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1.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 

1.1. Generalitats 
 

1.1.1. OBJECTE DEL PROJECTE 

Projecte:    AVANÇ PLA DE MILLORA “PARC NIVERA II” 

Superfície Pla de millora:  34.006,00 m2 

  

1.1.2. EMPLAÇAMENT 

 

Carrer :              Camí d’Orleans 33 

Municipi:     43500 Tortosa 

Comarca:    BAIX EBRE 

Província:    TARRAGONA 

 

1.1.3. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT: 

 

Parcel·la  “A”:   ref. Cadastral: 1608303BF9210H0001XS 

Propietat de:    Manuel Muñoz Muñoz 

 

Parcel·la  “B”:   ref. Cadastral: 2009901BF9210H0001WS 

Propietat de:   Josefina Escurriola Guillemat 

 

Parcel·la  “C”:   ref. Cadastral: 1707915BF9210H0001XS  

Propietat de: Meritxell Roige Pedrola, Juan Roige Escudero, Maria Cinta Pedrola 

Guillen 

 

Parcel·la  “D”:   ref. Cadastral: 1707916BF9210H0001IS  

Propietat de:   Maria Cinta Vallès Raga 

 

Parcel·la  “E”:   ref. Cadastral: 1707917BF9210H0001JS  

Propietat de:   Maria Pilar Vallès Raga 

 

Parcel·la  “F”:   ref. Cadastral: 1707914BF9210H0001DS 

Propietat de:   Georg Mihail Gorbanescu Bordeano, Carmen Galan Sánchez 

 

Parcel·la  “G”:   Sistema viari de titularitat pública 
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Parcel·la m2 %

A 868,00 2,55

B 28,00 0,08

C 7.742,00 22,77

D 9.395,00 27,63

E 10.700,00 31,47

F 2.165,00 6,37

G 3.108,00 9,13

TOTAL 34.006,00 100,00

 

S’adjunten les fitxes cadastrals a l’Annex 1  

 

1.1.4. PROMOTOR 

 

Nom:    JUAN JOSÉ ROIGÉ ESCUDERO 

N.I.F.:    40011653-W 

Domicili:   CAMÍ D’ORLEANS, 33 

Població:   43500, Tortosa 

Província:  TARRAGONA 

 

1.1.5. ARQUITECTE 

 

Nom:    JORDI SIMÓ I SABATÉ  

D.N.I.:    47623256-P 

Domicili:   CAMÍ ORLEANS, 13 

Població:   43500 TORTOSA 

Província:  TARRAGONA 
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1.2. Descripció general 
 

El present avanç té com a objecte definir l’ordenació de l’àmbit del “Pla de Millora del Parc Nivera II”, 
per tal de poder desenvolupar en subsectors aquest Pla de Millora. 
 
L’àmbit del Pla de Millora ocupa una superfície total de 34.006,00m2, segons el POUM. Limita 
principalment amb la urbanització d’habitatges unifamiliars del Parc Nivera, al nord, i amb diferents 
Polígons d’Actuació pendents de desenvolupament a est, sud i oest. Aquests terrenys que envolten 
l’àmbit del Pla de Millora són actualment finques de diferents dimensions amb habitatges unifamiliars 
aïllats. 
 
Les vies que donen accés i envolten l’àmbit són el Camí Orleans i el Camí dels Còdols, al nord, i el 
Camí de Gala a l’oest. Aquestes vies són de titularitat pública. 
 
El terreny de la zona és pràcticament pla, ocupat per diferents finques amb habitatges unifamiliars de 
diferents propietats, anteriorment especificades (Veure plànol 2). A l’Informe mediambiental que 
s’adjunta al capítol 3 s’especifica el tipus de fauna i flora que ocupa aquest àmbit. 
 
El desenvolupament de Pla de Millora es planteja en dos subsectors (1 i 2), de manera que es faciliti 
el seu desenvolupament (veure apartat 1.8 de la memòria: Sistema d’actuació). 
 
Pel que fa a la zonificació d’espais s’han seguit els següents criteris: 
 
.- Viari: S’ha respectat el viari traçat al POUM de Tortosa pel que fa als vials que connecten el Pla de 
Millora amb la resta de xarxa viària. Pel que fa als vials de comunicació interior (vial C), es proposa 
l’eliminació d’un tram de vial que es planteja orientativament al POUM, ja que es considera que 
aquest no és necessari per a la comunicació general de vials, ni per a l’accés a les diferents 
parcel·les que es puguin generar dintre del sòl privat. En el plànol 9 s’especifica el tipus de secció de 
cada tipus de vial. 
 
S’han projectat també tres zones de vial més amples (Veure plànol 7), on es pot inscriure un cercle de 
15m de diàmetre per tal de facilitar el gir dels camions de bombers al final d’un carrer en cul-de-sac, 
en cas que els subsectors 1 i 2 es desenvolupin abans que les polígons d’actuació contigus, o en cas 
que el subsectors 1 i 2 es desenvolupin en etapes diferents. En tot cas, quan es desenvolupi la 
continuïtat d’aquests vials, aquests espais podran ser reconvertits en zones d’aparcament, punts de 
recollida d’escombraries o altres usos que l’administració competent consideri oportuns. 
 
.- Espais lliures: Els espais lliures s’han concentrat al voltant del Camí Orleans i el Camí del Còdols, 
al costat de l’equipament. També s’ha creat un corredor verd que acompanya el vial central del Pla de 
Millora (vial A), a fi de donar una major amplitud a aquest vial i facilitar una possible circulació de 
vianants i bicicletes de forma més adequada al voltant d’aquest. 
 
.- Equipaments: La zona destinada a la ubicació d’un possible equipament públic s’ha concentrat a 
l’extrem final del Camí dels Còdols, a continuació d’un espai lliure i fent cantonada amb dos vials, 
facilitant així que l’equipament es pugui orientar i es pugui fer l’accés segons les necessitats 
concretes que aquest tingui. 
 
.- Sòl privat: El sòl privat s’ha ubicat intentant respectar al màxim les edificacions existents 
(habitatges, magatzems, coberts, piscines...) per tal de poder conservar aquestes edificacions en cas 
que la propietat ho consideri oportú. Així mateix s’ha tingut en compte que les dimensions resultants 
de la zonificació del sòl privat siguin les adequades per poder fer una correcta parcel·lació i que 
aquesta tingui l’accés adequat des dels vials. 
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1.3. Normativa d’aplicació i justificació del compliment 

 
La normativa d’aplicació en el present projecte és la següent: 
 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 

- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tortosa. Març de 2007. Text refós. 
 
 
Justificació del compliment de la normativa: 
 
1.3.1. Segons aquesta normativa el projecte s’emmarca dins dels Plans de Millora en sòl urbà no 
consolidat (article 66). Que tenen per objecte complementar 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 de subsòl, de sanejament.  
 
1.3.2. El present projecte s’inclou dins dels Plans de Millora Urbana de Completament, Aquest apartat 
comprèn els sectors localitzats en la corona de la ciutat consolidada, la finalitat del quals, donades les 
seves condicions de posició i dimensió, és la redefinició d’un acabament o completament de la ciutat, 
més que una extensió de la mateixa ciutat consolidada. El Pla de Millora Urbana de Completament 
del present projecte és “Pla de Millora Nivera II”. 
 
1.3.3. Aquest pla en particular ha de contenir les determinacions pròpies de la seva naturalesa i 
finalitats, així com les que estableix a l’article 14 d’aquestes Normatives Urbanístiques i, 
específicament allò que determina per a aquest sector: Fitxa PM 17. Pla de Millora Parc Nivera II, la 
qual serà desenvolupada més endavant dins d’aquest apartat. 
 
1.3.4 Els articles corresponents a cada sector, on es detallen les determinacions en base a les quals 
s'elaboraran els Plans de Millora Urbana que corresponguin, regulen els aspectes següents: 
 
-Àmbit. 
 

L’àmbit delimitat podrà ser ajustat en la mateixa tramitació del Pla de Millora Urbana, excloent 
edificis i instal·lacions compatibles amb les determinacions del planejament sempre que es 
demostri que no existeix una diferència substancial en la proporció de beneficis i càrregues 
respecte del conjunt de l’actuació i de tal forma que el sòl que s’exclogui no sigui indispensable 
pels objectius assenyalats en el planejament. 

 
-Objectius. 
 

Es defineixen genèricament els objectius que són coincidents amb els de la mateixa naturalesa 
del tipus de sector de planejament que es delimita. 

 
 
 - Condicions d'ordenació, edificació i ús. 
 

