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lliures, i la resta, en petites porcions com a a clau (H) sistema hidrològic i clau (Cr) sistema
viari rural.



1  MEMÒRIA
1.1

OBJECTE I FINALITAT

El Pla de millora urbana té per objecte desenvolupar les determinacions urbanístiques
establertes en la “Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en l’àmbit
de Celulosa de Levante, S.A.” aprovada definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en la sessió de 12 de novembre de 2013 (publicat en
el DOGC núm. 6518, de 10 de desembre de 2013).
El Pla de millora urbana ordena detallada i completament els terrenys inclosos en el seu
àmbit d’actuació per tal de desenvolupar el model urbanísitc previst en el planejament
general que permet, per una banda, el desenvolupament funcional i sostenible de les
actuals instal·lacions industrials de la fàbrica Celulosa de Levante i, per l’altra, fer viable la
implantació d’altres industries en els terrenys contigus a la fàbrica, amb el doble objectiu
de consolidar llocs de treballs i evitar fugides de capital econòmic i humà a altres indrets
del món i de crear-ne de nous.

1.2.2 Iniciativa

Per altra banda el Pla de millora urbana garanteix, segons resulta en els plànols
d’ordenació, l’accés a la parcel·la industrial situada entre el barranc de la Cel·lulosa i els
espais lliures, d’acord amb la prescripció de la resolució de la Comissió Territorial
d’urbanisme de les Terres de l’Ebre per la que s’aprova definitivament la modificació
puntual.

El promotor del present Pla de millora urbana és CELESA, Cel·lulosa de Levante, S.A de
conformitat amb allò que disposa l’article 78 del Decret Legislatiu 1/2010 amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de modificació del Text Refós de la Llei
d’urbanisme (d’ara en endavant Llei d’urbanisme).

Figura 1.- Àmbit d’actuació del present Pla de millora urbana

El Pla de millora urbana alhora reconeix i preserva els valors ambientals naturals i agraris
de l’àmbit d’actuació i de la matriu biofísica del terme municipal.
1.2

ÀMBIT, INICIATIVA I PROPIETAT


1.2.1 Àmbit d’actuació

Els terrenys que són objecte del present Pla de millora urbana comprenen una superficie
de 229.708,21 m2 de sòl situats vora la carretera C-42, en el tram que uneix el municipi de
Tortosa amb el de l’Aldea, al final de la Serra de Cardó-el Boix i amb contacta amb el
marge esquerre de la vall fluvial, en el terme municipal de Tortosa. En el plànol
d’informació I05 es delimita l’àmbit d’actuació del present Pla de Millora segons la
modificació puntual.
Els sòls compresos en l’àmbit d’actuació del Pla de millora urbana venen qualificats
urbanísticament per l’abans esmentada Modificació puntual aprovada l’any 2013
principalment com a clau (7a) zona industrial en edificació aïllada urbana, clau (V) espais
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1.3

ESTAT I USOS ACTUALS

En l’àmbit d’actuació del present Pla de millora urbana hi trobem urbanitzats una superfície
de 60.387 m2 corresponent a les instal·lacions fabrils de Celulosa de Levante, indústria
dedicada a la fabricació de paper. Aquesta indústria es troba situada a l’oest del Pla de
Millora, junt a l’antiga carretera C-42.
L´ús principal d’aquesta superfície és l’industrial, d’acord amb els usos previstos en el
POUM actualment vigent, tal com es pot veure en la figura nº 2.

Pla de millora urbana núm. 5 Celulosa.
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Figura 4.- Copia parcial del plànol C relatiu a espais oberts, estratègies d’assentaments
i actuacions d’infraestructures del Baix Ebre, del PTPTE

Figura 2.- Fotografia aèria de les instal·lacions fabrils de Celulosa de Levante

En la resta de la superfície del Pla de millora urbana, veure figura 3, hi trobem terrenys
amb ús agrícola no cultivats, principalment cultius en bancals d’oliveres i garrofers, i cultiu
de cítrics, entre els que s’intercalen petites pinedes de pi blanc i matorrals, típics dels
terrenys naturals de les serres de l’entorn.

El PTPTE configura l’àmbit de la present modificació com sòls industrials amb espais
lliures interns i com de protecció preventiva, veure figura nº 4.
El PTPTE, en el seu article 2.10, defineix el sòls de protecció preventiva com els sòls
classificats com a no urbanitzables en el planejament urbanístic que no hagin estat
considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla considera que cal
protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que, mitjançant el planejament
d’ordenació urbanística municipal i en el marc de les estratègies que el Pla estableix per a
cada assentament, es puguin delimitar àrees per ésser urbanitzades i edificades, si escau.
En aquest cas en concret la part menor de terrenys configurats com de protecció
preventiva es qualifiquen en aquesta proposta com d’espai lliure intern i, per tant, els
objectius d’aquest planejament general coincideixen i no malmeten les previsions i valors
del planejament territorial.

Figura 3.- Fotografia aèria de la resta de l’estat actual de l’àmbit d0’actuació del present Pla

1.4.2 La Modificació puntual del POUM de Tortosa en el Pla de millora urbana núm. 5
Celulosa.

1.4

PLANEJAMENT VIGENT
En el punt 1.1. d’aquesta memòria es fa referència a la “Modificació puntual del Pla
d’ordenació urbanística municipal en l’àmbit de Celulosa de Levante, S.A.” aprovada
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en la sessió
de 12 de novembre de 2013 (publicat en el DOGC núm. 6518, de 10 de desembre de
2013), que és d’aplicació en l’àmbit d’actuació del present Pla de millora urbana.

El planejament vigent que afecta l’àmbit d’actuació del Pla de millora urbana és el
planejament general i supramunicipal que a continuació es detallen:

Els objectius principals de la Modificació puntual, segons consta en l’apartat 1.2 de la seva
memòria relatiu als “criteris i objectius generals i la conveniència del Pla”, principalment
són:

1.4.1 El Pla Territorial Parcial de Terres de l’Ebre

El planejament territorial vigent que afecta els terrenys de la present modificació és el Pla
Territorial Parcial de Terres de l’Ebre (en endavant PTPTE), quin acord de Govern i la seva
normativa van ser publicats en el DOGC núm. 5696, de 19 d’agost, a l’efecte de la seva
executivitat immediata.







(i) redefinir l’àmbit d’actuació del pla de millora urbana de Celulosa
(ii) reduir el coeficient d’edificabilitat bruta i l’aprofitament
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(iii) localitzar els nous creixements en l’entorn immediat de la instal·lació fabril actual de
Celulosa, identificant els riscos ambientals en els àmbits de nou desenvolupament i
preservació del seu entorn més immediat;

terrenys privats aliens. A més, el fet que els racks es situïn en l’interior de parcel·la privada
facilita el seu manteniment, tot aprofitament les instal·lacions de protecció, contenció i
vigilància de la instal·lació fabril existents.

(iv) reconèixer i preservar els valors ambientals naturals i agraris de la matriu biofísica
del terme municipal.

Les noves edificacions a realitzar en la parcel·la es col·locaran segons la posició relativa
definida per les separacions als límits de parcel·la i l’ocupació màxima.

Les condicions d’ordenació, edificació i ús establerts en la Modificació puntual venen
especificament regulats en l’article 12 de la seva normativa urbanística:

Dels paràmetres urbanístics de la Modificació puntual del POUM de Tortosa en el pla de
millora núm. 5 Celulosa, obtenim en el quadre següent els principals resultats urbanístics
del sector.

a) Coeficient d’edificabilitat bruta i aprofitament mitjà del sector serà de 0,25 m²
sostre/m² sòl.
b) El destí dominant del sòl serà industrials i terciari.
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 els següents:
RESERVES SÒL PÚBLIC

Viari

5%

Espais Lliures (incloent requalificacions sòl
no urbanitzable segons artícle 11) 45%
Equipaments

No s’estableix

Hidrològic

2%

SÒL PÚBLIC mínim

55%

SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT Industrial
SÒL PRIVAT màxim

45%
45%

A aquests 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.

1.5

ORDENACIÓ PROPOSADA, QUADRE DE SUPERFÍCIES I EDIFICABILITATS

L’ordenació proposada en el sector consisteix en la localització dels nous creixements en
l’entorn immediat de la instal·lació fabril actual de Celulosa, tot conservant la instal·lació
fabril en el seu estat actual.
L’increment de sol urbà que li pertoqui a Cel·lulosa de Levante es situarà adjacent als
terrenys de la fàbrica actual, per tal de evitar racks per sobre de terrenys classificats com a
sistemes o parcel·les privades de tercers, amb el risc que comportaria per al medi ambient
possible fuites o trencaments per part de tercers, si discòrren per terrenys públics o

DETERMINACIONS URBANÍSTIQUES DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE
TORTOSA.
Superfície àmbit
229.708,21 m2
Coeficient edificabilitat bruta
0,25 m2st/m2s
Aprofitament sostre industrial brut
57.427,00 m2
Aprofitament a descomptar per presència del sistema hídric
601,22 m2
Aprofitament sostre industrial
56.825,78 m2st

Segons resolució d’aprovació de la “Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística
municipal en l’àmbit de Celulosa de Levante, S.A.” aprovada definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en la sessió de 12 de novembre de 2013,
cal que en el moment de desenvolupar el PMU s’asseguri una vialitat adequada, garantint
l’accés a la parcel·la industrial situada entre el barranc de la Cel·lulosa i els espais lliures,
com a la gran superfície d’espais lliures públics”.
És per aquest motiu que en el present PMU s’ha introduït un vial en la zona verda clau V
per tal de donar accés a les tres zones verdes situades en la part muntanya de l’àmbit del
PMU. La seva disposició entre la zona verda i la parcel·la industrial presenta també una
funció de tallafocs i de via d’accés per tal de protegit una àrea d’una altra en cas d’incendi
en les instal·lacions industrials o zona verda.
També s’ha afegit en la zona amb clau 7a d’un tram de vial per tal de garantir l’accés als
terrenys industrials situats a l’altra banda del barranc de la Cel·lulosa, garantint d’aquesta
forma l’accessibilitat a tots els terrenys classificats amb clau 7a i donant compliment
d’aquesta forma a la resolució d’aprovació de la modificació puntual, veure figura 5.
D’acord amb el que disposa l’article 165.2 de les Normes Urbanístiques del POUM de
Tortosa, els plans de millora que desenvolupin les seves determinacions podran establir
subzones en la mesura que regulin de forma més precisa els paràmetres establerts en la
clau 7 zona industrial aïllada.
Degut a les característiques topogràfiques de la zona, així com la implementació històrica
de les instal·lacions fabrils existents, anteriors a la redacció del vigent POUM de Tortosa,
fa necessària la definició de dues noves subzones per tal de definir amb major precisió els
paràmetres de la clau 7a Zona d’indústria aïllada. Les dues noves subzones definides són:
 7a3.- Zona industrial en edificació aïllada urbana “Celesa”.
 7a4.- Zona industrial en edificació aïllada urbana “Celesa” existent.
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1.6

A continuació adjuntem el quadre amb les superfícies que pertoquen a cada clau
urbanística d’acord amb el present Pla de Millora Urbana, tenint en compte la resolució de
la modificació puntual.

CLAU

DESCRIPCIÓ


V
H
Cr
S


7a


RESERVESSÒLPÚBLIC
SISTEMADEPARCSIJARDINSURBANS
SISTEMAHIDROLÒGIC
SISTEMAVIARI
SISTEMAD'INFRAESTRUCTURESISERVEISTÈCNICS
SÒLPÚBLICmínim
SÒLD'APROFITAMENTPRIVATIndustrial
SECTORINDUSTRIALAMBEDIFICACIÓAÏLLADAURBANA
SÒLPRIVATmàxim
TOTAL

GESTIÓ URBANÍSTICA

Els criteris i objectius de caràcter general deriven de les pròpies determinacions
establertes pel legislador (articles 7, 8 i 9 del Reial Decret legislatiu 2/2008 i articles 5, 7, 8,
38, 122, 130 i restants de la Llei d’urbanisme): participació de la comunitat en les plus
vàlues, participació dels propietaris en l’acció urbanística i gestió i justa distribució de
beneficis i càrregues.

SUPERFÍCIE(m2)

L’objectiu específic és el de procurar una gestió urbanística àgil i garantir una ordenada
concurrència dels drets i interessos legítims concurrents.

107.975,04
6.394,33
11.566,03
404,11
126.339,51

El sistema d’actuació per a l’execució del Pla de millora urbana serà el de reparcel·lació en
la seva modalitat de compensació bàsica. La determinació d’aquest sistema es fonamenta
en la singularitat de l’existència d’un nombre reduït de propietaris que fan més viable
l’autonomia de la iniciativa privada. Val a dir, a més a més, que un dels propietaris
representa més del 50% de la superfície i, per tant, està plenament garantida l’execució
del present planejament.

103.368,70
103.368,70
229.708,21

Els propietaris dels terrenys, compresos en el present Pla de Millora Urbana, es
constituiran en Junta de Compensació per l’equitativa distribució de beneficis i cargues,
quedant subjectes a la tramitació del Projecte de Compensació (articles 124 a 134 de la
Llei d’urbanisme i articles 125, 130 a 163, 170 a 173 i 187 i ss. del Decret 305/2006).
Les obres d’urbanització seran a càrrec de la Junta de Compensació que les podrà dur a
terme per mitjans propis o mitjançant la integració d’una empresa urbanitzadora [art. 171.4
i 197.e) del Decret 305/2006].
La cessió dels terrenys qualificats com a sistemes es formalitzarà amb la inscripció del
projecte de reparcel·lació en el Registre de la Propietat.

1.7

JUSTIFICACIÓ LEGAL

El document s’articula com a Pla de millora urbana, segons allò previst a l’article 70 de la
Llei d’urbanisme.
Quant a la documentació, el Pla conté les determinacions pròpies de la seva naturalesa i
finalitat, degudament justificades i desenvolupades en la memòria, plànols i normes
corresponents.
Figura 5.- Ordenació del sòl desenvolupada p el Pla de Millora Urbana núm 5 Celulosa.





El Pla de millora urbana conté la documentació que requereix l’article 70.7 en relació als
articles 65 i 66 de la Llei d’urbanisme i articles 90 i 91 en relació als articles 84 a 89 del
Decret 305/2006: memòria i estudis justificatius i complementaris; plànols d’informació,
d’ordenació, i de projecte orientatiu d’edificació i urbanització; normes reguladores dels
paràmetres d’ús i d’edificació del sòl; avaluació econòmica i financera; estableix les
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infraestructures d’urbanització i el pressupost de les obres i els serveis, pla d’etapes,
informe sobre mobilitat sostenible, informe mediambiental i sostenibilitat de la promoció.
El Pla de millora urbana s’adequa al que disposa l’article 14 i restants d’aplicació de les
normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal de Tortosa i de la
Modificació puntual que desenvolupa.
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2

Text per Aprovació Definitiva

NORMATIVA

Article 4. Obligatorietat del Pla de millora
El present Pla de millora urbana és públic i obligatori. Qualsevol actuació sobre el seu
àmbit, tant si és pública o privada, com si és provisional o definitiva, haurà d’ajustar-se a
les disposicions normatives, gràfiques i escrites d’aquest Pla.

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.

Situació i àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació del present Pla de millora urbana té una extensió superficial de
229.708,21 m2 situats vora la carretera C-42, en el tram que uneix el municipi de Tortosa
amb el de l’Aldea, al final de la Serra de Cardó-el Boix i amb contacta amb el marge
esquerre de la vall fluvial, en el terme municipal de Tortosa

Article 5. Contingut documental
Aquest Pla de millora urbana conté la següent documentació:
A. Memòria

La delimitació de l’àmbit es troba grafiada en els plànols del present document.

B. Normativa
C. Pla d’etapes

Article 2.

Naturalesa i objecte

D. Plànols

El present document té la condició de Pla de millora urbana i té per objecte el
desenvolupament urbanístic sostenible i la gestió ordenada dels terrenys inclosos en el
seu àmbit d’actuació qualificats com a clau (7a), zona indústria en edificació aïllada
urbana, clau (V) zona verda espai lliure i clau (H) el sistema hidrològic.

E. Avaluació econòmica i financera
F. Informe ambiental
H. Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada.

Article 3. Marc legal
Article 6.

Aquest Pla de millora urbana ha estat formulat d’acord amb les previsions de l’article 70 i
restants d’aplicació del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, el
POUM de Tortosa i la Modificació puntual del POUM de Tortosa en el Pla de millora núm.
5 Celulosa.

El Pla de millora urbana entrarà en vigor a partir de la publicació de la seva aprovació
definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva vigència serà
indefinida, en tant que no es procedeixi a la seva revisió o modificació.

El seu contingut es supedita a l’establert en l’esmentat Decret Legislatiu, el Decret
305/2006, el Reial Decret Legislatiu 2/2008 i restant normativa urbanística i sectorial
aplicables.

Article 7. Interpretació
La interpretació del present document es farà d’acord amb el seu contingut i subjecte als
seus objectius i finalitat. En cas de dubte prevaldrà la documentació gràfica d’escala més
detallada sobre la resta, així com la documentació escrita sobre la gràfica i, en el seu cas,
la normativa s’interpretarà d’acord amb les determinacions establertes en el POUM de
Tortosa.

Les determinacions de la normativa urbanística del present document s’aplicaran en el seu
àmbit d’actuació, de forma prevalent, a qualsevol altra disposició que reguli l’ús i ordenació
física del sector. No obstant, en allò no previst expressament en aquest pla, serà
d’aplicació el que preveuen les normes urbanístiques de la Modificació puntual del POUM
de Tortosa en el Pla de millora núm. 5 Celulosa i les normes urbanístiques del POUM de
Tortosa i la Llei catalana d’urbanisme.







Vigència

Article 8. Modificacions
Les modificacions del present pla es formularan d’acord amb allò que disposa la Llei
d’urbanisme catalana.
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No es consideren modificacions, les petites variacions d’alineacions ocasionades per la
millor adaptació sobre el terreny, sempre i quan aquestes no suposin una modificació en la
superfície del sector superior al 5%.
Tampoc es consideren modificacions, les petites variacions que, en relació als plànols
d’ordenació, poguessin realitzar-se en la ubicació definitiva de les edificacions i
instal·lacions.

CAPÍTOL 2. DESENVOLUPAMENT DEL PLA

Article 9. Règim general
1. El Pla de millora urbana, en desplegament de les previsions contingudes en el Capítol
Tercer del Títol I del POUM de Tortosa, estableix a favor dels propietaris el dret a
materialitzar l’edificabilitat concretada en el Pla de la manera que s’estableix en la
memòria, plànols i present normativa.

Text per Aprovació Definitiva

Aquest Pla de millora urbana especifica la classificació i qualificació urbanística establertes
en la Modificació puntual del POUM de Tortosa en el Pla de millora núm. 5 Celulosa: sòl
urbà, part com a clau (7a4) zona industrial en edificació aïllada urbana “Celesa” existent,
part com a clau, (7a3) zona industrial en edificació aïllada urbana “Celesa”, part com a clau
(V) zona verda espai lliure, part com a clau (S) sistema d’infraestructures i serveis tècnics i
la resta com a clau (H) sistema hidrològic.

Article 12. Condicions de parcel·lació Clau 7a3. Zona industrial en edificació
aïllada urbana “Celesa”.
Paràmetre.
Parcel·lació i reparcel·lació.
Parcel·la
Parcel·la mínima
Front mínim de parcel·la
Fons de parcel·la.
Fondària mínima de parcel·la

Cond. gral
art.214
art. 215
art. 216
art.217
art. 218
art. 219

Condicions particulars.
Segons NNUU generals.
Segons NNUU generals.
2.000 m2.
20 m.
Segons NNUU generals.
Segons NNUU generals.

2. Igualment, s’estableix com a deures dels propietaris els següents:
a) Cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament de Tortosa dels dels vials, espais lliures,
sistema hidrològic i l’augment del 10% de l’aprofitament mig segons disposa l’article 43 de
la Llei d’urbanisme.
b) Assumir les despeses d’urbanització de l’àmbit d’actuació.

CAPÍTOL 3. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL I CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ

Article 13. Condicions de l’Edificació Clau 7a3. Zona industrial en edificació aïllada
urbana “Celesa”.
a.- Paràmetres referits al carrer. Clau 7a3.
Paràmetre.
Alineació de carrer.
Rasant de l’alineació de carrer.
Rasant de carrer o vial.
Amplada de carrer o vial.

Cond. gral
art. 223
art. 224
art. 225
art. 226

Condicions particulars.
Segons plànol d’ordenació detallada del sòl urbà.
Segons NNUU generals.
Segons NNUU generals.
Segons NNUU generals.

b.- Paràmetres referits a la parcel·la. Clau 7a3.

Article 10.

Disposicions generals

Qualsevol intervenció o actuació que es produeixi en l’àmbit del present Pla de millora
urbana ha de garantir el principi de desenvolupament sostenible previst en l’article 3 de la
Llei d’Urbanisme.
Article 11.

Règim i qualificació del sòl

D’acord amb l’article 165.2 de les Normes Urbanístiques del POUM de Tortosa es
defineixen dues noves subzones, concretament:
 7a3.- Zona industrial en edificació aïllada urbana “Celesa”.(Superfície: 41.791,05m2)
 7a4.- Zona industrial en edificació aïllada urbana “Celesa” existent. (Superfície:
61.577,65m2)

Paràmetre.
Solar.
Coeficient d’edificabilitat neta.
Edificabilitat màxima de parcel·la.
Coef. de volum edificable net.
Densitat màx. d’habitatges neta.

Cond. gral
art. 235
art. 236
art. 237
art. 238
art. 239

Ocupació màxima de la parcel·la.
Sòl de parcel·la lliure d’edificació.

art. 240
art. 241

Condicions particulars.
Segons NNUU generals
0,55 m2sostre/m2sòl.
Segons NNUU generals
Segons NNUU generals
Es permet únicament un habitatge per parcel·la vinculat
al personal de vigilància o guarda de servei.
65%
Es tindrà especial cura de l’espai lliure que dóna front
als carrers del polígon i límits amb finques colindants;
dins d’aquest espai es prohibeix tot allò que doni una
imatge desordenada i bruta.
Es permet l’emmagatzematge de matèries primeres,
respectant els volums i les distàncies de seguretat de
les normatives sectorials aplicables.
Es permet l’emmagatzematge de residus i deixalles
sempre que aquest es realitzi amb els recipients adients
per cada tipus de residus, evitant així la seva dispersió.
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Alçada reguladora ref. a parcel·la.

