’admeten habitatges independents a les plantes àtic dels tres blocs. 
 
3) S’estableixen els següents terminis d’inici i finalització de la construcció dels habitatges 
de protecció pública i assequibles: 
Habitatges  de protecció oficial i assequibles: 
S’estableix un termini màxim d’inici de les obres de dos anys a partir de la finalització de 
les obres d’urbanització i un termini de finalització de 3 anys a partir de l’obtenció de la 
llicència d’obres, en coherència amb l’article 83.2.e del RLU. 
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Article 15. Condicions de parcel·lació 
 
1. A la subzona 3a la parcel·la mínima correspon a la superfície de zona, i es determina 
gràficament en el plànol O2 Ordenació de l’edificació. 
 
2. A la subzona 3b la parcel·la mínima correspon a la superfície de zona, i es determina 
gràficament en el plànol O2 Ordenació de l’edificació.  
 
Article 16. Ocupació del sòl i vols 
 
1. La ocupació de la planta baixa queda establerta de forma normativa en el plànol O2 
Ordenació de l’edificació. 
 
2. L’àrea màxima ocupable per als vols de l’edificació, limitada pel sostre màxim assignat 
a aquest concepte per a cada unitat edificatòria, es regula d’acord amb les 
determinacions del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tortosa per a la clau 3. 
 
3.Les plantes soterrades destinades a aparcament no poden ultrapassar la superfície de 
zona i la part situada fora de la profunditat edificable definida serà obligatòriament d’ús 
públic. 
 
Article 17. Altura reguladora màxima i nombre de plantes màxim 
 
1. A la subzones 3a el nombre màxim de plantes és planta baixa i quatre o cinc plantes 
pis. A la subzona 3b el nombre màxim de plantes és de planta baixa i dues plantes pis.  
 
2. L’altura reguladora màxima es defineix específicament per a cada edifici en el plànol 
O2.Ordenació de l’edificació, mitjançant la cota de coronament, referides en cada cas 
a la cota dels vials o sòl públic a que dóna front l’edificació. 
 
3. L’altura reguladora màxima s’estableix en funció del nombre de plantes màxim, i 

d’acord amb el següent quadre: 
 

  altura reguladora màxima 
PB + 2  10,30 metres 
PB + 4  13,40 metres 
PB + 5  16,50 metres 

 
- A totes les subzones, les cobertes dels edificis podran ser inclinades o planes. 
 
4. S’admeten exclusivament, per sobre de la última planta àtic, els elements tècnics de les 

instal·lacions (parts integrants dels serveis de l’edifici de caràcter comú, com caixes 
d’escales, maquinària d’ascensor, dipòsits de reserva d’aigua, de refrigeració o 
acumuladors, instal·lacions especials, conductes de ventilació o fums, claraboies, 
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antenes de telecomunicació, ràdio i televisió, elements de suport per a estendre i 
assecar la roba i d’altres que comunament tinguin aquest valor d’element tècnic i 
que no suposin parts de l’edifici que es puguin comercialitzar independentment).  

 
Article 18. Perímetre regulador  
 
Les alineacions dels volums edificables es regulen en el plànol O2 Ordenació de 
l’edificació en base a la definició dels paràmetres següents:  
 

– Alineació obligatòria de l’edificació fixa o obligatòria 
– Alineació de l’edificació flexible màxima 
– Gàlib màxim a les plantes àtic. 

 
L’ocupació màxima a les plantes àtic queda normativament establerta pels gàlibs definits 
en el plànol O2. Ordenació de l’edificació. Només per al cas del Bloc-1, els nuclis de 
comunicació podran ocupar l’espai exterior al gàlib de la planta àtic sens perjudici del 
seu còmput a efectes de sostre. 
 
Article 19. Consideracions en la urbanització i en l’edificació 
Seran d’aplicació les conclusions establertes en el punt 9. Conclusions de l’Informe 
Ambiental del PM4-Pla de Millora urbana carretera d’Amposta, que integra el document. 
 
 
C. GESTIÓ 
 
S’estableix el sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació modalitat de compensació 
bàsica, regulat per l’article 124 i següents de la Llei d’urbanisme. 
 
 
D. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER 
 
Despeses d’urbanització. 
D’acord amb l’article 114 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, les despeses d’urbanització a càrrec de les persones 
propietàries del sector PM 4 Pla de Millora Carretera d’Ampost comprenen els conceptes 
següents: 

- Obres d’urbanització. 
- Costos d’enderrocs d’edificacions de les antigues instal·lacions. 
- Cost de redacció del Pla de millora, del projecte d’urbanització i dels 

instruments de gestió urbanística.  
- Despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics 

corresponents dels acords i operacions jurídiques derivats dels instruments 
de gestió urbanística.  
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Cost d’urbanització, enderrocs i connexions a infraestructures de serveis exteriors. 
El cost de les obres d’urbanització en el sector de l’àrea PM 4 Pla de Millora Carretera 
d’Amposta es refereix: 
 
− Al conjunt dels vials, bàsicament de nova creació 
− A la urbanització dels nous espais lliures previstos en l’ordenació i les diferents places i 

places-jardí integrats en el nou teixit urbà. 
Aquestes diferenciacions són importants a fi de realitzar una aproximació correcta als 
costos derivats d’unes i altres actuacions. Per tal cosa, s’han aplicat els següents mòduls 
unitaris de cost: 
 
Vialitat: 
− Carrers de nova creació o complement viari: 150 €/m2 
 
Espais lliures: 
− Espais extensius (places, places-jardí, parcs): 60 €/m2 
 
L’aplicació d’aquests mòduls de cost sobre els diferents elements que integren el total de 
3.131m² (inclosos carrers de nova creació, espais lliures de passeig i espais extensius) dóna 
una estimació de cost total de l’obra d’urbanització en l’entorn de 303.570€.  
 
Aquest cost s’haurà d’incrementar en concepte d’enderrocs de l’edificació existent, que 
inclou les instal·lacions industrials de tot tipus de l’antiga fàbrica de pinsos, amb un cost 
d’enderroc estimat d’uns 150.000 €. 
 
En resum, el conjunt de costos analitzats fins al moment són de 453.570€. 
 
Per tal de calcular els costos corresponent a la gestió del planejament (treballs de 
topografia, redacció de projectes, tasses i gastos generals), i seguint els criteris establerts 
al “Manual para la ejecución del planeamiento en la compensación y en al 
cooperación” de Lluís Hosta Privat, tots aquests es poden quantificar en un entre un 10% a 
un 15% de l’import de les obres d’urbanització. En el nostre cas aplicant un 10% sobre 
453.570€ resultaria un valor de 45.357€. 
 
Cal afegir a més els costos derivats de la signatura del Conveni de Sanejament amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua que, segons estimació de 1.400€ per habitatge lliure, són 
aproximadament 53.200 €. 
 
Així les Despeses total d’urbanització, d’acord amb allò establert a l’article 114 del Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme,  es 
situen a l’entorn de 552.127€. 
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Repercussió costos 
L’edificabilitat total a desenvolupar en el polígon d’actuació és fixada en 5.792 m2 de 
sostre. 
 
El valor de repercussió promig de la urbanització i indemnitzacions s’estableix, en 
conseqüència, en l’entorn de 95€/m2 sostre residencial de nova construcció resultant del 
procés de remodelació proposat. 
 
La justificació de la viabilitat econòmica de l’actuació es constata per les repercussions 
que suposaran les despeses a càrrec de la propietat per l’execució del planejament en 
relació a l’aprofitament que aquest atorga. Els valors i percentatges que resulten es 
relacionen en el quadre següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. PLA D’ETAPES 
 
S’estableix una única etapa pel desenvolupament del Pla de millora urbana. 
 
S’estableix un termini de dos anys, a partir de l’aprovació definitiva d’aquest Pla de 
millora urbana, per a l’aprovació del Projecte d’urbanització i el de Reparcel·lació i, a 
partir d’aquest moment, un termini de 5 anys per a la sol·licitud de les llicències 
d’edificació. 
 
En cap cas, i pel que fa als Habitatges de protecció oficial i assequibles, s’incomplirà el 
termini màxim d’inici de les obres de dos anys a partir de la finalització de les obres 
d’urbanització i el termini de finalització de 3 anys a partir de l’obtenció de la llicència 
d’obres, en compliment a l’article 83.2e) del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
 
 
 

Pressupost global 552.127 €

Obres d'urbanització 303.570 €

Vialitat 192.750 €

Zones verdes 110.820 €

Enderrocs 150.000 €

Connexió EDAR 53.200 €

Gestió i projectes de les obres (10%) 45.357 €

Repercussions
Superfície de sòl privat 1.694 m²s

Superfície de sostre edificable 5.792 m²st

Nombre total d'habitatges 58 hab

Repercussió sobre sòl privat 326 €/m²s

Repercussió sobre sostre edificable 95 €/m²st

Repercussió sobre habitatges 9.519 €/hab

PM4 del PMU de la ctra. D'Amposta
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F. JUSTIFICACIÓ MEDIAMBIENTAL 
 
Segons l’article 91.2 del Reglament del Text refós de la LU, “La documentació dels plans 
de millora urbana en sòl urbà no consolidat també ha d’incloure un informe ambiental, 
d’acord amb el què estableix l’article 100 d’aquest Reglament, el contingut del qual ha 
de ser congruent i adequat a les finalitats i determinacions establertes, sens perjudici que, 
atenent aquestes finalitats i naturalesa, es justifiqui que és innecessari”. 
 
El present document incorpora, com annex 1, l’Informe ambiental del PM4-Pla de millora 
urbana Carretera d’Amposta, redactat per Ignasi Grau i Roca, enginyer agrònom en 
l’empresa Igremap.  
 
No obstant, cal dir que el desenvolupament urbanístic que projecta el present Pla de 
millora urbana segueix les pautes de sostenibilitat que propugnen els articles 3 i 9 de la Llei 
d’urbanisme. Cal remarcar, a més, que l’objecte primer de la transformació que 
desenvolupa el present document, és el canvi d’ús d’una antiga fàbrica en desús, de 
producció de pinsos compostos per a l’alimentació porcina, per una semi-illa residencial 
amb comerç en planta baixa i un espai lliure públic, la qual cosa evidencia encara més 
que l’impacte mediambiental de l’actuació només ha de ser cap a millor i no representa 
cap risc envers l’entorn, ens el contrari. 
 
A fi de garantir un desenvolupament sostenible, cal introduir un seguit de paràmetres a 
considerar en la construcció de les noves edificacions a realitzar, que hauran de 
considerar els següents criteris i aspectes en la mida del possible: 
 
Disseny arquitectònic: 

1. Orientació i assolellament 
- Rebre, al menys un 80% dels habitatges de l’edifici, en la superfície mínima 

obligatòria d’obertura de la sala, una hora de sol directe entre les 10 i les 14 hores 
solars en el solstici d’hivern. 