Es descriuen les condicions orientatives de desenvolupament de cada sector. Al respecte de 
les dades adjuntes cal assenyalar que: 
 
a. L’edificabilitat màxima d’aquests sectors es fixa en funció de les finalitats i de les condicions 
morfològiques de l’entorn, de forma que es determina segons alguna de les tres situacions 
següents: 
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- L’aplicació d’un coeficient brut de sector, en funció dels aprofitaments que el mateix tenia en 
el planejament que es revisa o en funció de la necessitat de garantir un sostre que faci viable 
l’actuació proposada 
 
- L’aplicació del paràmetres normatius establerts en les Normes pels sòls d’aprofitament privat 
 
- L’aplicació directa de les condicions d’edificació, fondària edificable i nombre màxim de 
plantes, sobre una illa o parcel·la concreta. En aquest segon cas l’edificabilitat tindrà el caràcter 
d’edificabilitat principal sobre la que caldrà afegir l’edificabilitat resultant dels cossos sortints i 
de l’espai sotacoberta que es poden fer en les zonificacions que s’ordenen amb edificació 
sobre alineació de vial. 
 
- L'índex d'edificabilitat màxima s’aplica només sobre els sòls privats i no sobre el total de l’àrea 
delimitada, ja que aquesta inclou terrenys que ja són públic en l’actualitat. En la fitxa es 
determina l’edificabilitat màxima del sector. 
 
b. El nombre d’habitatges cal avaluar-lo sobre una edificabilitat sobre el sòl privat en la que cal 
considerar un dimensió mitjana d’habitatge de 90m2 construïts per habitatge. D’acord amb 
aquesta mitjana s’estableix el nombre màxim d’habitatges corresponents a cada sector 
 
c. Els sòls de cessió es detallen de forma orientativa en el plànol de la fitxa i es quantifiquen 
percentualment de forma numèrica en el quadre de dades de la mateixa fitxa. Altrament en la 
fitxa, s’estableix el percentatge mínim de sòl públic conjunt que s’haurà de qualificar amb el 
desenvolupament del corresponent Pla de Millora. Les quantificacions del sòl privat tenen 
caràcter de màxim i els sòls públics tindran caràcter de mínims. 
 
d. Les condicions sobre la parcel·lació i la forma de l’edificació hauran de ser precisades en el 
document del Pla de Millora que es desenvolupi a tal efecte. 
 
e. En aquells sectors que es destinen a nova implantació de sòl per habitatge, respecte el 
planejament que es revisa, es determina que el Pla de Millora haurà de destinar, com a mínim, 
el sòl corresponent al 25% del sostre residencial per la construcció d’habitatges de protecció 
pública en règim general i/o especial i el 10% del sostre residencial per la construcció 
d'habitatges protegits en la modalitat de concertat. De les condicions anteriors se n'exceptuen 
aquells sectors concrets que per densitat o tipologia no es considerin idonis per la reserva 
d'aquest tipus de sostre i els que el POUM, dins dels marges establerts en la vigent legislació 
urbanística, considera que no són necessaris, per estar ja garantits el nombre suficient 
d'habitatges protegits en la resta de sectors. 

 
- Cessions. 
 

A part de les cessions que es corresponen amb els sòls de naturalesa pública assenyalats 
anteriorment, aquests sectors hauran de cedir els percentatges d’aprofitament urbanístic que 
assenyala la Llei d’Urbanisme i que es correspon amb el 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. 
 
Els sistemes a cedir, tal i com assenyala la Llei d’Urbanisme corresponen tant als sòls destinats 
a sistemes locals i com els sòls destinats a sistemes generals. 

 
- Condicions de gestió i execució. 
 

En general els sectors de planejament inclosos en aquest apartat dels sectors de millora 
urbana de remodelació es preveu que siguin desenvolupats pel sistema de reparcel·lació i 
dintre d’aquest a aquelles modalitats que corresponguin a la iniciativa privada, podent donar-se 
les situacions previstes en el DL 1/2010 sobre compensació bàsica, la concertació o 
alternativament la concessió de la cooperació. 
 
No obstant donades les condicions de complexitat així com la prioritat de l’interès públic de 
determinades actuacions es creu convenient determinar que en alguns casos la iniciativa haurà 
de ser necessàriament pública per tal de garantir la consecució dels objectius assenyalats. 
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- Règim transitori d'edificació i usos. 
 

Respecte a la situació transitòria dels edificis i els usos inclosos en el sector de planejament, en 
la fitxa es determina en cada cas el règim transitori que li es d’aplicació respecte els usos i les 
edificacions incloses en l’àmbit de planejament 

 
1.3.5 Les determinacions de l'ordenació dels Sectors enumerades anteriorment, es grafien en els 
plànols de la sèrie 5 i 6 -Ordenació detallada del sòl urbà-, a escala 1/1.000 i 1/2.000 i en els plànols 
de la sèrie 4- Qualificació i gestió del sòl- a escala 1/3.000. Les determinacions establertes podran ser 
ajustades i precisades en el desenvolupament del corresponent sector de planejament, de tal manera 
que les qualificacions que s’acompanyen cal que siguin llegides com indicatives o preferents (per 
aquesta raó es grafien entre parèntesi), i que el planejament derivat haurà de desenvolupar 
posteriorment. 
 
1.3.6 La formulació i tramitació d'aquests Plans de Millora Urbana s'ajustarà a les determinacions del 
Capítol II.- "Formulació i tramitació de figures de planejament urbanístic", del Capítol II del DL 
1/2010. 
 
1.3.7 Els àmbits de Plans de Millora Urbana poden ser objecte de desenvolupament per subsectors, 
sempre que es compleixin les condicions establertes a l'article 93 del DL 1/2010. 
 
Mobilitat, vials i equipaments públics: 
 
Segons l’article 16 del POUM els vials projectats en el present Pla de Millora compleix les següents 
especificacions referents a mobilitat: 
 
-L’explanació dels vials s'ajustarà a les disposicions de la vigent normativa tècnica sobre ferms de 
carreteres, en funció de les característiques geotècniques del terreny i les condicions del tràfic previst 
que s'hauran de determinar en base a l'informe de mobilitat que serà vinculant i preceptiu per a 
l'aprovació del planejament. 
 
-La pavimentació de les calçades s'ajustarà en quant a les seves característiques i materials al 
compliment de les condicions de la normativa tècnica en relació al tipus de tràfic que vingui 
determinat. Les solucions amb paviments continus es resoldran, amb materials asfàltics amb 
granulometries especials que garanteixin la màxima absorció acústica, llevat que les condicions 
topogràfiques dels vials requereixin la utilització d'altres materials. 
 
-Es resoldran els guals d'accés de vehicles i els passos de vianants, mitjançant solucions que 
permetin mantenir la continuïtat del pla del paviment de vorera i el compliment de la vigent normativa 
reguladora sobre supressió de barreres arquitectòniques, segons model establert per l’Ajuntament. 
 
-La transició entre els plans verticals de les vorades i els plans inclinats en les trams dels guals i 
passos de vianants es resoldrà mitjançant peces especials mecanitzades de desenvolupament corbat 
que evitin l'aparició d'arestes i vèrtex exteriors sobre l'àmbit de la calçada. 
 
Referent a mobiliari urbà i senyalització: 
 
-Les actuacions de nova urbanització incorporaran la disposició dels corresponents elements de 
mobiliari urbà: bancs i papereres en els nous espais públics, així com jocs infantils en els espais 
lliures que per la seva dimensió i configuració permetin la seva correcta implantació. Els diferents 
elements de mobiliari urbà i jocs que s'implantin hauran de respondre de manera òptima als criteris 
de: disseny i forma, riscos per accidentalitat i vandalisme, materials reciclables, cost de reposició i, 
manteniment. 
 
-Les actuacions de nova urbanització hauran d'incorporar la total implantació dels elements de 
senyalització viària, tant per vehicles com per vianants, que resulti necessària per al correcte 
funcionament dels nous espais i el seu entorn. La senyalització viària inclourà les senyals verticals, 
horitzontals i lluminoses que requereixin els nous àmbits urbans, en funció de les determinacions del 
corresponent informe de mobilitat preceptiu. 
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FITXA PM 17 Pla de Millora Parc Nivera II 
 
- Àmbit 
 

a. Inclou el sòl provinent de l’antic Parc Nivera, segons fases situat al sud de camí d’Orleans i 
del camí de Nivera. 
 
b. La superfície del sector delimitat als plànols de la sèrie 5 – Ordenació detallada de sòl urbà- 
a escala 1/1.000 és de 34,006 m2 

 
- Objectius  
 
 a. Ordenar el sector en bases a les cessions del sòl públic que s’han de realitzar. 
 
 b. La densitat màxima d’habitatges bruta no serà superior a 25 hab/Ha 
 

c. Delimitar l’àmbit de gestió en el que fer efectius els repartiments de càrregues i beneficis que 
han de permetre l’assoliment de la condició de sòl urbà. 

