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0. Introducció al text de l’Aprovació provisional del Pla Especial 
d’Autorització Urbanística d’Infraestructures del Projecte de les 
Xarxes de Gas i d’Abastament d’Aigua al Polígon Industrial 
Catalunya Sud. 

 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tortosa, en sessió ordinària 
celebrada del 4 de juliol de 2011, es va aprovar inicialment el pla especial 
d’infraestructures del projecte de les xarxes de gas i d’abastament d’aigua al 
polígon industrial Catalunya Sud, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de 
Tortosa.  
 
De conformitat amb el que es disposa a l’article 85 del DL 1/2010, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, es sotmet a informació pública pel 
termini d’un mes , publicat al BOPT No.161 amb data 14-07-2011.  
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, es va concedir audiència a 
l’Ajuntament de l’Aldea i es va sol·licitar informe a els següents organismes 
afectats pel pla especial per raó de llurs competències sectorials: 
 

 Direcció General de Costes. Ministeri de Medi Ambient. 

 Direcció General de Costes del Departament de Territori i sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya. 

 Adif 

 Direcció General de carreteres del Departament de Territori i sostenibilitat 
de la Generalitat  

 Agència Catalana de l' Aigua (ACA) 

 Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) 

 Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de les Terre de l’Ebre. 

 Consorci d'Aigües de Tarragona ( CAT ) 

 Regs de Catalunya (REGSA) del Departament d’agricultura, ramaderia, 
pesca i medi natural de la Generalitat de Catalunya. 

 
Durant aquest procés d’informació pública, i en data de redacció d’aquest 
informe,  s’han rebut un total de 9 informes per part d'administracions i una 
al·legació per part de l’Ajuntament de l’Aldea.  
 
Aquest informes determinen un seguit de prescripcions a incorporar al present 
document i que es detallen i justificant a l’Annex 3 del present document.  
 
Tenint en consideració els informes anteriors, s’han introduït una sèrie de 
modificacions en el present document respecte a l’aprovació inicial i les quals no 
es consideren canvis substancials. En concret, les modificacions introduïdes al 
present document ( a més de les errades materials detectades) són les següents: 
 
I. S’ha realitzat una modificació de l’ubicació dels tres pous de captació i una 

modificació de traçat per ajustar el projecte al altre costat del camí vel de 
Campredó, evitant l’ocupació del Domini Públic marítimo-terrestre. 
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II. S’ha grafiat correctament en tots el plànols de proposta de traçats, les línies 
de atermenament del DPMT, la línia de servitud de trànsit i la de servitud 
de protecció. 

III. S’ha especificat en la normativa que els sòl del DPMT son sòls sempre de 
propietat demanial de l’estat, que qualsevol actuació que es vulgui fer dins 
del seu àmbit, està subjecte a concessió prèvia de l’administració de 
Costes.  

IV. S’ha incorporat a la normativa, la prescripció al projecte d’urbanització de 
minimitzar els impactes que les obres puguin tenir sobre la zona de 
servitud i el compromís de reposar correctament els sòls afectats per la 
instal•lació de les canonades i els pous de captació. 

V. S’ha incorporat a la normativa que la zona de servitud de trànsit, haurà de 
quedar sempre expedita pel pas de vianants, inclús duran l’execució de 
les obres. Per tant en casos d’afectació per l’execució de les obres, 
s’hauran de oferir solucions de pas alternatives. 

VI. S’ha incorporat a la normativa del Pla Especial, mesures ambientals i 
paisatgístiques preventives a adoptar. 

VII. - Pel que fa la normativa de referencia al Pla Especial del CAT, 
s’incorpora a la memòria i normativa del Pla Especial la seva normativa de 
referencia. S’incorpora a els plànols d’informació i ordenació les franges 
de protecció de les conduccions, d’acord amb el Pla Especial del CAT i 
s’ha modificat el traçat respectant les franges de protecció de les 
infraestructures del CAT. 