- Disposar d’elements de protecció solar en totes les obertures que rebin sol directe 
orientades al sud-oest (I90º) 

2. Ventilació 
- Disposar d’un sistema de ventilació creuada, natural o artificial. 
3. Cobertes verdes 
4. Tractament dels residus  
- Previsió dins de l’habitatge o dins d’espais comunitaris de l’edifici d’espais per a 

l’emmagatzematge dels residus per separat.  
- Espai per a la ubicació de contenidors soterrats en els projectes d’urbanització  

 
Sistemes constructius 

1. Industrialització  
- Dissenyar elements constructius incorporant criteris de reconstrucció. 
2. Xarxa separativa d’aigües pluvials 
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- Disposar d’una xarxa de sanejament separativa de les aigües pluvials en l’edifici 
per a la seva  reutilització en zones verdes o en el propi edifici (inodors) 

3. Aïllament tècnic i inèrcia tècnica 
- Millorar la inèrcia i els aïllaments  façanes ventilades, utilització de vidres dobles 

(façanes a nord +- 45º) 
 
Implantació d’equipaments 

1. Energies renovables 
2. ACS 
3. Domòtica 
4. Mecanismes d’estalvi d’aigua 

 
En relació a l’assolellament, s’ha realitzat un petit estudi aplicat a cadascuna de les 
edificacions proposades, amb data de 21 de desembre, la qual cosa dóna lloc a les 
conclusions que segueixen: 
 
 
 



PM4 - PLA DE MILLORA URBANA CARRETERA D’AMPOSTA. TEXT REFÓS 
Tortosa novembre 2010 
 

 
 
 
 

28

 
 
 

 



PM4 - PLA DE MILLORA URBANA CARRETERA D’AMPOSTA. TEXT REFÓS 
Tortosa novembre 2010 
 

 
 
 
 

29

Edifici 3a-bloc 
Les façanes exteriors: 
a sud tenen sòl tot el dia. 
a llevant tenen sol fins a les 12:00 hores 
a ponent tenen sol a partir de les 13:00 hores  
 
De d’anàlisi de les condicions d’assolellament del volum, es pot concloure que el Projecte 
d’edificació pot resoldre que el 80% dels habitatges puguin tenir 1 hora de sol en la 
superfície mínima obligatòria de la sala entre les 10 i les 14h. solars del solstici d’hivern. 
 
Edifici 3a-torre 
Les façanes exteriors: 
a sud tenen sòl tot el dia. 
a llevant tenen sol fins a les 12:00 hores 
a ponent tenen sol a partir de les 13:00 hores  
 
De d’anàlisi de les condicions d’assolellament del volum, es pot concloure que el Projecte 
d’edificació pot resoldre que el 80% dels habitatges puguin tenir 1 hora de sol en la 
superfície mínima obligatòria de la sala entre les 10 i les 14h. solars del solstici d’hivern. 
 
Edifici 3b 
Les façanes exteriors: 
a llevant tenen sol fins a les 12:00 hores 
a ponent tenen sol a partir de les 12:30 hores  
 
De d’anàlisi de les condicions d’assolellament del volum, es pot concloure que el Projecte 
d’edificació pot resoldre que el 80% dels habitatges puguin tenir 1 hora de sol en la 
superfície mínima obligatòria de la sala entre les 10 i les 14h. solars del solstici d’hivern. 
 
 
G. MOBILITAT SOSTENIBLE 
 
L’article 66.1.g) de la Llei d’urbanisme, al que remet l’article 68.7, estableix que els plans 
hauran de contemplar les mesures adoptades sobre mobilitat sostenible, en compliment 
de l’obligació de prestació de servei de transport col·lectiu urbà de viatgers. Per altra 
banda, el POUM de Tortosa aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de les Terres de l’Ebre en data de 27 de juliol de 2007, diu textualment: 
 
“Pel que fa a l’assoliment d’una mobilitat sostenible, el POUM fa una aposta per un model 
de creixement compacte localitzant la major part dels seus creixements residencials en 
un cercle de radi 1.500m, que tindria el seu centre a la plaça de l’Ajuntament, en el que 
podríem dir una distància equivalent a una milla urbana. L’aposta del Pla  és pel 
creixement en densitats que es podrien situar en la franja mitjana i alta, on el pes específic 
del centre urbà manté una relació més forta a partir de la definició de les quatre hortes 
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sobre les que es concentra la major part del creixement residencial: l’horta de Sant 
Vicent, l’horta de Jesús, l’horta del Temple i l’horta de Pimpi. 
 
En allò que fa referència als creixements extensius, ja està àmpliament explicat en la 
memòria del Pla, que no es tracta d’una nova implantació sinó de la regulació de fet 
d’una realitat existent, que el pla planteja reconduir i ordenar, densificant la trama 
existent i definint una xarxa de suport i de gestió que ha de permetre transformar i 
urbanitzar la vialitat existent, passant de camins a carrers. 
 
Tanmateix la realitat de la ciutat de Tortosa és plurinuclear amb un centre a Tortosa i un 
conjunt de nuclis urbans repartits dins del territori municipal. Tant pel que fa a la pròpia 
trama actual com a la relació amb els diferents nuclis de Jesús, Campredó, Bítem, 
Reguers i Vinallop, en l’actualitat ja existeix una xarxa de transport públic que comunica 
els diferents nuclis urbans amb el centre de la ciutat, repartits en un total de 7 línies de 
transport urbà, que seran ampliades a mesura que els nous sectors es posin en 
funcionament, sobretot aquells més nous, com l’horta de Sant Vicent, que actualment és 
un sòl d’activitats agrícoles. En aquest cas, l’ampliació de les línies actuals i la 
transformació del pont de la RENFE en un pas de vianants suposarà una millora a la 
connectivitat entre les dues ribes del riu. 
 
S’adjunten a continuació les línies de transport urbà existents actualment en el municipi 
de Tortosa i que serveixen tan per l’actual població resident com pels sectors i polígons 
residencials que en un termini més immediat es desenvoluparan al voltant del centre urbà 
de Tortosa.” 
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El sector PM4-Carretera d’Amposta, és un àmbit de transformació de l’industrial cap al 
residencial, propiciat de manera natural per les dinàmiques estructurals i de creixement 
del seu entorn, que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ha sabut reconèixer i recollir, 
reforçat a més per actuacions com la de la Via Verda proposada a partir de la via 
ferroviària existent i en desús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 
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Aquest fet i la seva posició propera, en un radi d’aproximadament 600m, i ben 
connectada amb el casc antic i actual centre del nucli urbà, converteix aquest sector en 
una de les operacions del centre urbà de Tortosa que es poden caracteritzar per la seva 
immediatesa.  
 
Segons això, i en base al que determina explícitament el POUM per a aquests casos, les 
línies de transport urbà existents actualment en el municipi tenen suficient capacitat de 
resposta pels sectors previstos a curt mig plaç, la qual cosa confirma que la magnitud de 
l’actuació recollida al PM4-Carretera d’Amposta no obliga a redefinir o ampliar les 
infrastructures de transport públic existent. 
 
 
 
A Tortosa, novembre 2010. 
 
 
 
 

 
El Promotor L’equip redactor 
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H. PLÀNOLS 
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Annex 1. Informe ambiental del PM4-Pla de Millora Urbana Carretera d’Amposta 
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1 INTRODUCCIÓ 

 

El present Informe Ambiental s’emmarca en el procediment urbanístic del “PM4 PLA DE 
MILLORA URBANA CARRETERA D’AMPOSTA, TORTOSA (BAIX EBRE)” i es redacta per tal de 
definir les actuacions de caràcter ambiental que permetin una correcta integració en l’entorn de 
la proposta 

L’àmbit del planejament se centra al municipi de Tortosa, comarca del Baix Ebre, i inclou un 
sector de sòl urbà. 

 

1.1 OBJECTE 

L’objecte del present informe ambiental és el desenvolupament del aspectes ambientals en 
relació al Pla de Millora Urbana per a la urbanització d’un sector residencial en l’àmbit de les 
finques anomenades “PM-4. Carretera d’Amposta”. 

 

1.2 MARC LEGAL 

El marc legislatiu que determina la redacció del present document és: 

• DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme  

• Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, constitutiu del Text refós de la Llei d’Urbanisme 
de Catalunya. 

• DIRECTIVA 2001/42/CE, de 27 de juny, relativa a l’avaluació de determinats plans i 
programes en el medi ambient. 

Concretament el Decret legislatiu 1/2005 , estableix com en la seva disposició transitòria sisena 
estableix: 

Mentre no es transposi la Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, 
relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient, 
sens perjudici del que estableixi la legislació sectorial, el règim d'avaluació ambiental 
aplicable a les figures de planejament urbanístic no resoltes definitivament en el moment 
de l'entrada en vigor de la Llei 10/2004 és el següent:  

1. Són objecte d'avaluació ambiental: 

a) Els plans d'ordenació urbanística municipal i llurs revisions. 

b) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació o 
qualificació urbanística del sòl no urbanitzable si la classificació o qualificació urbanística 
resultant comporta un canvi en els usos d'aquest sòl. 

c) El planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no urbanitzable de 
construccions destinades a les activitats de càmping, així com el planejament urbanístic 
derivat que es formuli per a la implantació en sòl no urbanitzable d'equipaments i serveis 
comunitaris no compatibles amb els usos urbans, d'instal·lacions i obres necessàries per a la 
prestació de serveis tècnics, d'estacions de subministrament de carburants i de prestació 
d'altres serveis de la xarxa viària. 

d) Els plans parcials de delimitació. 

e) Els instruments de planejament o llurs modificacions que estableixin el marc per a 
autoritzar projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental d'acord amb el que estableix 
la legislació sectorial. 
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Per tant, el planejament que es proposa no es troba en cap dels supòsits del citat decret, no 
comportant el tràmit d’avaluació ambiental. 

Alhora, Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, 
en la seva secció cinquena, article 91, estableix els continguts i documentació dels Plans de 
Millora Urbana: 

91.2 La documentació dels plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat també ha 
d’incloure un informe ambiental, d’acord amb el què estableix l’article 100 d’aquest 
Reglament, el contingut del qual ha de ser congruent i adequat a les finalitats i 
determinacions establertes, sens perjudici que, atenent aquestes finalitats i 
naturalesa, es justifiqui que és innecessari. 

91.3 Quan de les determinacions del pla de millora urbana se’n dedueixi una incidència 
significativa en usos residencials preexistents, el pla ha d’incorporar un estudi complet de 
les conseqüències socials i econòmiques de la seva execució, justificant l’existència dels 
mitjans necessaris per dur-la a efecte i l’adopció de les mesures precises que garanteixin la 
defensa dels interessos de la població afectada, amb especial referència a les previsions en 
matèria d’habitatge protegit i assequible i a l’efectivitat del dret de reallotjament. 

Article 100. Objecte i contingut de l’informe ambiental dels plans urbanístics derivats 

100.1 L’informe ambiental dels plans parcials urbanístics i, si s’escau, dels plans de millora 
urbana en sòl urbà no consolidat i dels plans especials urbanístics, té per objecte l’anàlisi 
dels aspectes ambientals que puguin ser rellevants en l’establiment de l’ordenació 
detallada pròpia de cada un d’aquests instruments, i ha de contenir les següents previsions 
en tot allò que sigui  necessari d’acord amb l’abast de les determinacions del pla derivat: 

a) La identificació dels requeriments ambientals significatius en el sector de 
planejament, el què inclou la descripció dels aspectes i elements ambientalment 
rellevants del sector, la descripció dels objectius i les altres mesures de protecció 
ambiental previstes pel pla d’ordenació urbanística municipal o per altres plans o 
programes aplicables, la definició dels objectius i criteris ambientals adoptats per a la 
redacció del pla i l’especificació de si el projecte d’urbanització s’ha de sotmetre, per 
les característiques de l’actuació, al procediment d’avaluació d’impacte ambiental 
segons la legislació sectorial aplicable. En la identificació dels requeriments 
ambientals significatius s’han de tenir en compte, entre d’altres, els relatius a la 
qualitat de l’ambient atmosfèric, la contaminació acústica i lluminosa i el 
tractament, si s’escau, dels sòls contaminats. 

b) La descripció i justificació ambiental de l’ordenació proposada, que comprèn: la 
descripció, si s’escau, de les alternatives d’ordenació detallada considerades i la 
justificació de l’alternativa adoptada; la descripció de l’ordenació proposada amb 
expressió de les seves determinacions amb repercussions significatives sobre el medi 
ambient; la determinació de les mesures adoptades per al foment de l’eficiència 
energètica, l’estalvi de recursos i la millora del medi ambient en general. 

c) La identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació 
detallada proposada sobre els diferents aspectes ambientals. 

d) L’avaluació global del pla i la justificació del compliment dels objectius ambientals 
establerts. 

e) Si s’escau, la descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes. 