 
- Condicions d’ordenació, edificació i ús. 
 

a. Coeficient d’edificabilitat bruta i aprofitament mitjà del sector serà de 0,60 m2sostre/m2sòl. 
 
b. 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 els següents: 
 
RESERVES DE SÒL PÚBLIC 
 
     Viari    25% 
     Espais lliures  15% 
     Equipaments  10% 
   TOTAL SÓL PÚBLIC MÍNIM  50% 
 
SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT 
 
     Serveis Privats  50% 
     Residencial   50% 
 
A aquest sòls de cessió, caldrà afegir el 10% d’aprofitament mitjà establert a l’article 43 de la 
Llei d’Urbanisme i d’acord amb aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
c. El desenvolupament del sector no haurà de reservar sòl per habitatges protegits 
 
d. Determinacions fonamentals de l’ordenació: 

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

 
e. Relació de zones: el sòl d’aprofitament 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: Zona residencial amb edificació unifamiliar aïllada, clau (5a1) 
 
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. 

- Condicions de gestió 
 

a. Es determina un únic polígon d’execució, que s’executarà pel sistema de reparcel·lació, 
dintre de les modalitats d’iniciativa privades en la LU, ja sigui compensació o concertació. 
 
b. El desenvolupament d’aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins del mateix 
es faran càrrec dels costos d’urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures.          
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Zona d’edificació unifamiliar aïllada en parcel·la petita Clau 5a1 
 
1. Definició. Aquesta zona regula les diferents edificacions aïllades de tipus unifamiliar que s'extenen 
per la ciutat de Tortosa i que constitueixen l'oferta d'habitatge unifamiliar aïllat amb una parcel·la de 
reduïdes dimensions. 
 
S’identifica en els plànols d'ordenació amb la clau 5a. 
 
2. Subzones. El POUM identifica les corresponents subzones, amb un subíndex que s'afegeix a la 
clau de la zona. Els possibles plans de millora que es redactin posteriorment podran establir 
subzones en la mesura que regulin de forma més precisa els paràmetres establerts en aquesta zona. 
Les subzones que diferencia el present POUM són les següents: 
 
Subzona del Pla Municipal Clau: 
 
Zona d’edificació unifamiliar aïllada tipus 1 (parc de nivera)   Clau 5a1 
Zona d’edificació unifamiliar aïllada tipus 2 (seminari)    Clau 5a2 
 
3. Condicions de parcel·lació de la zona d’edif. unifamiliar aïllada en parcel·la petita. Clau 5a 
 
Paràmetre      Cond. gral.    Condicions particulars   
Parcel·lació i reparcel·lació   art. 214    Segons NNUU generals 
Parcel·la      art. 215    Segons NNUU generals 
Parcel·la mínima     art. 216    5a: 500 m2 

5a1: 250 m2 
5a2: 200 m2 

Front mínim de parcel·la    art. 217    12 m. 
10 m en les zones 5a1 i 5a2 

Fons de parcel·la     art. 218    Segons NNUU generals 
Fondària mínima de parcel·la   art. 219    20 m. 

15 m en les zones 5a1 i 5a2 
 
4. Condicions de l'edificació de la zona d’edif. unifamiliar aïllada en parcel·la petita. Clau 5a 
 
 4.1 Paràmetres referits al carrer de la zona d’edif. Unif. aïllada en parcel·la petita. Clau 5a 
 
Paràmetre      Cond. gral.    Condicions particulars   
Alineació de carrer    art. 223    Segons plànol d’ordenació detallada 

del sòl urbà. 
Rasant de l'alineació de carrer   art. 224    Segons NNUU generals 
Rasant de carrer o vial    art. 225    Segons NNUU generals 
Amplada de carrer o vial    art. 226    Segons NNUU generals    
 
 

4.2 Paràmetres referits a la parcel·la de la zona d’edif. unif. aïllada en parcel·la petita. Clau 5a 
 

Paràmetre      Cond. gral.    Condicions particulars   
Solar       art. 235    Segons NNUU generals 
 
Coeficient d'edificabilitat neta   art. 236    5a: 0,60 m²sostre/m²sòl. 

5a1: 1,00 m2sostre/m2 sòl 
5a2: 1,05 m2sostre/m2 sòl 
 

Edificabilitat màxima de parcel·la  art. 237    En parcel·les de superfície inferior a  
la mínima establerta, existents amb 
anterioritat a l’aprovació del present 
Pla, hom podrà bastir un únic 
habitatge d’una superfície construïda 
sobre rasant màxima de 150 m² 
(inclosa la planta sota coberta), amb 
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les següents limitacions: Es podran 
apropar les edificacions fins a la 
mitgera o l’alineació del veí 
respectant una correcta adaptació a 
l’entorn i sempre que pel caràcter de 
les edificacions veïnes no suposi una 
inadequació arquitectònica. 
 

Densitat màx. d'habitatges neta  art. 239    1 hab/parcel·la. 
S’admeten els edificis de dos 
habitatges aparellats quan cadascun 
per separat compleixin les condicions 
de parcel·la mínima. 
 

Ocupació màxima de la parcel·la  art. 240    60 %. 
L'ocupació màxima, només podrà 
estar sobrepassada per la part de 
construcció descoberta que serveixi 
per a donar accés als usos permesos 
de les plantes soterrani, amb la 
condició de que aquesta part 
d'accessos no sobrepassi el 15% de 
la superfície lliure d'edificació 
derivada de les separacions mínimes 
a carrer i veïns. 
 

Sòl de parcel·la lliure d'edificació  art. 241    Es mantindrà amb vegetació i arbrat  
com a mínim en un 50% del sòl lliure. 
En els aterrassaments de parcel·la 
s’estarà al que es regula en el 
paràmetre sobre adaptació 
topogràfica i moviments de terres. 

 
Alçada reguladora ref. a parcel·la  art. 243    7,20 mts 
 
Punt d'apli. alç. ref. a parcel·la   art. 244    Segons NNUU generals 
 
Nombre de pl. referit a parcel·la  art. 245    2p (pb+1pp) 
 
Planta baixa referida a parcel·la  art. 246    Segons NNUU generals 
 
Separacions mínimes    art. 247  carrer  2,00 mts 
 

lateral  2,00 mts 
En la zona 5a1 s’admetrà la 
construcció d’habitatges aparellats de 
forma mancomunada entre dues 
parcel·les. 
 

fons   3,00 mts 
Les construccions regulades a partir 
del PERI del Parc de Nivera, a fi de 
garantir un major espai lliure al fons 
de les parcel·les, es respectarà una 
separació de 7,00 mts 
 

Tanques      art. 248    Segons NNUU generals 
 
Adapt. togràf. i mov de terres   art. 249    Segons NNUU generals 
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Unitat mínima de projecte  art. 250    No s’estableixen Unitats Mínimes de  
Projecte. 
 
 

4.3. Paràmetres referits a l'edificació de la zona d’edif. unif. aïllada en parcel·la petita. Clau 5a 
 
Paràmetre      Cond. gral.    Condicions particulars   
Posició de l'edificació    art. 251    L'edificació es col·locarà, segons la  

posició relativa definida per les 
separacions als límits de la parcel·la i 
l'ocupació màxima. 
 

 
En la zona 5a2, la posició de 
l’edificació serà la predeterminada en 
els plànols d’ordenació S’hi admetran 
els edificis d’habitatges aparellats 
quan cadascun per separat compleixi 
les condicions de parcel·la mínima. 
 

Edificació principal i auxiliar  art. 252    S'admet una construcció auxiliar amb  
una ocupació màxima del 5,00% i una 
alçada màxima de 3,30 m. La seva 
separació als límits laterals podrà 
reduir-se a 1,00 m. 
 

Planta baixa     art. 253    Segons NNUU generals 
 
Planta soterrani  art. 254    Es permet tan sols una planta  

soterrani. 
 

Plantes pis      art. 255    Segons NNUU generals 
 
Planta coberta     art. 256    Segons NNUU generals 
 
Planta sotacoberta    art. 257    En els edificis existents de caràcter  

de doble habitatge unifamiliar 
aparellat, la creació de la planta sota 
coberta només s’autoritzarà en 
resposta d’una sol·licitud de llicència 
conjunta dels dos habitatges i a 
realitzar amb una solució 
arquitectònica unitària, dels dos 
habitatges simultàniament. 
 