VIII. S’ha modificat el traçat de la xarxa de gas dins del Terme Municipal de 
l’Aldea fins el punt entrant de la parcel·la 3 del polígon industrial de 
Catalunya Sud. 
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I. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 

 

1. ANTECEDENTS  

 
L'Ajuntament de Tortosa, en el marc dels plans de desenvolupament previstos i 
les necessitats de proveïment de gas i aigua potable que sobre això es generen, 
preveu el desenvolupament del projecte constructiu corresponent a les xarxes 
d'abastament de gas i aigua potable al polígon industrial  Catalunya Sud 
 
Pel que fa als plans de desenvolupament locals que involucren a aquest polígon 
industrial, l’INCASOL va avançar amb les anàlisis corresponents al Planejament 
Derivat: Pla Parcial Urbanístic del sector Ampliació Catalunya Sud - La Foneria i 
al Projecte d'Urbanització Bàsic (2008-2009), amb la qual, es van establir els 
àmbits i planificació del creixement de l'ampliació del polígon Catalunya Sud, com 
s'evidencia en la següent imatge: 
 

 
 

On la llegenda d' aquest plànol indica 
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En el marc del Pla de Restitució Territorial del projecte per a l'eliminació de la 
contaminació química a l'embassament de Flix, incloent les modificacions que es 
deriven dels plans d'emergència municipal, es presenten projectes en l'àmbit 
d'aquest estudi desenvolupats per l’ACA i l’execució estarà administrada per 
ACUAMED. Sobre això, el projecte del "Equipament del Pou i Conducció fins 
Dipòsit per Proveir al Polígon Industrial Catalunya Sud" (Clau: A - AA - 01668 - 
P1) també planteja hipòtesis per al creixement esperat per l’ACA per a aquest 
polígon i cabals associats. 
 
Ara bé, pel que fa a aquest últim projecte presentat, tècnics de l' ACA van aclarir 
que l'explotació del pou que es planteja equipar es considera una millora a l'actual 
condició, però considerant el mitjà termini, ateses les característiques de l'aqüífer 
del qual serveix i la capacitat de l'equip de bombament a instal·lar, que contempla 
una fracció puntual de les demandes futures, com s'indica més endavant. 
 
En aquest sentit, i contemplant el nou escenari que planteja l'estudi hidrogeològic 
elaborat posteriorment també per a l’ACA, s'evidencien els sectors on es poden 
considerar nous pous que poden comptar amb majors capacitats i amb aigua de 
qualitat. Respecte d'això i considerant les perspectives de creixement, es planteja 
l'abastament des d'aquest sector considerat com propici per l’extracció dels 
cabals previstos a futur en el pla de desenvolupament del sector. 
 
Un altre aspecte important a destacar és la presència de la canonada d'ENAGAS 
que existeix en l'àmbit d'estudi, la qual en l'actualitat s'està desdoblant.  Aquestes 
canonades en alta, donada la seva rellevància i traçat, estableix un sector de 
servitud el precedent del qual permet considerar que el traçat de les noves 
canonades d'abastament d'aigua i gas al Polígon Industrial Catalunya Sud sigui 
paral·lel a aquestes existents, atesa la viabilitat que aquest escenari  planteja. 
 
En tot cas, de l'intercanvi d'informació amb els diferents organismes i empreses 
de serveis rellevants presents a la zona, que són: Ajuntament de Tortosa, 
Pedania de Campredó, Aigües de Tortosa, Agència Catalana de l' Aigua ( ACA ), 
REGSA, Consorci d'Aigües de Tarragona ( CAT ), ENAGAS i Gas Natural 
Distribución SDG, es compta amb la visió i ajustos de la proposta, per tal d'evitar 
afeccions a les seves instal·lacions, així com validar que la solució proposada 
estigui en línia amb les previsions a  futur. 
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2. MARC LEGAL 

 
Els dos instruments legislatius que determinen els requeriments del tràmit 
urbanístic i del contingut dels Plans Especials són: 
 

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

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

d’Urbanisme. 
 
El Decret Legislatiu 1/2010 (TRLUC), defineix les xarxes de subministrament de 
gas natural com actuacions d’interès públic. L’article 47 del mateix decret, sota 
l’epígraf “Règim d’ús del sòl no urbanitzable” permet l’emplaçament d’actuacions 
d’interès públic en el medi rural.  
 
D’acord amb l’article 67.1 e) del TRLUC, es podran redactar Plans especials 
urbanístics per a l’execució directa d’obres corresponents a la infraestructura del 
territori o als elements determinants del desenvolupament urbà. Així mateix, 
també seran vàlids, entre d’altres, per al subministrament de gas natural.  
 
