


0.ANTECEDENTS 

 

El present pla especial es tramita a fi i efecte de precisar la titularitat i l’ús dels 

equipaments comunitaris en l’àmbit dels PP Portal de Ciutat Nord, PP Portal de Ciutat 

Centre, PP Temple Sud i PA-LET 1921/102, d’acord amb el que disposa l’article 67.1.d 

del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol. En aquest sentit, aquest pla especial 

estableix les relacions entre els equipaments públics i els equipaments comercials. 

Pel que fa al grau de desenvolupament dels plans parcials i polígons d’actuació 

esmentats anteriorment, la seva situació és la següent: els plans parcials portal de 

Ciutat Nord i Portal de Ciutat Centre aquests es troben aprovats definitivament, amb 

els projectes d’urbanització i reparcel.lació també aprovats definitivament; el PP 

Temple Sud es troba aprovat definitivament, amb projecte d’urbanització en fase de 

redacció; i el PA-LET 1921/102, amb projecte d’urbanització aprovat inicialment, 

havent-se realitzat ja la cessió anticipada dels terrenys que han de destinar-se a 

equipament educatiu. 

 

 

1.MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 

 

1.1 Promotor, situació i àmbit. 

 

Promou aquest document l’Ajuntament de Tortosa, domiciliat a la Plaça d’Espanya, n.1 

de Tortosa. L’àmbit d’actuació del present document de planejament derivat abasta 

l’espai delimitat en els plànols d’ordenació d’aquest pla especial. El perímetre del 

sector que aquí es desenvolupa queda precisat al plànol 5, amb una línia contínua que 

es defineix com a àmbit del polígon i que comprèn una superfície de 32,5 Ha. 

 

1.2 Objecte del Pla Especial. 

 

Aquest pla especial es tramita en aplicació del que disposa l’article 67.1.d del Decret 

Legislatiu 1/05: Text refòs de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

 

Article 67. Plans especials urbanístics. 

1. Sens perjudici dels que es puguin aprovar en virtut de la legislació sectorial, es 

poden redactar plans especials urbanístics en els supòsits següents: 

..... 



d. Per concretar la titularitat i l’ús dels equipaments comunitaris, si no ho fa el 

planejament urbanístic general. 

 

Es delimita un polígon únic amb l’objectiu de concretar la titularitat i ús dels 

equipaments comunitaris inclosos en l’àmbit i la delimitació del polígon per tal 

d’adequar-se a allò que disposa l’article 4 de la Llei 18/05, de 27 de desembre, 

d’equipaments comercials, i a l’article 19 del Decret 379/06 de 10 d’octubre que aprova 

el PTSEC, que fixa els elements de la tramitació de les trames consolidades. 

 

Es considerarà element essencial en aquesta delimitació que el sector de planejament 

prevegi com a mínim dos-cents cinquanta habitatges, amb tipologia d’eixample 

plurifamiliar i amb una densitat superior a quaranta habitatges per hectàrea. 

 

1.3 Elements de la gestió del Pla Especial. 

 

Donat l’objecte d’aquest Pla Especial, no es produeixen canvis en l’edificabilitat, 

densitat d’habitatges, càrregues d’urbanització ni en el règim de cessions de sòl i 

aprofitament respecte dels previstos en els projectes de gestió ja aprovats, per la qual 

cosa no és necessari l’estudi econòmic financer ni nou projecte reparcel.latori. 

 

 

2. MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ 

 

2.1 Justificació de la conveniència i oportunitat d el Pla Especial. 

 

En el planejament urbanístic aprovat és preveuen 6 parcel.les per a equipaments 

comunitaris, sense especificar ni la seva ordenació ni el seu ús ni la seva titularitat. És 

per això que aquest document concreta aquests aspectes d’acord amb el que 

determina l’article 67.1.d del DL 1/05 de 25 de juliol pel que s’aprova el texte refós de 

la Llei d’Urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Assignació d’usos 

 

La concreció dels usos de les parcel.les destinades a equipaments comunitaris seran 

els següents: 

 

- Illes entre la Plaça del Bimil.lenari i el Pont de Tirant Lo Blanc: a l’illa nord, 

equipament administratiu (Ea); a l’illa sud, equipament docent (Ed). 

- Zona Barri Sant Llatzer: equipament docent (Ed) 

- Zona Portal de Ciutat Nord: equipament esportiu (Ee) 

- Zona ARES: equipament docent (Ed) 

 

2.3. Compliment de les condicions necessàries per a  la inclusió del polígon en la 

TUC a efectes del PTSEC. 