Volum màxim d'un edifici    art. 258    Segons NNUU generals 
 
Cossos sortints     art. 260    El vol de l’edificació a l’interior de la  

parcel·la es lliure amb la condició de 
respectar les separacions mínimes i 
comptabilitzar a efectes d'ocupació 
màxima. 
 

Elements sortints     art. 261    Segons NNUU generals 
 
Patis de llum     art. 262    Segons NNUU generals 
 
Composició de la façana    art. 263    La façana i el volum en general  

s'ajustaran a la norma d'integració en 
el conjunt en el que estan edificades. 
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5. Condicions d'ús de la zona d’edificació unifamiliar aïllada en parcel·la petita. Clau 5a 
 
Habitatge Unifamiliar   Dominant 
Habitatge Plurifamiliar  Incompatible 
Habitatge Rural   Incompatible 
Residencial especial   Compatible 
Residencial mòbil   Incompatible 
Hoteler    Incompatible 
Comerç petit    Condic. (1) 
Comerç mitjà    Incompatible 
Comerç gran    Incompatible 
Ofic. i serveis    Condic. (1) 
Restauració    Condic. (2) 
Recreatiu    Incompatible 
Magatzems    Incompatible 
Indústria I    Incompatible 
Industria II    Incompatible 
Industria III    Incompatible 
Educatiu    Condic. (3) 
Sanitari    Condic. (3) 
Sòcio-cultural    Condic. (3) 
Esportiu    Compatible 
Admisitrat.    Condic. (3) 
Serv. tècnics    Incompatible 
Estac. I aparc.   Incompatible 
Agrícola    Incompatible  
Ramader    Incompatible 
Forestal    Incompatible 
 
Els diferents condicionants per a cadascun dels usos responen a la necessitat prèvia de justificar que 
l'ús no crearà distorsions en el teixit edificat, s'integrarà en el conjunt urbà consolidat i no crearà 
conflicte respecte de l'ús dominant establert pel POUM per a cada sector, zona o subzona. La 
justificació de que l'ús condicionat és compatible amb la zona o subzona corresponent es realitzarà 
mitjançant sol·licitud d’informe previ o qualsevol altre document que estableixi l'ordenança 
corresponent, el qual es resoldrà de conformitat amb les disposicions d’aquest POUM i les fixades per 
les ordenances reguladores corresponents. 
 
(1) Es cuidarà especialment la integració arquitectònica d'aquestes construccions en el conjunt on estan edificats. 
(2) Es condiciona l'ús als efectes molestos que puguin produir sobre les edificacions veïnes i en especial les activitats d'aquest 
tipus que es puguin realitzar en l'espai lliure de parcel·la. 
(3) Condicionats a que no causaran distorsions ni efectes molestos en el entorn en el que s'ubiquen. 
 
 
6. Condicions de l'ús d'aparcament de la zona d’edif. unifamiliar aïllada en parcel·la petita. Clau 5a 
 
Regulació particular de l'ús d'aparcament:   D’acord amb l’art.276¬ i següents de les NNUU. 
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1.4. Justificació del compliment de les reserves de sòl públic 
 

El present projecte d’Avanç del Pla de Millora de Parc Nivera II compleix les diferents exigències del 
POUM de Tortosa així com la Llei d’Urbanisme i el DL 1/2010, que li són d’aplicació. 
 
A continuació es fa una comparativa dels percentatges de cessió de sòl, per una banda les exigides 
pel POUM i per l’altra les de l’Avanç del Pla de Millora: 
 
 

RESERVES DE SOL PÚBLIC 
POUM 

(%mínim) 
AVANÇ PLA MILLORA 

VIARI 25 % 27,36 % (9.302,50 m2) 

ESPAIS LLIURES 15 % 15,00 % (5100,90 m2) 

EQUIPAMENTS 10 % 10,00 % (3.400,60 m2) 

   

TOTAL SÓL PÚBLIC MÍNIM 50% 52,36 % (17.804,00 m2) 

 
Tenint en compte que la superfície total del Pla de Millora és de 34.006,00 m2, la superfície de sòl 
d’aprofitament privat és la següent: 
 

SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT 
POUM 

(%màxim) 
AVANÇ PLA MILLORA 

TOTAL SÓL PRIVAT 50% 47,64 % (16.202,00 m2) 

 
 
Els paràmetres d’edificació segons el POUM en comparació amb L’Avanç del Pla de Millora són els 
següents: 
 
 

 
PARÀMETRES POUM 

PARÀMETRES AVANÇ PLA  
DE MILLORA 

Superfície  34.006,00 m2 (3,4ha) 

DENSITAT BRUTA 25,00 hab./ha 85 hab. 12,94 hab./ha 44 hab. 

EDIFICABILITAT BRUTA 0,60 m2/m2 20.403,60 m2 0,36 m2/m2 12.300,71 m2 

 
 
 
 

1.5. Compliment de les determinacions del planejament urbanístic general sobre 
mobilitat sostenible. 

 
El pla presentat en aquest projecte té en compte les exigències de mobilitat sostenible segons en 
POUM per al municipi de Tortosa. Es donarà compliment als punts següents: 
 

1.5.1. Xarxa viària:  
 
Aquest pla no implica un creixement substancial (màxim de 47 parcel·les i una zona d’equipaments) 
que pugui generar cap increment de trànsit de vehicles que no pugui absorbir l’actual xarxa viària del 
municipi de Tortosa, i en concret de la xarxa adjacent al Pla de Millora Parc Nivera II.  
 
Per aquest motiu no es necessari cap modificació o ampliació en l’actual viari del municipi. El propi 
Pla de Millora ja aporta unes bones connexions amb el viari existent  i una ampliació de la xarxa viària 



 

- 15 - 
 

important per tal de poder gestionar i resoldre correctament la pròpia mobilitat que es generarà al 
voltant de la nova zona urbanitzada. 

 
1.5.2. Transport públic: 

 
Seguint el mateix raonament que en l’apartat anterior, tampoc és necessari cap modificació o 
ampliació de les actuals línies de transport públic (bus o altres) per tal de donar cobertura a 
l’increment de mobilitat que generarà el nou Pla de Millora Parc Nivera II, ja que aquest increment es 
qualifica de moderat. 
 
A més, l’actual xarxa de transport públic d’autobús de la ciutat ja compta amb una línia de bus amb 
una parada a 150m de distància de la zona d’actuació del Pla de Millora, per la qual cosa es pot 
considerar que hi ha una cobertura adequada de transport públic, tenint en compte les dimensions del 
Pla de Millora i el tipus de xarxa de transport públic de la que disposa el municipi.  
 

1.5.3.  Aparcaments 
 
El present Pla de Millora té projectades parcel·les d’habitatge amb possibilitat de crear aparcaments 
privats propis, tant siguin descoberts com en garatge.  A més a més, s’ha previst destinar una part del 
viari de nova construcció per crear places d’aparcament públic. 
 
Tenint en compte aquests dos aspectes, es pot considerar que la nova zona projectada no ha de tenir 
problemes d’aparcament dels vehicles privats, tant sigui dels propis veïns, com d’aparcaments a la via 
pública, ja que es considera que els veïns han de poder-se generar el nombre de places 
d’aparcament necessàries dintre de la seva pròpia parcel·la. 
 
En el present Pla de millora es projecta la creació de 31 aparcaments en superfície públics, situats al 
carrer principal (A). 
 
En el següent quadre es fa una previsió d’aparcaments, comparant les places que es poden arribar a 
generar i la possible necessitat de places d’aparcament, on s’observa que en principi, per la quantitat 
d’habitatges de la zona, el nombre d’aparcaments públics serà suficient, tenint en compte que cada 
parcel·la genera les seves pròpies places d’aparcament. 
 
En cas que s’instal·li un equipament públic a l’àrea reservada com a tal, es pot destinar sòl del propi 
equipament per tal de cobrir les noves necessitats d’aparcament que aquest pugui generar. 
 
 

PREVISIÓ APARCAMENTS                

     

PLACES D'APARCAMENT GENERADES             

Nombre d'aparcaments públics en superfície        31

Nombre d'aparcaments privats en parcel∙la           

(2 aparcaments de mitjana per parcel∙la)     80

Total places d'aparcament generades           111

     

NECESSITAT PLACES D'APARCAMENT             

Previsió mitjana d'habitatges (parcel∙les de 400m2 de mitjana) = 40 habitatges 

Necessitats d'aparcament per habitatge = 2 cotxes de mitjana  per habitatge    

40 habitatges x 2 cotxes/habitatge = 80 cotxes        80

Aparcaments públics (1 aparcament públic per cada 2 habitatges)  20

Total necessitat places d'aparcament           100
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1.6. Solucions generals d’urbanització. 
 