Si la infraestructura afecta més d’un municipi o diverses classes de sòl, la 
formulació i la tramitació del pla especial són preceptives, sens perjudici del que 
estableix la legislació sectorial.  En el cas concret del projecte en estudi, les 
característiques de la conducció de gas i abastament d’aigua (el traçat discorre 
per dos classes de sòl) fan que sigui preceptiva la formulació i la tramitació d’un 
Pla especial. En aquest cas, el Pla Especial ha d’incloure la les determinacions 
que exigeixen el planejament territorial o urbanístic corresponent o, a manca 
d’aquest, les pròpies de llur naturalesa i llur finalitat, degudament justificades i 
desenvolupades en els estudis, els plànols, les normes i els catàlegs que 
escaiguin. 
 
Els plans especials urbanístics que tenen per objecte la regulació de la 
implantació de les obres d’infraestructures del territori (com és l’objecte del 
present Pla) els corresponen, entre d’altres, les següents determinacions segons 
l’article 93.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme: 
 

- L’establiment de la qualificació urbanística del sòl que requereixi la 
implantació de la infraestructura.  

- La regulació de les característiques de la infraestructura, com ara l’àmbit 
afectat per la seva implantació o, si s’escau, els paràmetres edificatoris 
aplicables 

- L’establiment de les condicions de caràcter urbanístic exigibles, relatives 
als accessos, als serveis urbanístics i a la integració de la infraestructura 
en l’ordenació urbanística de l’entorn, així com les zones de servitud de 
pas i zones d’ocupació temporal. 

- La regulació, si s’escau, d’altres criteris o normes als què hagi d’ajustar el 
projecte tècnic 

 



  

Pla Especial d’Autorització Urbanística del Projecte de les Xarxes de Gas i d’Abastament d’Aigua  
al Polígon Industrial Catalunya Sud 

 
9 

Pel que fa la avaluació ambiental dels plans urbanístic, l’article 2 de la Llei 
9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i 
programes en el medi ambient, defineix com a plans i programes el conjunt 
d’estratègies, directrius i propostes que preveu una administració pública no 
executables directament, sinó a través del seu desenvolupament mitjançant un 
conjunt de projectes. En conseqüència, el pla especial esmentat, atès que es 
formula per a l’execució directa d’unes obres determinades, cal considerar-lo com 
a projecte als efectes de la legislació ambiental, per la qual cosa es conclou que 
el pla no s’ha de sotmetre l’avaluació ambiental de plans i programes, sinó que la 
seva anàlisi ambiental cal efectuar-la respecte a la totalitat del tram projectat 
mitjançant el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental d’acord amb el que disposa la 
legislació específica. Per aquesta raó, s’adjunta com Annex 1 al present 
document, la resolució motivada d’aquest Pla Especial que declara la no-
subjecció a avaluació ambiental per l’OTTA de Terres de l’Ebre. 
 
Cal considerar la legislació que fa referència pròpiament als condicionants tècnics 
per implantar una infraestructura d’aquesta tipologia (normativa franja de 
protecció o zones de servitud, manteniments tècnics, etc.)  
 
De conformitat amb la nova Ley 34/1998, de 7 de Octubre, del Sector de 
hidrocarburos, es definiran les condicions tècniques de les instal·lacions, règim 
d’explotació, categories d’emplaçament, prestacions del servei i pressupost 
corresponent, que seran d’aplicació en el projecte tècnic derivat del present Pla 
Especial. 
 
També cal considerar el planejament estratègic sectorial de rang superior: 
 

- Pla Estratègic d’Energia de Catalunya 2006-2015. 
 

3. OBJECTIUS DEL PLA 

 
El present Pla Especial és un document urbanístic que, donades les qualitats 
ambientals i paisatgístiques del territori, té com a principal objectiu regular 
l’implantació i establir la normativa específica en relació al projecte de les 
instal·lacions d'una xarxa de gas natural en MOP-16 bar DN-10”, així com la 
construcció de la captació, canonades en alta, dipòsits i instal·lacions de 
tractament necessàries pel subministrament d’aigua als possibles consumidors 
comercials i industrials del  Polígon Industrial Catalunya Sud, terme municipal de 
Tortosa, a la província de Tarragona. 
 