Text per Aprovació Definitiva

art. 243

Punt d’aplicació alçada referència
a parcel·la.
Nombre de plantes referit a
parcel·la.

art. 244

Planta baixa referida a parcel·la.
Separacions mínimes.

art. 246
art. 247

Tanques

art. 248

Adapt. Topogràfica i moviments de
terres.

art. 249

Unitat mínima de projecte
Aparcament

art. 245

art. 250
art. 278

Es permet els usos d’aparcament i
càrrega i
descàrrega.
Tots els espais que no tinguin una funció concreta
s’hauran d’enjardinar convenientment i s’haurà de fer
un manteniment periòdic
L’alçada màxima edificable es fixa en 12 m a comptar
des de la rasant de la vorera del carrer, amidada a l’eix
de la parcel·la, fins al punt d’arrencada de la coberta.
Equival a la planta baixa i una planta pis.
Per sobre d’aquesta alçada es
permetrà que
sobresurtin només les xemeneies i els
elements
tècnics puntuals.
En funció dels processos de producció es permetran
alçades majors.
Segons NNUU generals.
2p (pb+1pp).
El nombre de plantes vindrà limitat per l’alçada
reguladora i les necessitats de les alçades lliures
interiors de cada activitat i planta.
Segons NNUU generals.
Carrer L’assenyalada en el plànol d’ordenació del sòl
urbà i en el seu defecte 5,00 m.
Lateral 5,00 m.
Fons
5,00 m.
Segons les condicions de l’entorn i en el seu defecte:
0,6 m opaques (de formigó, obra vista o pedra artificial)
i la resta calades o vegetals fins 2,5 m com a màxim.
Es permetran el moviments de terres per tal d’adaptar
les parcel·les als nivells de les parcel·les colindants
preexistents.
Els talussos resultants seran estables i es protegiran
per evitar la erosió utilitzant plantació de vegetació o les
tècniques més adients que es consideri oportunes en
cada cas.
No s’estableixen Unitats Mínimes de Projecte.
Una plaça per a cada 400 m2 o fracció de sostre
edificat.

Planta pis.

art.255

Planta coberta
Planta sotacoberta.
Volum màxim d’un edifici
Cossos sortints

art. 256
art. 257
art. 258
art. 260

Elements sortints
Composició de la façana
Possibilitat de compartimentació.

art. 261
art. 263

principal i no ocuparà una superfície superior al 20% de
la nau.
Les alçades de plantes pis superiors a 4,80 m s’hauran
de justificar a través de l’activitat concreta.
Segons NNUU generals.
No s’admet.
Segons NNUU generals.
Es permetran els cossos sortints incorporats al projecte
arquitectònic i industrial, degudament justificats per
motius de producció industrial.
Segons NNUU generals.
Segons NNUU generals.
No es permet la compartimentació, per tal de complir
que a cada parcel·la s’admetra només un establiment
industrial.

Article 14. Condicions d’ús Clau 7a3. Zona industrial en edificació aïllada urbana
“Celesa”.
A cada parcel·la s’admetrà només un establiment industrial.
Habitatge
Unifamiliar
Condic. (1)

Habitatge
Plurifamiliar
Incompatible

Habitatge
rural
Incompatible

Residencial
especial
Incompatible

Residencial
mòbil
Incompatible

Hoteler

Comerç petit

Incompatible

Condic. (2)

Comerç mitjà

Comerç gran

Restauració

Recreatiu

Magatzems

Indústria I

Condic. (2)

Incompatible

Oficines
i
serveis
Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Dominant

Indústria II

Indústria III

Educatiu

Assitencial

Sanitari

Esportiu

Dominant

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Sòciocultural
Compatible

Compatible

Administratiu

Ser. Tècnics

Agrícola

Ramader

Forestal

Altres usos

Condic (2)

Compatible

Estac.
i
aparc.
Compatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Condic.
general

c.- Paràmetres referits a l’edificació. Clau 7a3.
Paràmetre.
Posició de l’edificació.

Cond. gral
art. 251

Edificació principal i auxiliar.

art. 252

Planta baixa.

art. 253



(1) S’admeten tan sols l’ús de vivenda pel personal de vigilancia, conservació o guarda de l’establiment,
limitant-se a un habitatge per parcel·la.
(2) Només s’autoritzen implantacions comercials establertes en la legislació sectorial de comerç, o bé si
són autoritzades per estar compremeses dins els estàndarts establerts per la ciutat de Tortosa en el
Programa d’Orientació d’Equipaments Comercials, POEC. El tipus de comerç admès será
essencialment destinat a la venda d’automòbils i d’altres vehicles, de maquinària, de materials per a
la construcción i articles de sanejament, de ferreteria i jardinería.

Condicions particulars.
L’edificació es col·locarà, segons la posició relativa
definida per les separacions als límits de la parcel·la i
l’ocupació màxima.
Únicament les construccions auxiliars vinculades al
control d’accés (porteria i guixetes de control) podran
situar-se sobre la tanca de parcel·la. La superfície
màxima d’aquestes construccions serà de 15 m2, sense
superar el percentatge màxim d’ocupació i l’índex
d’edificabilitat establert. La resta d’edificacions auxiliars
hauran de separar-se les distàncies establertes per
l’edificació principal.
L’alçada lliure mínima serà de 3,5 m. No es fixa una
alçada màxima per la planta baixa. S’admetrà una
alçada lliure fins a 2,8 m en la part de l’altell potencial
que sempre es situarà separat 3 m de la façana





Article 15. Condicions de parcel·lació Clau 7a4. Zona industrial en edificació
aïllada urbana “Celesa” existent.
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Paràmetre.
Parcel·lació i reparcel·lació.
Parcel·la
Parcel·la mínima
Front mínim de parcel·la
Fons de parcel·la.
Fondària mínima de parcel·la

Text per Aprovació Definitiva

Cond. gral
art.214
art. 215
art. 216
art.217
art. 218
art. 219

Condicions particulars.
Segons NNUU generals.
Segons NNUU generals.
10.000 m2.
20 m.
Segons NNUU generals.
Segons NNUU generals.

Punt d’aplicació alçada referència
a parcel·la.
Nombre de plantes referit a
parcel·la.

art. 244

Segons NNUU generals.

art. 245

Planta baixa referida a parcel·la.
Separacions mínimes.

art. 246
art. 247

Tanques

art. 248

Adapt. Topogràfica i moviments de
terres.

art. 249

Unitat mínima de projecte
Aparcament

art. 250
art. 278

2p (pb+1pp).
El nombre de plantes vindrà limitat per l’alçada
reguladora i les necessitats de les alçades lliures
interiors de cada activitat i planta.
Segons NNUU generals.
Les edificacions existents es permetran conservar en la
seva ubicació actual. Les noves edificacions a executar
complirant amb els següents paràmetres:
Carrer L’assenyalada en el plànol d’ordenació del sòl
urbà i en el seu defecte 2,00 m.
Lateral 2,00 m.
Fons
2,00 m.
Es mantindran les tanques existents. En cas de
l’execució de noves tanques, aquestes es realitzara
segons les condicions de l’entorn i en el seu defecte:
0,6 m opaques (de formigó, obra vista o pedra artificial)
i la resta calades o vegetals fins 2,5 m com a màxim.
Es permetran el moviments de terres per tal d’adaptar
les parcel·les als nivells de les parcel·les colindants
preexistents.
Els talussos resultants seran estables i es protegiran
per evitar la erosió utilitzant plantació de vegetació o les
tècniques més adients que es consideri oportunes en
cada cas.
No s’estableixen Unitats Mínimes de Projecte.
Una plaça per a cada 400 m2 o fracció de superfície
construïda.

Article 16. Condicions de l’Edificació. Clau 7a4. Zona industrial en edificació aïllada
urbana “Celesa” existent.
a.- Paràmetres referits al carrer. Clau 7a4.
Paràmetre.
Alineació de carrer.
Rasant de l’alineació de carrer.
Rasant de carrer o vial.
Amplada de carrer o vial.

Cond. gral
art. 223
art. 224
art. 225
art. 226

Condicions particulars.
Segons plànol d’ordenació detallada del sòl urbà.
Segons NNUU generals.
Segons NNUU generals.
Segons NNUU generals.

b.- Paràmetres referits a la parcel·la. Clau 7a4.
Paràmetre.
Solar.
Coeficient d’edificabilitat neta.
Edificabilitat màxima de parcel·la.
Coef. de volum edificable net.
Densitat màx. d’habitatges neta.

Cond. gral
art. 235
art. 236
art. 237
art. 238
art. 239

Ocupació màxima de la parcel·la.
Sòl de parcel·la lliure d’edificació.

art. 240
art. 241

Alçada reguladora ref. a parcel·la.

art. 243

Condicions particulars.
Segons NNUU generals
0,55 m2sostre/m2sòl.
Segons NNUU generals
Segons NNUU generals
Es permet únicament un habitatge per parcel·la vinculat
al personal de vigilància o guarda de servei.
65%
Es tindrà especial cura de l’espai lliure que dóna front
als carrers del polígon i límits amb finques colindants;
dins d’aquest espai es prohibeix tot allò que doni una
imatge desordenada i bruta.
Es permet l’emmagatzematge de matèries primeres,
respectant els volums i les distàncies de seguretat de
les normatives sectorials aplicables.
Es permet l’emmagatzematge de residus i deixalles
sempre que aquest es realitzi amb els recipients adients
per cada tipus de residus, evitant així la seva dispersió.
Es permet els usos d’aparcament i
càrrega i
descàrrega.
Tots els espais que no tinguin una funció concreta
s’hauran d’enjardinar convenientment i s’haurà de fer
un manteniment periòdic
L’alçada màxima edificable es fixa en 12 m a comptar
des de la rasant de la vorera del carrer, amidada a l’eix
de la parcel·la, fins al punt d’arrencada de la coberta.
Equival a la planta baixa i una planta pis.
Per sobre d’aquesta alçada es
permetrà que
sobresurtin només les xemeneies i els
elements
tècnics puntuals.
En funció dels processos de producció es permetran
alçades majors.

c.- Paràmetres referits a l’edificació. Clau 7a4.
Paràmetre.
Posició de l’edificació.

Cond. gral
art. 251

Edificació principal i auxiliar.

art. 252

Planta baixa.

art. 253

Planta pis.

art.255

Planta coberta
Planta sotacoberta.

art. 256
art. 257

Condicions particulars.
L’edificació es col·locarà, segons la posició relativa
definida per les separacions als límits de la parcel·la i
l’ocupació màxima.
Únicament les construccions existents es permetran
conservar sobre la tanca de la parcel·la.
Les construccions auxiliars vinculades al control
d’accés (porteria i guixetes de control) es podran situar
sobre la tanca de parcel·la. La superfície màxima
d’aquestes construccions serà de 15 m2, sense superar
el percentatge màxim d’ocupació i l’índex d’edificabilitat
establert.
La resta de noves edificacions auxiliars hauran de
separar-se les distàncies establertes per l’edificació
principal.
L’alçada lliure mínima serà de 3,5 m. No es fixa una
alçada màxima per la planta baixa. S’admetrà una
alçada lliure fins a 2,8 m en la part de l’altell potencial
que sempre es situarà separat 3 m de la façana
principal i no ocuparà una superfície superior al 20% de
la nau.
Les alçades de plantes pis superiors a 4,80 m s’hauran
de justificar a través de l’activitat concreta.
Segons NNUU generals.
No s’admet.
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Text per Aprovació Definitiva

Volum màxim d’un edifici
Cossos sortints

art. 258
art. 260

Elements sortints
Composició de la façana
Possibilitat de compartimentació.

art. 261
art. 263

Segons NNUU generals.
Es permetran els cossos sortints incorporats al projecte
arquitectònic i industrial, degudament justificats per
motius de producció industrial.
Segons NNUU generals.
Segons NNUU generals.
No es permet la compartimentació, per tal de complir
que a cada parcel·la s’admetra només un establiment
industrial.

Article 17. Condicions d’ús Clau 7a4. Zona industrial en edificació aïllada urbana
“Celesa” existent.
A cada parcel·la s’admetrà només un establiment industrial.
Habitatge
Unifamiliar
Condic. (1)

Habitatge
Plurifamiliar
Incompatible

Habitatge
rural
Incompatible

Residencial
especial
Incompatible

Residencial
mòbil
Incompatible

Hoteler

Comerç petit

Incompatible

Incompatible

Comerç mitjà

Comerç gran

Restauració

Recreatiu

Magatzems

Indústria I

Incompatible

Incompatible

Oficines
i
serveis
Compatible

Incompatible

Incompatible

Compatible

Dominant

Indústria II

Indústria III

Educatiu

Assitencial

Sanitari

Esportiu

Dominant

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Sòciocultural
Incompatible

Administratiu

Ser. Tècnics

Agrícola

Ramader

Forestal

Altres usos

Condic (2)

Compatible

Estac.
i
aparc.
Compatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Condic.
general

Incompatible

(1) S’admeten tan sols l’ús de vivenda pel personal de vigilancia, conservació o guarda de l’establiment,
limitant-se a un habitatge per parcel·la.
(2) S’admeten sols aquells vinculats al servei de l’activitat industrial pròpia de la parcel·la.

La xarxa de sanejament serà de tipus separativa, amb conduccions per aigües residuals i
aigües pluvials.
La xarxa d’aigües residuals serà una xarxa indirecta conectada al riu Ebre, gestionada per
l’ajuntament de Tortosa i regulada per mitjà “L’Ordenança reguladora del règim jurídic
d’intervenció administrativa dels abocaments d’aigües residuals a xarxa indirecta
connectada al riu Ebre”. Les noves indústries a connectar a la xarxa hauran d’implementar
dins la seva parcel·la les instal·lacions pertinents de depuració per assegurar el
compliment dels paràmetres establerts per l’ordenança municipal. Els valors definitius dels
límits es fixaran en les corresponents autoritzacions ambientals d’abocament d’aigües
residuals per cada activitat industrial a implementar.
La xarxa d’aigües pluvials prèviament als punts d’abocament a medi receptor hauran de
disposar de les estructures i els elements adients per a la retenció de flotants, sòlids
arrossegats i lixiviats urbans. Així com, el corresponent brocal de sortida amb les
estructures necessàries per transició, dissipació d’energia i protecció de marges i llera
perquè el retorn de les aigües al medi no ocasioni afeccions sobre el domini públic
hidràulic ni a tercers.
Per tal de disminuir l’escorrentiu i evitar així que es produeixin problemes d’inundacions en
sector veïns, es minimitzarà la superfície a impermeabilitzar en el sector i s’adoptaran
paviments els màxims permeables possible, tant en les zones de circulació de vehicles
com en les zones d’emmagatzematge, per tal de disminuir l’escorrentía superficial del
sector.

Article 20. Xarxa elèctrica.
Els centres de transformació es situaran als sistemes tècnics habitats a tal fi. La xarxa
elèctrica serà de tipus soterrada sempre que sigui possible, cumplint amb la corresponent
normativa sectorial del servei.

Article 18. Xarxa d’abastament d’aigua potable.
L’abastament d’aigua potable serà de tipus arborescents, alimentant-se dels pous
existents en el sector propietat de Celesa, amb un volum de concessió de 711.600 m3/any.
Els materials emprats en la xarxa seran aptes per al consum humà.
Es realitzarant els tràmits pertiments per canviar els usos i les titularitats dels pous per tal
d’adequar la concessió als usos industrials previstos futurs.

Article 21. Xarxa de telecomunicacions.
Les centraletes i armaris de la xarxa es situaran als sistemes tècnics habitats a tal fi, en el
Pla de Millora Urbana. La xarxa de telecomunicacions serà de tipus soterrada amb doble
canalització sempre que sigui possible, cumplint amb la corresponent normativa sectorial
del servei.

Article 22. Enllumenat públic.
Article 19. Xarxa de sanejament.
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La xarxa d’enllumenat públic complirà amb la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

CAPÍTOL 4. GESTIÓ URBANÍSTICA

Article 22.Sistema d’actuació
L’execució d’aquest Pla de Millora Urbana abasta la totalitat del seu àmbit, definit a l’article
1, que és un únic polígon d’actuació a executar pel sistema de reparcel·lació en la
modalitat de compensació bàsica.
Els propietaris del sector s’hauran de constituir en Junta de Compensació i elaborar el
respectiu projecte de reparcel·lació, tenint les següents obligacions:
a) Cedir de forma gratuïta i obligatòria a l’Ajuntament de Tortosa els terrenys destinats
a vials, espais lliures i zona hidrològica i l’augment del 10% de l’aprofitament mig.
b) Costejar mitjançant el pagament de les quotes d’urbanització, les obres previstes
amb caràcter executiu en el projecte d’urbanització.
c) Assumir les despeses derivades de la redacció de les figures de planejament, de la
reparcel·lació, del projecte d’urbanització, notaria i registre de la propietat.
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3 PLA D’ETAPES




En el termini de sis anys d’ençà la publicació de l’acord d’aprovació definitiva del Pla de
millora urbana caldrà que hagi estat formulat el respectiu projecte de reparcel·lació i
urbanització.
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4 PLÀNOLS
PLÀNOLS DE INFORMACIÓ.
I01.- Situació.
I02.- Emplaçament.
I03.- Situació en relació a la estructura orgànica del POUM.
I04.- Ordenació segons el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre (PTPTTE).
I05.- Ordenació segons la modificació puntual del POUM.
I06.- Topografia.
I07.- Cadastre.
I08.- Usos del sòl.
I09.- Geologia.
I10.- Àrees de riscos naturals.

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ.
O01.- Zonificació .
O02.- Xarxa viària.
O03.- Proposta de xarxes de serveis.
O04.- Seccions transversals tipus de la xarxa viària.
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Text per Aprovació Definitiva

x Vialitat: arranjament de carrers existents, sense presència de xarxes de
subministraments i servei: 20 €/m2.



5 AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

x Espais lliures: zona verda: 0 €/m2. (l’objectiu és el manteniment de l’estructura
agrària de la zona amb bancals de pedra seca i conreus de secà, tal com es troba
en l’actualitat).

D’acord amb l’article 120 de la Llei d’Urbanisme, les despeses d’urbanització a càrrec de
les persones propietàries del sector comprenen els conceptes següents:

L’aplicació d’aquests mòduls de cost sobre les superfícies corresponents del nostre sector
dóna una estimació de cost total de l’obra d’urbanització en l’entorn de 371.870€.

x La totalitat de les obres d’urbanització determinades pel planejament urbanístic i
pels projectes d’urbanització amb càrrec al sector de planejament urbanístic o al
polígon d’actuació urbanística.
x Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions i la
destrucció de plantacions, d’obres i d’instal·lacions que siguin exigits per a
l’execució dels plans, d’acord amb la legislació aplicable en matèria de sòl.

SISTEMA

SUPERFÍCIE (m2)

COST UNITARI (€/m2)

IMPORT (€)

Sistema viari de nova creació

5.622

45

252.990

Sistema viari existent arranjament

5.944

20

118.880

Zona verda

108.758

0

0

TOTAL

371.870

x Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d’activitats.
x El cost dels avantprojectes, dels plans parcials urbanístics i els plans de millora
urbana, dels projectes d’urbanització i dels instruments de gestió urbanística.
x Les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics corresponents
dels acords i operacions jurídiques derivats dels instruments de gestió urbanística.

5.2

ENDERROCS.

Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions i la destrucció de
plantacions, d’obres i d’instal·lacions que siguin exigits per a l’execució dels plans, d’acord
amb la legislació aplicable en matèria de sòl, així com les obres d’enderroc s’estima en uns
8.000 €.

x Les despeses de gestió, degudament justificades, sota els principis de
proporcionalitat i de no enriquiment injust.
x Les indemnitzacions procedents de l’extinció de drets reals o personals, d’acord
amb la legislació aplicable en matèria de sòl.

5.3
5.1

INDEMNITZACIONS PROCEDENTS PEL TRASLLAT FORÇOS D’ACTIVITATS.

En principici no es detecta cap activitat que es tingui que trasllada forçosament.

COSTOS D’URBANITZACIÓ, ENDERROC I INFRAESTRUCTURES.

El cost de les obres d’urbanització en el sector es refereixen:
x Al conjunt dels vials, bàsicament de nova creació, i els serveis i xarxes que
discorren per ells.

5.4

x A la urbanització dels nous espais lliures previstos en l’ordenació.



A 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:

Per tal de calcular els costos corresponents a la gestió del planejament (treballs de
topografia, redacció de projectes, tasses i despeses generals), i seguint els criteris
establerts al “Manual para la ejecución del planeamiento en la compensación y en la
cooperación” de Lluís Hosta Privat, tots aquest es poden quantificar aproximadament entre
un 10% a un 15% de l’import de les obres d’urbanització. En el nostre cas aplicant un 10%
sobre 371.870€ resulta un valor de 37.187€, no obstant, s’estarà al cost real.

x Vialitat: carrers de nova creació o complement viari, inclou les xarxes de
subministres i servei: 45 €/m2.





COST D’AVANPROJECTES, PPU, PMU, PROJECTES D’URBANITZACIÓ, DELS
INSTRUMENTS DE GESTIÓ URBANÍSTICA I FORMALITZACIÓ I INSCRIPCIÓ EN
ELS REGISTRES PÚBLICS (INCLOSES DESPESES DE GESTIÓ).
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Text per Aprovació Definitiva



5.5

INDEMNITZACIONS PROCEDENTS DE L’EXTINCIÓ DE DRETS REALS O
PERSONALS.



No s’han detectat cap dret real o personal a indemnitzar.




5.6

ESTIMACIÓ DESPESES TOTALS.

A continuació adjuntem l’estimació total de les despeses d’urbanització, d’acord amb
l’especificat en l’article 120 de la Llei d’Urbanisme.

CONCEPTE

IMPORT (€)

Urbanització

371.870

Enderrocs

8.000

Indemnitzacions procedents pel trasllat forços d’activitats

0

Cost d’avantprojectes, PPU, PMU, projectes d’urbanització, instruments de gestió
urbanística i formalització i inscripció en els registres públics (incloses despeses de
gestió). (10% de la urbanització).
Indemnitzacions procedents de l’extinció de drets reals o personals.