 

Les condicions de l’edificació residencial prevista en el sector delimitat en aquest Pla 

Especial (1.406 habitatges en una superfície de 32,67 hectàrees, amb una densitat de 

43,01 habitatges / hectàrea) compleixen les condicions que determinen l’article 19 del 

decret 379/2006 de 10 d’octubre pel qual s’aprova el Pla Territorial Sectorial 

d’Equipaments Comercials. 

En aquest sentit, la tramitació de la delimitació de la trama urbana consolidada ha de 

seguir els tràmits fonamentals que figuren en l’article 19.4 de l’esmentat article 19.4 de 

l’esmentat decret 379/2006. 

 

 

2.4 Tramitació 

 

Al tractar-se d’un Pla Especial previst a l’article 67 1.d DL 1/05 l’aprovació inicial i 

definitiva correspon a aquest Ajuntament, previ informe favorable de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, de la Direcció General de Comerç del 

Departament d’innovació, Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 



3. NORMATIVA 

 

3.1 Equipaments. 

 

CAPÍTOL CINQUÈ. SISTEMA D'EQUIPAMENTS PÚBLICS I SERVEIS TÈCNICS 

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 

article 124. Definició i tipus. Identificació 

1.Comprèn aquest capítol la regulació dels sistemes d'equipaments públics i de serveis tècnics, en tant que es 
tracta de sòls destinats a instal·lar dotacions d'interès públic i social necessaris en funció de les 
característiques demogràfiques i socio-econòmiques de la població. 

2. Els sòls que aquest Pla destina a sistema d'equipaments públics i serveis tècnics, s'inclouen en una de les 
categories següents: 

- Sistema d'equipaments públics               Clau E(A) 

- Sistema d'infrastructures de serveis tècnics Clau S 

SECCIÓ SEGONA. SISTEMA D’EQUIPAMENTS PÚBLICS 

article 125. Definició i identificació 

1. El sistema d'equipaments comunitaris inclou els sòls que es destinen a usos públics col·lectius o 

comunitaris i a dotacions d'interès públic o social necessaris en funció de les característiques socio-
econòmiques de la població. 

2. S'identifica en els plànols d'ordenació amb la clau E i amb un subíndex que identifica la tipologia de 
l’equipament, al qual quedaran adscrits. 
 
 Equipament universitari,                clau Eu* 
 Equipament docent,   clau Ed 
 Equipament esportiu,   clau Ee 
 Equipament sanitari,   clau Es 
 Equipament socio cultural,  clau Ec 
 Cementiri,   clau Em 
 Altres tipus d’equipament,               clau Eq 
 
3.- El canvi de tipologia dels equipaments dintre de la clau “E” no suposa modificació de les 
determinacions del POUM a excepció dels equipaments esportius. 

article 126. Titularitat 

1. Els sòls que el present Pla d’Ordenació Urbanística Municipal o planejament que el desenvolupi qualifica 
com a sistema d'equipaments comunitaris amb un ús assignat, tant generals com locals, seran en general de 

titularitat pública. 

2. No obstant el que s'estableix al punt primer d'aquest article, els equipaments privats existents abans de 
l'entrada en vigor d'aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, siguin generals o locals, conservaran la 
seva titularitat privada sempre i quan puguin acreditar que venen realitzant la seva activitat privada conforme a 



l'ús dominant pel qual aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ha qualificat el sòl o l'edificació, abans de 

la data esmentada. En cas que es produeixi el cessament definitiu o el canvi de l'ús dominant, l’Administració 
podrà adquirir el sòl o l'edificació. La legitimació de l'expropiació de sòls qualificats d'equipaments que siguin 
de titularitat privada requerirà la prèvia assignació d'un ús concret i la justificació de la necessitat de la titularitat 

pública mitjançant un pla especial. 

3. La titularitat pública dels equipaments no exclou la possibilitat de la concessió del domini públic quan 
aquesta forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa de l'equipament, i dels objectius d'aquest Pla. 

article 127. Règim general 

En l'obtenció, el finançament, la construcció, l'ús, l'explotació i la conservació dels equipaments s'observarà 
allò que disposen aquestes Normes, la legislació sectorial vigent i les corresponents disposicions 

urbanístiques que es puguin establir mitjançant planejament especial. 

article 128. Condicions d'ús 

1. Usos dominants: equipaments d'acord amb el que estableix l'article 265¬ d'aquestes Normes, que tinguin 
interès públic social o comunitari. 

2. Usos compatibles: aquells directament vinculats amb l'ús dominant i amb la funció concreta de 
l'equipament. En aquest sentit, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal reconeix com a compatibles els usos 

existents, ja siguin de titularitat pública o privada, en els equipaments en el moment de l'aprovació inicial i que 
estiguin d'acord amb la definició anterior d'aquest mateix apartat.  