Per tal de complir l’esmentat objectiu el Pla Especial: 
 

- Descriu les característiques tècniques bàsiques del projecte d’adequació 
de la xarxa de gas natural en estudi. 

- Delimita i regula els usos admesos i no admesos a l’àmbit del Pla Especial 
tot incorporant tant les determinacions dels planejaments supramunicipals i 
municipals implicats, com les recomanacions de l’Estudi d’Impacte 
Paisatgístic per minimitzar l’impacte visual del projecte. 
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- Establir les determinacions específiques que caldrà garantir per la definició 
del corredor d’infraestructures que conformaran en conjunt la conducció 
d’Enagás existent, la conducció d’Enagás actualment en fase d’execució, 
la nova conducció de gas natural i les noves conduccions per l’abastament 
d’aigua al polígon industrial. 

 

4. ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL 

 
L’àmbit del Pla Especial ve determinat per la superfície ocupada per les 
instal·lacions i xarxes de subministrament de gas natural i abastament d’aigua 
(entenent com a tal, la superfície que s’afecta en concepte de zona de servitud) i 
per les condicions establertes per la Llei 34/1998, de 7 de Octubre, del Sector de 
hidrocarburos. 
 
Atès l’exposat, l’àmbit del present Pla Especial inclou una franja de servitud a 
costat i costat del traçat del projecte, amb una superfície total de l’ordre de 6,01 
Ha (8.400 metres aproximadament de longitud). Totes les instal·lacions discorren 
principalment pel Terme Municipal de Tortosa i en menor grau pel Terme 
Municipal de L’Aldea (0,13 Ha. aproximadament). 
 

5. CONTINGUT DEL PLA ESPECIAL 

 
El present Pla Especial inclou els següents documents: 
 
I. Memòria Descriptiva i Justificativa 
II. Normativa Urbanística. 
III. Annexos. 
IV. Plànols d’Informació i Ordenació 
 
Aquest Pla Especial s’acompanya de l’Estudi d’Impacte i Integració paisatgística 
(EIIP), d’acord amb les determinacions de la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge, i els article 47.4 i 48 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
 

6. PROMOTOR 

 
GUMTSA (Ajuntament de Tortosa). 
C. Llotja, 4, 2n C 
43500 TORTOSA 
CIF:  
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7. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 

7.1. XARXA DE GAS 

7.1.1. Característiques Tècniques 

 
Les Característiques Tècniques d'aquestes instal·lacions es descriuran amb detall 
al Projecte d’Autorització Administrativa pel subministrament i instal·lacions de 
gas natural. Les característiques tècniques de la canonada compleixen la 
normativa exigida pel Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de 
Combustibles Gasosos i les seves ITC del Ministerio d’Industria i a les Normes 
UNE vigents d’aplicació. Aquestes normatives a més de les característiques del 
material de la canonada, gruix, juntes, etc. fan referència a la profunditat de 
soterrament de la canonada, materials que l’han de recobrir i senyalització en 
superfície. 
 

7.1.2. Esquema General 

 
El present projecte contempla la construcció d'una xarxa en MOP-16 bar i MOP-4 
bar pel subministrament als possibles consumidors comercials i industrials del  
Polígon Industrial Catalunya Sud, terme municipal de Tortosa, a la província de 
Tarragona. 

7.1.3. Determinació i condicionants del traçat 

 
Per a la determinació del traçat s'han tingut en compte els projectes de 
planejament urbanístic de la zona consultant-ne amb els Ajuntaments i altres 
organismes que poguessin estar afectats, a fi i efecte d'adaptar el traçat als 
esmentats Plans d'Urbanisme i Projectes que s'estiguin desenvolupant en 
aquesta zona. En aquest sentit cal remarcar el corredor d’infraestructures que 
conformaran en conjunt la conducció d’Enagás existent, la conducció d’Enagás 
actualment en fase d’execució, la futura conducció de Gas Natural i les futures 
conduccions per l’abastament d’aigua. 
 
Així mateix s'ha determinat el traçat per tal de causar el mínim de molèsties a 
particulars, així com per tenir un mínim d'interferències amb altres infraestructures 
existents. 
 