31.187

0
TOTAL

411.057

Les dades de la presenta avaluació són estimatives i no vinculants per la determinació del
pressupost del projecte d’urbanització i projecte de reparcel·lació quina valoració es farà
en el moment que pertoqui d’acord amb la legislació aplicable.
Les actuacions previstes en el present Pla de millora urbana no comporta cap impacte,
despesa ni càrrega en les finances públiques de les administracions perquè es realitzaran
pels propietaris del sector.
L’aplicació d’aquests valors permet estimar la viabilitat del present Pla de millora urbana.

5.7

REPERCUSIÓ DELS COSTOS.

El sòl industrial a desenvolupar en el sector és de 103.368,69 m2.
El valor de repercusió promig de la urbanització i indemnitzacions s’estableix, en
conseqüència, en l’entorn de 3,97 €/m2 sòl industrial.
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Text per Aprovació Definitiva

Aquests objectius generals bàsics anteriors es poden concretar en els següents objectius
específics:



6

INFORME MEDIAMBIENTAL

x Descripció bàsica dels aspectes significatius i rellevants del context territorial i
ambiental del Pla de millora urbana, pel que fa al marc físic i geogràfic, el medi
natural i els anomenats "vectors ambientals".

Segons l’article 70.7 en relació amb l’article 66.1.i) de la Llei d’urbanisme els plans de
millora urbana han d’incorporar la documentació mediambiental adequada que en aquest
cas és l’informe mediambiental.

x Determinar els objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental, aplicables en
l'àmbit d’actuació del Pla, establerts en la normativa vigent i en el context del
planejament territorial i urbanístic de referència.



6.1

MARC NORMATIU, OBJECTIUS, ANTECEDENTS

6.1.1 EL MARC NORMATIU

x Definir els objectius i criteris ambientals adoptats pel Pla de millora urbana en el seu
disseny, configuració, desenvolupament i execució.

Les principals disposicions del marc normatiu urbanístic i de planejament en què es tramita
el present Pla de millora urbana tenim les següents:

x Realització de propostes de millora des de l'òptica de la sostenibilitat ambiental
sobre el model urbanístic definit per la millora del pla urbanístic.

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya, en la versió de la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

De la presentació d'aquests objectius anteriorment esmentats es pot observar que aquest
informe ambiental tracta els condicionants físics del territori objecte de l'estudi, els
principals paràmetres ambientals d'aquest territori i els projectes amb major rellevància des
d'un punt de vista ambiental que hi ha plantejats actualment (o es preveuen en un futur
més o menys immediat).

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme
de Catalunya.
Aquest Informe Mediambiental constitueix el document ambiental de l'avaluació de les
afeccions que potencialment poden derivar sobre el medi ambient amb l'elaboració,
aprovació i desenvolupament del present Pla de millora urbana, i es realitza amb el
objectiu de detectar els principals impactes ambientals i analitzar i definir l'estratègia de
desenvolupament urbanístic sostenible.

6.1.3 INFORMACIÓ UTILITZADA PER LA REDACCIÓ D’AQUEST DOCUMENT

S'han consultat les següents informacions :
x Informació gràfica de la fàbrica i instal·lacions existents.

6.1.2 OBJECTIUS

x Consums d'aigua, residuals, emissions de CO2 ...

Aquest informe mediambiental es planteja amb els següents objectius generals:

x Llicència ambiental de les instal·lacions existents

• Realitzar una anàlisi del context ambiental de la zona, destacant els elements i àmbits
ambientals rellevants en el context del pla de millora urbana.

x Bases cartogràfiques de l’ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: www.icgc.cat.
x Bases cartogràfiques ambientals del "Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural”.

• Aportar, al llarg del procés de configuració del pla de millora urbana, informació i
elements d'interès que promoguin el debat reflexiu i permetin incorporar la filosofia i el
contingut de les pràctiques del desenvolupament sostenible en la proposta finalment
aprovada.

x Làmines de inundació de la Agència Catalana de l'Aigua.
x Mapa Geològic Comarcal de l’ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

• Complir les prescripcions normatives urbanístiques d'elaboració d'informes ambientals de
planejament establertes en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, en la versió de la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, el Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme.







x Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre, del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
x Banc de dades de la biodiversitat de Catalunya.
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x Mapa de Protecció Civil de Catalunya.

x Llei de Protecció dels Animals (Llei 22/2003 de 4 de juliol, DOGC núm 3926, de
2003.07.16).

x Agenda 21 del municipi de Tortosa.

x Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de protecció de
plantes de flora autòctona de Catalunya (DOGC núm 493, de 12-12-84).



6.2

CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLA DE MILLORA URBANA NÚM 5
CELULOSA.

x Classificació del sòl no urbanitzable de protecció territorial i de protecció especial
que estableix el PTPTE (documents cartogràfics i normativa).
x Llei 8/2007 del sòl.

6.2.1 OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL EN BASE NORMATIVA I PLANEJAMENT
DE REFERÈNCIA

En aquest punt s'exposen les obligacions de protecció ambiental que el Pla de millora
urbana núm. 5 Celesa ha de respectar, d'acord amb les normatives reguladores i el
planejament territorial de referència, constituït com a referent fonamental pel Pla Territorial
Parcial de les Terres de l'Ebre (PTPTE).

6.2.1.2 Àmbits amb valor agrari
Són aquells àmbits sobre els quals es desenvolupa o s'ha desenvolupat fins a temps
recents, activitat agrícola, i que tenen interès per diversos motius: l'existència de sòls al ·
luvials fèrtils amb alt potencial productiu, l'existència de cultius específics amb
requeriments especials o l'existència de cultius ben conservats propis de l'agroecosistema
mediterrani on ens situem. En el cas que ens ocupa, aquests sòls estan representats per
les parcel · les que presenten algun cultiu en actiu. La legislació o recomanacions a tenir
en compte, sense prejudici d'altres, són les següents:

En el marc del planejament previst i en el context de la normativa urbanística existent, és
bàsic identificar i destacar la importància dels àmbits presents a la zona d'estudi amb valor
o significació ambiental en base als següents criteris: valor natural, valor agrari, valor
paisatgístic, àmbits de risc i àmbits amb valors patrimonials.

x Comunicació de la Comissió Europea "Cap a una estratègia temàtica per a la
protecció del sòl" (COM (2002) 179 final, de 2002.04.16).

6.2.1.1 Àmbits amb valor natural
Els àmbits amb valors natural són aquells sobre els quals es desenvolupen ecosistemes
naturals, seminaturals o producte de la intervenció humana que comprenen espècies de
flora i fauna, tipus de vegetació i processos ecològics d'interès, ja sigui per la raresa,
fragilitat, endemisme o representativitat dels ecosistemes naturals. Els sòls agrícoles
podrien ser considerats una variant d'aquests sòls amb valor ambiental, però es
consideren amb una categoria específica per les seves peculiaritats. La legislació sectorial
que recull aquest principi dels sòls amb valor natural és la següent (sense perjudici d'altres
disposicions):

x Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària.
x Classificació del sòl no urbanitzable de protecció que estableix el PTPTE:
documents cartogràfics i normativa.
6.2.1.3 Àmbits amb valor paisatgístic
Són aquells àmbits on la combinació dels valors mediambientals i agraris, juntament amb
l'orografia i les visuals existents, determinen un paisatge que pot ser representatiu de
l'agroecosistema mediterrani, o interessant per la seva especificitat o raresa, o també per
incloure i protegir elements patrimonials - monuments històrics - o tradicionals - caserius,
cultura de pedra seca ... sobre la base dels principis del Conveni europeu del paisatge. La
legislació i documents a tenir en compte, sense perjudici d'altres, són els següents:

x Llei 12/1985 d'Espais Naturals, incloent plans derivats com el Pla d'espais d'interès
natural i l'Inventari de zones humides de Catalunya i l'Inventari de geòtops i
geozones.
x Llei 6/1998 Forestal de Catalunya.
x Llei 43/2003 Forestal (estatal) de 21 de novembre.

x Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

x Llei d'aigües estatal (Llei 29/1985) i el seu reglament de desenvolupament.

x 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.

x Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell d'Europa, de 21 de maig de
1992).

x Classificació del sòl no urbanitzable de protecció territorial i de protecció especial
que estableix el PTPTE (documents cartogràfics i normativa).

x Directiva Aus (Directiva del Consell de 2 d'abril de 1979, 79/409/CEE).
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x Catàleg de paisatge de les Terres de l'Ebre.

x Decret 166/1998, de 8 de juliol, sobre regulació de l'accés motoritzat al medi natural.
Respecte al risc d'inundabilitat, cal tenir en consideració, específicament, el Reial Decret
849/1986, de 11 de març, del Reglament del domini públic hidràulic, que desenvolupa la
llei 29/1985 de Aigües. En diversos articles d'aquest Reglament (articles 14, 235, 236, 239
i 240 apartat número 2 i en endavant) s'afirma el caràcter no urbanitzable dels sòls
inundables. També cal tenir en compte els criteris hidrourbanístics de l'ACA. La Llei
d'Urbanisme catalana i el Decret 305/2006 que aprova el reglament de desenvolupament
també fan referències explícites al respecte.

6.2.1.4 Àmbits de risc
Són aquells àmbits sobre els quals es poden produir fenòmens associats a riscos
ambientals, ja siguin naturals o tecnològics. En el cas que ens ocupa cal destacar el risc
d'avingudes (lligats a la xarxa hidrogràfica o de vessament superficial), el risc d'incendi
forestal, el risc químic, el risc nuclear i el risc associat al transport de mercaderies
perilloses per les infraestructures viàries i ferroviàries. Entre la legislació específica a tenir
en consideració en aquest punt destaquem la següent:

6.2.1.5 Àmbits de protecció patrimonial

x Decret 254/1990 de 17 de setembre, pel qual es regulen les competències de la
Generalitat en matèria de protecció civil.

Són àrees destinades a protegir físicament, o visualment - per gaudir de la seva
observació - els diferents elements del patrimoni històric, monumental, arqueològic i
cultural del municipi, ja siguin elements protegits per llei o elements menors d'interès per la
història local.

x Llei 3/1998 d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental i el marc normatiu
reglamentari que la desenvolupa.
x Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla de protecció civil de
Catalunya (PROCICAT).

Legislació o recomanacions a tenir en compte:
x Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

x Llei 4/1997 de 20 de maig de protecció civil de Catalunya.

x Llei 3/1995, de 25 de març, de camins ramaders.

x Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a
l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals.

x Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (Decret 78/2002,
de 5 de març).

x Pla de transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT).

x Catàleg de béns del POUM.

x Pla d'inundacions (INUNCAT).
x Decret 1/2005 de refosa de la Llei d'urbanisme i Decret 305/2006 que aprova el
reglament de desenvolupament.

6.2.2 ALTRES REFERÈNCIES A CONSIDERAR
Des d'un punt de vista més global caldrà tenir en consideració alguns documents o marcs
de referència a nivell internacional:

x Llei 8/2007 del sòl.
x Decret 82/2010, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció.

x Estratègia paneuropea per a la conservació de la diversitat biològica i paisatgística
(1995), del Consell d'Europa.

Legislació específica sobre incendis forestals a tenir en consideració:

x VI Programa d'acció comunitari en matèria de medi ambient (2002), Estratègia de la
Unió Europea per a un desenvolupament sostenible (2001), Estratègia Territorial
Europea (1999) i Estratègia per a la conservació i ús sostenible de la biodiversitat
(1998) de la Unió Europea.

x Decret 64/1995, de 7 de març del DARP.
x Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica
i selectiva de la vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció
elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal· lacions.

Cal assenyalar que el VI Programa d'acció comunitari en matèria de medi ambient
planteja, entre les seves línies estratègiques, la introducció de la dimensió ambiental en les
decisions sobre planificació i ús del sòl, identifica quatre problemàtiques bàsiques entorn
de les quals es desenvolupen les diverses estratègies i accions proposades: el canvi
climàtic, la biodiversitat, el medi ambient i la salut, i l'ús sostenible dels recursos naturals i

x Decret 130/1998, de 12 de maig, que estableix mesures de prevenció d'incendis
forestals a les àrees d'influència de les carreteres.
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la gestió dels residus. Anàlogament, l'Estratègia de la Unió Europea per a un
desenvolupament sostenible, desenvolupada posteriorment per diverses estratègies
temàtiques, adopta cinc objectius prioritaris en llarg termini, entre els quals es troben:
limitar el canvi climàtic i incrementar l'ús d'energies netes, una gestió més responsable
dels recursos naturals (un dels objectius marcats és protegir i recuperar els hàbitats i
sistemes naturals i aturar la pèrdua de biodiversitat abans de 2010) i millorar el sistema de
transports i l'ordenació territorial.

Sistema d'espais oberts
x Afavorir la diversitat del territori i mantenir la seva matriu biofísica.
x Protegir espais naturals, agraris i el SNU com a components de l'ordenació del
territori.
x Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic.

Altres disposicions que s'han de tenir en consideració referents a aspectes diversos com
els vectors ambientals són:

x Moderar el consum de sòl.

x Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció
del medi nocturn, i les seves disposicions de desplegament, en particular el
Reglament (Decret 82/2005, de 3 de maig).

Sistema d'assentaments urbans
x Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees
urbanes.

x Llei 6/1003, de 15 de juliol, reguladora dels residus, i tota la normativa de
desenvolupament d'aspectes relacionats.

x Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.

x Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus en la
construcció (modificat pel Decret 161/2000, de 12 de juny).

x Facilitar una política d'habitatge eficaç i urbanísticament integrada.
x Propiciar la convivència activitats-habitatges i racionalitzar la implantació de
polígons industrials.

x Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i
d'ecoeficiència en els edificis.

x Mesures de regulació i orientació espacial de la 2 ª residència.
x Nous creixements compactes i en continuïtat.

6.2.3 EXPOSICIÓ DE CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLA DE MILLORA
URBANA NÚM. 5 CELESA

x Creixement urbà reforçant la estructura nodal del territori.

Els criteris i objectius ambientals que s'exposen a continuació s'han gestat per redefinició i
nova creació a partir de la lectura de les disposicions normatives vigents (com l'annex I de
la Directiva 2001/42/CE que estableix que caldrà definir els fixats en els àmbits
internacional, comunitari o de l'Estat que tinguin relació amb el pla o programa), els criteris
del programa de Planejament Territorial del DPTOP de la Generalitat de Catalunya, així
com altres referències no normatives sobre urbanisme, com ara de diversa bibliografia
específica generada sobre la matèria i de l'experiència i coneixement propis de l'equip
redactor de la documentació ambiental en matèria urbanística i ambiental i l'aplicació
d'aquesta experiència en el context territorial i ambiental específic de la zona d'estudi.

Sistema d'infraestructures de comunicació.

El document "Criteris per al desenvolupament del Programa de Planejament Territorial"
determina els criteris d'ordenació del territori que responen als objectius del Govern de la
Generalitat pel que fa a la gestió, i que consisteix essencialment a promoure la
sostenibilitat ambiental, l'eficiència funcional i la cohesió social. Aquests criteris es poden
reagrupar temàticament sobre 3 grans sistemes o àmbits que articulen els plans territorials
parcials. El PTPTE, en el qual està integrat la zona d'estudi, proposa per a cada un dels 3
sistemes o àmbits enunciats, els següents objectius:







x

Facilitar transport públic per polarització i compactació dels assentaments.

x

Mobilitat com a dret i no com obligació.

x

Atendre la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans.

x

Integrar espais de transport i de logística en la matriu territorial local i general.

A continuació s'exposa doncs el llistat amb els enunciats dels criteris i objectius ambientals
que caracteritzarien un desenvolupament urbanístic sostenible a l’àmbit d’actuació del Pla
de millora urbana. L'avaluació del model del Pla de millora urbana d'acord amb aquests
principis, criteris i objectius ambientals permeten definir el "grau de sostenibilitat" del model
analitzat.



























23



Pla de millora urbana núm. 5 Celulosa.

Text per Aprovació Definitiva

Els àmbits sobre els quals es defineixen els criteris i objectius ambientals són els
següents:

x Prevenir i minimitzar els riscos hidrològics associats a les inundacions sobre la base
del principi de precaució i les normatives vigents.

x Model territorial, ocupació del sòl i riscos ambientals.

x Assegurar l'òptim tractament i depuració de la totalitat de les aigües residuals
generades.

x Cicle de l'aigua.

x Promoure mesures per protegir els recursos hídrics autòctons (pous i fonts).

x Energia.

Energia

x Ambient atmosfèric.

x Adequació a la disponibilitat de recursos energètics per al desenvolupament previst
derivat del Pla de millora urbana.

x Residus.
x Biodiversitat, paisatge i patrimoni històric, etnològic i natural.

x Promoure des del Pla mesures per fomentar i incrementar la producció d'energia a
partir de recursos autòctons i de caràcter renovable i d'una major eficiència
energètica en l'ús de l'energia.

A continuació es presenten els criteris i objectius ambientals de forma jerarquitzada per a
cada un d'aquests àmbits. En un punt posterior d'aquest INFORME AMBIENTAL s'avalua
el seu grau de compliment.

Ambient atmosfèric.
x Promoció de mesures de prevenció de la contaminació atmosfèrica, afavorint la
mobilitat sostenible i la implantació d'activitats econòmiques respectuoses amb el
medi.

Model territorial, ocupació del sòl i riscos ambientals.
x Localització íntegra dels nous creixements en l'entorn immediat de la instal·lació
industrial actual, per promoure un model urbanístic i de planejament de consolidació
del creixement compacte.

x Promoció de mesures de prevenció de la contaminació acústica, lluminosa i
electromagnètica.
Residus.

x Identificació dels riscos ambientals en els àmbits de nous desenvolupaments i
preservació de desenvolupaments urbanístics en els mateixos o en el seu entorn
més immediat d'afecció.

x Implantar els serveis tècnics ambientals amb els sistemes de disseny urbà adients
per a potenciar, a nivell local, la recollida selectiva dels residus i les possibilitats de
reutilització i reciclatge.

x Ordenació del sòl no urbanitzable, amb reconeixement i potencialment dels seus
valors i de les seves funcions en l'estructuració orgànica del territori, de connectivitat
ecològica i d'acollida de valors ambientals i regulació de les noves construccions i
usos en el mateix.

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

x Reconèixer i preservar d'afeccions negatives dels espais i elements amb valor
especialment rellevant en el territori municipal (cursos hidrogràfics, geozona, espais
PEIN i Xarxa Natura 2000).

Biodiversitat, paisatge i patrimoni històric, etnològic i natural.
x Promoure i reforçar la connectivitat ecològica i física entre els espais naturals, lliures
i no urbanitzats en general, per garantir alts nivells de permeabilitat ecològica en la
matriu biofísica i territorial constituïda sobre la base del mosaic agroforestal i la
xarxa hidrogràfica existent i garantir una xarxa de espais preservats del procés
urbanitzador.

x Reconèixer i preservar els valors ambientals naturals i agraris de la matriu biofísica
del terme.
Cicle de l'aigua.
x Adequació a la disponibilitat de recursos hídrics (foment de l'estalvi i la reutilització).







x Ordenació i regulació dels espais amb hàbitats, ecosistemes i altres elements amb
especials valors (característiques d'especial fragilitat, escassetat, existència
d'espècies amenaçades, vulnerables o protegides).
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connecta a escassos 500 metres amb la nova carretera C-42 o autovia de Tortosa-l'Aldea,
tal com es pot veure al plànol ambiental número 2.

x Preservar la qualitat del paisatge i dels elements i els ambients paisatgístics
d'interès, assumint específicament els criteris i directrius del PTPTE i del Catàleg de
Paisatge de les Terres de l'Ebre i del seu desenvolupament.

Paral · lela a l'autovia es situa la línia de ferrocarril Tortosa-Barcelona, amb una única via,
pertanyent a ADIF, i el canal de l'esquerra de l'Ebre pertanyent a la Comunitat de
Regants-Sindicat Agrícola de l'Ebre

x Garantir la integració de les noves edificacions en l'entorn paisatgístic del territori on
es troben.

En el marge dret trobem la carretera C-12 o eix de l'Ebre, el canal de la dreta de l'Ebre
gestionat per la "Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre", la carretera T-331 i l'antic
ferrocarril de Tortosa- Freginals, actualment no operatiu. Per accedir a les infraestructures
del marge dret cal creuar el riu Ebre mitjançant ponts, situats a les localitats de Tortosa i
Amposta.

x Establir una ordenació del sòl no urbanitzable que faciliti l'impuls de fórmules de
custòdia del territori o similars en àmbits fluvials, forestals o agraris per promoure
una gestió activa de la zona del pla amb valors ambientals, paisatgístics o
patrimonials destacats.
6.3

ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS DE LA ZONA D’ESTUDI.
6.3.2 CARACTERÍSTIQUES GEOMORFOLÒGIQUES

6.3.1

ENTORN GEOGRÀFIC

6.3.2.1 Unitats de relleu característiques
6.3.1.1 Context Territorial

En tota la superfície del terme municipal de Tortosa podem distingir unes grans unitats
geomorfològiques diferenciades, que configuren el relleu o topografia del municipi.

El terme municipal de Tortosa pertany administrativament a la comarca del Baix Ebre, de
la qual Tortosa és la capital.

En primer lloc destaca la zona d'inundació de l'Ebre, com a principal eix vertebrador del
territori. Aquest espai, orientat longitudinalment de nord a sud, comprèn els terrenys des
de les ribes de l'Ebre fins a l'inici de la terrassa fluvial.

El seu territori es troba situat al centre de la comarca, solcat per la vall del riu Ebre, que el
creua de Nord-Oest a Sud-est, i envoltat per la serralada de Cardó-el Boix, a la riba fluvial
esquerra, i pels Ports de Beseit, a la riba fluvial dreta.

A banda i banda de l'espai anterior, hi ha la plana central. Aquest espai, juntament amb
l'anterior, concentren la major part de l'activitat humana en el terme. La plana central no és
simètrica respecte al riu, ja que la presència i posició de les altres dues grans unitats
geomorfològiques el condiciona. La plana és molt més àmplia a la riba dreta de l'Ebre, on
el sistema Ports està més allunyat del riu que a la riba esquerra, amb el sistema Cardó-el
Boix pràcticament al costat del riu.