100.2 En el cas de plans urbanístics derivats que estiguin subjectes a avaluació ambiental, 
aquests han d’incorporar l’informe de sostenibilitat ambiental que regula la normativa 
sobre avaluació ambiental de plans i programes, el qual ha de tenir el contingut mínim que 
regula l’apartat 1 i el grau d’especificació que estableixi l’òrgan ambiental en el document 
de referència. 



INFORME AMBIENTAL DEL PM4-PLA DE MILLORA URBANA CARRETERA D’AMPOSTA, TORTOSA (BAIX EBRE) 

 

 7

1.3 ANTECEDENTS 

L'Ajuntament de Tortosa va fer l'aprovació inicial del nou Pla d'ordenació urbanística municipal 
(POUM) el febrer de 2003, i l'aprovació definitiva la va fer el conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, el 27 de juliol de 2006, suspenent-ne la publicació i consegüent execució fins a 
la presentació d'un text refós. 

Les Normes Urbanístiques del Text Refós del Pla d’ordenació urbanística municipal de Tortosa 
van ser aprovades el març del 2007. La publicació de l’esmenta’t acord va efectuar-se, als 
efectes d’executivitat, en el DOGC núm. 38638, de 22 de octubre de 2007. 

 

1.4 MARC GENERAL DELS TREBALLS 

En el present document s’inclouen els treballs de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental 
preliminar, i s’estructura en els següents apartats: 

• Primer capítol d’Introducció 

• Segon capítol de Presentació del Pla, on es descriuen els trets bàsics o paràmetres del 
present Pla, així com la relació amb altres plans i programes. També es valora l’alternativa 
0, o l’evolució de l’àmbit de planejament sense actuació. 

• El tercer capítol de Criteris i objectius ambientals del Pla. 

• El quart capítol, d’Estudi del medi receptor, que incorpora l’anàlisi de l’àmbit del Pla. 

• Cinquè capítol de definició dels principals efectes ambientals, on de la interacció amb els 
objectius del planejament se’n deriven els aspectes més rellevants a tenir en compte. 

• Sisè capítol és el de Criteris i objectius ambientals específics, on es fa una valoració de 
l’àmbit en relació als usos pretesos, i es defineixen els criteris ambientals pel seu 
desenvolupament, tant derivats de la pròpia sensibilitat de l’àmbit, com de les prescripcions 
del document de referència. 

• Setè capítol és el de Alternatives, i justificació de la solució adoptada on es descriuran les 
diferents propostes d’ordenació i es procedirà al seu anàlisi i discussió fins arribar a la 
solució adoptada. Aquest procés estarà d’acord amb la formulació estratègica del 
planejament i es desenvoluparà de forma proporcional al grau d’anàlisi de l’àmbit de 
l’actuació. 

• El vuitè capítol és de descripció de la solució adoptada. 

• El novè capítol, és el d’avaluació, i de descripció de les mesures de correcció. 

• El desè capítol és de supervisió, on es descriu l’estratègia de seguiment de les mesures 
ambientals definides. 

• El onzè capítol és el d’avaluació final del planejament 

• El darrer capítol, és en de tràmit i conclusions on es farà una breu descripció del tràmit 
previst per al planejament, fent referència als documents redactats i la situació d’aquests en 
l’àmbit del pla o programa on és inclòs. També s’exposaran les conclusions del document 
preliminar fent referència als aspectes més rellevants. 
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2 PRESENTACIÓ DEL PLA 

 

2.1 DADES GENERALS 

L’àmbit d’aquest Pla de millora urbana es defineix gràficament en els plànols d’informació i 
d’ordenació. 

El sector està clarament delimitat per elements de forta presència: 

• Al nord amb la futura via verda corresponent al traçat ferroviari. 

• Al sud amb el carrer d’Amposta. 

• A l’est amb la resta d’illa de sòl urbà, clau 3, amb façana al carrer d’Amposta. 

• A l’oest amb l’antiga carretera de València. 

L’àmbit així definit, i com a transcripció del vigent recollit al POUM de Tortosa, té una superfície 
real, segons topogràfic que s’incorpora a la documentació del Pla de millora, de 4.827,00 m2. 

 

2.2 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 

2.2.1 POUM de Tortosa 

En data 27 de juliol de 2007, s’aprova definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM) de Tortosa, publicat en l’Edicte de 9 d’octubre de 2007, sobre una resolució del 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya referent al 
municipi de Tortosa (DOGC 4992, de 22 d’octubre de 2007). 

Les Normes Urbanístiques del Text Refós del Pla d’ordenació urbanística municipal de Tortosa 
van ser aprovades per l’ajuntament el 26 de març de 2007. 

El nou POUM revisava les Normes el Pla General d’Ordenació de 1986. 

 
POUM Tortosa 

 

Les Normes urbanístiques classifiquen l’àmbit d’estudi com a Sòl Urbà 

• Clau 3a. Residencial semi-intensiu 

• Clau 3b. Residencial intensiu en alçades 

• Clau V. Sistema d’espais lliures. Parcs i jardins urbans. 

• Clau C. Viari 

• Clau CV. Complement de viari. 

El desenvolupament del Pla segons les Normes urbanístiques és: 
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Article 14. Plans de Millora Urbana. 

1. En el sòl urbà no consolidat, els plans de millora urbana tenen per objecte completar el 
teixit urbà o bé la realització d’operacions de rehabilitació, de reforma interior, de 
remodelació urbana, de transformació d’usos, de reurbanització, d’ordenació del subsòl, de 
sanejament de poblacions i d’altres similars. 

2. En el sòl urbà consolidat, els plans de millora urbana tenen per objecte completar o 
acabar la urbanització en els termes assenyalats a l’article 30.b) del DL 1/2005, així com 
regular la composició volumètrica i de façanes. En el cas que el seu objecte sigui la 
regulació de la composició volumètrica i de façanes, s'entendrà que l'àmbit d'actuació del 
pla de millora urbana és el corresponent al solar on s'hagi de procedir a la regularització, 
sense necessitat de prèvia delimitació de l'àmbit. 

3. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu la remodelació urbana, la 
transformació d’usos o la reurbanització podran preveure operacions urbanístiques que 
comportin la reconversió del model de l’àmbit del qual es tracti quant a la seva estructura, 
edificació existent i usos, o bé preveure la substitució integral o parcial de les 
infraestructures d’urbanització existents, i la implantació de noves infraestructures per 
raons d’obsolescència o d'insuficiència manifesta de les existents o per les exigències del 
desenvolupament econòmic i social. 

4. L’ordenació específica del subsòl per a àmbits determinats regularà l’aprofitament privat 
possible, el manteniment o no, en tot o en part, de l’aprofitament privat preexistent, i l’ús 
del subsòl vinculat a l’ús i servei públics, d'acord amb allò previst a l'article 39 del DL 
1/2005. 

5. Quan es tracti d’operacions de millora urbana no previstes per aquest Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal caldrà la prèvia o simultània modificació d’aquest, excepció feta dels 
supòsits en els quals no s’alterin els usos principals, ni els aprofitaments i les càrregues 
urbanístiques, ni l’estructura fonamental del planejament urbanístic general. 

6. Els plans de millora urbana hauran de contenir les determinacions pròpies de la seva 
naturalesa i finalitats, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, plànols i 
normes corresponents. Alhora han de contenir les previsions i documentació prevista als 
articles 65 i 66 del DL 1/2005, a excepció del que disposen els apartats 3 i 4 de l'article 65, 
pel que fa a reserva de sòl, que hauran de respectar el que determina aquest POUM en cada 
cas. 

7. Els Plans de Millora Urbana hauran d'assenyalar les alineacions i les rasants de la vialitat i 
els paràmetres bàsics de l'ordenació de volums. De tota manera, l'ordenació de volums es 
pot preveure en forma alternativa, a concretar a través de la reparcel·lació, o bé en el 
moment de l'atorgament de llicències d'edificació. 

8. Els plans de millora urbana concretaran les reserves necessàries per a sistemes locals en 
cas que no ho hagi fet el planejament urbanístic general. La concreció d'aquests sistemes i 
en especial del sistema d'espais lliures no comportarà modificació de Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, sempre i quan no es disminueixi la seva superfície, ja que la 
localització d'aquestes en el planejament derivat es considera indicativa. 

9. El criteri general respecte la delimitació d’un Pla de Millora quan es confronta amb un 
carrer suposa normalment la delimitació per l’eix de l’esmentat carrer. No obstant 
l’anterior, en l’execució de les obres d’urbanització es podrà carregar la totalitat de les 
obres d’urbanització de tota l’amplada del carrer, a fi i efecte d’aconseguir una més lògica i 
racional construcció de l’espai urbà, en el benentès que la part del cost de la urbanització 
del semi vial fora de l’àmbit del Pla de Millora, podrà ser recuperada mitjançant l’aplicació 
de les corresponents contribucions especials sobre les finques directament beneficiades 
d’aquesta obra urbanitzadora. 
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10. Els plans de millora que desenvolupin els creixements extensius hauran de justificar el 
compliment del Decret 241/94. 

 

2.2.2 Pla Territorial parcial de les Terres de l’Ebre 

El Pla Territorial General de Catalunya, genera a més set Plans Territorials Parcials: 

• Comarques de Girona 

• Comarques Centrals 

• Alt Pirineu i Aran 

• Comarques de Ponent 

• Àmbit Metropolità de Barcelona 

• Terres de l’Ebre 

• Camp de Tarragona 

Aquests com eines de planificació territorial amb els altres plans sectorials han de ser coherents, 
tant en la incorporació de les infraestructures principals, com en la compatibilitat amb les 
servituds territorials, definides per altres conceptes com per exemple la connectivitat ecològica. 

El municipi de Tortosa es troba a la comarca del Baix Ebre, que juntament amb les comarques de 
la Ribera d’Ebre, el Montsià i la Terra Alta, s’integren en el Pla territorial parcial de les Terres 
de l’Ebre. El Pla territorial de les Terres de l’Ebre va ser aprovat definitivament pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya, el 15 de maig de 2001 (Resolució d'11 de juliol de 2001, DOGC 3440). 

El 16 d’octubre de 2008 (Edicte de 3 d’octubre; DOGC 5237) se sotmet a exposició pública 
l’Avantprojecte del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre, com a nou document que ha de 
permetre reconsiderar la població de referència, replantejar les necessitats d’habitatge i de sòls 
per activitats econòmiques i orientar el nou planejament municipal per tal que tingui en compte 
les noves necessitats. 

Tot l’àmbit del PMU és sol urbà. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla Territorial de les Terres de l’Ebre. A l’esquerra, el vigent de 2001, a la dreta, avantprojecte del nou (2009) 
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3 CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS GENERALS 

 

El present planejament es desenvolupa en coherència amb el concepte de desenvolupament 
urbanístic sostenible definit en l’article 3 de la Llei d’Urbanisme, i als articles 2 i 3 del 
reglament que la desenvolupa. Aquests respectivament són: 

 

Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 

1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del 
territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la 
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i 
culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta 
també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, 
afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin 
la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un 
model de territori globalment eficient. 

3. L’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d’acord amb l’ordenació 
territorial, l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible. 

 

Article 2. Principis generals de l’actuació urbanística 

Els principis que informen i presideixen l’actuació urbanística són els següents: 

a) El d’ordenació i ús del sòl i del subsòl de conformitat amb el principi de desenvolupament 
urbanístic sostenible. 

 

Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 

L’exercici de les competències urbanístiques i, en particular, de la potestat de 
planejament, es regeix pel principi de desenvolupament urbanístic sostenible definit a 
l’article 3 de la Llei d’urbanisme, el qual té com a objectiu la utilització racional del 
territori, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures, i 
comporta conjuminar les següents finalitats: 

a) La utilització del sòl atenent a la seva naturalesa de recurs natural no renovable, el què 
comporta la configuració de models d’ocupació del sòl que: 

1r. Afavoreixin la compactació urbana, evitin la dispersió de la urbanització i les 
edificacions en el territori mitjançant la previsió dels creixements en continuïtat amb el 
teixit urbà existent, i considerin la conservació, la rehabilitació i la recuperació de les 
trames urbanes i del parc immobiliari. 