Els criteris tècnics-econòmics del traçat  es basa en les següents consideracions: 
 

- Optimitzar el traçat, procurant que les longituds siguin les mínimes 
possibles, al mateix temps que es procurarà evitar canvis de direcció 
freqüents. 

 
- El subministrament als punts de consum arribarà per les zones tèc-

nicament més adequades i amb un cost raonable d'acord, en tot moment, 
amb els plans d'ordenació existents. 



  

Pla Especial d’Autorització Urbanística del Projecte de les Xarxes de Gas i d’Abastament d’Aigua  
al Polígon Industrial Catalunya Sud 

 
12 

 
- El traçat evita en la mesura que pugui zones a mig vessant, amb pendent 

fort, inestables, de nivell freàtic alt o poc fermes. 
 

7.1.4. Descripció de les instal·lacions 

 
Xarxa MOP-16 bar 
 
El traçat s’inicia al terme municipal de Tortosa, al costat de la Estació de regulació  
i mesura d’ENAGÁS existent, que es des de on s’iniciarà la xarxa al polígon. A 
partir d’aquí, la futura conducció de gas natural en MOP-16 bar bar DN-8” 
marxarà paral·lela a la conducció de ENAGÁS que actualment està en fase 
d’obra, segons plànols inclòs en el present Pla Especial. 
 
Una vegada que la traça ha creuat la C-42 (N-235), es conserva el paral·lelisme 
amb les canonades d'ENAGÁS, però canviant de costat, amb la qual cosa es 
planteja una cruïlla sota aquestes canonades. A partir d'aquest punt, la canonada 
es separa de les conduccions d’ENAGÁS, per discórrer pel vial paral·lel (camí del 
Ranxero) al vial principal i situat al Nord del mateix. En la següent rotonda la 
instal·lació gira 90º, per situar-se novament al vial central i on s’ubicarà -a una 
zona de serveis- al costat de es voreres, un armari de regulació MOP-16 /MOP-4 
bar. La longitud total de la conducció és de 2.963 metres, essent tots en material 
acer i pressió màxima d’operació  MOP-16 bar. 
 
 
Xarxa MOP-4 bar 
 
A partir d’aquest punt, s’estendrà la xarxa en polietilè MOP-4 bar en diàmetres 
PE-160 i PE-110, pels principals carrers ja urbanitzats per poder cobrir les futures 
demandes dels possibles consumidors 
La longitud total de la conducció és de 1.911 metres, essent tots en material 
polietilè i pressió màxima d’operació  MOP-4 bar. 
 

 

7.1.5. Relació de zones i encreuaments especials 

 
Per a la construcció de les canalitzacions de la xarxa abans descrita, s'ha previst 
realitzar els següents encreuaments: 
 
Carreteres de la Generalitat de Catalunya C-42 (N235):  1 
 

7.1.6. Telemesura i Telecomandament 

 
S'estudiarà un sistema de Telemesura i Telecomandament. En el cas que es 
cregui necessari en aquest estudi, es col·locarà un Armari de Teleinformació al 
costat dels Armaris de Regulació, amb les seves instal·lacions auxiliars. 
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7.1.7. Sistema de Protecció Catòdica 

 
Les canalitzacions d'acer d'aquest projecte, es protegiran mitjançant el sistema de 
Protecció Catòdica com a resultat de l’estudi que s’està realitzant actualment. 
 

7.1.8. Instal·lacions elèctriques 

 
Les instal·lacions elèctriques seran les necessàries en cada moment per al 
correcte funcionament dels Sistemes de Telemesura i Telecomandament adoptat, 
si aquest fos considerat necessari. Totes les instal·lacions elèctriques estaran 
dissenyades d'acord amb el vigent "Reglamento Electrotécnico de B.T." i de les 
seves "Instrucciones Complementarias". 
 

7.1.9. Sistema de Comunicacions 

 
Es preveu al llarg de la canalització de gas natural, la instal·lació del corresponent 
conducte protector del sistema de Telecontrol, format per un conducte per a la 
protecció de cables de telecomunicació, instal·lat en la mateixa rasa de la 
canonada de gas natural. Dins d'aquest conducte seran instal·lats els cables de 
Teleinformació corresponents. 
 