El terme es troba dividit en tres grans àrees, entretallades entre si, que li confereixen una
estranya fesomia al mapa, producte de les circumstàncies històriques i més recentment de
les últimes segregacions de nous municipis.
Aquestes àrees que configuren el terme són les següents:
x La corresponent a la serralada de Cardó-el Boix, que és la unitat principal del
territori i que li confereix la seva personalitat.

Com ja s'ha dit, a la riba dreta de l'Ebre hi ha el sistema muntanyós més important, els
Ports. Els Ports són l'extrem NE del Sistema Ibèric, dins el que seria les serralades
costaneres (catalanídic). Es caracteritzen per la seva complexa orografia, amb una cota
màxima al cim del Pic de Caro (1.447 m - terme municipal de Roquetes) i al terme de
Tortosa, a la Mola de Catí amb uns 1.300 m aproximadament. La seva formació d'acord
amb plegaments, dóna lloc a una direcció predominant de NE a SW. És característic els
grans i profunds barrancs i valls que s'insereixen perpendicularment a la columna vertebral
de els Ports.

x La corresponent a la plana fluvial.
x La corresponent a la zona muntanyosa dels Ports, la zona del Portell i la de la Mola
de Catí
L’àmbit d’actuació del Pla de millora urbana es troba ubicada al final de la Serra de Cardóel Boix i en el contacte amb la vall fluvial, Concretament al marge esquerre, tal com es pot
veure en el plànol ambiental número 1.

L'últim sistema o unitat de relleu és la serra de Cardó-el Boix. Situada a la riba esquerra de
l'Ebre, no té la mateixa magnitud que els Ports, però arriba a una cota màxima aproximada
de 900 m (Creu de Santos, fora del terme municipal de Tortosa). La seva orografia tampoc
és tant complexa, encara que hi ha valls força espectaculars. Al final de Tortosa aquesta
serra li correspon el seu extrem més meridional, amb els pics de la Creu de Coll-rodó (379
m), Coll de Rajolers (204 m), Les Moles (790 m) i les Candeles (96 m). A igual que en els

6.3.1.2 Xarxa d’infraestructures
La zona industrial de Celesa es situa al costat de l'antiga carretera C-42, que actualment
serveix de via secundària d’accés al polígon industrial del Baix Ebre. Aquesta carretera
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Ports, aquesta serra presenta una direcció principal de carena, que podria diferenciar
clarament com la línia que delimita la conca de l'Ebre.


ORIENTACIÓ
Nord
NordͲest
Est
SudͲest
Sud
SudͲoest
Oest
NordͲoest

Finalment, caldria identificar també el que es podria classificar com subunitats: els
barrancs.
Els barrancs formen la xarxa de drenatge superficial que transcórrer des dels sistemes
muntanyosos fins al riu, i per tant, travessant la plana. És a la plana on els barrancs
ofereixen un aspecte més característic, on l'erosió de les lleres els ha enfonsat molt per
sota del nivell del tou sòl de la plana.
La zona industrial de Celesa es troba ubicada al final de la Serra de Cardó-el Boix i en el
contacte amb la vall fluvial, Concretament al marge esquerre, tal com s'aprecia en el plànol
ambiental n º 3.

Taula 8. - Distribució de les orientacions versus superfície de l'àrea d'estudi.

6.3.3 HIDROGRAFIA

Forma part de la conca de l'Ebre existint al terme de Tortosa una densa i rica xarxa
hidrològica superficial. L'únic curs amb aigua tot l'any és el riu Ebre. La resta, els barrancs,
són estacionals i torrencials, és a dir, depenen de les precipitacions.



6.3.2.2 Pendents i orientacions
A partir del model digital d'elevacions de "l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya"
hem calculat les pendents que es troben present en la zona d'estudi, realitzant una
representació gràfica dels resultats obtinguts en el plànol ambiental número 3, 2 de 4. A la
taula nº 7 podem veure les superfícies per a cada rang de pendents, la superfície del
sector que ocupa, així com el percentatge del sector. Podem veure com el 81,47% de la
superfície de la zona d'estudi, concretament 187.143,27m2, presenta un pendent inferior al
20%, mentre que el 18,53% restant, concretament 42.564,94m2 presenta un pendent
superior al 20%. Gràficament, la ubicació d'aquestes àrees es poden veure en el plànol
ambiental n º 3, 3 de 4.

Cal distingir les dues conques hidrològiques principals que dominen el terme municipal de
Tortosa, els barrancs que drenen a la conca de l'Ebre i els que ho fan directament al
Mediterrani a través del Delta de l'Ebre.
Els cursos que drenen a la conca de l'Ebre corresponen a tots els barranc que drenen per
la dreta de l'Ebre, amb conca de recepció a "Els Ports" o la plana, i els barrancs de
l'esquerra de l'Ebre, del sistema Cardó-Boix- coll de l'Alba, però només els de la vessant
oest d'aquest sistema, des del barranc de la Buinaca fins al barranc de Rocacorba.
Aquests es caracteritzen pel fet que la conca receptora està fora del terme, concretament
als vessants dels Ports o la plana, passant per terme tortosí (plana central dels ReguersJesús i Vinallop) les últimes parts de les conques, els canals de desguàs i els cons de
dejecció.

L'orientació dels pendents s'ha calculat a partir del mapa de pendents del municipi. A la
taula nº 8 es pot observar els resultants obtinguts, veiem que les orientacions principals de
la zona d'estudi els trobem cap a sud-oest.

SUPERFÍCIEÀMBITESTUDI(m2)
PENDENTS(%)
SUPERFÍCIE(m2)
0Ͳ5
46.401,06
5Ͳ10
55.359,68
10Ͳ15
51.087,10
15Ͳ20
34.295,43
20Ͳ25
20.168,39
25Ͳ65
22.396,55
TOTAL
229.708,21

%SUPERFÍCIEESTUDI
10,83
5,76
1,85
5,95
18,24
27,61
20,59
9,17

La resta de barrancs, drenen directament al Mediterrani i són els que tenen la zona de
captació a la vessant est del sistema Cardó-el Boix. Aquests són els únics barrancs que
poden estudiar i gestionar de manera integral, ja que la totalitat de les seves parts estan a
l'interior del terme de Tortosa.

229.708,21
%
20,20
24,10
22,24
14,93
8,78
9,75
100

La zona d'industrial de Celesa es troba afectada principalment pel curs principal del riu
Ebre i la seva zona d'inundació. Existeix a la zona un petit barranc de conca petita, el curs
del qual ha estat canalitzat en el seu tram final, concretament el tram que afecta el nostre
estudi.

Taula 7. - Distribució de les superfície del sector per pendents del terreny.
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estructura amb blocs que conforma la complexitat geomorfològica de les serres. Alguns
d'aquests blocs es van ensorrar amb la distensió, apareixent l'actual vall de l'Ebre

6.3.4 GEOLOGIA

6.3.4.1 Context geològic

La zona d'estudi on es situen les instal·lacions industrials de Celesa es situa entre les
terrasses al · luvials Qt2, formades per graves, sorres i lutites, i els dipòsits al · luvials-col ·
luvials Qac3 correlacionables amb les terrasses Qt2, tal com s'observa en el plànol
ambiental n º 4 , 1 de 2.

A grans trets en el municipi de Tortosa es poden diferenciar dues grans unitats que des del
punt de vista geomorfològic defineixen el relleu i la topografia del municipi: la zona de la
muntanya i la zona de la vall de l'Ebre La zona muntanyosa de l'est, a la riba esquerra de
l'Ebre, es troben la serra de Cardó-Boix i l'oest (a la riba dreta de l'Ebre) "Els Ports". La
zona de la vall de l'Ebre coincideix amb la seva zona d'inundació i comprèn els terrenys
des de les ribes fins a l'inici de la terrassa fluvial configurant un important eix vertebrador
del territori.

6.3.4.2 Geòtops i geozones
L'Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya és una selecció d'afloraments i llocs
d'interès geològics que en conjunt testimonien l'evolució geològica del territori català, i que
cal preservar com a patrimoni geològic. Segons el "Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya ", dins de la zona d'estudi on es situen les instal · lacions
industrials de Celesa, no s'afecta cap geòtop, ni geozona, tal com s'aprecia en el plànol
ambiental número 3, 2 de 2.

La distribució espacial de les unitats geològiques és la que condiciona la morfologia del
territori. Amb això, des del punt de vista geomorfològic, a la zona d'estudi afloren materials
geològics diferents que van des de la depressió de l'Ebre farcida de materials tendres de
l'Holocè fins terrenys geològics del Mesozoic a la zona del Cardó i els Ports.
El municipi de Tortosa presenta una zona central en sentit nord-sud que es correspon a la
vall de l'Ebre i és on es troben els materials geològics més nous presents en el terme.
Aquests materials, corresponen a llims i sorres al·luvials que han anat sedimentant durant
l'Holocè (finals del Quaternati, fins a l'actualitat) i es situen a les planes fluvials a banda i
banda de l'Ebre. Es tracta de materials dipositats en les diverses avingudes del riu, que
cobreixen sediments més antics. Tenen una procedència diversa i es troben sense
consolidar. Donen lloc a fèrtils sòls de les ribes del riu i les platges fluvials.

6.3.5 AIGÜES SUBTERRÀNIES

6.3.5.1 Masses d’aigua i aqüífers. Caracterització
El territori estudiat es caracteritza per la seva gran permeabilitat, degut bàsicament a la
naturalesa dels materials geològics que el constitueixen. Des de les calcàries de les zones
muntanyoses, els materials sedimentaris de les planes (graves) i fins a la zona al · luvial al
voltant del riu (sorres, graves i llims), dóna lloc a un sistema bàsicament drenant, és a dir,
fent un balanç, els aqüífers es mantenen per l'equilibri entre les escasses precipitacions
(infiltracions) i l'aigua que transcorre per la llera del riu.

Seguidament a les faldes de les muntanyes i en les planes adjacents es troben materials
corresponents al pleistocè (inicis del Quaternari), que tenen el seu origen en la
sedimentació de materials procedents d'altres roques (conglomerats, graves i argiles)
majoritàriament del dipòsit de despreniments de les muntanyes del bloc de Cardó i del
Massís del Port. Durant aquesta època també va tenir lloc la formació en aquests terrenys
de l'anomenat taperot, o crosta calcària, format a partir de l'ascens edàfic de carbonat
càlcic procedent dels sediments que precipiten en superfície.

La Directiva Marc en Política d'Aigües de la Unió Europea, coneguda amb el nom de
Directiva marc de l'aigua (DMA), defineix les masses d'aigua com unitats de gestió sobre
les que es realitzarà el programa de mesures per assolir els objectius de la DMA . Així es
caracteritzen i tipifiquen les masses d'aigua subterrània identificades a Catalunya alhora
que s'analitzen les pressions existents sobre aquesta massa i els impactes mesurats. Al
municipi de Tortosa hi ha tres masses d'aigua subterrània que coincideixen bastant amb
les grans unitats de relleu abans descrites i que es solapen entre elles: massa d'aigua
Mesozoic Ports-Montsià, massa d'aigua Cardó-Vandellòs i la massa d'aigua al · luvial de
Tortosa.

Durant el Neoge (Terciari) sedimenten margues, que contenen argila i carbonat de calci
trobant-se bàsicament en els Argilers de Sant Onofre on s'exploten comercialment.
Finalment, els materials més antics que afloren a la zona es poden trobar en el bloc de
Cardó i els Ports. Són materials sedimentaris dipositats durant el Juràssic i el Cretaci
(Mesozoic) per la deposició de carbonat càlcic en el fons del mar que cobria aquestes
terres i que segons la profunditat i temperatura d'aquesta aigua, es van sedimentar els
diferents materials (calcàries, dolomies i margues). Aquests materials es van anar
consolidant i es van plegar durant el Paleògen (Terciari) amb l'orogènia Alpina, que va
deixar anar les seves forces compressives al terme. Aquests plegaments es situen en
direcció NE-SW, característica de tots els Catalànids. El neoge (Terciari) va donar lloc a un
període de distensió, on els materials profusament plegats es van trencar amb l'aparició de
falles que tenen una direcció perpendicular a la del plegament. El resultat és una







Inclosos en la massa d'aigua Cardó-Vandellòs trobem els aqüífers: l'aqüífer dels sediments
quaternaris de l'Aldea-Ampolla, l'aqüífer dels sediments quaternaris de l'Ametlla i l'aqüífer
de les calcàries juràssiques de Cardó-Vandellòs.
Inclosos en la massa d'aigua dels Ports-Montsià trobem els aqüífers: l'aqüífer de les
calcàries mesozoiques dels ports de Tortosa, l'aqüífer regional de la Plana de la Galera, i
l'aqüífer de les calcàries juràssic - cretàciques del Montsià.
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Inclòs en la massa d'aigua al · luvial de Tortosa es troba l'aqüífer al · luvial de la vall baixa
del riu Ebre, estretament relacionat i alimentat pel riu que, amb dos grans capes separades
per una capa de llims que confina el nivell inferior, configura la més important reserva
d'aigües subterrànies del territori. Aquest aqüífer, que és significativament el més
important, ha propiciat la possibilitat de l'aprofitament de gran quantitat d'aigües
subterrànies, mitjançant una extensa xarxa de pous.
Aquesta xarxa que ha proliferat al llarg del territori i al voltant del riu ha sigut factor
generador, entre d'altres, de la riquesa de l'horta fluvial.
No obstant això, cal tenir en compte que les aigües subterrànies són d'especial protecció
pel fet de ser un mitjà especialment vulnerable als contaminants. Alhora, però, presenten
una elevada inèrcia als canvis de qualitat que fan que la propagació dels fenòmens de
contaminació sigui esmorteïda, retardada i lenta, una vegada produïts els efectes són
difícilment reversibles. Aquest fet es pot veure agreujat per una explotació inadequada.
Amb això, hi ha una xarxa de control de qualitat de les aigües subterrànies constituïda per
un conjunt de pous que es controlen amb periodicitat preestablerta. A la taula nº 9 es
mostren les dades obtingudes en els últims 10 anys de tots els pous del municipi que es
disposen, així com la seva ubicació a la figura nº 6.



Figura nº 6. - Ubicació dels pous.
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industrials de Celesa es troben a l'aqüífer al · luvial de la vall baixa del riu Ebre i l'aqüífer
del Boix-Cardó, tal com s'observa en el plànol ambiental n º 6, 1 de 2.
6.3.5.2 Aqüífers protegits
No s'afecta cap dels aqüífers protegits del Decret 328/88, d'11 d'octubre, tal com es pot
veure en el plànol ambiental 6, 2 de 2.
6.3.5.3 Zones vulnerables a la contaminació per nitrats d’origen agrari
Els aqüífers presents a la zona d'estudi no estan en cap zona vulnerable per contaminació
de nitrats de fonts agràries.

6.3.6 CLIMATOLOGIA

El clima de Catalunya, a grans trets, ve marcat per la influència mediterrània que dóna lloc
a una pluviometria irregular i estacional amb hiverns humits i relativament suaus en les
zones costaneres i els estius molt calorosos i secs. Alhora, la geografia de Catalunya,
juntament amb la seva situació i posició, dóna com a resultat un mosaic de climes
important que, des del punt de vista termopluviomètric, pot definir una sèrie de zones
climàtiques aproximades, totes elles amb uns límits molt tènues.
Amb això, segons la divisió climàtica de Catalunya, d'acord amb el règim
termopluviomètric, el municipi de Tortosa es caracteritza per un tipus de clima mediterrani
litoral, subtipus sud. Els paràmetres que defineixen aquesta zona climàtica es poden veure
a la taula nº 10.
Taula 9. - Dades analítiques dels pous de la xarxa de control de la "Agència Catalana de
l'Aigua" (ACA). Període 1998-2008. Font: ACA.

Tal com s'observa en l'anterior taula la majoria de valors es troben en l'interval correcte
encara que puntualment, en alguns pous, es detecten valors de conductivitat elèctrica i
clorurs puntualment elevats.
Sobre el PH, les dades analítiques mostren que tots els punts tenen valors compresos en
l'interval de referència general entre 6,5 i 9,5 UPH.





500-600

Règim Pluviomètric Estacional

Màxim Tardor.

Temperatura Mitja Anual (ºC)

15,5-17

Amplitud Tèrmica Anual (ºC)

14-15

Taula nº 10. - Paràmetres climàtics del municipi de Tortosa.

La classificació del clima segons Thornthwaite, veure figura nº 7, divideix les zones en
funció de l'índex hídric anual, classificant el municipi de Tortosa amb un índex de humitat1
semiàrid (D) (% humitat de -40 a -20). Hi ha dues zones al nord-est i nord-oest del municipi
on l'índex d'humitat es classifica com a secció subhumit (C1) (% humitat de -20 a 0).

Finalment el Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, de transposició de la Directiva
91/676/CEE, estableix les mesures per prevenir i corregir la contaminació de les aigües
continentals i litorals causada pels nitrats de fonts agràries, i atribueix a les comunitats
autònomes la designació de zones vulnerables, enteses com aquelles superfícies
territorials l'escorrentia i filtració que les afecta o pugui afectar la contaminació per nitrats
dels cossos hídrics anteriorment esmentats. La zona d'estudi de les instal·lacions



Precipitació mitja anual (mm)
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La humitat relativa atmosfèrica és mitjanament alta i les precipitacions es concentren a la
primavera i la tardor. En general, les precipitacions anuals estan compreses entre els 400 i
700 mm. Això, juntament amb les altes temperatures estiuenques, dóna lloc a un període
d'aridesa estival, característic del clima mediterrani.
Un element climatològic destacat al territori són els vents. El més característic és el vent
de mestral (NW), anomenat "vent de dalt", que pot assolir velocitats superiors a 100 km /
hora. Els vents de llevant (NE, E i ESE) són humits i van associats a les pluges. El vent
més freqüent és el xaloc (SE), tot i ser un vent molt moderat.
L'efecte del vent exerceix una gran influència ecològica ja que la sequedat pròpia del clima
mediterrani queda fortament accentuada per l'acció dels vents provinents de l'interior del
continent, mentre que els rigors de l'estiu queden lleugerament mitigats per les brises
marines que, carregades d'humitat, permeten als vegetals d'obtenir la mínima quantitat
d'aigua que necessiten per subsistir.
El fet que el territori presenti unitats de relleu amb importants diferències de nivell, dóna
lloc a una rellevant diferència climàtica entre la vall i les parts altes dels Ports. Així, en
aquestes parts altes dels Ports la temperatura mitjana anual es troba entre els 12-14 º C i
les precipitacions anuals, entre 700 i 900 mm.

Figura n º 7. - Tipus de clima segons l'índex d'humitat de Thornthwaite.

El municipi de Tortosa disposa d'una estació al CAP del Temple que mesura partícules en
suspensió. No obstant això, per disponibilitat de dades i proximitat al municipi, s'han de
tenir en compte les estacions de l'Aldea i Aldover per a la caracterització de la climatologia
del municipi de Tortosa, veure taula nº 11 per la seva ubicació i característiques.

Núm. Estació

Vent

X UTM

Y UTM

30. Aldover

2m

289905

4526345

46

33. l’Aldea

2m

298910

4516110

62

6.3.7 USOS DEL SÒL

Per realitzar l'estudi dels usos del sòl s'ha utilitzat el mapa de cobertes del sòl de
Catalunya (MCSC) realitzat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
(CREAF). Concretament s'ha utilitzat la tercera edició corresponent al període 2005-2007,
en què els polígons s'han ajustat a les ortofotografies del període 2005-2007 de l'Institut
Cartogràfic de Catalunya.

Altitud (m)

Taula nº 11. - Estacions de control del municipi de Tortosa.

Els usos del sòl que ocupen la superfície de la zona d'estudi estan altament determinats
per les unitats de relleu que caracteritzen la zona.

D'ambdues estacions es disposa de dades a partir de l'any 2001 fins al 2003. A partir
d'aquestes dades s'obté una caracterització climàtica del municipi obtinguda amb
temperatures suaus que oscil · len entre els 11,9 º C de mitjana de les temperatures
mínimes i els 22,04 º C de mitjana de les temperatures màximes, sent 17 º C la
temperatura mitjana global. La velocitat mitjana del vent és de 1,24 m / s amb NW de
direcció predominant.

A la taula nº 12 podem veure els usos a la zona d'estudi, així com la superfície que ocupen
i el percentatge de l'àrea d'estudi que ocupen. La situació gràfica es pot veure en el plànol
ambiental 5.

El clima de Tortosa és típicament mediterrani, amb temperatures suavitzades per la
proximitat del mar. Així, la mitjana anual és de 16,7 º C, amb una amplitud tèrmica màxima
mensual de 15,6 º. La temperatura mitjana de l'hivern és propera als 10 º C i la de l'estiu,
és superior als 22 º C.
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SUPERFÍCIE (m2)

% AREA ESTUDI

Garrofers

335,18

0,14

Carreteres

266,96

0,12

Cases aïllades

406,48

0,18

Conreus abandonats-matorrals

21.637,72

9,42

Cítrics

10.391,14

4,52

Fruiters no cítrics abandonats-prats en zones agrícoles

5.665,60

2,47

Fruiters no cítrics en bancals

1.040,67

0,45

Indústries aïllades

55.670,72

24,24

Matorrals

21.338,47

9,29

Olivers en bancals

31,29

0,01

Altres conreus herbacis

47,04

0,02

Pineda de pi blanc (5-20%cc)

32.214,08

14,02

Pineda de pi blanc (>=20%cc)

42.928,21

18,69

Prats i herbassals

37.734,65

16,43

TOTAL

227.708,21

100,00

USOS DEL SÒL

A nivell municipal, el paisatge de Tortosa s'entén a través de la seva relació amb el riu i les
zones muntanyoses que l'envolten. A continuació es fa una delimitació de les grans unitats
de paisatges del municipi de Tortosa descrites anteriorment.
Des del punt de vista geomorfològic al municipi de Tortosa es poden diferenciar dues
grans unitats que, juntament amb l'eix de l'Ebre que és la tercera zona, caracteritzen el
municipi de Tortosa. D'una banda, hi ha les zones muntanyoses formades per les serres
de Cardó-Boix, a l'est (a la riba esquerra de l'Ebre) i, per els Ports a l'oest (a la riba dreta
de l'Ebre). D'altra banda, la segona unitat es correspon amb els barrancs, els vessants poc
inclinats i algunes crestes més àmplies com zones de transició de la muntanya a la plana.
Finalment, hi ha la zona de la vall de l'Ebre que coincideix amb la seva zona d'inundació i
comprèn els terrenys des de les ribes del riu fins a l'inici de la terrassa fluvial configurant
un important eix vertebrador del territori.
Amb això, i tenint en compte l'estudi dels usos del sòl, s'ha dut a terme una anàlisi més
detallada per tal de delimitar totes les unitats paisatgístiques del municipi, tal com indica
l'agenda 21 del municipi de Tortosa.
En total s'han identificat 7 unitats paisatgístiques que representen i caracteritzen els
paisatges del municipi de Tortosa, tal com es mostra a la figura nº 8.
D'una banda es localitzen dos àmbits diferenciats: el paisatge forestal, vinculat a les zones
muntanyoses i caracteritzat per una orografia complexa, i el paisatge agroforestal on les
taques de cultius alternen amb les forestals en els punts on les condicions topogràfiques
no afavoreixen el desenvolupament agrícola. Alhora s'ha diferenciat el paisatge de cultius
lligat a les zones més planes i amb una major disponibilitat d'aigua.