2n. Fomentin la implantació de sistemes de transport col•lectiu i la mobilitat sostenible en 
general. 

3r. Afavoreixin la preservació i millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i 
comportin una gestió adequada del sòl no urbanitzable i, particularment del sòl agrari, que 
reconegui les seves funcions productives, territorials i paisatgístiques. 

4t. Afavoreixin la preservació i consolidació de la identitat del territori. 

5è. Consolidin un model de territori globalment eficient. 
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b) L’atenció a les necessitats socials d’accés a l’habitatge, la previsió i modernització de les 
infraestructures, la millora dels equipaments existents així com la previsió de nous 
equipaments de manera que hi hagi una oferta adequada quantitativament i espacialment 
amb relació als habitatges; el desenvolupament del sistema productiu, i el foment de la 
diversitat econòmica i de la capacitat per a fer front als canvis socials i les innovacions 
tecnològiques. 

c) La cohesió social, mitjançant la regulació de l’ús del sòl de forma que es fomenti la 
mescla equilibrada de grups socials, usos i activitats i es garanteixi el dret dels ciutadans i 
ciutadanes a gaudir d’un habitatge digne i adequat. 

d) La cohesió territorial, amb l’objecte d’afavorir l’accés equitatiu de la ciutadania a les 
rendes i serveis bàsics amb independència del lloc de residència. 

e) La protecció i gestió adequada del medi ambient i del patrimoni natural, mitjançant la 
preservació de les funcions ecològiques del sòl, la millora de la qualitat ambiental, la gestió 
del paisatge per tal de preservar-ne els valors, la utilització racional dels recursos naturals i 
el foment de l’eficiència energètica mitjançant l’elecció dels emplaçaments i l’ordenació de 
manera que tinguin en consideració les condicions geogràfiques i climàtiques que poden 
influir en l’estalvi energètic i el millor manteniment de les edificacions. 

f) La protecció del patrimoni cultural, mitjançant la conservació, recuperació i millora dels 
immobles que l’integren, dels espais urbans rellevants, dels elements i tipologies 
arquitectònics singulars, dels paisatges de valor cultural i històric i de les formes 
tradicionals d’ocupació humana del sòl. 

 

3.1 DERIVATS DEL PLANS RELACIONATS 

3.1.1 POUM de Tortosa 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tortosa es va aprovar definitivament en data 25 de 
juliol de 2007 (Edicte de 9 d’octubre de 2007, sobre una resolució del conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya referent al municipi de Tortosa. 
DOGC 4992, de 20 d’octubre de 2007). 

No hi ha requeriments ambientals específics en relació al present sector en les fitxes de sectors 
de planejament: 

PM 4 PLA DE MILLORA CARRETERA D’AMPOSTA, 

1.- Àmbit 

a. Comprèn els terrenys situats entre la carretera d’Amposta i el ferrocarril a la riba dreta 
del riu Ebre, al sud de Ferreries. 

b. La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 4 –Qualificació i gestió del sòl – 
escala 1/3000, és de 4.769 m2. 

2.- Objectius 

a. Regular i ordenar la potencial transformació d’aquests terrenys en coherència amb 
l’ordenació general de l’entorn on està localitzada. 

3.- Condicions d’ordenació, edificació i ús: 

a. Coeficient d’edificabilitat bruta i aprofitament mitjà del sector serà de 1,20 m2st/m2s 

b. La densitat màxima d’habitatges serà la que resulti d’assignar un sostre de 100 m2 per 
habitatge a l’edificabilitat del sector. 
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c. Percentatges: els percentatges mínims de cessió, que es podran ajustar en cada sistema, 
el percentatge mínim de sòl públic i el màxim de sòl privat d’aquest sector seran el 
següents: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 23% 

 Espais lliures* 36% 

 Equipaments No s’estableix 

 SÒL PÚBLIC mínim 59% 

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 41% 

 SÒL PRIVAT màxim 41% 

* inclosos espais de protecció paisatgístic 

 

A aquests sòl de cessió, caldrà afegir el 10% d’aprofitament mitjà establert a l’article 43.1a 
de la Llei d’Urbanisme i d’acord amb aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

d. Reserves de sòl per habitatges protegits. El desenvolupament del sector haurà de  
reservar com a mínim, el sòl corresponent al 35% (25% en règim protegit més el 10% de 
modalitat concertat) del sostre que es qualifiqui per a ús residencial i el 35% dels habitatges 
del sector. 

e. Determinacions fonamentals de l’ordenació. 

- L’àmbit delimitat s’ordenarà seguint les directrius assenyalades en els plànols 
d’ordenació. 

f. Relació de zones: el sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del 
qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà segons el que el POUM estableix 
per a la següent zona preferent a detallar, clau (): 

 - Zona residencial en edificació oberta, clau (3). 

Les condicions paramètriques d’edificació i ús de la mateixa es determinen al Títol V. 
Qualificació del sòl. Regulació de les zones d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

4.- Condicions de gestió. 

a. Es determina un únic polígon d’execució, que s’executarà pel sistema de reparcel.lació, 
dintre de les modalitats privades previstes en la LU, ja sigui compensació o concertació. 

b. El desenvolupament d’aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el 
mateix es faran càrrec dels costos d’urbanització del sistema viari i del sistema d’espais 
lliures. 

c. D’acord amb la LU, el termini per a l’inici de la construcció dels habitatges previtos per 
aquest polígon serà de 6 anys a partir de la data d’aprovació definitiva d’aquest Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal. El document de Pla especial establirà amb precisió els 
terminis d’inici i acabament de l’edificació d’aquests habitatges. 

Per últim, cal efectuar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, prèviament al 
desenvolupament del sector, si l’execució del planejament d’aquest sector comporta una 
inversió conjunta superior a 25 milions d’euros. 
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3.1.2 Pla territorial de les Terres de l’Ebre 

L’àmbit està delimitat com a sòl urbà 

 

 

El Pla Territorial de les Terres de l’Ebre, no especifica criteris i objectius ambientals específics 
en relació a aquest sector. 

 

4 ESTUDI DEL MEDI 

 

L’estudi del medi es divideix en dos apartats bàsics: 

• Descripció del medi receptor. 

• Anàlisi de riscos. 

En general tota l’exposició de la descripció del medi parteix del treball de camp realitzat i de 
l’anàlisi territorial portat a terme, per a cada un dels sectors, a través de la cartografia 
temàtica, i que inclou, hidrologia, tant superficial com subterrània, geologia, geomorfologia, 
concretant pendents i orientacions, ecosistemes, fauna, i hàbitats d’interès comunitari, 
incendis, usos del sòl i, patrimoni cultural. 

Donat el caràcter puntual de la proposta l’estudi del medi és molt resumit i centrat en els 
aspectes específics que hi tenen relació 

 

4.1 DESCRIPCIÓ DEL MEDI RECEPTOR 

La zona a estudiar es troba en la seva totalitat dins la província de Tarragona, concretament a la 
comarca del Baix Ebre. Se situa en la seva totalitat al terme municipal de Tortosa 

El clima d’aquesta zona és clarament mediterrani, tot i que el fort gradient altitudinal del 
municipi (prop de 800 metres) provoca l’existència d’un gradient climàtic. És per això que 
existeixen diferències significatives entre el clima existent a tota la plana i relleus baixos i 
mitjans, que es pot descriure com a mediterrani marítim subhumit amb almenys un mes 
peràrid, i el clima regnant a les parts més elevades de Cardó i el Boix, que es pot classificar com 
a mediterrani de la baixa muntanya marítima. 

El clima mediterrani es caracteritza per comptar amb un període àrid i subàrid d’eixut estival 
que va de 2-3 mesos fins a pràcticament mig any, i únicament 1-2 mesos subhivernals. El període 
fred s’escurça (1 sol mes subhivernal) i l’ariditat és més intensa (1-2 mesos peràrids). En aquest 
sector, les mitjanes anuals de temperatura i precipitació s’acosten als 17ºC i 550 mm.  
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Un factor molt important en aquesta àrea és el vent. Juntament amb l’Empordà i les crestes 
pirinenques, el sector de les Terres de l’Ebre és l’àrea de Catalunya on el vent bufa amb més 
força i regularitat al llarg de l’any.. 

 

DADES DE TEMPERATURES (ºC) 

Concepte Aldea 

Temperatura mitjana anual 16,2 

Temperatura mitjana de les màximes 19,61 

Temperatura mitjana de les mínimes 11,9 

Màxims i mínims de les temperatures absolutes 
mensuals: 

 

Màxim absolut JUN 36,5 

Mínim absolut DES  –4,7 
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DADES DE PRECIPITACIÓ (mm) 

Concepte Aldea 

Precipitació mitjana anual 564,4 mm 

Màxims i mínims de les mitjanes mensuals:  

Màxim absolut OCT 67,7 mm 

Mínim absolut 0,0 mm 

Règim pluviomètric estacional: T.P.H.E. 

Hivern 24,7 % 

Primavera 27,5 % 

Estiu 15,8 % 

Tardor 31,9 % 



INFORME AMBIENTAL DEL PM4-PLA DE MILLORA URBANA CARRETERA D’AMPOSTA, TORTOSA (BAIX EBRE) 

 

 16

P R E C I P I T A C I O

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0
110,0
120,0

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

M
M

P. EF

P. TOT

 

 
 V E N T

0,00
2,50
5,00
7,50

10,00
12,50
15,00
17,50
20,00
22,50
25,00
27,50
30,00
32,50
35,00
37,50
40,00
42,50
45,00
47,50
50,00
52,50
55,00

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

m
/s

V. MAX

V.MÀX.ABS

V. MITJA

 

D’acord amb el Catàleg d’Elements d’Interès Geològic (“Espais d’Interès Geològic. Projecte 
d’Inventari i Catàleg de Geòtops i Geozones de Catalunya. Departament de Medi Ambient i 
Habitatge”) a l’entorn de la zona d’estudi no hi ha cap element catalogat. 

L’àmbit d’estudi, en el marc de la Divisió territorial hidràulica de Catalunya, es troba a les 
conques intercomunitàries, de la conca de l’Ebre, concretament a la conca del Segre. 

La nova Directiva Marc en Política d'Aigües de la Unió Europea, coneguda amb el nom de 
Directiva Marc de l'Aigua, aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el 23 d’octubre de 2000, i 
publicada al DOCE el 22 de desembre de 2000 (2000/60/CE), defineix les masses d’aigua com 
unitats de gestió sobre les que es realitzarà el programa de mesures per tal d’assolir els 
objectius establerts en la citada Directiva Marc de l’Aigua.  

No hi ha cursos superficials que travessin el sector. En tot cas, l’àmbit es troba en l’al·luvial del 
riu Ebre, i conviu amb el risc d’inundació com gran part del nucli de Tortosa. Concretament 
l’àmbit de d’estudi es localitza sobre la massa d’aigua “(52) Al·luvial de Tortosa”, que es 
caracteritza i tipifica de la manera següent: 
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IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA 

Concepte Definició 

Demarcació hidrogràfica Tarragona 

Conca hidrogràfica L’Ebre 

Municipis inclosos parcialment Tortosa 

Àrea hidrogeològica/ques 406 

Extensió total (km2) 42 

Extensió aflorant (km2) 42 

Delimitació geogràfica  

Piezometria Segueix la topografia superficial dels materials 

Tipologia litològica dominant Al·luvial 

Altres tipologies litològiques - 

Característiques hidràuliques dominants: Aqüífers lliures  

Altres característiques - 

 

No hi ha aqüífers protegits (Decret 328/88, d’11 d’octubre). No s’han representat en plànols. 

No hi ha factors de risc, ni emissions relacionades amb el desenvolupament d’aquest sector 
residencial. 

La contaminació lluminosa està regulada per la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi, i pel Decret 82/2005, de 3 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001. D’altra banda, el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge va aprovar el mes de 19 de desembre de 2007 el mapa 
de la protecció del medi envers la contaminació lluminosa a Catalunya. 