 

7.2. XARXA D’AIGUA 

 

7.2.1. Característiques Tècniques 

 
Les Característiques Tècniques d'aquestes instal·lacions es descriuran amb detall 
al Projecte d’Autorització Administrativa pel subministrament i instal·lacions de 
gas natural, captació, abastament d’aigua fins a dipòsit i tractament necessari del 
Polígon Industrial Catalunya Sud. Les característiques tècniques de la canonades 
i valvuleria, entre d'altres que constitueixen el projecte, han de complir amb les 
següents normes i guies tècniques, igual que amb totes aquelles indicades en el 
projecte de captació, abastament d’aigua fins a dipòsit i tractament necessari del 
Polígon Industrial Catalunya Sud: 
 

 O.M. de 28 de juliol de 1974 BOE núm. 236 i 237 de 2, 3 i 30 d'Octubre 1974) per 
la qual s'aprova el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d' 
Abastament d' Aigua i es crea una "Comissió permanent de canonades de  
abastament d' aigua i de sanejament de poblacions" 

 CEDEX: Guia tècnica sobre canonades per al transport d'aigua a pressió. 
 Assaig de rigidesa DIN 53 769. 
 Assaigs hidrostàtics DIN53 758 i les exigències de DIN 16 869. 
 UNE-EN 1074-1-2-3-4-5: 2001, 1074-2/A1:2004, 1074-6:2004 i 1074-1:2001. 

ERRATUM. Valvuleria per a proveïment d'aigua. Prescripcions d'aptitud a 
l'ocupació i assajos de verificacions aplicables.  Parts 1,2,3,4,5 i 6 



  

Pla Especial d’Autorització Urbanística del Projecte de les Xarxes de Gas i d’Abastament d’Aigua  
al Polígon Industrial Catalunya Sud 

 
14 

 Norma UNE EN 1295-1:1998 "Càlcul de la resistència mecànica de canonades 
enterrades sota diferents condicions de càrrega". 

 Norma UNE 53331:1997 IN "Plàstics. Canonades de poli (clorur de vinil) (PVC) 
no plastificat i polietilè (PE) d'alta i mitjana densitat. Criteri per a la comprovació 
dels tubs a utilitzar en conduccions amb i sense pressió sotmesos a càrregues 
externes " 

 Normes UNE 53131:1990, UNE 53490:1990, UNE 53966:2001 EX, UNE 53965-
1:1999 EX, relatives a conduccions en PEAD a pressió. 

 

7.2.2. Esquema General 

 
El present projecte contempla la construcció de la captació, canonades en alta, 
dipòsits i instal·lacions de tractament necessàries pel subministrament als 
possibles consumidors comercials i industrials del  Polígon Industrial Catalunya 
Sud, terme municipal de Tortosa, a la província de Tarragona. 
 

7.2.3. Determinació i condicionants del traçat 

 
La major part de la traça de les canonades en alta previstes per a l'abastament 
d'aigua al polígon industrial és paral·lela a les canonades existents d’ENAGÁS 
 
Per a la determinació del traçat s'han tingut en compte els mateixos condicionants 
de la xarxa de gas, i igualment, és de ressaltar el corredor d’infraestructures que 
conformaran en conjunt la conducció d’Enagás existent, la conducció d’Enagás 
actualment en fase d’execució, la futura conducció de Gas Natural i les futures 
conduccions per l’abastament d’aigua. 
 
Altres criteris addicionals als ja previstos per a la xarxa de gas i que igualment 
són vàlids per a les conduccions d'aigua són: 
 

- Es considera preliminarment la captació d'aigua des de dos aqüífers 
presents en l'àmbit, a efectes d'aconseguir explotar tant l'aqüífer superficial 
com el profund (amb major qualitat d'aigua esperada). 

 
- Es contemplen dues canonades posteriorment a l'àrea tècnica, a l'efecte 

de comptar amb flexibilitat de fases i esquemes de captació. 
 
- S'estima una àrea tècnica, la qual contempla arquetes trenca càrrega i 

rebombeig fins al punt final al Polígon, a efectes de minimitzar impactes en 
els aqüífers a explotar, els desnivells a vèncer en cada tram i comptar amb 
marge de maniobra al respecte.  Aquesta àrea tècnica es preveu en un 
sector més elevat que la zona on s'ubiquen els pous, a efectes de protegir 
les instal·lacions elèctriques, de telecontrol i rebombeig de la zona 
inundable del riu Ebre. 