Taula nº 12. - Usos del sòl de la zona d'estudi, superfície i percentatge de la zona d'estudi que ocupen.

Hi ha dues unitats que caracteritzen força el municipi de Tortosa: la unitat de paisatge
fluvial amb cultiu que es correspon a les zones per on passa el riu que limiten amb camps
de cultiu, i la unitat de paisatge fluvial amb urbà associat al pas de l'Ebre per les zones
urbanes.

6.3.8 PAISATGE

6.3.8.1 Unitat de Paisatge
Segons el "Catàleg de Paisatge de les Terres de l'Ebre", la zona d'estudi de les instal ·
lacions industrials de Celesa es troba a la unitat 16 "Vessants de Tivenys-Coll de l'Alba" i
15 "Paisatge fluvial de l 'Ebre ", tal com es pot veure en el plànol ambiental 7, 1 de 2.

Finalment, i relacionat amb les zones urbanes i les infraestructures de Tortosa s'han definit
dues unitats de paisatge: la unitat de paisatge urbà i la unitat de paisatge periurbà.
Aquesta última, de gran importància en la composició del paisatge de Tortosa es
converteix en un dels grans reptes de la gestió del paisatge del municipi.

El paisatge de "les Terres de l'Ebre" presenta contrastos molt acusats com a conseqüència
del relleu i d'una rica xarxa hidrogràfica que conflueix al riu Ebre, el qual actua com a
element vertebrador del territori. L'àmbit és travessat per una cadena muntanyosa
intermitent paral · lela a la línia costanera que, en l'extrem occidental, comença amb els
Ports de Beseit i continua amb una sèrie de serres menors intermèdies (serra de l'Espina,
serra de Pàndols-Cavalls, serra de la "Vall de la Torre", serra del Tormo) fins arribar al
massís del Montsant. Aquesta cadena actua com una barrera natural i divideix el territori
en dues parts que presenten trets ben diferenciats.







A continuació es caracteritzen breument les dinàmiques del paisatge del municipi de
Tortosa, analitzant les unitats del paisatge identificades anteriorment.
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El paisatge agrícola pròpiament dit s'ha identificat a la zona de la plana on les condicions
afavoreixen més el desenvolupament dels cultius i hi ha disponibilitat d'aigua per a
desenvolupar-los. Aquesta unitat però, presenta un gran nombre de pertorbacions, tant a
nivell d'infraestructures com d'activitats periurbanes o assentaments dispersos. S’haurà
doncs de potenciar en la mesura del possible el caràcter agrícola de la zona, vetllant per
recuperar els fèrtils sòls agrícoles de les planes al·luvials.
Paisatge forestal:
És un paisatge vinculat amb les zones més elevades del municipi i es localitzen tant
masses boscoses consolidades, com matolls o camps de conreu abandonats.
Paisatge agroforestal:
Es correspon a les zones que intercalen conreus agrícoles amb masses boscoses. Les
dinàmiques que experimenten les unitats de paisatge han derivat en l'abandonament de
les zones menys favorables per al desenvolupament dels cultius i on la seva mecanització
és més difícil. Aquestes zones han acabat convertint zones forestals. En els terrenys on
s'ha pogut seguir desenvolupant el cultiu d'una manera eficient s’han mantingut
majoritàriament com a zones agrícoles.

Figura n º 8. - Tipus de paisatge segons agenda 21 del municipi de Tortosa.

Paisatge urbà:
El paisatge urbà de Tortosa és el conformat per les trames urbanes del municipi, que
coincideixen amb el nucli urbà, les pedanies i els assentaments perifèrics. El paisatge més
característic, i que forma part de l'imaginari col · lectiu és el nucli urbà de Tortosa i el seu
casc antic.

Paisatge fluvial amb cultius:
Unitat de paisatge associada al riu en els trams que travessa zones de cultius. Aquesta
unitat es caracteritza pel fet que el riu es troba bastant naturalitzat, tot i que en diferents
estats de conservació i en alguns punts encara es mantenen taques de bosc de ribera.

Un dels principals impactes del paisatge urbà és la presència d'urbanitzacions i habitatges
dispersos, situades en les perifèries de la ciutat, les quals no es troben integrades en el
paisatge urbà tradicional de la ciutat. És important identificar aquests espais per dur a
terme projectes d'enquadernació dels teixits urbans amb la finalitat que aquests
s'incorporin a la identitat de la ciutat de Tortosa.

Les instal·lacions industrials de Celesa es troben a la zona de paisatge forestal, la zona
més propera al riu Ebre, i paisatge agroforestal, la part més pròxima a la serra de Cardó-el
Boix.


Paisatge periurbà:

6.3.8.2 Exposició visual
Un dels punts més importants de l'estudi del paisatge és l'exposició visual dels elements,
és a dir, des d'on es poden percebre els edificis o elements del paisatge.
En el nostre cas d'estudi, l'àrea de les instal · lacions de Celesa presenta actualment
edificis amb una alçada de 40 metres. En un futur, es podria arribar a construir elements
de fins a 50 metres d'alçada, a causa de condicionants industrials del sistema de producció
utilitzat.
Per això es realitza la determinació de la conca visual actual del element de major altura
de Celesa, 40 metres, i es compara amb la futura conca visual d'elements de 50 metres
d'altura.

Aquesta unitat de paisatge s'ha identificat als espais intersticials entre els diferents
assentaments urbans del municipi, és una de les unitats paisatgístiques que presenta una
problemàtica més important. En aquesta unitat, s'inclouen tant urbanitzacions, sòls
agrícoles i usos típicament periurbans, presenta un alt grau de transformació. És potser,
una de les zones del municipi on s’ha de posar més èmfasi en les propostes de millora
paisatgística.

Paisatge agrícola:
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Per a la definició geomètrica de la conca visual s'assumeix la visibilitat en totes les
direccions possibles (360 º) i un domini nítid de la vista humana de prop de 3.500 metres.
Aquesta distància és variable en cada estudi i es refereix estrictament a les condicions
necessàries per que s’identifiquen els elements amb nitidesa. Aquesta distància depèn de
les condicions atmosfèriques i de la il · luminació. A la bibliografia especialitzada, Ramos.
A. 1976, assumeixen aquesta distància per a les condicions d'Espanya es troba entre
2.000 i 3.000 metres com a límit de distància visual.

SUPERFÍCIE
2
(m )
10.391,14

% DE L’ÀREA
D’ESTUDI
4,52

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada.

56.077,20

24,41

Cultiu d’arbres fruiters, principalment de secà: conreus d’oliveres (Olea
europea), d’ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua) …

163.239,87

71,07

229.708,21
TOTAL
Taula nº 14. - Hàbitats i superfícies de la zona d'estudi.

100,00

HÀBITATS
Conreus de cítrics.

En el nostre cas hem adoptat una distància de 3.000 metres, sent aquest el nostre límit
exterior de la nostra conca visual. Al plànol ambiental 7, 2 de 2, podem veure els resultats
gràfics obtinguts de la nostra simulació mitjançant eines GIS, a partir del model digital del
terreny de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

6.3.9.2 Hàbitats d’interès comunitari

De les 2.827,58 Ha d'on es podria veure l'edifici, obtenim que la conca visual actual de les
instal·lacions és de 1.635,34 Ha, actuant la serra de Cardó-el Boix com a pantalla visual i
situant-se la zona de visibilitat principalment al oest de les instal·lacions, corresponent amb
la vall fluvial de l'Ebre, veure taula nº 13. Construir un element de 50 metres d'altura
suposa un increment de la conca visual de 129,29 Ha, incrementant la conca visual actual
en un 4,57%.
ZONES ESTUDIADES

SUPERFÍCIE (Ha)

% DE LA CONCA VISUAL

1.062,95

37,59

129,29

4,57

Conca visual actual

1.635,34

57,84

TOTAL

2.827,58

100,00

No visible edifici 50 metres.
Increment conca visual edifici 50 metres.

Al plànol ambiental 8, 2 de 2, podem veure la situació geogràfica dels hàbitats d'interès
comunitari del municipi de Tortosa, situats en la nostra zona d'estudi. Podem veure com el
pla de millora urbana núm 5 Celulosa no afecta cap hàbitat d'interès comunitari.

6.3.10 ESPAIS NATURALS PROTEGITS

6.3.10.1

PEIN i Xarxa Natura 2000

La conservació dels espais naturals té com a objectiu central la preservació de la

diversitat biològica i els sistemes naturals. La situació de frontera bioclimàtica de les Terres
de l'Ebre i la seva complexa configuració topogràfica i litològica fan que aculli una diversitat
d'ambients especialment elevada en una superfície notablement reduïda.
Al municipi de Tortosa cal destacar la presència d'una diversitat d'espais d'interès natural
que, amb diferents graus de protecció, configuren un municipi amb importants valors
naturals que cal conservar. Així doncs, trobem un parc natural, una reserva natural parcial,
quatre espais del PEIN, tres espais de la xarxa Natura 2000, sis zones humides, una
geozona, una reserva natural de fauna salvatge i una reserva de caça.

Taula nº 13. - Àrea i percentatge de l’ àrea de la conca visual.


6.3.9 HÀBITATS

Els PEIN que trobem al municipi de Tortosa són:

6.3.9.1 Hàbitats de la zona d’estudi
Els hàbitats que trobem a la zona d'estudi, segons la classificació d'hàbitats de Catalunya,
els podem veure a la taula nº 14. El hàbitat principal de la zona d'estudi és el cultiu
d'arbres fruiters, principalment de secà amb gairebé el 81% de la zona d'estudi. La zona
industrial ocupa el 16% de la superfície, mentre que la resta són conreus de cítrics. Al
plànol ambiental 8, 1 de 2, podem veure situats els diferents hàbitats en planta.

x Ports.
x La Serra de Cardó-el Boix.
x Les Illes de l'Ebre.
x Els barrancs de Sant Antoni - Lloret - la Galera.
Els espais de la Xarxa Natura 2000 que trobem al municipi de Tortosa són:
x la Serra de Cardó-el Boix.
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x Sistema prelitoral meridional.

6.3.12 VEGETACIÓ.

x Les Riberes i Illes de l'Ebre.

6.3.12.1 VEGETACIÓ ACTUAL DE LA ZONA

Corresponen majoritàriament a camps de conreu d'oliveres i garrofers. Aquests cultius es
disposen a la falda de les muntanyes mitjançant l'abancalament del terreny, que es fa amb
murs de pedra en sec. L'abundància d'aliment a aquests cultius (els fruits o els insectes
associats al cultiu) fa que siguin un hàbitat determinant per a l'alimentació de moltes
espècies.

La zona d'estudi de les instal · lacions industrials de Celesa, veiem com no s'afecta cap
zona PEIN, ni Xarxa Natura 2000, tal com s'aprecia en els plànols ambientals 9, 1 de 3 i 2
de 3.
6.3.10.2

Parcs i reserves naturals

Al municipi de Tortosa trobem una parc natural, concretament "El Parc Natural dels Ports",
i una reserva natural, concretament "reserva natural de fauna salvatge de les Illes de
l'Ebre".

6.3.12.2 ARBRES MONUMENTALS

La gran varietat d'ambients presents al municipi fan que existeixi una gran diversitat
d'espècies arbòries o subarbòries i una gran representació d'exemplars o agrupacions
interessants que conformen un important patrimoni natural.

La zona d'estudi no afecta cap d'aquestes zones, tal com es pot apreciar al plànol
ambiental 7, 3 de 3.

Entre la totalitat d'espècies arbòries del municipi alguns exemplars destaquen de la resta:
els arbres monumentals. Es tracta d'arbres que s'han identificat per les mesures
excepcionals dins la seva espècie o per la seva edat, història o particularitat científica i que
són mereixedors de mesures de protecció.

6.3.11 PATRIMONI HISTÒRIC, ARTÍSTIC I JACIMENTS ARQUEOLÒGICS

Al municipi de Tortosa trobem un important patrimoni històric, artístic i jaciments
arqueològics. La totalitat dels elements es troben situats a la ciutat de Tortosa, per la seva
història.

Segons el Decret 214/1987, sobre declaració d'arbres monumentals, en el seu article 2
s'estableixen una sèrie de mesures de protecció que cal tenir en compte:
x Els arbres declarats monumentals es consideraran protegits.

De entre tots els elements del patrimoni estudiat, en l'entorn industrial de Celesa trobem
els següents elements:

x Aquesta protecció implica la prohibició de tallar i arrencar totalment o parcialment,
així com de danyar-los per qualsevol mitjà.

Edifici històric, artístics i rurals.

x Per a la realització dels tractaments silvícoles i fitosanitaris necessaris per al
manteniment del bon estat de l'arbre serà necessària l'autorització prèvia del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

x Ermita de la Petja.
x Ermita de la Mare de Déu de l'Aldea (Ardiaca).

Al municipi de Tortosa són presents dos arbres monumentals a les pedanies de Bitem i
Jesús. Concretament, en la pedania de Bitem hi ha un plataner (Platanus hispanica)
proper a la carretera T-301 que travessa el nucli, al km 6, entre el nucli urbà de Bitem i el
de Santa Rosa de Lima. A l'entrada a l'EMD de Jesús per la C12, davant l'ajuntament i just
al costat del canal de la dreta de l'Ebre, hi ha un eucaliptus (Eucalyptus camaldulensis) de
grans dimensions.

x Torre de la Petja.
x La Sucrera.
Jaciments arqueològics.
x Jaciment de l'Esplanada de Soldevilla.

Al plànol número 10, 1 de 2, podem veure la ubicació en planta dels arbres monumentals
de la nostra zona d'estudi, observant que a la nostra zona d'estudi no es troba afectat cap
arbre monumental.

En el plànol 22 podem veure situats en planta els elements esmentats anteriorment i com
la zona d'estudi no afecta cap dels elements.

6.3.12.3

Boscos de utilitat pública

Les muntanyes del Catàleg d'Utilitat Pública, definits per l'article 11 de la Llei 6/88 Forestal
de Catalunya, s’han de conservar i millorar per la seva influència hidrològic forestal. Els
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boscos poden ser de titularitat pública, propietat de la Generalitat o les entitats locals, o
privada, incorporats al CUP mitjançant un conveni o consorci.

MAMÍFERS
NOMCOMÚ

NOMCOMÚ

NOMCIENTÍFIC

Segons l'article 22.2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya aquests
terrenys han de ser qualificats pels instruments de planejament urbanístic com a sòl no
urbanitzable d'especial protecció.
A la comarca del Baix Ebre hi ha un total de 19.871,24 ha d'utilitat pública que representen
el 43,74% de la superfície forestal total. Del total de superfície d'utilitat pública, 8.348,86 ha
són gestionades per la Generalitat i la resta (11.522,38 ha) per entitats locals.
Al municipi de Tortosa cal destacar 5 muntanyes d'utilitat pública ubicades a la zona de
"Els Ports" i de la serra de Cardó-Boix que ocupen una mica menys de 4.000 ha. Hi ha
altres forests públiques que, encara que tenen una petita part de la seva superfície al
municipi de Tortosa, es troben formant part majoritàriament dels municipis confrontants
com, per exemple, la muntanya de cova avellanes, Marturi i Serrassoles gestionat per
l'ajuntament de Roquetes, la muntanya de cova negra, pedrera, serra dolenta i quinxà,
gestionat per l'ajuntament de Tivenys, o la muntanya de Gavarda, gestionat per
Ajuntament
d'Alfara
de
Carles.
En el plànol 10, 2 de 2, podem veure com la nostra zona d'estudi no es troba afectada per
cap bosc d'utilitat pública.

NOMCIENTÍFIC
CATALÀ

CASTELLÀ

CATALÀ

CASTELLÀ

Atelerixalgirus

Eriçóafricà

Erizomoruno

Pipistrelluspygmaeus

Pipistrelͼlanana

MurciéladodeCabrera

Erinaceus
europaeus

Eriçófosc

Erizocomúno
europeo

Rhinolophus
ferrumequinum

Rappenatgrande
ferradura

Murciéladograndede
herradura

Miniopterus
schreibersii

Ratpenats

Murciélago

Rhinolophus
hipposideros

Rappenatpetitde
ferradura

Murciéladopequeñode
herradura

Myotisblythii

Ratpenatdemusell
agut

Murciélaforatonero

Sciurusvulgaris

Esquirolcomú

Ardillarojaocomún

Oryctolagus
cuniculus

Conillcomú

Conejocomúno
europeo

Susscrofa

Porcsenglar

Jabalí

Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrelͼladevores
clares

Murciéladodevores
clares

Tadaridateniotis

Ratapenadadecua
llarga

Murciéladorabudo

Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrelͼlacomuna

Murciéladoenano

Vulpesvulpes

Guineuorabosa

Zorro

Taula nº 15. - Mamífers de la zona d'estudi.

OCELLS
NOMCOMÚ

6.3.13 FAUNA

6.3.13.1

NOMCOMÚ

NOMCIENTÍFIC

NOMCIENTÍFIC
CATALÀ

CASTELLÀ

CATALÀ

CASTELLÀ

Serinusserinues

Garrafó

Verdecillo

Galeridacristata

Cogulladavulgar

Cogujadacomún

Passerdomesticus

Pardalcomú

Gorrióncomún

Lusciniamegarhynchos

Rossinyol

Ruiseñor

Carduelischloris

Verdum

Verderón

Sturnusunicolor

Estornellnegre

Estorninonegro

Cardueliscarduelis

Cadernera

Jilguero

Caprimulgusruficollis

Siboc

Chotacabraso
cuellirrojo

Apusapus

Falcionetnegre

Vencejocomún

Delichonurbicum

Oreneta
cuablanca

Avióncomún

Hirundorustica

Orenetavulgar

Golondrinacomún

Emberizacirlus

Gratapalles

Escribanosoteño

Sylvia
melanocephala

Tallarol
capnegre

Curruca
cabecinegra

Passermontanus

Pardalxarrec

Gorriónmolinero

Turdusmerula

Merla

Mirlocomún

Cisticolajuncidissubsp.
cisticola

Trist

Buitrón

Picapica

Garsa

Urraca

Athenenoctuasubsp.vidalii

Mussolcomú

Mochuelocomún

Upupaepops

Puput

Abubilla

Streptopeliaturtur

Tórtora

Tórtolaeuropea

Espècies animals observades

El Banc de dades de Biodiversitat de Catalunya és una col · lecció d'informació
relacionada amb qualsevol espècie animal vertebrada i invertebrada que ha estat vista a
les UTM corresponents a la zona d'estudi.
El fet d'haver estat observades, no vol dir que puguin ser típiques del lloc. Aquest fet recau
en la possibilitat de tractar-se d'espècies migradores que hagin passat pel municipi o
simplement espècies de pas característiques de llocs propers. Així doncs, de la llista
bastant extensa corresponent a la UTM 31 T_BF_91 (en què s'engloba la nostra zona
d'estudi) s'han triat aquelles espècies que per les seves característiques ecològiques
(físiques i de nínxol ecològic) es poden trobar a la zona d'estudi. Els llistat doncs,
corresponent als diferents grups observats, queden recollits en les taules 15-16-17-18-19 i
20

Taula nº 16. - Ocells de la zona d'estudi.
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RÈPTILS

ARTRÒPODES

NOMCOMÚ

NOMCOMÚ

NOMCIENTÍFIC

NOMCOMÚ

NOMCIENTÍFIC

Coronellagirondica

CATALÀ

CASTELLÀ

Serpllisameridional

Culebralisa
meridional

NOMCOMÚ

NOMCIENTÍFIC
CATALÀ

CASTELLÀ

ͲͲͲ

Culebrabastarda

Malpolon
monspessulanus

Hemidactulus
turcicus

Dragórosat

Salamanquesarosada

Podarcishispanica

Sargantanaibèrica

Lagartijaibérica

Hemorrhois
hippocrepis

Serpdeferradura

Culebradeherradura

Psammodromus
algirus

SargantacuaͲllarga

Lagartijacolilarga

Lacertalepidus

Llangardaixocelͼlat

Lagartoocelado

Tarentola
mauritanica

Dragócomú

Salamanquesacomún

NOMCIENTÍFIC
CATALÀ

CASTELLÀ

CATALÀ

CASTELLÀ

Athetis(Proxenus)hospes

---

---

Lithobiuspilicornis

Centpeus

Cienpies

Chrysolinaaffinis

---

---

Timarchafallax

ͲͲͲ

ͲͲͲ

Lithobiusmelanops

Centpeus

Cienpies





Taula nº 20. - Artròpodes de la zona d'estudi.

6.3.13.2

Espècies amb pla de conservació

Taula nº 17. - Rèptils de la zona d'estudi.

En l'àmbit de Catalunya hi ha espècies animals que disposen d'un Pla de Conservació. El
"Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural" disposa a la
seva pàgina web del Mapa d'Àrees d'Interès Faunístic i florístic.

AMFIBIS

El Mapa d'Àrees d'Interès Faunístic i florístic és un mapa elaborat amb la suma de les
àrees més crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades de les quals tenim
una informació especialment detallada i més precisa que la publicada en els diferents
llibres i atles de distribució de les espècies a tot el territori català. L'objectiu d'aquest mapa
és facilitar la consulta i els procediments, ja que en un sol mapa es poden visionar totes les
zones crítiques, de risc o d'interès per la fauna i flora amenaçada, i així tenir-les en compte
per qualsevol actuació o gestió que s'hagi de fer al territori. Així mateix, cal dir que aquest
mapa s'anirà actualitzant periòdicament a mesura que es vagin tenint noves dades sobre
la distribució de les espècies amenaçades.