D’acord a la vulnerabilitat a la contaminació lluminosa, l’àmbit afectat pel planejament es pot 
dividir en: 

• Zona E3: àrees que el planejament urbanístic qualifica com a sòl urbà o urbanitzable. Tot 
l’àmbit d’estudi, així com el nucli urbà de Tortosa. 

No hi ha fonts de soroll en l’àmbit del nou sector. 

Quant al medi natural, donat els usos del sòl actuals, no es destquen aspectes que puguin 
condicionar el desenvolupament del Pla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbit del planejament, amb usos totalment urbans 
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Quant al paisatge la normativa que el regula és la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió 
i ordenació del paisatge. Aquesta llei té per objecte el reconeixement, la protecció, la gestió i 
l’ordenació del paisatge, de manera que el paisatge s’integri en el planejament i en les 
polítiques d’ordenació territorial i urbanístiques. Desenvolupada pel Decret 343/2006, de 19 de 
setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació 
del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística. 

La Llei del paisatge crea el Catàleg de Paisatge, com un instrument nou per a la introducció 
d’objectius paisatgístics en el planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques 
sectorials. 

En l’àmbit del sector no està elaborat el Catàleg del paisatge, que està segons la DGAP en estat 
d’elaboració. 

 

 

 

A partir d’aquest marc general l’àmbit s’inclou en una sola unitat de paisatge: 

• Unitat del riu i les seves planes d’inundació, tradicionalment agrícoles, i sovint ocupades 
també per edificacions. 

 

 
Àmbit urbà de Tortosa, amb el riu Ebre com a eix 

La sensibilitat de les unitats de paisatge s'estima en base al tipus de projecte que s'ha de 
desenvolupar. En aquest cas, la implantació residencial, en un àmbit urbà amb una industria 
existent 
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A més de les característiques pròpies de les unitats de paisatge definides, la sensibilitat del 
paisatge ve condicionada per la visibilitat, pel nombre d'observadors que poden percebre els 
canvis que s'originaran. Si s'esquematitza el paisatge actual, com una base predominant de 
conreus en terrasses i bosc,  i valorant: 

• La visibilitat des del propi teixit urbà 

• Les preexistències, que es relacionen amb un sòl industrial 

Es pot concloure tot el paisatge definit dins l'àmbit d’estudi del planejament com a poc sensible. 

Quant al patrimoni cultural no hi ha elements catalogats en l’àmbit d’estudi 

 

4.2 ANÀLISI DE RISCOS 

Es consideren els següents riscos en l’àmbit del planejament: 

• Risc d’inundació 

• Riscos geològics 

• Risc químic 

Un dels objectius de l’anàlisi ambiental és la identificació de les àrees de risc. Així, en l’article 
10.3 del Reglament parcial de la Llei d'Urbanisme, s’estableix que l’anàlisi ambiental preceptiu 
en la documentació i tramitació d’un pla urbanístic ha de comportar la delimitació de les àrees 
de risc per a la seguretat i el benestar de les persones, prèviament identificades per les 
administracions sectorials competents. 

 

4.2.1 Risc d’inundació 

L’article 9.2 de la Llei 10/2004 de modificació de la llei d’urbanisme de Catalunya, estableix que 
“És prohibit d'urbanitzar i d'edificar en zones inundables i en zones de risc per a la seguretat i el 
benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la prevenció dels riscs”. 

L’àmbit, com la resta del municipi de Tortosa conviu amb el risc d’inundació del riu Ebre.  

 

4.2.2 Risc geològic 

Tot i que en l’àmbit no hi ha antecedents de riscos geològics greus, el pendent en certs punts, i 
amb els usos sol·licitat, fan necessària la realització d’estudis geotècnics que fixin les condicions 
per excavar, realitzar rebliments i determinar el drenatge superficial i de fons que garanteixin la 
seva estabilitat. 

 

4.2.3 Risc químic 

El desenvolupament de la societat occidental en els darrers anys s'ha produït principalment 
gràcies als avenços tecnològics, alguns dels quals han permès l'obtenció de productes que en part 
fan possible gaudir de l'actual nivell de vida. Els medicaments, els detergents, les pintures, les 
fibres tèxtils, els plàstics, els carburants i molts altres s'obtenen a partir de processos industrials 
diversos, tots de naturalesa química. El risc tecnològic originat pels processos s'anomena risc 
químic. 

El fet de viure en una àrea on hi ha indústries que produeixen, manipulen, transporten o 
emmagatzemen productes químics implica un risc, és a dir, la possibilitat que es produeixi un 
accident que tingui repercussions a l'exterior de la indústria. 
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És necessari conèixer i valorar correctament aquest risc. La legislació obliga les empreses i 
l'Administració a explicar clarament les característiques del risc. El Govern de la Generalitat de 
Catalunya va aprovar el Plaseqcat, en l’ACORD GOV/17/2007, de 6 de febrer, pel qual s'aprova 
el Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT). (DOGC 4822, 
de 15.2.2007), per tal de fer front a les emergències per accidents greus amb substàncies 
perilloses que es produeixin a Catalunya. En aquest sentit, estableix que els municipis amb 
possibilitat de tenir alguna afectació elaborin el seu corresponent Pla d’Actuació Municipal 
(PAM), tot distingint entre municipis als quals se’ls recomana l’elaboració del seu PAM i aquells 
obligats a elaborar-lo. 

 

Fig 1. Risc químic per municipis a Catalunya. PLASEQCAT.  

 

Tortosa, conté dues instal·lacions del Plaseqcat. La distància a aquestes indústries és superior als 
4,5 km., restant l’àmbit del sector residencial, fora dels perímetres d’alerta i atenció definits. 

El risc químic no comporta mesures específiques en l’àmbit del planejament. La inclusió en el 
present document és únicament de caràcter informatiu, fent-se constar per donar compliment al 
Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 
14 de març, d'urbanisme. 

 

4.2.4 Risc transport de mercaderies perilloses 

L’anàlisi del flux del TRANSCAT posa de manifest que, per l’autopista AP-7, al passar pel 
municipi, es registra flux significatiu de vehicles amb mercaderies perilloses. Les vies més 
conflictives i pròximes són l’autopista AP-7, amb un flux molt important. 

L’àmbit residencial esta a una distància superior als 500 metres de la traça de l’autopista. 
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5 DIAGNOSI 

 

5.1 ÀMBITS DELIMITATS/DIAGNOSI 

Donat el caràcter urba de l’àmbit d’actuació, no hi ha aspectes ambientals específics a remarcar 
llevat: 

Molts són els elements que determinen la sensibilitat d’aquest àmbit, i per tant generaran 
criteris específics a considerar en l’ordenació i concepció d’aquest sector: 

1. Cert risc d’inundabilitat lligat al riu Ebre 

2. Efecte sobre les aigües subterrànies en les excavacions, que poden comportar 
contaminacions accidentals en l’aqüífer. 

3. Generació de residus de la construcció, pel gran volum de demolició que comporta 
l’enderroc de les preexistències en la parcel·la. 

 

6 PROPOSTA DEL PLA DE MILLORA URBANA 

 

L’ordenació proposada al PM-4 , del Pla General d’Ordenació Urbanística de Tortosa, per aquest 
Pla de millora urbana, és la resultant de la concreció dels objectius i dels criteris d’ordenació 
definits en el POUM. 

L’ordenació del sector PM 4 Pla de Millora Carretera d’Amposta planteja la disposició del volum 
principal seguint les directrius de la vialitat que defineix l’àmbit, és a dir la Carretera de 
València i la d’Amposta, concretant un edifici en L que mitjançant la disposició d’una planta 
baixa palafítica obligatòria cap al front amb la carretera de València, permet posar en valor tant 
la vialitat cívica, prevista pel POUM com ampliació de l’antiga carretera, com la zona verda 
pública que estructura l’interior de l’àmbit. 

En aquest interior es situa un altre volum edificatori, de forma rectangular, que ajuda a definir 
la relació de la zona verda pública amb la via verda situada a una cota superior, i que correspon 
a l’antiga línia fèrria. 

Per últim es planteja un volum en alineació a vial, en el front de la Carretera d’Amposta, 
d’alçada i profunditat edificable segons paràmetre vigents. 

Pel que fa a l’espai públic, tal i com ja s’ha explicat, es planteja la zona verda bàsicament en la 
situació prevista pel POUM, tot i que s’han previst un reajustos encaminats a solucionar 
problemes de veïnatge amb les edificacions existents amb façana a la carretera d’Amposta i a 
l’àmbit del Pla de millora. Així on el POUM preveia de manera indicativa una zona edificable 
confrontant amb les edificacions de la carretera d’Amposta, el Pla de millora proposa la seva 
qualificació com a zona verda, per tal solucionar la problemàtica de les obertures existents en 
les edificacions. De igual manera, i per tal d’incrementar l’espai d’ús públic, el Pla de millora 
planteja l’obligatorietat de l’ús públic dels espais privats ocupats per aparcament fora de la 
projecció dels edificis així com dels espais de la planta baixa palafítica del volum principal. 

Els aspectes ambientals específics, quan a la ordenació, es centren en els estudis 
d’assolellament, amb l’objectiu d’evitar efectes sobre el veïnatge. 
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7 CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS 

 

En base als efectes definits es proposen els criteris i objectius específics. La formulació 
d’aquests criteris, i donada l’extensió i nombroses localitzacions dels sectors definits és general, 
adaptada als usos específics d’habitatge i construcció. De fet, aquests objectius són una 
formulació adaptada pròpia de LEED-NC Green Building Rating System. For New Construction & 
Major Renovations. US Green Building Council. 

En els següent apartat es fa una relació general dels criteris i objectius perseguits, remarcant en 
negreta aquells que tenen una especial significació. Per altra banda, en un segon apartat es fa 
una jerarquització d’aquests criteris i s’estableixen les estratègies específiques i en un segon 
apartat i per a cada un dels sectors, en funció de la diagnosi realitzada, es detallen aquells que 
tenen una especial significació. 

En tot cas, n’hi ha que seran d’aplicació per a tots els sectors, pel seu caràcter general. Aquests 
fan referència a criteris d’implantació. Els criteris i objectius de sostenibilitat i relacionats amb 
la construcció són generals a tots els àmbits 

 

7.1 FORMULACIÓ DE CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS 

Es preveu una sèrie de criteris i objectius ambientals per tal de garantir la millor implantació. 

També podria ser aconsellable establir directrius bàsiques en la gestió d’obres i manteniment de 
les instal·lacions, amb la finalitat de limitar els danys al medi ambient amb aquestes activitats 
temporals. 

Per tant, aquests criteris i objectius, es diferencien en tres capítols: 

• Criteris d’implantació 

• Criteris de sostenibilitat. 

• Altres criteris. Aspectes relacionats amb la gestió de les obres. 

En el següent llistat es fa un recull dels principals criteris i objectius, que poden relacionar-se 
amb la present modificació de planejament, incorporant alhora els definits en el document de 
referència. 

 

7.1.1 Criteris d’implantació 

GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 

1. No afectar geòtops o punts d’interès geològic. 

2. Es preveurà amb tendència a disminuir la possibilitat de grans moviments de terres, 
especialment aquells que generin necessitats de préstecs i abocadors, per evitar la 
necessitat d’afeccions indirectes. En general, s’haurà de tendir a actuacions equilibrades en 
terres, o en cas contrari, preveure les zones de préstec o abocador. 

3. Evitar la generació de grans pendents, amb criteris d’estabilitat geotècnica i de possibilitat 
d’integració. 

EDAFOLOGIA I SÒLS 

4. Evitar l’afecció a primelands, o sòls de major valor agrícola. 

5. Evitar pèrdues de sòl excessives, pels pendents establerts, i per tant es definiran aquests per 
tal d’assolir pèrdues de sòl, de fins a moderades durant les obres, fins a baixes o nul·les un 
cop en ús el sector. Els criteris de moderades, baixa i nul·la es regeix segons FAO-PNUMA. 