A continuació s’exposen un conjunt d’apartats on s’expliquen les diferents solucions que es 
recomanen seguir en la realització de la urbanització del Pla de Millora per tal de fer-lo 
econòmicament viable, mediambientalment sostenible, funcional i adaptat a les necessitats dels 
usuaris de la via, a més de fer-lo de manera que el seu manteniment sigui econòmicament 
sostenible per a l’administració pública competent: 
 
-El carrer principal (carrer A) que creua la urbanització es realitza amb voreres a diferent nivell 
respecte el paviment asfàltic del carrer. En canvi, la resta de carrers (tipus B i C), els quals 
tindran un nivell de trànsit molt inferior al principal, es proposen amb la vorera al mateix pla que 
el paviment. D’aquesta forma es procedeix a una supressió considerable de barreres 
arquitectòniques, tan per a la circulació de persones amb mobilitat reduïda com per al pas de 
vehicles des de la propietat privada al vial públic. Així mateix, es redueix sensiblement el cost 
d’execució de les voreres, eliminant el cost de la vorada.        
 
-La construcció dels diferents vials (asfaltats, construcció de voreres, instal·lacions i altres)  
serà, en la mesura del possible, realitzada amb materials provinguin total o parcialment de 
processos de reciclatge i que tinguin en compte l’impacte ambiental del seu procés de 
fabricació. Així mateix, s’empraran materials amb una bona relació preu / durabilitat i que facilitin 
el bon manteniment. 
 
-Amb els equipaments urbans (mobiliari urbà, buneres del clavegueram i altres) també es 
seguirà amb la mateixa pauta que s’ha exposat al punt anterior, cercant elements amb una bona 
durabilitat però amb un preu raonable i també tenint en compte la seva aparença estètica. Es 
tindrà en consideració l’esforç econòmic per part de l’administració pel que fa a possibles 
reparacions en un futur. 
 
-Pel que fa l’enllumenat públic urbà, s’han de garantir els mínims d’il·luminació exigits per a tal 
finalitat, sense arribar a nivells excessivament alts, tant per la molèstia que podria causar com 
per l’excés de consum que això provocaria. L’elecció dels fanals per a aquesta urbanització es 
farà amb els mateixos criteris que l’equipament urbà. Al mateix temps, es tindrà molt en compte 
la utilització de lluminàries de baix consum. 
 
-En els espais lliures es contempla, per una banda, mantenir el màxim d’arbres i arbustos adults 
del lloc (sobretot si es tracta d’espècies autòctones) i, per altra banda, a les zones verdes noves, 
es projectarà un enjardinat d’arbres i arbustos autòctons tenint especial cura amb l’elecció 
d’espècies de fàcil manteniment i reduït consum d’aigua. Així mateix, es traslladaran aquelles 
espècies protegides que estiguin en zones de vials o en zones edificables (veure informe 
mediambiental). 
 
-La urbanització en general estarà projectada de tal forma que tant el manteniment de les 
infraestructures i serveis públics (manteniment de vials, voreres, espais lliures, xarxa de 
sanejament i xarxa de escomeses per a bombers), com els de serveis privats (electricitat, 
telefonia, gas, aigua...) sigui econòmicament viable, emprant solucions que donin una bona 
durabilitat i fiabilitat en cada un d’aquests serveis. 
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1.7. Estudi econòmic. Viabilitat de l’Avanç del Pla de Millora. 
 
L’avaluació econòmica del desenvolupament del present avanç de Pla de Millora es realitza en base a 
la valoració econòmica orientativa dels paràmetres econòmics que generen les diferents despeses 
d’urbanització, el valor d’adquisició del sòl i la construcció d’habitatges, i els ingressos que es poden 
obtenir de la venda dels habitatges (quadre 2). 
 
Per poder determinar els paràmetres que intervenen en aquesta valoració, s’ha realitzat una 
parcel·lació orientativa (Veure plànol 4) de la qual s’ha pogut extreure un sostre en funció d’aquesta 
parcel·lació i dels seus límits edificables (quadre 1). A continuació s’adjunta el quadre de superfícies i 
sostre fruit d’aquesta parcel·lació indicativa: 
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QUADRE 1: PARCEL·LACIÓ INDICATIVA I SOSTRE 
 

PARCEL∙LACIÓ INDICATIVA PLA DE MILLORA

Superfície Sostre (màxim 1m2/m2 de sòl)

ILLA 1

Parcel∙la 1 315,74 257,50

Parcel∙la 2 318,99 260,64

Parcel∙la 3 350,03 227,30

Total Illa 1 984,76 745,44

ILLA 2

Parcel∙la 4 418,04 281,26

Parcel∙la 5 326,90 239,32

Parcel∙la 6 342,03 268,48

Parcel∙la 7 444,77 315,02

Parcel∙la 8 446,50 319,34

Parcel∙la 9 529,19 325,84

Total Illa 2 2507,43 1749,26

ILLA 3

Parcel∙la 10 373,55 321,20

Parcel∙la 11 280,12 256,96

Parcel∙la 12 280,03 256,96

Parcel∙la 13 307,03 256,96

Parcel∙la 14 363,48 256,96

Parcel∙la 15 305,03 256,96

Parcel∙la 16 380,85 368,00

Parcel∙la 17 393,90 244,18

Parcel∙la 18 520,83 353,20

Parcel∙la 19 481,97 339,58

Parcel∙la 20 473,93 329,78

Parcel∙la 21 479,22 329,78

Parcel∙la 22 302,61 288,00

Parcel∙la 23 300,27 288,00

Parcel∙la 24 322,92 253,98

Parcel∙la 25 271,45 205,26

Parcel∙la 26 274,87 200,86

Parcel∙la 27 263,44 177,92

Parcel∙la 28 533,58 302,98

Parcel∙la 29 274,09 269,72

Parcel∙la 30 266,83 218,26

Parcel∙la 31 251,04 232,48

Parcel∙la 32 258,30 235,30

Parcel∙la 33 302,03 286,10

Parcel∙la 34 448,87 316,22

Total Illa 3 8710,24 6845,60

ILLA 4

Parcel∙la 35 349,15 241,84

Parcel∙la 36 261,67 219,88

Parcel∙la 37 264,13 182,28

Parcel∙la 38 348,92 292,84

Parcel∙la 39 360,11 293,60

Parcel∙la 40 344,23 293,20

Parcel∙la 41 329,82 293,20

Parcel∙la 42 384,12 221,92

Parcel∙la 43 595,02 297,26

Parcel∙la 44 762,40 297,26

Total Illa 4 3999,57 2633,28

Total Pla de Millora 16202,00 11973,58  
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De la comparativa dels paràmetres econòmics es treu un valor i un percentatge orientatiu del 
rendiment econòmic que pot suposar el desenvolupament del Pla de Millora i, per tant, valorar si té 
viabilitat econòmica. 
 
A continuació es presenten un quadre valorant el total de les despeses del desenvolupament del Pla 
de Millora, així com dels ingressos que pot generar la venda de d’habitatges, i finalment una valoració 
del rendiment econòmic. Tots els preus són en Euros i sense IVA inclòs: 
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QUADRE 2: VALORACIÓ DEL RENDIMENT ECONÒMIC EN BASE A LA PROMOCIÓ D’HABITATES 
 
 
 
DESPESES PLA DE MILLORA

PRESSUPOST DE L'URBANITZACIÓ

Pressupost d'execució material 873.007,63 €         

Despeses generals (13% PEM) 113.490,99 €         

Benefici industrial (6% PEM) 52.380,46 €           

ALTRES DESPESES D'URBANITZACIÓ

Redacció de projectes i direccions d'obra (11% PEM) 96.030,84 €           

Llicències administratives i altres (9% PEM) 78.570,69 €           

VALOR DEL SÒL

Valor unitari del sòl = 40,00€/m2

Superfície del terreny privat = 30.898,00m2

Valor d'adquisició del sòl 1.235.920,00 €     

DESPESES DE CONSTRUCCIÓ DELS HABITATGES

Pressupost d'execució material 8.980.185,00 €     

Despeses generals (13% PEM) 1.167.424,05 €     

Benefici industrial (6% PEM) 538.811,10 €         

ALTRES DESPESES DE CONSTUCCIÓ

Redacció de projectes i direccions d'obra (11% PEM) 987.820,35 €         

Llicències administratives i altres (9% PEM) 808.216,65 €         

TOTAL DESPESES PLA DE MILLORA 14.931.857,76 €   

VALOR DE VENDA DEL SÒL DEL PLA DE MILLORA

PRESSUPOST DE L'URBANITZACIÓ m2 valor venda m2 total 

Valor en venda dels habitatges 11973,58 2.000,00 €            23.947.160,00 €   

Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic* 1197,358 2.000,00 €            2.394.716,00 €‐     

*coincident amb el coeficient d'edificabilitat 

de 1,00m2sostre/m2sòl

TOTAL VENDA DE SÒL PLA DE MILLORA 21.552.444,00 €   

RENDIMENT ECONÒMIC DEL PLA DE MILLORA

Total despeses Pla de Millora 14.931.857,76 €‐   

Total valor venda habitatges 21.552.444,00 €   

TOTAL RENIDMENT ECONÒMIC 6.620.586,24 €     

PERCENTATGE RENDIMENT ECONÒMIC RESPECTE LA INVERSIÓ 44,34%  
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La justificació de preus del pressupost d’urbanització s’adjunta al capítol 2 d’aquesta memòria. 
 