NOMCOMÚ
NOMCIENTÍFIC
CATALÀ

CASTELLÀ

Alytesobstetricanssubsp.almogavari

---

Sapoparterocomún

Bufobufosubsp.spinosus

---

Sapocomún

Bufocalamita

---

Sapocorredor

Taula nº 18. - Amfibis de la zona d'estudi.

El plànol ambiental n º 11 mostra de forma gràfica aquest mapa, observant que la nostra
àrea d'estudi no afecta cap àrea d'interès faunístic i florístic.
INVERTEBRATS

6.3.13.3

NOMCOMÚ
NOMCIENTÍFIC

NOMCIENTÍFIC
CATALÀ

CASTELLÀ

CATALÀ

CASTELLÀ

Cernuella(Cernuella)virgata

---

---

Ruminadecollata

ͲͲͲ

ͲͲͲ

Cornuaspersum

---

Caracolcomún

Sphyncterochila(Albea)candidissima

ͲͲͲ

ͲͲͲ

Pomatiaselegans

---

---

Thebapisana

ͲͲͲ

ͲͲͲ

Taula nº 19. - Invertebrats de la zona d'estudi.






Connectivitat ecològica

És sabut i contrastat que per garantir la conservació de la biodiversitat és bàsic preservar
no només els espais més valuosos des del punt de vista natural, sinó que també s’ha de
garantir els principals fluxes ecològics entre ells. Segons les teories de la conservació dels
ecosistemes, per a garantir la conservació dels fluxes naturals entre els espais d'interès
s’ha de planificar i gestionar la matriu territorial on es troben immersos aquests espais
cercant el màxim de permeabilitat biològica, i reforçar la connectivitat entre els espais
d'interès natural mitjançant eixos de connexió principals. Es tracta de permetre la dispersió
de les espècies i la seva interacció genètica, ja que és una exigència de la legislació i una
de les estratègies principals a nivell internacional i comunitari per a la conservació de la
diversitat biològica.

NOMCOMÚ

A Catalunya, el PEIN configura el disseny del sistema d'espais protegits en base a unitats
discretes que formen una estructura territorial discontínua però assenyala la importància
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de la connexió entre els espais protegits quan enuncia que: "els espais naturals no poden
ser concebuts com illes, desconnectades del territori que les envolta. Hi ha una planificació
i una gestió integrades del territori global on es troben immerses, cercant la connectivitat
biològica i, fins i tot, la continuïtat física, de manera que el sistema esdevingui una
autèntica xarxa "i promou una política de connectivitat quan afirma que "l'ordenació
territorial ha de preveure aquesta exigència ecològica, i protegir també aquells hàbitats
naturals o seminaturals que, actuant a manera de passadissos o extensions d'altres
formacions, contribueixen a la preservació de les zones o espècies de més valor. "

espais de protecció preventiva - on s'inclouen la resta de sòl no urbanitzable no inclòs en
cap de les dues anteriors categories.
Al plànol ambiental 12 veiem les propostes de delimitació d'espais de connectivitat del Pla
Territorial de les Terres de l'Ebre, observant com la nostra zona d'estudi no es troba
afectada per cap d'aquestes àrees.

6.3.14 VECTORS AMBIENTALS

El Pla territorial general de Catalunya (1995), marc de coherència de tots els altres plans,
programes i accions amb incidència territorial, assenyala, en relació amb els espais que
són objecte de protecció, que "els espais de vincle i de relació entre els espais del PEIN
són aquells espais que estructuren una xarxa contínua i els incorporen en un sistema
territorial més ampli i cal tractar aquests espais com un sistema territorial integrat d'espais
naturals que ofereixin un continu natural i, d'aquesta manera, assegurar la continuïtat de la
taca de sòl no urbanitzable per tot el territori.

6.3.14.1

Vector aigua

Abastament aigua potable.
El proveïment de la zona industrial actual de Celesa es realitza mitjançant dos pous
d'aigua, extraient entre els dos pous el cabal marcat per la resolució emesa el 11 de maig
de 1995 dins l’expedient 1988-P-361, per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

El Pla Territorial de les Terres de l'Ebre fa l'anàlisi de la resistència que oposen els
diferents usos del sòl al pas de la fauna terrestre. Amb això, el mapa de representació
hipsomètric de la resistència al pas de la fauna permet copsar l'abast dels usos més
impermeables proporcionant una visió aclaridora dels principals riscos i colls d'ampolla de
la connectivitat ecològica.

Els dos pous es troben ubicats a l'aqüífer al·luvial de la vall baixa del riu Ebre, les
característiques dels quals trobem reflectides en la taula nº 21.

POU

La majoria d'espais d'interès natural es disposen en els extrems est i oest del municipi sent
la plana fluvial la frontera entre les dues vessants muntanyenques. Això fa que la
connectivitat entre els espais es vegi dificultada per la presència d'assentaments a la zona
de la plana. Alhora, l'encreuament del riu Ebre de nord a sud la disposició de les
infraestructures de regadiu i les carreteres de manera paral · lela al riu fan que suposin
importants barreres difícils de superar.

X UTM

Y UTM

PROFUNDITAT

DIÀMETRE

(m)

(m)

CABAL
3
MÀXIM(m /h)

1

291.916

4.517.500

19

1,5

60

2

291.933

4.517.495

50

0,4

150

Taula nº 21. - Característiques dels pous d'abastament d'aigua.

Amb això, el connector municipal per excel·lència és l'Ebre i la presència de rieres i
torrents que desguassen a l'Ebre suposen una millora considerable en termes de
connectivitat ecològica, ja que permeten afavorir els fluxes ecològics en sentit muntanyariu.

Els pous alimenten un dipòsit situat a la part més alta del complex industrial i aquest
alimenta el sistema industrial i la xarxa contra incendis. L'esquema de la instal · lació,
juntament amb la ubicació en planta dels pous es pot veure en el plànol ambiental 15, 1 de
3.

Si a l'hora d'analitzar la connectivitat ecològica es té en compte la proposta pels espais
oberts del Pla Territorial de les Terres de l'Ebre s'observa com aquesta millora
substancialment. Com s'esmentava més amunt el PTPTE crea una xarxa de sòl no
urbanitzable de protecció especial que té per objecte la connectivitat territorial i ecològica
entre els espais naturals protegits a nivell nacional (PEIN i Xarxa Natura 2000) i que inclou
els espais protegits i els de valor natural i / o de localització. Aquesta xarxa es
complementa amb la proposta d'espais de protecció territorial - on s'inclouen les àrees de
risc, d'interès paisatgístic i / o agrícola o amb un potencial d'interès estratègic - i amb els

No hi ha previst un augment de la producció de la fàbrica, i per tant no es produirà un
augment en el consum d'aigua de la instal · lació. Les ampliacions previstes per al futur
estaran orientades a millorar el sistema de producció de la fàbrica, disminuint en la mesura
possible el consum de recursos naturals i per tant, la disminució dels costos de producció.







Sanejament.
La xarxa de sanejament de les instal · lacions industrials de Celesa és una xarxa unitària
de tipus arborescent connectada a una depuradora abans d'abocar les aigües al riu Ebre
En el plànol ambiental 23, 3 de 3, podem veure l'esquema de la xarxa, així com la ubicació
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de la depuradora i el punt d'abocament al riu Ebre, en les coordenades UTM X: 291.417,
Y: 4.517.260.

empreses de gestió de residus autoritzades. Els residus són recollits i tractats per
empreses autoritzades.

El volum anual d’abocament autoritzat és de 1.050.000 m3/any, amb un cabal mitjà i màxim
autoritzat 125 i 175 m3 / h, respectivament.

A la taula nº 23 tenim els tipus de residus generats, així com les quantitats generades
durant l'any 2011.

El sistema de depuració existent consisteix, en síntesi, en desbast, floculació, filtrat per
recuperació de fibra i neutralització, després del qual es realitza l'abocament al medi. El
cabal màxim del sistema de depuració és de 175 m3 / h.
El tractament biològic complet consta de les etapes: homogeneïtzació, flotació primària,
refredament, tractament biològic d'alta càrrega i un altre de baixa càrrega en sèrie i flotació
secundària. Els fangs en excessos són espessits i deshidratats en centrifugadora.
El tram del riu Ebre on s'enquadra l'abocament és àrea d'influència de zona sensible (Delta
de l'Ebre), per la qual cosa l'objectiu de qualitat és C1. L'abocament és compatible amb els
objectius de qualitat, sent aquests els expressats en la taula nº 22.

RESIDU

QUANTITATGENERADA(Tn)

Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba
protectora contaminada per substàncies perilloses.

1,49

Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats
en els codis 200121 i 200123 que contenen components
perilloses.
Residus de tipología urbana.

1,24
74,12

Envasos de laboratori que contenen restes de substàncies
perilloses o estan contaminades per aquestes.

1,43

Envasos de plàstic que contenen substàncies perilloses o estan
contaminats per aquestes.

No haver previst un augment del consum de recursos hídrics, sinó més aviat una
disminució per la millora del sistema de producció, fa que els abocaments disminueixin a
mesura que es millori el sistema de producció amb futures ampliacions.

3,89
0,17
57,43
3,98
0,56

Cables diferents dels especificats en el codi 170410.
Peces metàl·liques i ferralla.
Restes vegetals, residus biodegradables.
Olis hidràulics minerals no clorats.

PARÀMETRE

LÍMIT D’EMISSIÓ
3

Cabal

1.050.000 m /any

---

3.000 m3/dia

Diari

pH

6-9

Diari

Materies inhibidores

10 equitox

Color

Iots de tractament in situ d’efluent, diferents dels especificats en
el codi 030310.

FREQÜÈNCIA CONTROL

Inapreciable en dilució 1/30

6.3.14.3

Les emissions de CO2 realitzades per l’actual instal·lació industrial de Celesa són de 6.690
t / any, realitzades l'any 2011.

6.3.14.4

CÀRREGA DIÀRIA
(kg/dia)

MES

80

240

Diari

DQO

500

1500

Diari

AOX

3

--

Mensual



Residus generats

x Zona E4.Protecció menor. Zona urbana d'ús intensiu durant la nit que es troba a
més de 2 km d'una zona E1.

L'any 2011, en les instal·lacions de Celesa, es van generar un total de 1.537,13 tones de
residus, realitzant una segregació dels residus mitjançant contenidors subministrats per les



Protecció contaminació lluminosa

El "Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya" va aprovar,
el 19 de desembre de 2007, el Mapa que estableix les zones de protecció del medi
ambient contra la contaminació lluminosa a Catalunya, seguint els criteris que
estableix la Llei 6/2001 i el Decret 82/2005. El mapa zonifica el territori considerant, d'una
banda, la necessitat de mantenir una correcta il · luminació en aquelles àrees en què es
desenvolupa l'activitat humana i, per altra, la necessitat de protegir tant com sigui possible
els espais naturals i la visió del cel per la nit. S'estableixen 4 categories de protecció contra
la contaminació lumínica, de major a menor permissivitat:

Taula nº 22. - Característiques dels pous d'abastament d'aigua.



Qualitat de l’aire

Mensual

CONCENTRACIÓ (mg/l)

6.3.14.2

1.392,82

Taulanº23. Ͳ Residus produïts per Celesa l'any2011.
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x Zona E3. Protecció moderada. Zona urbana o urbanitzable declarada com a tal pel
planejament urbanístic.

6.3.15 RISCS AMBIENTALS

x Zona E2. Protecció alta. Zona no urbanitzable del planejament urbanístic que no
pertany al grup de zones protegides E1.



6.3.15.1

Risc d’incendi forestal

x Zona E1. Protecció màxima. Àrees incloses en la Xarxa Natura 2000, en el Pla
d'espais d'interès natural o en els espais naturals de protecció especial.

El mapa bàsic de cartografia del perill bàsic d'incendi forestal defineix un estat del territori
estimatiu sobre la freqüència i la intensitat amb que es pot produir el perill d'incendi.

La Llei 6/2001 i el Decret 82/2005 determinen valors d'il · luminació a implantar en el
territori per a cadascuna de les zones de protecció anteriorment esmentades.
Podem veure en el plànol ambiental número 13, com la major part de la zona d'estudi es
troba classificada com a zona E3, de protecció moderada, llevat de dues petites zones
situades a l'oest de la zona que es classifica com a zona E2, de protecció alta.

En el plànol ambiental 17 podem veure com el risc bàsic d'incendi forestal és baix gairebé
en tota la zona, a excepció de petites àrees situades al nord de la zona d'estudi on el risc
és moderat.

6.3.14.5

6.3.15.2

Risc d’inundació

El risc d'inundacions queda recollit en el "Pla d'emergències per inundacions de Catalunya"
(INUNCAT), on es recullen les zones de perill d'inundacions següents:

Sensibilitat acústica

La contaminació acústica es troba regulada per les següents lleis:
x Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.

x Zones inundables per pluges excepcionals per períodes de retorn de 10, 50, 100 i
500 anys.

x Reial Decret 1367/2007, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de Soroll, en tots
aquells aspectes en que complementa la Llei 16/2002.

x Zones inundables segons criteris geomorfològics (inclosos cons de dejecció).
Pel risc d'inundacions, la normativa urbanística recull en el seu articulat les previsions
concretes de limitacions al desenvolupament urbà per motiu de la protecció i seguretat de
la població.

A partir dels usos del sòl actual, s'ha elaborat un mapa amb la zonificació acústica actual,
d'acord amb la taula nº 25.
USOSDELSÒL

VALORSLÍMITD’IMMISSIÓENdB(A)
Ld(7hͲ21h) Le(21hͲ23h) Ln(23hͲ7h)



ͲͲ
ͲͲ
ͲͲ
55
55
45
57
57
47
60
60
50



65
65
55

ZONADESENSIBILITATACÚSTICAALTA(A)
(A1)Espaisd’interésnaturalialtres.
(A2)Predominidelsòld’ússanitari,docenticultural.
(A3)Vivendessituadesenelmediarural.
(A4)Predominidesòlresidencial.
ZONADESENSIBILITATACÚSTICAMODERADA(B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
i/oinfraestructuresdetransportexistents.
(B2)Predominidesòld’ústerciaridiferenta(C1).
65
65
ZONADESENSIBILIDADACÚSTICABAIXA(C).


(C1)Recreatiusiespectacles.
68
68
(C2)Predominidelsòld’úsindustrial.
70
70
(C3)Àreesdelterritoriafectadespelssistemesgenerals
ͲͲ
ͲͲ
d’infraestructures del transport o altres equipaments
públics.
Ld,LeiLn=índexd’immisiódesorolldelperíodededia,vespreinitrespectivament.

Zones inundables per pluges excepcionals.
Les zones inundables per pluges excepcionals es troben a la pàgina web de la "Agència
Catalana de l'Aigua" (ACA) i corresponen a les làmines d'inundació del riu Ebre, essent
aquest curs el que afecta principalment a la zona d'estudi.
En els plànols ambientals n º 16 s'han representat les làmines d'inundació del riu Ebre per
als períodes de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys. També s'ha representat la làmina
d'inundació en màxima crescuda ordinària.

55

58
60
ͲͲ

Podem veure que la zona d'estudi no es veu inundada pels períodes de retorn de 10, 50 i
100 anys. En canvi, una petita zona situada a l'oest de la zona d'estudi es troba inundada
per períodes de retorn de 500 anys.
En crescudes ordinàries del riu Ebre, aquest no inunda la zona d'estudi.
Zones inundables segons criteris geomorgológicos.

Taulanº24.–Valorslímitsd'immissiópercadaúsdelsòl.

Si analitzem el Pla Territorial de les Terres de l'Ebre i el mapa de protecció civil de
Catalunya, veiem que la zona d'estudi no és inundable segons criteris geomorfològics.

En el plànol ambiental 14 podem veure com tota l'àrea d'estudi es troba inclosa en zona de
sensibilitat acústica baixa, a excepció d'una petita edificació a la part alta de la muntanya.
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nuclears (PEN) que s’han d'elaborar i mantenir operatius, a Catalunya hi ha el Pla
d'Emergència Nuclear exterior a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs, Tarragona
(PENTA ).

Risc Geològic

Els riscos geològics són aquells riscos a que estan sotmesos els éssers humans i els béns
materials, a causa de l'existència de perills associats a processos geodinàmics interns o
externs.

Tortosa es troba en l'àrea d'influència de la central nuclear de Vandellòs, sent una de les
poblacions incloses en el PENTA, com a municipi de la zona II. Té, a més, funcions d'Àrea
Base de Recepció Social (ABRS).

Aquests riscos estan caracteritzats per la seva perillositat (probabilitat que un determinat
fenomen natural, d'una certa extensió, intensitat i durada, amb conseqüències negatives
es produeixi) i per la vulnerabilitat del territori, concepte que fa referència a l'impacte del
fenomen sobre el medi i la societat.

La nostra zona d'estudi es troba fora de les zones d'influència de les centrals nuclears
d'Ascó i Vandellòs, tal com es pot veure en el plànol ambiental 19.

Per la naturalesa intrínseca del risc geològic, no es pot incidir en el fet que es produeixen
els fenòmens naturals de caràcter catastròfic. Tanmateix, en la presa de decisions es pot
tenir en compte aquest risc amb la intenció de minimitzar els seus efectes en la mesura del
possible, utilitzant el sòl de manera que eviti les situacions més exposades al perill, reduint
en conseqüència la vulnerabilitat del territori i de la societat a aquest perill.
A la zona d'estudi no s'han detectat riscos geològics, ja que no hi ha cingleres ni cavitats
subterrànies a la zona.
6.3.15.4

6.3.15.7

Les instal·lacions industrials de Celesa és una de les dues indústries del municipi
afectades per la Directiva Seveso II, d'accidents majors. Aquestes tenen, per tant, un pla
d'emergència propi.
En el plànol ambiental 20 es representen gràficament els perímetres d'aquestes indústries,
juntament amb les àrees d'intervenció i d'alerta.

Risc al transport de mercaderies perilloses

El fet d'existir risc químic, limita les actuacions urbanístiques a realitzar en l’interiors de les
zones d'intervenció i d'alerta.

Pel que fa al risc en el transport de mercaderies perilloses podem veure al mapa de
protecció civil de Catalunya, com les dues infraestructures amb risc en el transport de
mercaderies perilloses són l'autopista AP-7 i la línia ferroviària que uneix CastellóTarragona-Barcelona . En aquestes línies es defineixen una franges de protecció on hi ha
restriccions en la construcció d'equipaments per a persones vulnerables. Aquestes franges
són de 250 i 500 metres. En el plànol ambiental 18 hem representat les franges al voltant
de les infraestructures amb risc, observant que la nostra zona d'estudi es troba lluny
d'aquestes franges.

6.3.15.5

6.4

A continuació realitzem una enumeració de tots els aspectes ambientals i vectors que
analitzarem i que posteriorment desenvoluparem en el capítol.

Risc Sísmic

Afectació a les xarxes d'infraestructures viàries, camins i senders.
x Pendents.
x Geologia, geòtops i geozones.

En relació a la possibilitat d'un risc potencial de tsunami i donada la distància a la
desembocadura del riu Ebre, d'uns 30 km, és considera que un possible tsunami arribaria
molt atenuat.

x Aqüífers.
x Usos del sòl.
x Paisatges.

Risc Nuclear

La gestió del risc nuclear a Espanya és de competència estatal. Atès el Pla Bàsic
d'Emergència Nuclear, entre els plans d'emergència nuclear exteriors a les centrals



ANÀLISI AMBIENTAL DEL PLA

En aquest apartat realitzarem l'anàlisi ambiental del pla actual i de la modificació puntual
per veure la seva afectació ambiental. La metodologia utilitzada consisteix en veure la
incidència de cada alternativa en els diferents aspectes ambientals i vectors.

El municipi de Tortosa és troba inclòs a la zona d'intensitat VI del Mapa de zones
sísmiques, sent un municipi amb una intensitat sísmica prevista igual o superior a VI en un
periode de retorn de 500 anys. Al plànol ambiental 21 podem veure el mapa d'intensitats
de la zona d'estudi.

6.3.15.6

Risc Químic





x Hàbitats.
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x Hàbitats d'interès comunitari.

6.4.2 PENDENTS

x Espais naturals protegits.

El pla de millora urbana es situa en terrenys majoritàriament amb pendents inferiors al
20%, situant els terrenys amb pendents majors al 20% en zones d'espais lliures.

x Elements naturals d'interès, protegits o catalogats.
x Vegetació.

6.4.3 GEOLOGIA,GEÒTOPSIGEOZONES

x Fauna.

El pla de millora urbana no afecta cap geozona ni geòtop, conservant així el patrimoni
geològic de Catalunya.

x Connectivitat ecològica.
x Vector aigua.

6.4.4 AQÜÍFERS

x Residus municipals.

El pla de millora urbana actual es situa en les masses d’aigua: Cardó-Vandellòs i al · luvial
de Tortosa. Els aqüífers concrets que es troben afectats són: l'aqüífer al · luvial de la vall
baixa del riu Ebre i l'aqüífer de Boix-Cardó.

x Qualitat de l'aire.
x Protecció contra la contaminació lluminosa.

Aquests aqüífers no es troben sotmesos a cap norma de protecció i no estan inclosos en
zones vulnerables de contaminació per nitrats d'origen agrari.

x Contaminació acústica.
x Vector aigua.
x Risc d'inundació.

6.4.5 USOSDELSÒL

x Risc d'incendi forestal.

Els sòls afectats per l'actual pla de millora urbana són de tipus zona industrial aïllada i de
cultius de secà abandonats, principalment.

x Risc en el transport de mercaderies perilloses.

Els usos del sòl afectats es troben actualment molt afectats per l'acció de l'home, tenint
valor industrial i agrícola però, sense valor natural. La zona agrícola serveix com a zona
d'alimentació de la fauna del lloc.

x Risc nuclear.
x Risc químic.
x Risc sísmic.

6.4.6 PAISATGE
Segons el "Catàleg de Paisatge de les Terres de l'Ebre", la zona d'estudi de les instal ·
lacions industrials de Celesa es troba a la unitat 16 "Vessants de Tivenys-Coll de l'Alba" i
15 "Paisatge fluvial de l ' Ebre ".