INFORME AMBIENTAL DEL PM4-PLA DE MILLORA URBANA CARRETERA D’AMPOSTA, TORTOSA (BAIX EBRE) 

 

 23

HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

6. Evitar els riscos hidrològics. 

7. Evitar la contaminació de les aigües superficials. 

8. Mantenir les condicions hidrològiques de la conca, ja sigui a través de la regulació d’usos o la 
definició de mesures de contorn. 

HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA 

9. Limitar els efectes sobre la quantitat, tot assegurant les condicions prèvies de recàrrega. 

10. Limitar els efectes sobre la qualitat, per excavacions en l’aqüífer. 

MEDI NATURAL 

11. Evitar l’afecció d’àmbits amb comunitats vegetals i espècies d’interès o protegides, i/o 
millorar-ne les condicions actuals. 

12. Evitar en la mesura del possible l’afecció a hàbitats d’interès comunitari, especialment els 
prioritaris. 

13. Evitar l’afecció directa i indirecta d’espais protegits tals com: Espais Naturals de Protecció 
Especial, espais inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN); Xarxa Natura 2000, és a 
dir LIC (Lloc d’Importància Comunitària) i ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus) i 
Zones Humides, incloses en el catàleg de zones humides del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 

14. Garantir la connectivitat ecològica, a través dels espais de major valor, i definint les 
mesures de permeabilitat necessària per a la fauna. 

15. Establir directrius de restauració, especialment pel que fa referència a les espècies vegetals, 
per evitar la dispersió d’espècies invasores. 

16. Millorar en general els espais degradats. 

17. Preservar, millorar i recuperar el paisatge en general, atenent en tot cas a aquelles unitats 
de major interès. 

MEDI CULTURAL 

18. Compatibilitzar els usos del territori amb la preservació d’elements protegits o catalogats 
d’interès arquitectònic i arqueològic, també dels béns culturals de caràcter civil com llocs 
d’aplecs, camins ramaders, senders o altres. 

19. Ordenar el territori, especialment els espais lliures integrant aquests elements culturals de 
major interès. 

MEDI TERRITORIAL 

20. Ordenar mantenint l’estructura territorial, com a base pel manteniment de processos més 
complexos. 

21. Preservar i millorar la xarxa de comunicacions locals. 

22. Preveure la compatibilitat dels usos previstos pel pla amb els seus límits, per evitar 
efectes indirectes a tercers. Incorporar els elements de contenció dins del límit de 
l’àmbit de treball. 

 

7.1.2 Aspectes de sostenibilitat 

Els aspectes de sostenibilitat venen relacionats amb l’ús del nou sector, i en principi 
correspondrien a: 
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23. Cicle de l’aigua, amb el foment de l’estalvi i promovent, en el cas que sigui possible la 
reutilització. 

24. Eficiència i estalvi energètic. 

25. Gestió de residus 

 

7.1.3 Altres criteris. Gestió de les obres programades. 

A més d’aquests criteris, podria també ser aconsellable establir directrius bàsiques en la gestió 
d’obres i manteniment de les instal·lacions, amb la finalitat de limitar els danys al medi ambient 
amb aquestes activitats temporals. En principi doncs es marca un sòl objectiu, que inclou un 
seguit de recomanacions. 

26. Incorporar els criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient en la realització de les 
obres de construcció. 

• Establir els criteris d’ubicació de les instal·lacions auxiliars, vies de penetració i camins 
de accés, préstecs i abocadors, amb la finalitat de reduir l’afecció a zones d’especial 
sensibilitat i limitar l’ocupació de les obres a l’estrictament necessària. 

• Definir els mecanismes de control de l’erosió i els sediments, en les superfícies 
generades, i la seva relació amb el medi hidrològic. 

• Adaptar el ritme de les obres, especialment l’inici, si és el cas , als requeriments de la 
fauna. 

• Establir una correcta gestió de terres. 

• Establir una correcta gestió dels residus generats durant la construcció. 

• Control del soroll, tant durant les obres 

• Control de la qualitat atmosfèrica, també durant les obres. 

• Afavorir la reutilització i el reciclatge amb l’elecció de materials i l’adopció de les 
millors tècniques constructives. 

 

7.2 JUSTIFICACIÓ I JERARQUITZACIÓ DELS CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS 

En aquest apartat es relacionen els criteris i objectius ambientals jerarquitzats segons la seva 
importància. En relació a això, no s’estableix un ordre jeràrquic de més a menys, sinó que 
s’estableixen tres nivells de significació dels diferents criteris i objectius definits, i que són: 

• Nivell 1. Quan el criteri o objectiu és clau, o prioritari. 

• Nivell 2. Quan el criteri és d’aplicació general, sense una especial significació. 

• Nivell 3. Quan no és d’aplicació. 

La significació de cada un dels criteris es determina en base a la diagnosi de l’àmbit. 

A més d’aquests criteris, que tot i particularitzats, tenen un caràcter de formulació més general, 
es detallen altres aspectes qualitatius, que tenen una major rellevància, i que en aquest cas 
concret fan referència als aspectes de connectivitat ecològica a través del sector. 
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7.2.1 Aspectes generals 

En les següents taules es defineix la jerarquització d’objectius i criteris ambientals: 

 

MEDI CD CRITERI/ OBJECTIU 
AMBIENTAL 

APLICACIÓ ORDRE JUSTIFICACIÓ/ESTRATÈGIA 

GEOLOGIA I 
GEOMORFOLOGIA 

 No afectar geòtops o punts 
d’interès geològic 

 3  

  Es preveurà amb tendència 
a disminuir la possibilitat 
de grans moviments de 
terres, especialment 
aquells que generin 
necessitats de préstecs i 
abocadors, per evitar la 
necessitat d’afeccions 
indirectes. En general, 
s’haurà de tendir a 
actuacions equilibrades en 
terres, o en cas contrari, 
preveure les zones de 
préstec o abocador. 

 3  

  Evitar la generació de grans 
pendents, amb criteris 
d’estabilitat geotècnica i 
de possibilitat d’integració 

 3  

EDAFOLOGIA I 
SOLS 

 Evitar l’afecció a 
primelands, o sòls de major 
valor agrícola 

 3  

  Evitar pèrdues de sòl 
excessives, pels pendents 
establerts. 

X 2 Per tant es definiran aquests per tal 
d’assolir pèrdues de sòl, de fins a 
moderades durant les obres, fins a 
baixes o nul·les un cop en ús el 
sector. Els criteris de moderades, 
baixa i nul·la es regeix segons FAO-
PNUMA. 

HIDROLOGIA 
SUPERFICIAL 

 Evitar els riscos hidrològics X 2 S’haurà de preveure el rusc 
d’inundabilitat lligat al riu Ebre 

S’haurà de tenir en compte la 
zonificació fluvial definida en el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, i 
que s’incorpora en el POUM 

  Evitar la contaminació de 
les aigües superficials 

X 2 El canvi del usos del sòl, comporten 
un potencial contaminant de les 
aigües per l’ús residencial 

- Preveure xarxes separatives en 
funció de la qualitat de les aigües 

- Tractament de les aigües residuals, 
assegurant la suficiència de les 
instal·lacions receptores. 

 

MEDI CD CRITERI/ OBJECTIU 
AMBIENTAL 

APLICACIÓ ORDRE JUSTIFICACIÓ/ESTRATÈGIA 

  Mantenir les condicions 
hidrològiques de la conca, ja 
sigui a través de la regulació 
d’usos o la definició de 
mesures de contorn 

 3  
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HIDROLOGIA 
SUBTERRÀNIA 

 Limitar els efectes sobre la 
quantitat, tot assegurant les 
condicions prèvies de 
recàrrega 

 3  

  Limitar els efectes sobre la 
qualitat 

X 1 Es definiran protocols específics de 
gestió de les excavacions, per evitar 
efectes sobre les aigües subterrànies 
quant aquestes abastin medis 
saturats 

MEDI NATURAL  Evitar l’afecció d’àmbits 
amb comunitats vegetals i 
espècies d’interès o 
protegides, i/o millorar-ne 
les condicions actuals 

 3  

  Evitar en la mesura del 
possible l’afecció a hàbitats 
d’interès comunitari, 
especialment els prioritaris 

 3  

  Evitar l’afecció directa i 
indirecta d’espais protegits 
tals com: Espais Naturals de 
Protecció Especial, espais 
inclosos en el Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN); 
Xarxa Natura 2000, és a dir 
LIC (Lloc d’Importància 
Comunitària) i ZEPA (Zona 
d’Especial Protecció per a 
les Aus) i Zones Humides, 
incloses en el catàleg de 
zones humides del 
Departament de Medi 
Ambient i Habitatge 

 3  

  Garantir la connectivitat 
ecològica, a través dels 
espais de major valor, i 
definint les mesures de 
permeabilitat necessària per 
a la fauna 

 3  

  Establir directrius de 
restauració, especialment 
pel que fa referència a les 
espècies vegetals, per evitar 
la dispersió d’espècies 
invasores 

 3  

  Millorar en general els espais 
degradats 

 3  

  Preservar, millorar i 
recuperar el paisatge en 
general, atenent en tot cas 
a aquelles unitats de major 
interès 

 3  

 

MEDI CD CRITERI/ OBJECTIU 
AMBIENTAL 

APLICACIÓ ORDRE JUSTIFICACIÓ/ESTRATÈGIA 

MEDI 
CULTURAL 

 Compatibilitzar els usos del 
territori amb la preservació 
d’elements protegits o 
catalogats d’interès 
arquitectònic i arqueològic, 

 3  
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MEDI CD CRITERI/ OBJECTIU 
AMBIENTAL 

APLICACIÓ ORDRE JUSTIFICACIÓ/ESTRATÈGIA 

també dels béns culturals de 
caràcter civil com llocs 
d’aplecs, camins ramaders, 
senders o altres 

  Ordenar el territori, 
especialment els espais 
lliures integrant aquests 
elements culturals de major 
interès. 

X 2 Es consideraran aquest elements, tant 
els existents com els que es puguin 
determinar en estudis més detallats. 

MEDI 
TERRITORIAL 

 Ordenar mantenint 
l’estructura territorial, com a 
base pel manteniment de 
processos més complexos 

 3  

  Preservar i millorar la xarxa 
de comunicacions locals 

 3  

  Preveure la compatibilitat 
dels usos previstos pel pla 
amb els seus límits, per 
evitar efectes indirectes a 
tercers. Incorporar els 
elements de contenció dins 
del límit de l’àmbit de treball 

X 2 Es plantegen diverses estratègies, que 
en tot cas tenen com objectiu que 
aquests nous límits quedin sempre 
dins el sector. Són especialment 
importants aquells derivats de: 

- Assolellament, per la densitat 
d’habitatge i els usos previstos. 

S’ha portat a terme un estudi 
específic. 
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8 ESTRATÈGIES DE SOSTENIBILITAT 

 

8.1 ENERGIA 

Hi ha diferents aspectes que poden condicionar l’eficiència energètica en les edificacions. 
Aquestes poden contemplar aspectes com: 

• Forma dels edificis 

• Orientació 

• Obertures 

• Tipologia de materials 

• Colors 

• Voladius 

• ... 

Cada un d’ells comportarà una resposta energètica que es podria quantificar, si més no de forma 
aproximada, de manera que pugui ser, per la tipologia constructiva definida, una clau de decisió 
per als responsables del projecte. En tot cas, la legislació recent a Catalunya, concretament el 
DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis, estableix unes estratègies específiques a contemplar en les 
edificacions: 

• 4.1. Les parts massisses dels diferents tancaments verticals exteriors dels edificis, tant si 
són sobreexposats, exposats o protegits, segons NRE-AT/87, incloent els ponts tèrmics 
integrats en aquests tancaments, com contorns d'obertures, pilars de façana, caixes de 
persiana o d'altres, tindran unes solucions constructives i d’aïllament tèrmic que assegurin 
un coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km = 0,70 W/m2K. 