Com es pot observar en el quadre 2, el rendiment econòmic del Pla de Millora respecte a la inversió 
realitzada és d’un 40,71%, percentatge suficientment alt i amb un marge suficient com per garantir la 
viabilitat econòmica de la promoció dels habitatges dintre d’unes condicions normals de mercat. 
 
D’acord amb allò previst al DL 1/2010 LU, la garantia a dipositar a fi d’assegurar les obres 
d’urbanització serà del 12% del pressupost del projecte d’urbanització. 
 
 

1.8. Sistema d’actuació 
 
 
Es planteja en aquest Avanç del Pla de Millora la creació de dos subsectors (1 i 2), tal i com 
s’estableix a l’article 93 del DL 1/2010, pels motius que a continuació s’exposen: 
 
- El Pla de Millora consta de 34.006,00m2. Es tracta d’un Pla de Millora extens, fet que dificulta que 
es pugui desenvolupar tot al mateix temps. El fet de crear aquests 2 subsectors, els quals es podrien 
desenvolupar de forma autònoma cadascun, facilita que es puguin desenvolupar. 
 
- Els límits de la divisió dels subsectors s’ha realitzat seguint criteris que facilitin el seu 
desenvolupament, per la qual cosa s’ha intentat que cada subsector coincideixi amb els límits de les 
diferents  propietats, sense que això afecti a la coherència de cada subsector. 
 
- S’ha tingut en compte també la situació general econòmica actual, que no afavoreix el 
desenvolupament de grans zones urbanes pel seu elevat cost i excessiu risc. Fent aquests 2 
subsectors  amb menys superfície pot afavorir econòmicament els promotors alhora de desenvolupar 
el Pla de Millora. 
 
- S’ha intentat que els dos subsectors  tinguin càrregues similars pel que fa a cessió de sòl privat i 
càrrega de vials, sense afectar però a l’adequat disseny de vials i a la correcta zonificació dels espais 
públics i privats. 
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A continuació es detallen els percentatges de cessió de sòl de cadascun dels polígons d’actuació per 
separat: 
 

SUBSECTOR 1   SUPERFÍCIE  % PROJECTE  % POUM 

           

SISTEMA VIARI  1.847,54 20,29%  25,00%

SISTEMA DE PARCS I JARDINS URBANS  2.493,27 27,38%  15,00%

SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS  0,00 0,00%  10,00%

TOTAL SÒL PÚBLIC  4.340,81 47,67%  50,00%

           

ÚS RESIDENCIAL DE BAIXA INTENSITAT  4.765,46 52,33%  50,00%

           

TOTAL SUBSECTOR 1  9.106,27 100,00%  100,00%

PERCENTATGE DE SUPERFÍCIE DEL SUBSECTOR 1 SOBRE EL PLA DE MILLORA  26,78%

 
 

SUBSECTOR 2  SUPERFÍCIE  % PROJECTE  % POUM 

           

SISTEMA VIARI  7.454,96 29,94%  25,00%

SISTEMA DE PARCS I JARDINS URBANS  2.607,63 10,47%  15,00%

SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS  3.400,60 13,66%  10,00%

TOTAL SÒL PÚBLIC  13.463,19 54,07%  50,00%

           

ÚS RESIDENCIAL DE BAIXA INTENSITAT  11.436,54 45,93%  50,00%

           

TOTAL SUBBSECTOR 2  24.899,73 100,00%  100,00%

PERCENTATGE DE SUPERFÍCIE DEL SUBSECTOR 2 SOBRE EL PLA DE MILLORA  73,22%
 
 
 

1.9. Estudi econòmic i viabilitat dels subsectors 
 

A continuació es fa una avaluació econòmica del desenvolupament de cadascun dels subsectors per 
separat, en base a la valoració econòmica orientativa dels paràmetres econòmics que generen les 
diferents despeses d’urbanització, el valor d’adquisició del sòl i la construcció d’habitatges, i els 
ingressos que es poden obtenir de la venda dels habitatges (quadres 4 i 5) 
 
Per poder determinar els paràmetres que intervenen en aquesta valoració, s’ha realitzat un quadre de 
les parcel·lacions indicatives de cada sector (Veure plànol 4) de la qual s’ha pogut extreure un sostre 
en funció d’aquesta parcel·lació i dels seus límits edificables (quadre 3). A continuació s’adjunta el 
quadre de superfícies i sostre fruit d’aquesta parcel·lació indicativa: 
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QUADRE 3: PARCEL·LACIÓ INDICATIVA I SOSTRE PER SUBSECTORS 
 
 

PARCEL∙LACIÓ INDICATIVA PLA DE MILLORA ‐ SUBSECTOR 1

Superfície Sostre (màxim 1m2/m2 de sòl)

SUBSECTOR 1

ILLA 2

Parcel∙la 4 418,04 281,26

Parcel∙la 5 326,90 239,32

Parcel∙la 6 342,03 268,48

Parcel∙la 7 444,77 315,02

Parcel∙la 8 446,50 319,34

Parcel∙la 9 529,19 325,84

Total Illa 2 2507,43 1749,26

SUBSECTOR 1

ILLA 4

Parcel∙la 35 349,15 241,84

Parcel∙la 36 261,67 219,88

Parcel∙la 37 264,13 182,28

Parcel∙la 38 348,92 292,84

Parcel∙la 39 360,11 293,60

Parcel∙la 40 344,23 293,20

Parcel∙la 41 329,82 293,20

Total Illa 4 2258,03 1816,84

Total SUBSECTOR 1 4765,46 3566,10  
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PARCEL∙LACIÓ INDICATIVA PLA DE MILLORA ‐ SUBSECTOR 2

Superfície Sostre (màxim 1m2/m2 de sòl)

SUBSECTOR 2

ILLA 1

Parcel∙la 1 315,74 257,50

Parcel∙la 2 318,99 260,64

Parcel∙la 3 350,03 227,30

Total Illa 1 984,76 745,44

SUBSECTOR 2

ILLA 3

Parcel∙la 10 373,55 321,20

Parcel∙la 11 280,12 256,96

Parcel∙la 12 280,03 256,96

Parcel∙la 13 307,03 256,96

Parcel∙la 14 363,48 256,96

Parcel∙la 15 305,03 256,96

Parcel∙la 16 380,85 368,00

Parcel∙la 17 393,90 244,18

Parcel∙la 18 520,83 353,20

Parcel∙la 19 481,97 339,58

Parcel∙la 20 473,93 329,78

Parcel∙la 21 479,22 329,78

Parcel∙la 22 302,61 288,00

Parcel∙la 23 300,27 288,00

Parcel∙la 24 322,92 253,98

Parcel∙la 25 271,45 205,26

Parcel∙la 26 274,87 200,86

Parcel∙la 27 263,44 177,92

Parcel∙la 28 533,58 302,98

Parcel∙la 29 274,09 269,72

Parcel∙la 30 266,83 218,26

Parcel∙la 31 251,04 232,48

Parcel∙la 32 258,30 235,30

Parcel∙la 33 302,03 286,10

Parcel∙la 34 448,87 316,22

Total Illa 3 8710,24 6845,60

SUBSECTOR 2

ILLA 4

Parcel∙la 42 384,12 221,92

Parcel∙la 43 595,02 297,26

Parcel∙la 44 762,40 297,26

Total Illa 4 1741,54 816,44

Total SUBSECTOR 2 11436,54 8407,48  
 
 
 
 



 

- 25 - 
 

De la comparativa d’aquests paràmetres es treu un valor i un percentatge orientatiu del rendiment 
econòmic que pot suposar el desenvolupament cada subsector i, per tant, valorar si té viabilitat 
econòmica per si sol. 
 
Pel que fa a l’equilibri de beneficis i càrregues entre subsectors, com es pot comprovar, cadascun 
d’ells té unes càrregues i uns beneficis diferents, essent el percentatge de rendiment econòmic final 
molt similar, per la qual cosa es pot considerar que les dos subsectors estan pràcticament en equilibri 
de càrregues. Aquesta diferència compleix els paràmetres legals i es veurà resolta tal i com 
s’especifica al DL 1/2010. 
 