6.4.1 AFECTACIÓALESXARXESD’INFRAESTRUCTURES,CAMINSISENDERS.
El pla de millora urbana no afecta les infraestructures existents de carreteres, ni de
camins, ja que no es preveuen noves incorporacions i l'aprofitament de les incorporacions
actuals a les grans infraestructures.

Les instal·lacions industrials de Celesa es troben a la zona de paisatge forestal, la zona
més propera al riu Ebre, i paisatge agroforestal, la part més pròxima a la serra de Cardó-el
Boix.

S'assegura la continuïtat dels camins rurals, així com no s'afecta cap camí ramader.

El pla de millora urbana, permet protegir major superfície de bancals de pedra seca en ser
incorporats com zones lliures i concentra els creixements en el contorn de la zona
industrial.

































41



Pla de millora urbana núm. 5 Celulosa.

Text per Aprovació Definitiva

6.4.13.1

Proveïment

L'augment de la zona urbana del sector té com a objectiu la millora del sistema productiu i
la disminució dels costos de producció, aconseguint la disminució del consum de recursos,
entre ells l'aigua.

6.4.7 HÀBITATS
El Pla de millora urbana no afecta hàbitats d'interès comunitaris.
Els hàbitats afectats principalment per modificació del pla de millora urbana són camps de
cultius de secà, principalment d'oliveres, garrofers i ametllers abandonats, amb murs de
pedra seca per formació dels bancals.

No es té previst l'augment de la concessió d'aigua de la zona industrial.

6.4.13.2

Cada industria implementada en la zona disposarà de les corresponent instal·lacions de
depuració per tal d’adaptar la qualitat de les aigües residuals a la seva llicència ambiental.

6.4.8 ESPAISNATURALSPROTEGITS.
El pla de millora urbana no afecta espais naturals protegits.

6.4.14

6.4.9 PATRIMONIHISTÒRIC,ARTÍSTICIJACIMENTSARQUEOLÒGICS.

VEGETACIÓ

La vegetació afectada per el pla de millora urbana són cultius d'oliveres, garrofers i
ametllers abandonats, amb escàs valor natural.

6.4.15

QUALITATDEL’AIRE

L'objectiu principal el Pla de millora és millorar el sistema de producció de la fàbrica, per
poder disminuir costos. La millora del sistema productiu implica un millor aprofitament i
millora dels sistemes de combustió, i per tant una disminució de les emissions de CO2 a
l'atmosfera, ajudant a la millora de la qualitat de l'aire de la zona.

El pla de millora urbana no afecta els arbres monumentals del municipi de Tortosa.

6.4.11

RESIDUS

Es preveu que el volum de residus generats es mantingui, ja que la gran majoria són
generats pel manteniment de la fàbrica i pels fangs de la planta depuradora.

El pla de millora urbana no afecta patrimoni històric, artístic i jaciments arqueològics.

6.4.10

FAUNA

A més, la modificació puntual augmenta la superfície d'espais lliures funcionant com pulmó
de la instal·lació.

El pla de millora urbana no afecta espècies d’animals protegides, ni amb plans de
recuperació. L'àrea d'estudi, en ser cultius abandonats serveix com a zona d'alimentació
de la fauna, peró no com a refugi per a espècies animals.

6.4.16
6.4.12

PROTECCIÓCONTRALACONTAMINACIÓLLUMINOSA

El pla de millora urbana concentra els creixements en l'entorn actual industrial, permetent
protegir major superfície contra la contaminació lluminosa. La nova proposta, augmenta
l'àrea amb protecció alta, tot disminuint la zona amb protecció moderada.

CONNECTIVITATECOLÒGICA

El pla de millora urbana no afecta els espais proposats com a connectors ecològics pel
PTPTE. A més la nova proposta concentra el desenvolupament urbana en l'entorn de
l'actualment existent, deixant major superfície de cultius de secà abandonats com espais
lliures i situant-los més a prop de l'entorn muntanyenc, servint com a corredor ecològic i
zona d'alimentació de la fauna de la zona.

6.4.13

Sanejament.

6.4.17

CONTAMINACIÓACÚSTICA

El pla de millora urbana concentra els creixements en l'entorn actual industrial, permetent
protegir major superfície contra la contaminació acústica. La nova proposta, augmenta
l'àrea entre l'entorn muntanyenc i la zona industrial, permetent un major amortiment del so.
El pla de millora urbana permetrà la millora de les instal·lacions existents, fent que el

VECTORAIGUA.
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sistema productiu presente major protecció acústica tant per als treballadors, com per
l'entorn que l'envolta.

6.4.18

6.4.24

La proposta de millora del Pla de millora urbana produeix majoritàriament impactes
positius en el medi ambient, a causa de la concentració dels creixements en l'entorn
industrial existent i en l'augment i ubicació més propera a la serra de Cardó-El Boix.

RISCD’INUNDACIÓ

El pla de millora urbana permetrà millora el sistema productiu de la planta actual de
Celesa, així com la seva seguretat i la disminució del consum de recursos

El pla de millora urbana manté el risc d'inundació, ja que el curs fluvial més important i que
posa en perill l'àrea és el riu Ebre. Podem veure que les làmines d'inudació no afecta
l'àrea del sector previst, a exceción del període de retorn T = 500 anys, que omple, una
escassa zona en la part més propera al riu, deixant les zones d'ampliació del sector del Pla
de millora urbana lliures de risc.

Els riscos generats per el Pla de Millora Urbana es mantenen als actuals o disminueixen
degut a la millora de les instal·lacions que permetrà el pla.

6.5

6.4.19

RISCD’INCENDIFORESTAL

RISCALTRANSPORTDEMERCADERIESPERILLOSES

Àmbit/ Criteri

El pla de millora urbana no es troba afectada per vies de transport de mercaderies
perilloses, ni les seves àrees d'influència.

6.4.21

VALORACIÓ AMBIENTAL.

D'altra banda i en el context de la taula que es presenta a continuació cal comentar que
lògicament el nou pla de millora urbana, desenvolupat en un context normatiu més exigent
que les actuals vigents, ha de permetre un desenvolupament d'activitats econòmiques més
sostenibles i de major eficiència en l'ús i preservació de recursos. La proposta d'ordenació
del sòl i la nova normativa del Pla han de permetre una gestió més efectiva del sòl i del
patrimoni natural del municipi.

El pla de millora manté el risc d'incendi forestal actual, fins i tot la disminueix ja que inclou
zones de risc alt en zona urbana.

6.4.20

CONCLUSIONS

RISCNUCLEAR

Grau de cumpliment

Observacions

Model territorial i de ocupació
del sòl i riscos ambientals.

ALT

Model compacte, nou creixements situats en
l’entorn immediat urbà preexistent i exent de riscos
ambientals significatius.

Estalvi i eficiència en l’ús de
l’aigua .

ALT

Les ampliacions previstes tenen com objectiu
millorar el sistema de producció, i per tant la
disminució dels recursos necessaris entre ells
l’aigua.

Estalvi i eficiència en el consum
energètic.

ALT

Les ampliaciones previstes tenen com objectiu
millorar el sistema de producció, i per tant la
disminució dels recursos necessaris entre ells els
energètics.

Protecció de l’ambient
atmosfèric

ALT

Es desenvolupa àrees de zones verdes que
actuaran com pulmons verds de la zona industrial.

Minimització de la producció de
residus i correcta gestió.

MODERAT

Es continua amb la actual política de segregació de
residus mitjançant els adequats contenidors i
gestió dels residus per empreses autoritzades.

Potenciació i preservació de la
biodiversitat, el paisatge, el
patrimoni històric, etnològic i
natural

ALT

El pla de millora urbana no es troba afectada per les instal·lacions nuclears de Vandellòs i
Ascó.

6.4.22

RISCQUÍMIC

Les instal·lacions industrials de Celesa és una de les dues indústries del municipi
afectades per la Directiva Seveso II, d'accidents majors. Aquestes tenen, per tant, un pla
d'emergència propi.
El pla de millora urbana no inclou elements vulnerables a aquestes instal · lacions com
urbanitzacions, ni espais residencials. El pla de millora urbana permetrà és millorar el
sistema de producció, beneficiant la disminució del risc per millora de les instal · lacions
industrials i la seva seguretat.

6.4.23

Es planteigen els nous creixements en l’entorn de
l’actual trama industrial/urbana, no afectant a
elements patrimonials i conservant els elements
característics del paisatge, prenent les mesures
per minimitzar l’impacte visual.

RISCSÍSMIC.

El pla de millora urbana manté el risc sísmic exsitent en la zona d’estudi.





Taulanº25.ͲValoracióambientaldelgraudecomplimentdelscriterisdelplademilloraurbana.
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Periodicitat
Nom indicador

6.6

Càlcul

Font

Interpretació

de mesura

PROPOSTA DE SEGUIMENT.

Pel que fa al desenvolupament del Pla, caldrà tenir present el planejament sectorial i
normativa sectorial reguladora que tingui incidència en el territori. Entre aquestes
disposicions cal apuntar les relatives al cicle de l'aigua, a la producció i distribució
d'energia i la correcta gestió en origen dels residus. En tot cas, projectes derivats del Pla
(incloent projectes d'urbanització i conseqüents projectes constructius) hauran de redactar
i desenvolupar en concordança amb la documentació ambiental del Pla i els informes
corresponents de l'administració ambiental competent. Els redactors dels corresponents
projectes derivats seran els encarregats de tractar, incloure i desenvolupar aquells
aspectes ambientals que determina la documentació ambiental del Pla amb el nivell de
detall necessari i que correspongui.
Per al seguiment ambiental del Pla de Millora Urbana es proposa estudiar una sèrie
d'indicadors, veure taula nº 26 i 27, que permetran complementar la supervisió del Pla que
s'ha apuntat anteriorment. El responsable de garantir la seva adopció i justificar el seu
valor i evolució és el promotor del Pla. La proposta específica també la periodicitat en la
mesura dels mateixos i s'agrupen en 2 àmbits:

Consum d’aigua

Consum
d’aigua
(m3/any)
de
la
instal·lació
industrial.

Anual

Agència Catalana
de
l’Aigua
i/o
industrial.

Evolució
de
les
necessitats hídriques
del complex industrial.

Grau de sanejament.

Volum d’aigua vertit
i comprobació dels
criteris de vertit.

Anual

Agència Catalana
de
l’Aigua
i/o
industrial.

Grau d’adecuació al
permís de vertit de la
instal·lació industrial.

Consum d’energia

Demanda
energètica
(Kwh
anual) de l’activitat
industrial.

Anual

Empresa elèctrica
subministradora.

Evolució
necessitat
de
la
industrial.

Residus generats per la
activitat industrial.

Residus i tipologia
generats
anualment.

Anual

Empreses
autoritzades
de
gestió de residus.

Evolució
de
la
generació dels residus
de
la
instal·lació
industrial.

de
la
energètica
instal·lació

Taulanº27Ͳ.Indicadorsrelatiusalademandaderecursosigeneracióderesidus.

D'altra banda, pot servir com a referent el Sistema de Gestió Ambiental de la Direcció
Tècnica de Sòl de l'INCASOL, en aquest sistema s'estableix el mètode per a l'adaptació
ambiental dels documents de Planejament i del projecte d'urbanització així com la
periodicitat i tipus d'informes a realitzar durant la fase d'obres.

x Indicadors relatius al consum de sòl / model de desenvolupament / fragmentació
espais oberts.
x Indicadors relatius a les demandes de recursos

Periodicitat
Nom indicador

Càlcul

Font

Interpretació

de mesura
Grau d’urbanització
territori.

del

Superfície urbanitzada /
superfície del sector.

Quinquennal

Classificació del sòl no
urbanitzable.

Superfície corresponent
a les claus del Pla de
Millora Urbana.

Quinquennal

Intensitat edificatòria

Nombre de superfície
edificable/superfície del
sector.

Anual

STM
Documentació del
Pla de Millora
Urbana.
STM
Documentació del
Pla de Millora
Urbana.
STM

Grau de concreció
del
planejament
previst o ocupació
urbana.
Avaluació del grau
d’actuacions
o
transformacions en
el
sòl
no
urbanitzable.
Grau de concreció
del
planejament
previst.

Taulanº26.ͲIndicadorsrelatiusalconsumdesòl,modeldedesenvolupamentifragmentaciód'espaisoberts
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PLÀNOLS AMBIENTALS.
12

13

14

17

18

19

20

21

22


INDEX:
1


2



3




4

7


8


9


10

11



1de2
2de2

1de3
2de3
3de3

1de4
2de4
3de4
4de4

1de2

1de2
2de2

1de2
2de2

1de3
2de3

2de2

1de1

LOCALITZACIÓ
SITUACIÓ
EMPLAÇAMENT
XARXAD’INFRAESTRUCTURES
PRINCIPALSINFRAESTRUCTURES
CAMINSRURALS
CAMINSRAMADERS
OROGRAFIA
UNITATSDERELLEU
MAPADEPENDENTS
MAPADEPENDENTSSUPERIORSAL20%
MAPAD’ORIENTACIONS
GEOLOGIA
MAPAGEOLÒGIC
PAISATGE
UNITATSDEPAISATGE
CONCAVISUAL
HÀBITATS
HÀBITATSCLASSIFICACIÓCATALANA
HÀBITATSDEINTERÈSCOMUNITARI
ESPAISNATURALSPROTEGITS
ZONESPEIN
ZONESXARXANATURA2000
VEGETACIÓ
BOSCOSPÚBLICS
FAUNA/FLORA
ÀREESDEINTERÈSFAUNÍSTICIFLORÍSTIC










1de1

1de1

1de1

1de1

1de1

1de1

1de1

1de1

1de1





CONNECTIVITATECOLÒGICA
CONNECTIVITATECOLÒGICA
PROTECCIÓLLUMINOSA
PROTECIÓLLUMINOSA
SENSIBILITATACÚSTICA
SENSIBILITATACÚSTICAACTUAL
RISCINCENDIFORESTAL
RISCBÀSICDEINCENDIFORESTAL
RISCTRANSPORTMERCADERIESPERILLOSES
RISCTRANSPORTMERCADERIESPERILLOSES
RISCNUCLEAR
RISCNUCLEAR
RISCQUÍMIC
RISCQUÍMIC
RISCSÍSMIC
RISCSÍSMIC
PATRIMONIHISTÒRIC,ARTÍSTICIJACIMENTSARQUEOLÒGICS
PATRIMONIHISTÒRIC,ARTÍSTICIJACIMENTSARQUEOLÒGICS
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ESPANYA

S/E

CATALUNYA S/E

MUNICIPI S/E
l'Ametlla de Mar
Alfara de Carles
Aldover

BAIX EBRE

Roquetes
l'Ampolla
Tortosa

Camarles

l'Aldea

Mas de Barberans

Deltebre
Masdenverge
Amposta

Sant Jaume d'Enveja

la Galera

Freginals
Godall

Ulldecona

Alcanar

Escala 1/7500
PROMOTOR:

Escala 1/15000

TIPUS DE DOCUMENT:

DEFINITIVA.

PLADE MILLORA URBANA NÚM. 5 CELULOSA

escala: 1/15000
1/7500

01
01 de 02

Zona d'estudi

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:

DEFINITIVA

URBANA

escala: 1/5000

01
02 de 02

NOMBRE ARCHIVO: 2_RED_DE_INFRAESTRUCTURAS_1_3_PRINCIPALES_INFRAESTRUCTURAS

¹

LLEGENDA
Antic ferrocarril Tortosa-Freginals
Canal de l'esquerra de l'Ebre
Canal de la Dreta de l'Ebre
Carretera C-12
Carretera C-42
Carretera T-331
Ferrocarril Tortosa-Barcelona
Zona d'estudi

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:

plànol: XARXA D'INFRAESTRUCTURES
PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 5 CELULOSA

PRINCIPALS INFRAESTRUCTURES
escala: 1/15.000

02
1 de 3

NOMBRE ARCHIVO: 2_RED_DE_INFRAESTRUCTURAS_2_3_CAMINOS_RURALES

¹

LLEGENDA:
Infraestructures Principals
Camins Rurals
Zona d'estudi
PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA

TÍTOL DEL DOCUMENT :
PLA DE MILLORA URBANA NÚM 5. CELULOSA.

plànol: XARXA D'INFRAESTRUCTURES
CAMINS RURALS.
escala: 1/5.000

02
2 de 3

NOMBRE ARCHIVO: 2_RED_DE_INFRAESTRUCTURAS_3_3_VIAS_PECUARIAS

¹

LLEGENDA
Colada de la Antillaca-Amplada 6m
Ligallo de la Petja- Amplada 7m
Zona d'estudi

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:

plànol: XARXA D'INFRAESTRUCTURES

PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 5 CELULOSA.

CAMINS RAMADERS.
escala: 1/5.000

02
3 de 3

NOMBRE ARCHIVO: 3_OROGRAFIA_1_4_UNIDADES_DE_RELIEVE

¹

LLEGENDA
Zona d'estudi

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TITOL DEL DOCUMENT:

plànol: OROGRAFIA
PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 5 CELULOSA.

UNITATS DE RELLEU
escala: 1/25.000

03
1 de 4

30

NOMBRE ARCHIVO: 3_OROGRAFIA_2_4_MAPA_DE_PENDIENTES

120

35

105
85

35

¹

145 150

12
5

135

45

15
5

40

35

90

40

95
130

20
75

35

40

40

60

14
0

15
25

10

100

110

30

10

10

5

45

0

110

35

LLEGENDA

14
5

115

11
Zona
d'estudi

30

Pendents (%)

5

0 - 3,889322318

55

50

5
10

60
80

25

0
10

3,889322319 - 10,11223803
10,11223804 - 16,72408597
16,72408598 - 23,72486614
23,72486615 - 30,72564631
70

30,72564632 - 38,11535872

PROMOTOR:

15

75

46,2829356 - 56,78410585
80

56,78410586 - 99,17771912
65

5

10

5

55

10

38,11535873 - 46,28293559

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:

plànol: OROGRAFÍA
PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 5 CELULOSA.

MAPA DE PENDENTS
escala: 1/5.000

03
2 de 4

30

NOMBRE ARCHIVO: 3_OROGRAFIA_2_4_MAPA_DE_PENDIENTES

120

35

105
85

35

¹

145 150

12
5

135
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15
5

40

35
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20
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35

40

40
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14
0

15
25

10
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110

30

10

5

14
5

45

110

110

35

10

115

55

30

50

5

5
10

60

0
10

80

25

LLEGENDA

PROMOTOR:

55

Pendent superior al 20%
75

15

Pendent igual o inferior al 20%
80
65

5

10

5

70

10

Zona d'estudi

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 5 CELULOSA.

plànol: OROGRAFIA
MAPA DE PENDENTS SUPERIORS AL 20%
escala: 1/5.000

03
3 de 4

30

NOMBRE ARCHIVO: 3_OROGRAFIA_4_4_MAPA_DE_ORIENTACIONES
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¹
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LLEGENDA115

14
5

Zona d'estudi

45

110

110

5

55

30

Orientacions
50

5

5
10

60
80

25

0
10

North (0-22.5)
Northeast (22.5-67.5)
East (67.5-112.5)
Southeast (112.5-157.5)
South (157.5-202.5)
70

Southwest (202.5-247.5)
10

PROMOTOR:

55

75

Northwest (292.5-337.5)
North (337.5-360)

5

10

5

West (247.5-292.5)

15

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM.5 CELULOSA.

plànol: OROGRAFIA
MAPA DE ORIENTACIONS
escala: 1/5.000

80

65

03
4 de 4

LLEGENDA

Zona d'estudi

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:

GEOLOGIA

DEFINITIVA

URBANA

escala: 1/25000

04

01 de 02

NOMBRE ARCHIVO: 4_GEOLOGIA_2_3_GEOZONAS

Vall de l'Ebre a Miravet

LLEGENDA
Serra de Cardó

Geozona

¹

Geòtop inclòs en geozona
Zona d'estudi

Discordances sintectòniques de Roques de Benet

L'Embut de la Gronsa

Paleovall dels conglomerats de les Roques de Benet

Discordança sintectònica de la Gronsa

El Toscar

Mont Caro - el Toscar

Front del Delta de l'Ebre (Hemidelta Nord)

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

Montsià - Mata-redona
TÍTOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 5 CELULOSA.

plànol: GEOLOGIA
GEÒTOPS I GEOZONES
escala: 1/125.000

04
2 de 2

NOMBRE ARCHIVO: 5_USO_DEL_SUELO_1_2_USOS_GENERALES

¹

LLEGENDA
Zona d'estudi
Altres conreus herbacis
Altres conreus herbacis abandonats - prats en zones agrícoles
Altres conreus herbacis abandonats regadiu no regat - prats en zones agrícoles
Altres conreus herbacis en regadiu
Altres construccions
Arrossars
Autopistes i autovies
Boscos caducifolis de ribera
Canals artificials
Carreteres
Cases aïllades
Centres religiosos
Complexos comercials i d'oficines
Conreus abandonats - boscos
Conreus abandonats - matollars
Cítrics
Cítrics abandonats - prats en zones agrícoles
Cítrics en bancals
Fruiters no cítrics
Fruiters no cítrics abandonats - prats en zones agrícoles
Fruiters no cítrics abandonats - prats en zones agrícoles en bancals
Fruiters no cítrics en bancals
Fruiters no cítrics en regadiu
Garroferars
Garroferars abandonats - prats en zones agrícoles
Garroferars en bancals
Granges
Horta familiar
Indústries aïllades
Matollars
Matollars de formacions de ribera
Naus d'ús agrícola
Oliverars
Oliverars abandonats - prats en zones agrícoles
Oliverars abandonats - prats en zones agrícoles en bancals
Oliverars en bancals
Pineda de pi blanc (5-20%cc)
Pineda de pi blanc (>= 20%cc)
Polígon industrial ordenat
Polígon industrial sense ordenar
Prats i herbassars
Rius
Sòl nu per acció antròpica
Urbanitzacions
Vies de ferrocarril
Zones d'esport
Zones verdes viàries

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:

plànol: USOS DEL SOL
PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 5 CELULOSA.