• 4.2. Les obertures de façanes i cobertes dels espais habitables disposaran de vidres dobles o 
bé d’altres solucions que assegurin un coeficient mitjà de transmitància tèrmica de la 
totalitat de l’obertura < o = a 3,30 W/m2K. 

• 4.3. Les obertures de les cobertes i de les façanes orientades a sud-oest (± 90°) han de 
disposar d’un element o d’un tractament protector situat a l’exterior o entre dos vidres, de 
manera que el factor solar S de la part envidrada de l’obertura sigui igual o inferior al 35%. 

• 4.4. Els edificis que en funció dels paràmetres fixats a la taula de l’annex 1 d’aquest 
Decret, tinguin una demanda d’aigua calenta sanitària igual o superior a 50 litres/dia a una 
temperatura de referència de 60°C, hauran de disposar d’un sistema de producció d’aigua 
calenta sanitària que utilitzi per al seu funcionament energia solar tèrmica amb una 
contribució mínima en %, en funció de les zones de l’annex 2, i de la relació de comarques i 
mapa de l’annex 3. 

Per altra banda, el Decret preveu uns supòsits d’exclusió, que en tot cas seran valorats en els 
respectius projectes. 

En la següent figura es mostra l’Àbac psicomètric de Givoni, que permet la interpretació del 
clima i la possibilitat de control climàtic amb arquitectura.  

Els extrems es donen per temperatures baixes, i per tant amb necessitat de calefacció durant 
l’hivern. 
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8.1.1 Assolellament 

A més d’aquestes estratègies específiques, també és important considerar l’assolellament. 

En els annexos es presenta un estudi d’assolellament que inclou la garantia d’assolellament 
mínim de per als habitatges i els espais verds, assegurant, sempre que sigui possible, un mínim 
d’1 hora de sòl entre les 10 i les 14 hores al solstici d’hivern. Aquest estudi s’ha realitzat sobre 
un gàlib proposat. 

D’aquest estudi se’n desprèn que tots els habitatges disposaran d’almenys 1 hora de sol durant 
les hores centrals del dia al solstici d’hivern. Això és gràcies a què els habitatges, en ser cases 
unifamiliars, són passants.  

Les zones verdes també tenen assegurades unes condicions mínimes d’assolellament durant tot 
l’any. 

 

8.2 CICLE DE L’AIGUA 

La gestió eficient de l’aigua respon a aspectes relacionats amb l’educació ambiental de la 
societat. Episodis de sequera com l’actual, on les reserves hídriques han assolit, en els últims 
anys, i especialment en les dues últimes dècades, nivells crítics, fomenten aquesta cultura de 
l’estalvi, que es reflecteix en les actituds dels ciutadans, i com a resposta en la planificació de 
les administracions. 

Cal considerar dos aspectes quant a la formulació: 

• Plantejament del cicle de l’aigua a nivell de balanç, és a dir que no planteja la reutilització. 
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• Tancament del balanç dins el propi sector, excloent les aigües de boca, mitjançant 
reutilització. 

Per altra banda, també es poden fer les següents distincions: 

• Cicle de l’aigua a nivell qualitatiu, valorant la contaminació potencial derivada dels nous 
usos. 

• Cicle a nivell quantitatiu, relatiu al consum. 

Alhora, es poden diferenciar dos grans camps. 

• Els habitatges, on en principi el consum únicament està relacionat amb el nombre de 
persones, independentment de la seva situació. 

• Els espais exteriors, espais verds privats. 

 

8.2.1 Cicle de l’aigua a nivell quantitatiu 

8.2.1.1 Habitatges i espais verds 

Els nous usos que s’implanten comportaran un canvi en el consum de recursos hídrics respecte la 
situació actual, donat l’increment de nombre d’habitatges. De fet, però, l’aigua consumida pels 
residents, és a dir, per les persones, presenta certa independència de la ubicació, i fins i tot de 
la seva disponibilitat, si més no, en el que fa referència a una dotació bàsica. 

El primer pas és establir uns llindars o consums per tal de determinar el nivell d’eficiència. 
Aquests, no tenen per què ser estables, sinó subjectes a les millors tècniques disponibles 
S’estableixen tres llindars: 

• Consum estàndard d’aigua prenent com a base les d’habitatge: 168 litres/persona i dia que 
és el que es pot esperar d’un ús normal de l’aigua, amb la tecnologia actual, i sense una 
voluntat d’estalvi ni de despesa. 

• Consum objectiu: 80 litres/persona i dia. Llindar definit com objectiu a assolir. És un 
concepte de planificació, pot estar determinat per altres experiències, i alhora definit per 
l’administració competent. 

• Consum viable: 72 litres/persona i dia. Obtingut mitjançant l’aplicació de sistemes eficients 
d’estalvi disponibles al mercat. 

Per assolir aquests valors es poden definir diferents mesures, tant d’estalvi, com en un segon 
nivell de reutilització: 

• Foment de l’estalvi i eficiència. 

 Establir unes directrius pels promotors per a la utilització d’instal·lacions i mecanismes 
que afavoreixin l’estalvi, com productes amb el distintiu d’etiqueta ecològica, en el 
capítol de "Productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua" DOGC núm 3321, de 6 
de febrer de 2001, que conté aixetes i elements de dutxa, limitadors de cabal, wàter, 
dispositius d’estalvi d’aigua al bany, i altres sistemes que afavoreixen l’estalvi. 

 Electrodomèstics més eficients en el consum. 

El resultat de l’adopció d’aquestes mesures no és gens menyspreable, estalviant fins un 32% 
del consum estàndard. 

• Reutilització d’aigües grises, de les aigües de dutxes i banys, per a wàters. Aquesta mesura 
comporta la instal·lació d’un sistema de tractament d’aigües grises. L’estalvi que suposa és 
d’un 25 % del consum estàndard 

Quant als espais exteriors, aquests inclouen la despesa dels espais verds privats pertanyents a les 
pròpies finques. 
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Els nous usos que s’implanten no comportaran canvis destacables en el consum de recursos 
hídrics respecte la situació actual. 

No obstant, es plantegen mesures correctores, que poden ser: 

• Foment de l'estalvi i eficiència. 

• Reutilització. 

FOMENT DE L’ESTALVI I EFICIÈNCIA 

Les estratègies han de tendir a compensar els balanços d'aigua del nou planejament. En aquest 
sentit, s’ha estimat l’escolament estre la situació actual i la futura (amb planejament). Donat 
que no hi ha un canvi substancial d’ocupació de parcel·la aquest increment és nul. 

Per tant el foment d’estalvi i eficiència es centrarà en sistemes de reg eficient per les zones 
verdes, i adopció de plantacions adaptades agroclimàticament, considerant sempre el paper 
d’espais de lleure i entorn refrescant que tenen els jardins mediterranis. 

 

8.2.1.2 Reutilització 

La reutilització és una estratègia que únicament es planteja per a les aigües necessàries per a 
cobrir les demandes dels espais verds, independentment de les actuacions particulars en les 
edificacions. És a dir, hi ha un subministrament bàsic d'aigua, per a cobrir les necessitats de les 
zones d’habitatge i similars, que s'ha de cobrir amb aportacions externes, i procedents de la 
xarxa convencional. 

També es pot plantejar la reutilització d’aigües grises, tal com s’ha exposat, on el control o 
coneixement de les activitats que s’hi porten a terme permeti el seu èxit. 

En tot cas, l’aplicació principal que es planteja per a les aigües reutilitzades, sense considerar 
les grises, és el manteniment de verds. 

Tal com s'ha exposat en el punt anterior, es preveu fixar una superfície màxima de gespa o 
equivalent en altres tipus de plantacions, en base a la superfície de teulada, i a uns 
requeriments mínims de dipòsit, per unitat de superfície de gespa. Aquesta estratègia permetria, 
prenent dades d'un any mig, eliminar les necessitats d'aigua per aquest concepte, amb les 
següents relacions: 

• Volum de dipòsit per unitat superfície de gespa: 50 l/m2 

• Relació superfície teulada – gespa: 3 -1 

 

8.2.1.3 Conclusions de les estratègies quantitatives 

De les mesures definides en resulta: 

• Edificis: estalvi de fins el 57 % si s’apliquen totes les mesures correctores. 

• Espais verds, no hi ha un estalvi quantificable relatiu als usos actuals. 

 

8.2.2 Cicle de l’aigua a nivell qualitatiu 

Assumint la necessitat d’entrada d’establir un sistema de xarxa separativa, cal plantejar-se si 
l’aigua pluvial realment és un aigua neta, arribant a la conclusió de què generalment  no és així i 
pot sol·licitar un tractament previ. 

La justificació del tractament d’aigües pluvials en xarxes separatives es deriva que aquestes 
aigües en cap cas es poden considerar com a "netes", tant pels contaminants que arrosseguen 
com pels sòlids carretejats. En definitiva, si intuïtivament sembla que portar les pluvials a la 
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xarxa natural de desguàs és ambientalment correcte, l’experiència indica que l’arrossegament 
de plàstics, llaunes, olis, etc., pot comportar una degradació de la llera receptora. Així, sembla 
aconsellable un tractament previ. 

Aquest es portarà a terme sempre que la xarxa actual de Tortosa, no adopti de forma general 
quests sistemes, o des d’un punt de vista tècnic sigui possible. 

 

8.3 RESIDUS 

Els criteris i objectius generals es formulen en els termes de: 

• Gestió de residus, fomentant el reciclatge i la reutilització dels residus urbans, i si és el cas, 
facilitar la disponibilitat de les instal·lacions adequades per al seu tractament 

• Gestió de materials, minimitzant l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i 
del medi ambient en general. 

Aquests criteris es concreten en uns criteris específics, distribuïts en tres capítols: 

• Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la reutilització i la 
recollida selectiva dels residus. 

• Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la recollida selectiva 
dels residus i, en general, les operacions de gestió. 

• Assegurar la correcte gestió de residus durant la construcció. 

 

8.3.1 Gestió de residus, fomentant el reciclatge i la reutilització dels residus 
urbans, i si és el cas, facilitar la disponibilitat de les instal·lacions 
adequades per al seu tractament 

En funció de la tipologia de recollida les necessitats i reserves en l’espai públic són diferents. En 
tot cas, malgrat l’especificitat de la recollida es fa una previsió de generació de residus i 
necessitat de contenidors en carrer.  