En els quadres següents es valora el total de les despeses del desenvolupament dels dos subsectors, 
així com dels ingressos que pot generar la promoció i venda d’habitatges, i finalment una valoració del 
rendiment econòmic. Tots els preus són en Euros i sense IVA inclòs: 
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QUADRE 4: VALORACIÓ DEL RENDIMENT ECONÒMIC SUBSECTOR 1 EN BASE A LA PROMOCIÓ 
D’HABITATES 
 
 DESPESES POLÍGON 1

PRESSUPOST DE L'URBANITZACIÓ

Pressupost d'execució material total  218.162,42 €        

m2 cost

SISTEMA VIARI 1.847,54 84,21 155.581,34 €         

SISTEMA DE PARCS I JARDINS URBANS 2.493,27 25,10 62.581,08 €           

SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS 0,00 0,35 ‐ €                      

Despeses generals (13% PEM) 28.361,11 €           

Benefici industrial (6% PEM) 13.089,75 €           

ALTRES DESPESES

Redacció de projectes i direccions d'obra (11% PEM) 23.997,87 €           

Llicències administratives i altres (9% PEM) 19.634,62 €           

VALOR DEL SÒL

Valor unitari del sòl = 40,00€/m2

Superfície del terreny privat = 7.742,00m2

Valor d'adquisició del sòl 309.680,00 €         

DESPESES DE CONSTRUCCIÓ DELS HABITATGES

Pressupost d'execució material 2.674.575,00 €     

Despeses generals (13% PEM) 347.694,75 €         

Benefici industrial (6% PEM) 160.474,50 €         

ALTRES DESPESES DE CONSTUCCIÓ

Redacció de projectes i direccions d'obra (11% PEM) 294.203,25 €         

Llicències administratives i altres (9% PEM) 240.711,75 €         

TOTAL DESPESES POLÍGON 1 4.330.585,01 €     

VALOR DE VENDA DEL SÒL DEL SUBSECTOR 1

PRESSUPOST DE L'URBANITZACIÓ m2 valor venda m2 total 

Valor en venda dels habitatges 3566,1 2.000,00 €            7.132.200,00 €     

Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic* 356,61 2.000,00 €            713.220,00 €‐         

*coincident amb el coeficient d'edificabilitat 

de 1,00m2sostre/m2sòl

TOTAL VENDA DE SÒL SUBSECTOR 1 6.418.980,00 €     

RENDIMENT ECONÒMIC POLÍGON 1

Total despeses Pla de Millora 4.330.585,01 €‐     

Total valor venda sòl 6.418.980,00 €     

TOTAL RENIDMENT ECONÒMIC POLÍGON 1 2.088.394,99 €     

PERCENTATGE RENDIMENT ECONÒMIC POLÍGON 1 RESPECTE LA INVERSIÓ 48,22%  
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QUADRE 5: VALORACIÓ DEL RENDIMENT ECONÒMIC SUBSECTOR 2 EN BASE A LA PROMOCIÓ 
D’HABITATES 
 
 DESPESES POLÍGON 2

PRESSUPOST DE L'URBANITZACIÓ

Pressupost d'execució material total  654.845,20 €        

m2 cost

SISTEMA VIARI 6.984,96 84,21 588.203,48 €         

SISTEMA DE PARCS I JARDINS URBANS 2.607,63 25,10 65.451,51 €           

SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS 3.400,60 0,35 1.190,21 €             

Despeses generals (13% PEM) 85.129,88 €           

Benefici industrial (6% PEM) 39.290,71 €           

ALTRES DESPESES

Redacció de projectes i direccions d'obra (11% PEM) 72.032,97 €           

Llicències administratives i altres (9% PEM) 58.936,07 €           

VALOR DEL SÒL

Valor unitari del sòl = 40,00€/m2

Superfície del terreny privat = 23.156,00m2

Valor d'adquisició del sòl 926.240,00 €         

DESPESES DE CONSTRUCCIÓ DELS HABITATGES

Pressupost d'execució material 6.305.610,00 €     

Despeses generals (13% PEM) 819.729,30 €         

Benefici industrial (6% PEM) 378.336,60 €         

ALTRES DESPESES DE CONSTUCCIÓ

Redacció de projectes i direccions d'obra (11% PEM) 693.617,10 €         

Llicències administratives i altres (9% PEM) 567.504,90 €         

TOTAL DESPESES POLÍGON 2 10.601.272,73 €   

VALOR DE VENDA DEL SÒL DEL SUBSECTOR 2

PRESSUPOST DE L'URBANITZACIÓ m2 valor venda m2 total 

Valor en venda dels habitatges 8407,48 2.000,00 €            16.814.960,00 €   

Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic* 840,748 2.000,00 €            1.681.496,00 €‐     

*coincident amb el coeficient d'edificabilitat 

de 1,00m2sostre/m2sòl

TOTAL VENDA DE SÒL SUBSECTOR 2 15.133.464,00 €   

RENDIMENT ECONÒMIC POLÍGON 2

Total despeses Pla de Millora 10.601.272,73 €‐   

Total valor venda sòl 15.133.464,00 €   

TOTAL RENIDMENT ECONÒMIC POLÍGON 2 4.532.191,27 €     

PERCENTATGE RENDIMENT ECONÒMIC POLÍGON 2 RESPECTE LA INVERSIÓ 42,75%  
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 La justificació de preus del pressupost d’urbanització s’adjunta al capítol 2 d’aquesta memòria. 
 
Com es pot observar, el rendiment econòmic dels subsector 1 i 2, el rendiment econòmic dels 
subsectors 1 i 2 en base a la venda d’habitatges unifamiliars (quadres 4 i 5) són d’un 48,22% i d’un 
42,75% respectivament, percentatge suficientment alt i amb un marge suficient com per garantir la 
viabilitat econòmica de la promoció dels habitatges dintre d’unes condicions normals de mercat. 
 
A banda d’això, entre els subsectors previstos no es produeix una diferència relativa superiors al 15% 
en la valoració conjunta dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques que corresponen a cada un 
d’ells, en relació a la valoració dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques del conjunt del sector, 
essent aquest del 44,34%, i els del sector 1 i 2, un 48,22 i un 42,75% respectivament. 
 
 
Les diferències d’aprofitament i càrregues entre els subsectors que puguin existir s’hauran de 
compensar d’acord amb les regles previstes en l’article 123 del reglament de la Llei d’Urbanisme 
305/2006. 
 
D’acord amb això, i atès que hi ha una diferència percentual del rendiment entre un subsector i l’altre, 
aquesta diferència econòmica (DE) es quantifica de la següent manera: 
 
 
P = ( V1 – D ) / D  44,3 / 100 = ( V1 – 10.601.272,73 ) / 10.601.272,73    
 
V1 = 15.301.877,06 
 
V2 = V1 – V = 15.301.877,06 – 15.133.464,00 = 168.413,06 
 
D1 = ( V x D ) / V2 = ( 168.413,06 x 10.601.272,73 ) / 15.133.464,00 = 117.976,48 
 
DE = V2 – D1 = 168.413,06 - 117.976,48 = 50.436,58€ 
 
 
P = Percentatge de rendiment mitjà del Pla de Millora = 44,34% 
V = Valor de venda del sòl subsector 2 
V1 = Valor de venda del sòl subsector 2 compensada segons P 
V2 = Diferència entre V1 i V, que quantifica la descompensació del valor de venda entre subsectors. 
D = Despeses subsector 2 
D1 = Despeses proporcionals al valor de venda V2 
DE = Diferència entre el valor de venda V2 i les despeses D1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La valoració econòmica de la diferència entre aprofitament i càrregues entre els 
subsectors (DE) és de 50.436,58€ 
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D’acord amb allò previst al DL 1/2010 LU, la garantia a dipositar a fi d’assegurar les obres 
d’urbanització serà del 12% del pressupost del projecte d’urbanització. 
 