USOS DEL SOL DEL CREAF
escala: 1/5.000

05
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NOMBRE ARCHIVO: 6_HIDROGEOLOGIA_1_2_ACUIFEROS

¹

LLEGENDA
Zona d'estudi
AL·LUVIAL DE TORTOSA
BOIX-CARDÓ
DELTA DE L'EBRE
MESOZOIC DE LA GALERA
PLANA DE LA GALERA
PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM.5 CELULOSA.

plànol: HIDROGEOLOGIA.
AQÜÍFERS.
escala: 1/50.000

06
1 de 2

NOMBRE ARCHIVO: 6_HIDROGEOLOGIA_2_2_ACUIFEROS_PROTEGIDOS

¹

LLEGENDA
Aqüífers protegits
Zona d'estudi

Aqüífer de la Plana de l'Ampolla-Perelló-l'Ametlla de Mar

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TITOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM.5 CELULOSA.

plànol: HIDROGEOLOGIA.
AQÜÍFERS PROTEGITS.
escala: 1/100.000

06
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LLEGENDA

Zona d'estudi

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
DEFINITIVA

URBANA

PAISATGE.
UNITATS DE PAISATGE.

escala: 1/25000

07

01 de 02

NOMBRE ARCHIVO: 7_PAISAJE_CUENCA_VISUAL_2_DE_2

¹

LLEGENDA
Situació edifici 50 m.
Límit de nitidesa: 3.000m
Zona d'estudi

LLEGENDA
Conca visual actual
Increment conca visual edifici 50 m
No visible l'edifici

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:

PLA DE MILLORA URBANA NÚM 5. CELULOSA

plànol: PAISATGE.
CONCA VISUAL.
escala: 1/25.000
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NOMBRE ARCHIVO: 8_HABITATS_1_2_HABITATS

LLEGENDA
Zona d'estudi
Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de la terra baixa (i de la muntanya mitjana)
Arrossars
Baladrars, de les rambles del territori catalanídic meridional (i central)
Basses d'aigua dolça industrials, agrícoles..., grans canals i estanys ornamentals
Brolles calcícoles amb dominància d'esteperola (Cistus clusii), albada (Anthyllis cytisoides)..., de les contrades mediterrànies càlides
Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) -i timonedes-, amb foixarda (Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea tinctoria)..., calcícoles de terra baixa

¹

Canyars de vores d’aigua
Canyissars
Conreus abandonats
Conreus de cítrics
Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses
Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea europaea), d'ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua),…
Grans parcs i jardins
Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de terra baixa
Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa
Màquies i garrigues amb margalló (Chamaerops humilis), llentiscle (Pistacea lentiscus), ullastre (Olea europaea var. sylvestris)..., de les contrades mediterrànies càlides
Pedreres, explotacions d'àrids i runam
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles calcícoles, de les contrades mediterrànies
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues amb ullastre (Olea europaea var. sylvestris), margalló (Chamaerops humilis)..., de les contrades marítimes càlides
Prats sabanoides d'albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants solells de les contrades marítimes
Regió fluvial inferior o dels mugílids
Tamarigars, de sòls salabrosos
Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada
Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM.5 CELULOSA.

plànol: HÀBITATS
HÀBITATS CLASSIFICACIÓ CATALANA.
escala: 1/20.000

08
1de 2

NOMBRE ARCHIVO: 8_HABITATS_2_2_HABITATS_INTERES_COMUNITARIO

¹

LLEGENDA
Boscos galeria de Salix alba i Populus alba
Galeries i matolls riberencs termomediterranis. (N
Matolls de tipus frigànic de la Mediterrània occid
Pinedes mediterrànies de pins mesogeanos endèmics.
Zona d'estudi

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM.5 CELULOSA.

plànol: HÀBITATS
HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI
escala: 1/25.000

PLÀNOL NÚM:

08
2 de 2

NOMBRE ARCHIVO: 9_ESPACIOS_NATURALES_PROTEGIDOS_1_3_ZONAS_PEIN

¹

LLEGENDA
PEIN
Zona d'estudi

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENTACIÓ:

APROVACIÓ DEFINTIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:

PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 5 CELULOSA.

plànol: ESPAIS NATURALS PROTEGITS
ZONES PEIN
escala: 1/25.000

09
1 de 3

NOMBRE ARCHIVO: 9_ESPACIOS_NATURALES_PROTEGIDOS_2_3_ZONAS_XARNAT2000

¹

LLEGENDA
XARXA NATURA 2000
Zona d'estudi

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 5 CELULOSA.

plànol: ESPAIS NATURALS PROTEGITS.
XARXA NATURA 2000
escala: 1/25.000

09
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NOMBRE ARCHIVO: 9_ESPACIOS_NATURALES_PROTEGIDOS_3_3_PARQUES_RESERVAS NATURALES

¹

LLEGENDA
Parc natural del Delta de l'Ebre
Parc natural dels Ports
Reserva natural de fauna salvatge de la Punta del Fangar
Reserva natural de fauna salvatge de les illes de l'Ebre
Reserva natural parcial Illa de Sapinya
Zona d'estudi

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 5 CELULOSA.

plànol: ESPAIS NATURALS PROTEGITS
PARCS I RESERVES NATURALS.
escala: 1/100.000

09
3 de 3

NOMBRE ARCHIVO: 10_VEGETACION_ARBOLES_MONUMENTALES

#
*

¹

Eucaliptus de Jesús

#
*

#
*

Om de Burjassénia

Àlber de la Descàrrega

#
*

Baladre de Balada

LLEGENDA

#
*

Arbres Monumentals
Zona d'estudi

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 5 CELULOSA.

plànol: VEGETACIÓ
ARBRES MONUMENTALS
escala: 1/60.000

10
1 de 2

NOMBRE ARCHIVO: 10_VEGETACION_BOSQUES_TITULARIDAD_PUBLICA

¹

LLEGENDA
Boscos públics
Zona d'estudi
PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 5 CELULOSA.

plànol: VEGETACIÓ
BOSCOS PÚBLICS.
escala: 1/75.000

10
2 de 2

NOMBRE ARCHIVO: 11_FAUNA_FLORA_1_1_AREAS_INTERES_FAUNISTICO_FLORISTICO

¹

LLEGENDA
Àrees de interès faunístic i florístic.
Zona d'estudi

PROMOTOR:

NOMBRE DEL PROYECTO:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM.5 CELULOSA.

plànol: FAUNA/FLORA.
ÀREES DE INTERÈS FAUNÍSTIC I
FLORÍSTIC.
escala: 1/25.000

11
1 de 1

Celesa

PROMOTOR:

Connectivitat ecològica

TIPUS DE DOCUMENT:
DEFINITIVA.

PLA DE MILLORA URBANA NUM. 5 CELULOSA.

escala: 1/75.000
1/50000

12
12

01
1 de 011

NOMBRE ARCHIVO: 13_PROTECCION_CONTAMINACION_LUMINOSA_1_DE_1

¹

LLEGENDA
Zona d'estudi
Zona E1. Protecció màxima
Zona E2. Protecció alta
Zona E3. Protecció moderada
Zona E4. Protecció menor

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 5 CELULOSA.

plànol: PROTECCIÓ LLUMINOSA.
escala: 1/25.000

13
1 de 1

NOMBRE ARCHIVO: 14_SENSIBILIDAD_ACUSTICA

¹

LLEGENDA
Zona d'estudi
Zona sensibilitat acústica alta
Zona sensibilitat acústica baixa
Zona sensibilitat acústica moderada

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 5 CELULOSA.

plànol: SENSIBILITAT ACÚSTICA
SENSIBILITAT ACÚSTICA ACTUAL
escala: 1/5.000

14
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POU 1
POU 2

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:

VECTOR AIGUA:

DEFINITIVA.

URBANA

escala: 1/1000

15
01 de 02

A RA
ORO
ADD
URA
UR

DEP

DEP

DESGUAS

RI

U

PROMOTOR:

EB
RE

TIPUS DE DOCUMENT:

APROVACIÓ DEFINITIVA.

URBANA

VECTOR AIGUA:
DEPURADORA I XARXA ACTUAL DE SANEJAMENT.

escala: 1/2000

15
02 de 02

NOMBRE ARCHIVO: 16_VECTOR_AGUA_INUNDABILIDAD_T10_1_DE_5

¹

LLEGENDA
Llàmina Inundació T=10 anys.
Zona d'estudi

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

plànol: RISC DE INUNDACIÓ.

TÍTOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM.5 CELULOSA.

LLÀMINA INUNDACIÓ T=10 ANYS.
escala: 1/10.000

16
1 de 5

NOMBRE ARCHIVO: 16_VECTOR_AGUA_INUNDABILIDAD_T100_3_DE_5

¹

LLEGENDA
Llàmina Inundació T=100 anys.
Zona d'estudi

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

plànol: RISC DE INUNDACIÓ.

TÍTOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM.5 CELULOSA.

LLÀMINA INUNDACIÓ T=100 ANYS.
escala: 1/10.000

16
3 de 5

NOMBRE ARCHIVO: 16_VECTOR_AGUA_INUNDABILIDAD_T50_2_DE_5

¹

LLEGENDA
Llàmina Inundació T=50 anys.
Zona d'estudi

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM.5 CELULOSA

plànol: RISC DE INUNDACIÓ.
LLÀMINA INUNDACIÓ T=50 ANYS.
escala: 1/10.000

16
2 de 5

NOMBRE ARCHIVO: 16_VECTOR_AGUA_INUNDABILIDAD_T500_4_DE_5

¹

LLEGENDA
Zona d'estudi
Llàmina Inundació T=500 anys.

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

plànol: RISC DE INUNDACIÓ.

TÍTOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM.5 CELULOSA.

LLÀMINA INUNDACIÓ T= 500 ANYS.
escala: 1/10.000

16
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NOMBRE ARCHIVO: 16_VECTOR_AGUA_INUNDABILIDAD_CRECIDA_5_DE_5

¹

LLEGENDA
Llàmina Inundació Màxima Avinguda Ordinària.
Zona d'estudi

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM.5 CELULOSA.

plànol: RISC DE INUNDACIÓ
LLÀMINA INUNDACIÓ MÀXIMA AVINGUDA
ORDINÀRIA.
escala: 1/10.000

16
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NOMBRE ARCHIVO: 17_RIESGO_INCENDIO_FORESTAL_1_DE_1

¹

LLEGENDA
Zona d'estudi
Risc Baix
Risc Moderat
Risc Alt
Risc Molt Alt

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM.5 CELULOSA.

plànol: RISC INCENDI FORESTAL.
RISC BÀSIC DE INCENDI FORESTAL
escala: 1/25.000

17
1 de 1

CELESA

LLEGENDA:
ZONA 250m.
ZONA 500m.
PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:

RISC TRANSPORT MERCADERIES PERILLOSES.

DEFINITIVA

URBANA

escala: 1/50000

18

01 de 01

TORTOSA

LLEGENDA:
CELESA
PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:

RISC NUCLEAR

DEFINITIVA

URBANA

escala: 1/200000

19

01 de 01

CELESA

LLEGENDA:
CONTORN MpPOUM CELESA

BAIX; IT C10 Baix.
ALT; IT C10 Alt.

ZONA D'ALERTA.
PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
.

DEFINITIVA.

URBANA

escala: 1/40000

20

01 de 01

CELESA

LLEGENDA:
INTENSITAT
V-VI
VI
VI-VII
PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
DEFINITIVA

URBANA

escala: 1/125000

21

01 de 01

¹

Torre de la Petja

NOMBRE ARCHIVO: 22_PATRIMONIO_1_DE_1

#
*
#
*Ermita de la Petja

#
*

La Sucrera

#
*

Ermita Mare de Deu de l'Aldea (l'Ardiaca)

LLEGENDA

#
*

Zona d'estudi
Edifici Històric

Jaciment de l'Esplanda de Soldevilla

Jaciment arqueològic

PROMOTOR:

TIPUS DE DOCUMENT:
APROVACIÓ DEFINITIVA.

TÍTOL DEL DOCUMENT:
PLA DE MILLORA URBANA NÚM.5 CELULOSA.

plànol: PATRIMONI HISTÒRIC, ARTÍSTIC
I JACIMIENTS ARQUEOLÒGICS.
escala: 1/7.000

22
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Pla de millora urbana núm. 5 Celulosa.

Text per Aprovació Definitiva

Tortosa es comunica amb la carretera C-12 o Eix de l’Ebre mitjançant el pont del
Bimil·lenari. En un futur aquesta carretera es comunicarà amb l’autovia A-7.

7 ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA

x Línea del Ferrocarril de Barcelona a Tortosa: aquesta línea de ferrocarril d’una sola
via i d’amplada nacional uneix la població de Tortosa amb l’estació de Tortosal’Aldea-Amposta.

L’article 3.1.c) del Decret 344/2006 de 19 de setembre de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada estableix que el planejament derivat que tingui per
objecte la implantació de nous usos o activitats ha d’incloure com a document independent
l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada.

x Camí de la Petja: camí pavimentat d’àmbit local de 6 metres d’amplada que uneix
l’ermita de la Petja amb el barri de Sant Llatge de Tortosa. S’uneix a l’antiga
carretera C-42 aproximadament en el Km 8,5, segons els plànols de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya.

En la memòria i normativa urbanística del present Pla de millora urbana consta que
s’elabora en desenvolupament de les previsions establertes en la recent aprovada
Modificació puntual del POUM de Tortosa en l’àmbit de Celulosa de Levante, S.A.,
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en
la sessió de 12 de novembre de 2013.

Segons dades de la Memòria del Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre la carretera
C-42 presenta una intensitat mitja diària de 16.626 vehicles entre la intersecció amb la
carretera C-12 i l’intersecció amb Campredó, amb una percentatge de vehícles pesants del
7%.

Aquesta Modificació puntual incorpora en l’apartat 7 un extens estudi d’avaluació de la
mobilitat generada que conclou que:
(i) fruit de la disminució del sostre edificable es produirà una disminució dels viatges
generats.

7.2.2 ITINERARISAPEUIENBICICLETA.
En quan a itineraris a peu i bicicleta no existeixen vies amb calçada separada per a
vianants i bicicletes que connecten el nostre àmbit d’estudi amb les poblacions més
properes, concretament la població de Tortosa i Campredó, tenint que circular pels vorals
de les carreteres, amb el perill que comporta.

(ii) Es manté o millora la mobilitat al no incrementar-se el nombre de viatges previstos
en el planejament vigent.
Es dóna per tant íntegrament per reproduït en el present Pla de millora urbana l’estudi de
mobilitat generada incorporat en la Modificació puntual

7.1

Existeix un carril bici de Tortosa-Amposta, continuació de la Via Verda que uneix Tortosa
amb la població d’Arnes o Lledó, per l’antic traçat del ferrocarril de la Vall de Zafan.
Aquesta carril transcórrer pel camí del Mig, segons es pot veure en el plànol de mobilitat nº
3, compartint la calçada amb els vehicles i sense separació amb aquests.

DADES BÀSIQUES DE LA MOBILITAT AL MUNICIPI.

La mobilitat actual del municipi de Tortosa es troba descrita en el Pla de Mobilitat de
Tortosa, document que forma part del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi
de Tortosa.

En la taula nº 28 i en el plànol de mobilitat nº 4 podem veure els possibles recorreguts a
peu o en bicicleta per accedir a l’àmbit d’estudi des de les poblacions properes.
ITINERARIS A PEU O BICICLETA

7.2

DESCRIPCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES EXISTENTS EN L’ÀMBIT
D’ESTUDI.

ITINERARI DES DE TORTOSA

DISTÀNCIA (Km)

CAMÍ DEL MIG

3,73

AUTOVÍA C-42

3,13

CAMÍ DE LA PETJA

3,35

ITINERARI DES DE CAMPREDÓ

DISTÀNCIA (Km)



7.2.1 INFRAESTRUCTURESVIÀRIESIFERROVIÀRIES.

POLÍGON INDUSTRIAL BAIX EBRE
2,88
Taulanº28.ͲDistànciesdelsrecorregutsapeuoenbicicletaperaccediral’àmbitd’estudidesdelespoblacionsmésproperes.

Les principals infraestructures que discorren prop de l’àmbit d’estudi, es trobem grafiades
en el plànol de mobilitat 3 són:

Podem veure que sigui quin sigui el camí elegit, la distància a recórrer es troba situada als
voltants dels 3 quilòmetres, sent una distància a recórrer a peu elevada per anar al lloc de
treball.

x Carretera C-42 o autovia de Tortosa-L’Aldea: aquesta carretera de dos carrils per
sentit separats per mitjana comunica la ciutat de Tortosa amb la carretera nacional
N-340 i l’autopista de peatge AP-7 a la població de l’Aldea. En la població de
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Pla de millora urbana núm. 5 Celulosa.

Text per Aprovació Definitiva

Resulta doncs difícil utilitzar aquest mitjans de transports per accedir a l’àmbit d’estudi, tant
per la distàncies a recórrer com la perillositat que comporta pel fet de no existir calçades
separades per vianants i bicicletes.

7.2.3 XARXESDETRANSPORTPÚBLIC.
Els mitjans de transport públics presents en el municipi de Tortosa són: la línea de
ferrocarril Tortosa-Barcelona i les línies urbanes i interurbanes d’autobusos realitzades per
l’empresa HIFE.
Les estacions de ferrocarril més properes a l’àmbit d’estudi es trobem a les poblacions de
Tortosa i Campredó, a una distància de 3,23 i 2,95 Km respectivament, veure plànol
mobilitat 5, sent necessari l’utilització d’un altre mitjà de transport públic con el bus per
accedir a l’àmbit d’estudi.
En les línies de bus interurbanes, hi trobem dues parades situades al nord i al sud de
l’àmbit d’estudi situades en els vorals de la carretera C-42, les quals es podem veure en el
plànol de mobilitat 6. Aquestes parades resten allunyades de l’entrada de l’àmbit, sent
necessari recórrer a peu el trajecte que les comunica.
Aquests recorreguts transcorren pels vorals de l’antiga carretera C-42 que dóna entrada al
polígon industrial Baix Ebre, no existint separació física entre els vianants i els vehicles
que circulen per ella, amb el perill que això comporta.
En quan a la freqüència de autobusos, podem veure en la taula nº 29 que en dies
laborables el trajecte des de Tortosa a Campredó en dies laborables s’inicia a les 6:15 h
del matí, fins a les 23:15 h de la nit, amb un bus cada hora aproximadament. En dies no
laborables, el trajecte s’inicia a les 7:00 h del matí, fins a les 21:15 h de la nit, amb un bus
cada tres hores.
Pel que fa al trajecte de Campredó a Tortosa, podem veure en la taula nº 29 que en dies
laborables el servei s’inicia a les 7:10 h del matí fins les 22:05 h de la nit, amb un bus cada
hora aproximadament. En dies no laborables, el trajecte s’inicia a les 9:05 h del matí, fins a
les 20:38 h de la tarda, amb un bus cada dues hores aproximadament.
El cost mig del trajecte és de 1,5 euros.
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Pla de millora urbana núm. 5 Celulosa.

Text per Aprovació Definitiva

és de 57.427 m2 de sostre, el nombre de places de parquing en el sector fora de la via
pública ha de ser de 144 places d’aparcament.

7.3

AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA DE L’ÀMBIT SEGONS EL PLA DE
MILLORA URBANA NUM.5 CELULOSA.

7.3.1 INDICADORSDEGÈNERE.
Dintre de l’estudi de mobilitat s’ha de tenir en compte l’estudi de la mobilitat de la dona i el
seu accés al vehicle privat, a peu, en bicicleta i transport públic.
En el nostre cas d’estudi resulta fàcil obtenir quin percentatge dels viatges generats el
realitzen dones, degut a que l’ús principal del sector d’estudi correspon a una industria
concreta, Celulosa de Levante. Així doncs, coneixent el percentatge de dones que
treballen en aquesta industria, podem saber els viatges realitzats per dones.
Segons dades facilitades per l’empresa Celulosa de Levante, el 10 % de la plantilla de la
fàbrica són dones.

7.3.2 ESTIMACIÓDELSVIATGESGENERATSENL’ÀMBITD’ESTUDI.
D’acord amb l’annex 1 del Decret 344/2006, es pot realitzar una estimació dels viatgers
generats segons l’ús del sòl i el m2 de sostre construït.
Conegut el sostre construït del nostre àmbit d’estudi i segons la taula de l’annex 1, es pot
realitzar una estimació dels desplaçaments generats diaris.
Tenint en compte que l’ús principal del sector és l’industrial, amb una superfície de sostre
de 57.427 m2 st i d’acord amb la taula nº 30 procedent de l’annex 1 del Decret 344/2006
segons la qual el ratio de viatges generats al dia per ús industrial és de 5 viatges/100 m2
de sostre, obtenint un total de 2.871viatges/diaris. Aplicant el percentatge de dones que
treballen a l’empresa principal del sector del 10 %, tenim que 287 viatges correspondrien a
dones, veure taula nº 31.

Taulanº29.ͲHorarisd’autobusosdeleslíniesquepassenperlesparadesdelazonad’estudi.

7.2.4 APARCAMENTSENL’ÀMBITD’ESTUDI.
El decret no especifica una previsió d’aparcaments per usos industrials. En el present Pla
de Millora Urbana s’estableix en la normativa que es reservarà un aparcament per cada
400 m2 de sostre construit. Tenint en compte que el sostre màxim a construir en el sector
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Taulanº30.ͲRatiosmínimsdeviatgesgeneratdiaperusosdelsòl,segonsannex1Decret344/2006.


RATIO VIATGES GENERATS

VIATGES DIA

SUPERFÍCIE SOSTRE
EDIFICABLE (m2)

5 viatges/100 m2 de sostre

57.427

TOTALS

HOMES

DONES

2.871

2.584

287


Taulanº31.ͲViatgesdiarisgeneratsapartirdelDecret344/2006segonselPladeMilloraUrbanavigent.

7.4

CONCLUSIONS.

El Pla de Millora Urbana num 5 Celulosa manté la mobilitat del planejament urbanístic
actualment vigent, concretament la Modificació Puntual del POUM de Tortosa en el pla de
millora núm 5 Celulosa, al no incrementar el nombre de viatges.
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PLÀNOLS DE MOBILITAT.



1.- Situació.
2.- Emplaçament.
3.- Principals infraestructures de l’àmbit d’estudi.
4.- Distàncies recorregudes a peu i bicicleta.
5.- Distàncies a les estacions de ferrocarril.
6.- Parades de bus i distàncies a l’àmbit d’estudi.
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