3. De manera excepcional s'admet l'ús d'habitatge unifamiliar, la finalitat del qual sigui el servei de vigilància o 
manteniment de la instal·lació. 

4. Pel que fa a l'ús de cementiri, s'estarà al que disposa la legislació sectorial vigent i en concret el que 
s'assenyala en els Decrets de la Generalitat 42/1981, de 16 de febrer, i 250/1987, de 7 de juliol. 

5. En els sòls destinats a equipaments que ja tenen un ús assignat en l'actualitat, aquest Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal determina aquest ús com a dominant. 

article 129. Condicions d’ordenació i edificació 

1. L'edificació en àrees qualificades de sistema d'equipaments s'ajustarà a les necessitats funcionals dels 
diferents equipaments, al paisatge, a l'organització general del teixit urbà en què se situen i a les condicions 

ambientals del lloc. 

2. L'ordenació de les dotacions i equipaments s'estableix en la regulació dels sòls urbà i urbanitzable. Les 
determinacions previstes per aquest últim són aplicables per els equipaments i dotacions emplaçats en sòl no 
urbanitzable. 

3. Les dotacions localitzades en sòl urbà hauran d’ajustar-se a les condicions d’edificació del seu entorn. No 
obstant i donat el paper i funció d’aquestes peces s’admetrà una configuració especial justificada en el mateix 
projecte de l’equipament públic. 

4. Els possibles equipaments privats que s’autoritzin precisaran de la tramitació del corresponent pla especial 
per la seva assignació d’usos i per la justificació de la seva integració en el conjunt consolidat. 
 

 

 

 



 

 
3.2  Regulació de l’ús comercial 
 

266.1.g. Comercial: L'ús comercial al detall o comerç petit és el que correspon als establiments oberts 
al públic, destinats al comerç al detall, de caràcter individual o col·lectiu, i locals destinats a la 
prestació de serveis privats al públic, com poden ser perruqueries, salons de bellesa, bugaderia, 

planxadora i similars. No inclou el comerç a l’engròs, la restauració i les activitats lúdiques. La definició 
de comerç gran i mitjà serà la fixada per la normativa sectorial vigent i estarà subjecte a allò que 
determina el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials (PTSEC) i el Programa d’Orientació 

d’Equipaments Comercials (POEC), aprovat pel Conseller de Comerç, Turisme i Consum en data 15 
de juny de 2005.  que determina el següent: 

1.-) Superfícies comercials: 

Per tal d’evitar el minifundisme, cal que els establiments implantats en nous locals, tinguin una 
superfície bruta de venda superior als 30 m2, a excepció d’algunes activitats puntuals (quiosc, estanc, 

reparació de calçat i claus, complements personals, caramels i similars...). 

2.-) Activitats comercials/nous establiments: 

PP PORTALS DE CIUTAT: 

Cal pensar en una actuació comercial -en aquelles parcel·les permeses pel planejament- sota la 
fórmula de polígon comercial on la senyalització, l’accessibilitat, l’estètica de les naus comercials, els 
aparcaments i els serveis guardin una homogeneïtat per a la millor atractivitat de la zona. 

És important que en el desenvolupament d’aquest PP es tingui en compte l’enllaç viari entre el PP 
Portal de Ciutat i el carrer Cervantes a través de la zona de Renfe. 

Degut a l’especialització amb equipament de la llar i d’altres activitats que requereixen d’un major 
espai per l’exposició del seu producte als PP – Porta de Ciutat es proposa potenciar aquesta zona 
amb operadors que ofereixin una oferta complementària al sector i/o de noves activitats aquí no 

instal·lades. Es tractaria per exemple d’un “univers” del sector de l’automòbil amb presència de 
concessionaris de diferents marques, en què cal potenciar a més dels serveis de reparació, la venda 
de vehicles de segona mà, la venda d’accessoris per al cotxe (ràdios, fundes, cadenes per la neu, 

triangles, ...), els serveis de rentat. També es podria pensar amb la ubicació d’activitats lúdiques per la 
llar (bricolatge, materials de la construcció, jardineria, mobles, i altres) així com la instal·lació de 
restaurants i serveis d’oci infantil (Chiqui-park,..), per tal d’incentivar la compra familiar. 

Restriccions: 

Aquests establiments no haurien de superar els 2.000 m2 de superfície de venda (a excepció 
dels establiments comercials dedicats a la venda d’automòbils i altres vehicles i dels establiments 
de materials de construcció i articles de sanejament). 

 

  

 

 

 

Francesc Peralta i Puig, 

Arquitecte Municipal 

 

 

Tortosa, 1 de desembre de 2009 


