 
 
 
 
 
Signat, 
 
 
Tortosa, 15 de juny de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Simó Sabaté          
 
Arquitecte col·legiat nº 55335/2 pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
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1. JUSTIFICACIÓ PREUS UNITARIS URBANITZACIÓ 



PRESSUPOST URBANITZACIÓ PLA DE MILLORA

CAPÍTOL: RESUM IMPORT EN €  %

CA01 VIARI:

9302,50 m2 de sup. 84,21 €/m2 TOTAL 783.363,53 € 85,20%

470 m2 * 84,21 €/m2 TOTAL ‐39.578,70 €

CA02 ESPAIS LLIURES:

5100,90 m2 de sup. 25,10 €/m2 TOTAL 128.032,59 € 14,67%

CA03 EQUIPAMENTS:

3400,60 m2 de sup. 0,35 €/m2 TOTAL 1.190,21 € 0,14%

*Aquests metres quadrats es resten de l'urbanització perquè corresponen a una part de viari de propietat

municipal que ja està consolidat i no s'ha d'urbanitzar de nou. (Camí del Parc Nivera)

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL: 873.007,63 €

L'ARQUITECTE, JORDI SIMÓ I SABATÉ: Juny de 2015



DETALL DE PRESSUPOST:

CA01 VIARI:  % de càrrega valor econòmic

Moviment de terres i gestió de residus. 23% 19,46

Instal.lacions de sanejament: pluvials i aigües 

grises. 13% 10,56

Instal.lacions de baixa tensió, aigua potable i 

telecomunicacions. 20% 16,84

Paviments vials i voreres. 37% 30,8

Iluminació 8% 6,55

Repercusió m2 us viari 100% 84,21 €/m2

CA02 ESPAIS LLIURES:  % de càrrega valor econòmic

Arrencada d'arbrat existent 20% 4,40

Trasllat d'arbrat i espècies protegides 28% 6,16

Neteja i esbroçada del terreny 30% 6,60

Adequació de superfícies 22% 7,94

Repercusió m2 Espais lliures 100% 25,10 €/m2

CA03 EQUIPAMENTS:  % de càrrega valor econòmic

Neteja i esbroçada del terreny 100,00% 0,35 €/m2

Repercusió m2 Equipaments 100% 0,35 €/m2
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2. INFORME MEDIOAMBIENTAL 

 
 



INFORME AMBIENTAL DEL PLA DE MILLORA “PARC NIVERA II” 
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INFORME AMBIENTAL DEL PLA DE MILLORA “PARC NIVERA II” 

1. OBJECTE DE L’INFORME 

El present informe ambiental, fa referència a l’execució del Pla de millora del “Parc Nivera 

II”. Es descriuen i avaluen els aspectes relacionats amb l’indret de l’obra i el seu entorn, a 

partir dels quals s’identifiquen els impactes ambientals de l’actuació i es proposen mesures 

preventives i correctores. 

2. INDRET DE L’ACTIVITAT I EL SEU ENTORN 

2.1. MEDI ABIÒTIC 

SITUACIÓ 

L’obra es situa al Terme municipal de Tortosa, concretament a la perifèria dels casc urbà, en 

una zona residencial amb edificacions unifamiliars aïllades. 

Les coordenades UTM (fus 31N, datum ED50) del centre de la parcel·la son: 

X = 291.715 m Y = 4.520.671 m Z = aprox. 45 m 

Figura 1: Situació de la parcel·la 

 

Font: elaboració pròpia a partir del SIGPAC 



INFORME AMBIENTAL DEL PLA DE MILLORA “PARC NIVERA II” 

HIDROGEOLOGIA 

La zona d’actuació es situa a 200 metres del barranc de Caputxins. 

La zona es troba a la unitat morfoestructural de la Depressió del Baix Ebre i a la unitat 

hidrogeològica de l’Ebre, formada per dipòsits al·luvials. 

El tipus de sòl és pobre en matèria orgànica, on gairebé és inexistent l’horitzó orgànic (L, F i 

H). Els horitzons A i B estan formats per graves i conglomerats poligènics amb matriu 

argilosa vermella, sorres, llims i argiles.  

CLIMATOLOGIA 

El conjunt de característiques climàtiques generals defineixen una tipologia de clima 

mediterrani marítim. 

BENS MATERIALS 

Entenent que els bens materials fan referència als bens d’interès històric, cultural, artístic i 

d’altres bens provats associats a les activitats de la zona, l’actuació prevista no afecta cap bé 

material. 

POBLACIÓ 

La zona d’actuació es situa dintre del casc urbà del municipi de Tortosa. 

2.2. MEDI BIÒTIC 

VEGETACIÓ 

Vegetació potencial: la zona on es troba l’actuació hauria d’estar ocupada per una màquia 

litoral. Es tracta d’un tipus de vegetació adaptada al dèficit hídric estival, així doncs amb un 

predomini de l’estrat arbustiu (alt i baix) i herbaci (alt i baix), l’estrat arbori és pobre. Les 

principals espècies que hi trobaríem son: Chamaerops humilis, Ceratonia siliqua, Pistacia 

lentiscus, Pinus halepensis. 

Vegetació actual: és el resultat de la interacció entre la vegetació potencial i la implantada o 

afavorida per l’activitat humana. Actualment s’hi troba Chamaerops humilis, Ceratonia 

siliqua, Pinus halepensis i Prunus dulcis. 

Cal destacar que el Chamaerops humilis és una espècie protegida, segons Ordre de 5 de 

novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada de Catalunya  

 



INFORME AMBIENTAL DEL PLA DE MILLORA “PARC NIVERA II” 

Figura 2: Vegetació actual 

Font: elaboració pròpia 

FAUNA 

Les principals espècies que es troben a la zona son: 

Aus: Corvus corax, Passer domesticus, Fringilla coelebs, Sturnus unicolor, Hirundo 

rustica, Delichon urbica, Erithacus rubecula, Turdus merula, Columba palumbus. 

Mamífers: Apodemus sylvaticus, Lepus europaeus, Oryctolagus cuniculus, Sciurus vulgaris, 

Erinaceus europaeus. 

Rèptils: Hemidactylus turcicus, Coluber hippocrepis. 

De les espècies de la zona no hi trobem cap espècie en perill d’extinció, vulnerables o 

sensibles; no obstant hi trobem aquestes espècies d’interès especial: Fringilla coelebs, 

Hirundo rustica, Delichon urbica, Erithacus rubecula, Hemidactylus turcicus.1 

PAISATGE 

En el Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre, la zona d’actuació es troba pròxim a la 

unitat: “conreu d’olivera”. 

                                                 

1 Font: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (MMA, 2010) 
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ESPAIS O ELEMENTS A PROTEGIR 

L’àrea d’actuació es troba fora de les següents figures de protecció, segons la legislació 

vigent: 

- Aqüífers protegits. 

- Arbres monumentals. 

- Espais d’interès geològic. 

- Espais naturals de protecció especial. 

- Perímetres de protecció prioritària per a la prevenció d’incendis forestals. 

- Pla d’espais d’interès natural. 

- Xarxa Natura 2000 (LIC + ZEPA). 

- Hàbitats d’interès comunitari. 

3. IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES AMBIENTALS 

3.1. MEDI ABIÒTIC 

HIDROGEOLOGIA 

Possibles alteracions del drenatge natural i de les línees de flux superficial. 

BENS MATERIALS 

No hi ha afectació. 

POBLACIÓ 

Impacte positiu: els carrers s’eixamplaran i s’habilitaran zones verdes i d’equipaments 

públics, per tant es tracta d’una millora per a la societat en general. 

3.2. MEDI BIÒTIC 

VEGETACIÓ 

A la zona s’ha identificat la presencia de Chamaerops humilis, aquests arbres s’hauran de 

replantar a les zones verdes establertes pel projecte. En cap cas es podran eliminar. 
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FAUNA 

La fauna de la zona es pot veure afectada de forma directa per la producció de sorolls. 

PAISATGE 

El paisatge es veu afectat degut a les modificacions de les formes de relleu mitjançant 

incorporació d’elements antròpics al medi visual. 

Degut a la proximitat d’una zona dominada pel conreu de l’olivera, seria recomanable 

utilitzar aquest mateixa espècie en les zones verdes que es realitzaran. 

ESPAIS O ELEMENTS A PROTEGIR 

No hi ha afeccions 

4. CONCLUSIONS 

Del present informe ambiental del Pla de millora “Parc Nivera II” al Terme Municipal de 

Tortosa, es conclou que l’impacte generat és baix. 

Les mesures correctores estimades son: 

- Replantar l’espècie vegetal Chamaerops humilis a les zones verdes establertes pel 

projecte. 

- Utilitzar espècies adaptades al clima mediterrani, preferentment olivera, a les zones 

verdes. 

- No realitzar treballs nocturns per evitar afeccions de soroll a la fauna present a la 

zona. 

 

Tortosa, 18 d’octubre de 2012 

 

 

Agustí Valldepérez Chavarria 

Llicenciat en Ciències Ambientals 

Col·legiat 1129 
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3. ANNEX 1  
 

Fitxes cadastrals 
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4. ANNEX 2 
 

Informació de la xarxa d’aigües i clavegueram - Aigües de Tortosa 
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5. PLÀNOLS 
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