En funció de les estadístiques de cada municipi s’estima la producció de residus en el nou sector: 

 



INFORME AMBIENTAL DEL PM4-PLA DE MILLORA URBANA CARRETERA D’AMPOSTA, TORTOSA (BAIX EBRE) 

 

 33

G E N E R A C I Ó   D E   R E S I D U S   ( T N )

TORTOSA Tn l

Nombre habitants 34.832 hab any hab dia

Matèria orgànica 715 0,021 0,484

Vidre 387 0,011 0,084

Paper i cartró 652 0,019 0,512

Envasos lleugers 200 0,006 0,788

Residus voluminosos 1.901 0,055

Poda i jardineria 57 0,002

Piles 2 0,000

Medicaments 3 0,000

Tèxtil 2 0,000

Altres Residus Deixalleries 572 0,016

Selectiva Tn 4.491 0,129

% Rec.Sel. 2709%

Fracció Resta a Tractament 0 0,000

Fracció Resta directa a Diposit 
controlat 12.089 0,347

Fracció Resta directa a 
Incineració 0 0,000

Total Fracció Resta directa a 
disposició final 12.089 0,347

Total Fracció resta 12.089 0,347 10,449

%Fracció Resta / Total 7291%

Generació total 16.580 0,476

Kg/hab/dia 1,30  

 

S’estima una densitat dels residus, i la freqüència de recollida de cada tipologia (Font: Programa 
Metropolità de Gestió de Residus Municipals. AMB 1997) 

 

D E N S I T A T S   D E  R E S I D U S  

Tipus de residu kg/l 

Vidre 0,364 

Paper i cartrons 0,100 

Envasos lleugers 0,020 

Orgànica 0,116 

RESTA 0,091 

 

En base al volum teòric, la tipologia de contenidors i la freqüència de recollida, s’estima el 
nombre total de contenidors en carrer pel planejament: 
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E S T I M A C I Ó  D E  N O M B R E  D E  C O N T E N I D O R S

Tipus de residu l/hab i dia l/dia Freq Volum Volum Num Cont
dies (1)  (2) l Cont (3) Cont Final (3)

Vidre 0,084 12 30 364 1500 1 1

Paper i cartrons 0,512 74 10 743 1500 1 1

Envasos lleugers 0,788 114 7 800 1500 1 1

Orgànica 0,484 70 1 70 60 2 2

RESTA 10,449 1515 1 1515 1100 2 2

(1) Freq: interval de dies de recollida recomanat

(2) Volum necessari de contenidors en carrer o soterrats

(3)  Volum de contenidors (Contenidors en carrer estandart)

(4)  Nombre proposat de contenidors  

 

A més del predimensionament de les infraestructures per a la recollida de residus és necessari 
fer una avaluació prèvia de l’impacte del nou planejament sobre les infraestructures generals 
del municipi. Aquest es fa en base al creixement relatiu de volum de residus, proporcional a la 
població, respecte la situació actual. 
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Municipi N Tn Tn % Tn % Tn % Tn % kg

TORTOSA 34.832 16.580 4.491 2709% 0 0% 4.491 27% 12.089 73% 1,30

Planejament 145 69 1.870 0 19 1

INCREMENT 0,42%

 P R O J E C C I Ó  D E  G E N E R A C I Ó   D E   R E S I D U S 
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Les dades de projecció estimen que l'increment de població és estable, cosa que serveix pel càlcul punta, però en cap cas mostra un increment 
real. (Font: Agència de Residus de Catalunya)

 

L’impacte final és d’aproximadament un 0,42 %, respecte el total de generació. 

8.3.2 Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la 
recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió 

Incloure en les normes d’edificació l’exigència als projectes de preveure en els habitatges i en 
espais comuns dels immobles els espais adequats per a la recollida selectiva de les cinc fraccions 
de residus (paper, vidre, plàstic, orgànica i rebuig). En general, aplicar, com a mínim, les 
mesures establertes pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris 
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, i pel Codi Tècnic de l’Edificació. 

La determinació dels espais mínims es detalla pel total de l’edifici, i per a cada habitatge 
separadament. La forma de determinació, i el predimensionament d’aquest es fa segons el marc 
legal de referència, i concretament: 

• Codi Tècnic de l’edificació. Secció HS 2. Recollida i evacuació de residus. 

• Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis 
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Les determinacions d’ambdós no sempre són coincidents. 

Magatzem de contenidors de l’edifici i espai de reserva. 

El Decret d’ecoeficiència no fa cap referència a aquest aspecte. Per tant, es valora únicament 
allò que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació. Aquest estableix que: 

Cada edifici ha de disposar com a mínim d’un magatzem de contenidors  d’edifici per les 
fraccions dels residus que tinguin recollida porta a porta, y,  per les fraccions que tingui 
recollida centralitzada amb contenidors de carrer en superfície, haurà de disposar d’un espai de 
reserva en el que es pugui construir un magatzem de contenidors quan alguna de aquestes 
fraccions passin a tenir recollida porta a porta. 

El dimensionament de l’espai de magatzem o reserva, es farà segons allò que estableix el Codi 
Tècnic de l’Edificació, o la norma vigent en el moment de la construcció de l’habitatge, i tindrà 
com a mínim una superfície de 3 m2. 

Espais d’emmagatzemament immediat en habitatge. 

Les determinacions del Codi Tècnic de l’Edificació i el Decret d’Ecoeficiència són divergents en 
aquest aspecte, sent més restrictiu el primer. 

El Decret d’ecoeficiciència estableix en el seu article 7: 

Paràmetres d'ecoeficiència relatius als residus 

7.1  En el cas d'habitatges, caldrà preveure un espai fàcilment accessible de 150 dm3 en 
l'interior dels mateixos, que permeti la separació de les fraccions següents: 

Envasos lleugers. 

Matèria orgànica. 

Vidre. 

Paper i cartró. 

RESTA. 

No obstant això, caldrà adaptar-se a les fraccions de recollida selectiva que fixin les 
ordenances municipals quan aquestes siguin diferents a les anteriorment esmentades.  

En la resta d'usos, les diferents entitats privatives hauran de disposar, ja sigui a l'interior de 
cadascuna, o bé en un espai comunitari, d'un sistema adequat als usos previstos que permeti 
l'emmagatzematge per separat dels diferents tipus de residus que s'originin, sense perjudici 
d'allò que disposa la normativa sectorial d'aplicació. 

El codi tècnic formula la necessitat d’un espai de magatzem immediat de residus mínim de 45 
dm3 per fracció i habitatge, establint la necessitat de separar les mateixes fraccions. D’això dons 
resulta que l’espai mínim de magatzem serà de 225 dm3 

En tot cas, aquest espai mínim estarà en funció del nombre d’ocupants habituals en l’habitatge. 
Per l’estimació del volum d’emmagatzematge s’utilitza la següent expressió: 

C= CA · Pv 

On 

C: Capacitat d’emmagatzematge de l’habitatge [dm3] 

CA: Coeficient d’emmagatzematge [dm3/persona], que s’obté de la següent taula: 
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COEFICIENT D’EMMAGATZAMEMENT PER FRACCIÓ EN HABITATGE CA 

Fracció CA 

Envasos lleugers 7,80 

Matèria orgànica 3,00 

Paper i cartró 10,85 

Vidre 3,36 

RESTA 10,50 

Font. Codi Tècnic de l’Edificació Secció HS2. Taula 2.3 

 

En funció del nombre d’ocupants per habitatge resulta: 

 

VOLUM ESTIMAT D’EMMAGATZEMATGE IMMEDIAT DE RESIDUS PER HABITAGE. 

Fracció Nombre d’ocupants en l’habitatge 

 3 4 5 6 7 8 9 10 

Envasos lleugers 23,40 31,20 39,00 46,80 54,60 62,40 70,20 78,00 

Matèria orgànica 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00 

Paper i cartró 32,55 43,40 54,25 65,10 75,95 86,80 97,65 108,50 

Vidre 10,08 13,44 16,80 20,16 23,52 26,88 30,24 33,60 

RESTA 31,50 42,00 52,50 63,00 73,50 84,00 94,50 105,00 

Volum per habitatge (dm3) 106,53 142,04 177,55 213,06 248,57 284,08 319,59 355,10 

 

El Decret d’Ecoeficiència estaria calculat per habitatges de quatre persones, mentre que el Codi 
Tècnic de l’Edificació ho estaria per set persones. 

En tot cas, s’adopta el criteri més restrictiu, i per tant 225 dm3/habitatge. 

Aquest és independent del tipus de recollida, i per tant d’aplicació en tots els planejaments. 

8.3.3 Gestió de residus durant la construcció. 

L’àmbit de planejament està actualment ocupat per edificacions industrials. La demolició 
d’aquestes edificacions omportarà un gran volum d’enderrocs, entre els quals poden haver parts 
no valoritzables, altres que sol·lictin una gestió especial com el fibrociment de la coberta, i 
altres que poden ser reutilitzades. Donat el volum d’enderroc, pot ser aconsellable implantar 
una petita planta de matxuquetx i classificació d’àrids. 

Per altra banda, durant la construcció s’haurà d’implantar un punt net en cada una dels recintes 
d’edificació, i de les obres d’urbanització: 
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9 CONCLUSIONS 

Dels estudis ambientals realitzats es pot concloure que el planejament es pot ajustar a l’àmbit 
on s’allotja, permetent la implantació, adoptant mesures tant en la implantació com en la seva 
gestió evitant o disminuint les tensions amb el territori.  

Es poden definir una sèrie de mesures o actuacions, inherents a la pròpia planificació, que donen 
resposta als efectes ambientals més significatius detectats per la proposta. Concretament fan 
referència a la implantació: 

• Correcte gestió de residus durant la construcció 

• Evitar els efectes potencials sobre l’aqüífer superficial, especialment en les excavacions si 
abasten la zona saturada 

• Evitar efectes en els límits, bàsicament per ombres dels nous habitatges sobre les parcel·les 
veïnes o les zones verdes. 

Altres efectes, ja no fan referència tant a la implantació, i es centren més en l’explotació, i 
concretament: 

• Cicle de l’aigua  

• Energia. 

• Residus. 

Amb les mesures proposades, es podrà garantir una bona implantació del sector i la seva 
sostenibilitat, i en definitiva disminuir les traces sobre el territori envoltant. 

 

 

 Ignasi Grau Roca 

 ENGINYER AGRÒNOM 

 TORTOSA, NOVEMBRE 2009 
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Annex 2. Càlcul consums aigua sector PM4 
 
 
Paràmetres urbanístics sector PM4 
  
Superfície del sector .....................  4.827       m2 
Sostre total ...................................... 5.792       m2s 
Densitat màx. habitatges ..............        1      hab/100m²st 
Núm. Màx. habitatges ...................      58       hab 
Estimació població ........................    232       persones 
 
Superfície zones verdes ................. 1.847       m2 
Superfície equipaments ....................... 0       m2 
 
 
Dotacions d’aigua  
 
S’adopten com a referència les dotacions d’aigua per usos urbans contingudes en la 
normativa següent: 
 

- “Instrucciones y recomendaciones técnicas complementarias para la elaboración 
de los planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias”, aprovades per l’Ordre 
de 24 de setembre de 1992 del “Ministerio de Obras Públicas y Transportes”. 

- “Determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de la cuenca del 
Ebro”. 

 
D’acord amb la normativa consultada, per usos urbans, any horitzó 2.012, municipi entre 
10.000 i 50.000 habitants, correspon la següent dotació: 
 
Consum domèstic  
Dotació: 250 litres/habitant i dia  
Coeficient punta horari en xarxa distribució: 2,4 (consum en 10 hores)  
Habitants (mitja): 4 habitants/habitatge  
 
Zones verdes  
Dotació en mes de màx. consum (juliol): 7 litres/seg. i ha.  
 
Equipaments  
Dotació: 250 litres/habitant i dia  
Població equivalent: 260 habitants/ha  
Coeficient punta horari en xarxa distribució: 1,5 (consum en 16 hores)  
 
 
Consums

Superfícies Habitatges Habitants              Dotacions             Consums
(m2) (Ut) (Núm) (l/hab.dia) (l/s i ha) (m3/dia) (l/s)

Domèstic 58 232 250 58 0,67
Zones verdes 1.847 7 1,29
Equipaments 0 260 250 0 0,00

Resum de consums 
Ordinari Comsum en Temporada Hora punta i

(cabal continu) hora punta (estiu i cabal continu) estiu
(l/s) (l/s) (l/s) (l/s)

Domèstic 0,67 1,61 0,67 1,61
Zones verdes (*) 1,29 1,29
Equipaments 0,00 0,00 0,00 0,00

0,67 1,61 1,96 2,90  
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CONCLUSIÓ  
 
1.- Per tant, suposant que l'aigua de rec no s'agafa de la xarxa de distribució de l'aigua 
potable, als efectes de mantenir un sistema més sostenible, el cabal continu a considerar 
pel subministrament del sector PM4, serà de 0,67 l/s. Si l'aigua de rec s'agafa de la xarxa 
d'abastament, el cabal continu a considerar durant el període de rec és de 1,61l/s. 
 
2.- Pel dimensionament dels dipòsits de regulació i canonades de distribució, el cabal 
punta a considerar pel subministrament del sector PM4, serà de 1,61 l/s, si l'aigua de rec 
no s'agafa de la xarxa de distribució. En cas contrari, el cabal és de 2,90 l/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