 
- L' arribada de les canonades d'impulsió es preveuen en el punt alt del 

polígon, a efectes d'establir la distribució d' aigua per gravetat i minimitzar 
els bombaments de reforç per a les zones menys afavorides per la 
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topografia. En aquest punt alt es planteja la localització del tractament i el 
dipòsit d'emmagatzematge. 

 
En tot cas, aquests escenaris seran analitzats en major detall en el projecte 
constructiu d'aquest sistema d'abastament, a efectes d'establir la deguda 
optimització de les solucions previstes. 

7.2.4. Anàlisis de demandes de agua. 

 
El predimensionament de les canonades d'abastament en alta es preveu a partir 
del planejament previst per a l'àmbit d'estudi. 
 
Per a això, es va analitzar el " Planejament Derivat: Pla Parcial Urbanístic del 
sector Ampliació Catalunya Sud - La Foneria ".  INCASOL.  2008 - 2009, que és 
la informació que l' Ajuntament de Tortosa considera com a escenari de 
creixement per al moment del desenvolupament del present document. 
 
Respecte d'això, es va comptar amb dades de la planificació de l'àmbit d' estudi 
facilitades per INCASOL al maig 2009, els quals es presenten en la següent 
pàgina. 
 
En aquest sentit i considerant que el cabal demandat és de 285,84 l/s, s'estimen 
les dues canonades propostes en 400 mm PEAD cadascuna. 
 
Cal destacar que l'ACA ha desenvolupat el "Projecte constructiu de l'equipament 
del pou i la conducció fins al dipòsit per proveir el Polígon industrial Catalunya 
Sud (Tortosa)". Sobre això es va contemplar, entre altres, l'equipament del pou de 
bombament existent a la zona. La capacitat de la bomba a instal·lar és de 100 
m3/h (27,8 l/s), amb la qual cosa el subministrament d'aquesta instal·lació d'una 
fracció bastant reduïda de la demanda total de l'àmbit en estudi, fet que està 
destacat en aquest projecte en indicar que "el cabal subministrat" en cap cas és 
suficient per satisfer la demanda total però que constitueix una primera actuació 
per a l'obtenció d'una xarxa d'aprovisionament alternativa al CAT ( primera fase 
de les plantejades per l'Ajuntament de Tortosa)" . 
 
És igualment destacable que l'ACA preveu que l'explotació de l'aqüífer on se situa 
els pous del Projecte aquí assenyalat, atès que presenta condicions més 
favorables quant a capacitats de subministrament i qualitat. 
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7.2.5. Descripció de les instal·lacions 

 
El present projecte contempla la construcció de: 
 

 Infraestructura de captació d' aigua en els pous destinats a l'explotació, 
contemplant les perforacions i equipament corresponents, incloent els 
equips de bombament. 

 Canonades d'impulsió des dels pous fins a casetes d'àrea tècnica. 
 Casetes per a escomesa i instal·lacions elèctriques, instruments de 

mesura i telecontrol. Igualment, s'ha previst en aquesta fase de l’anàlisi 
la inclusió d'arquetes trenca càrrega del bombament procedent dels 
pous i equips de bombament per impulsar l'aigua des d'aquesta àrea 
tècnica fins als dipòsits a instal·lar al polígon industrial Catalunya Sud. 

 Canonades d'impulsió des d’àrea tècnica fins al sector de tractament i 
dipòsits a instal·lar al polígon industrial Catalunya Sud. 

 Les instal·lacions del tractament per a potabilització de l'aigua, en 
funció de la qualitat de l'aigua dels pous. 
 

Les canonades en alta es preveuen en PEAD PN 16, de 200 mm de diàmetre per 
a les procedents dels pous i després, a partir de les arquetes trenca càrrega, de 
400 mm cadascuna.  La major de les longituds estimades de les canonades de 
200 mm, des del sector dels pous fins a l'àrea tècnica arriba als 720 m.  La 
longitud de les dues canonades de 400 mm, des de l'àrea tècnica fins a arribar al 
sector on s'implantaran els dipòsits és de 4.350 m. 
 
Els desnivells a vèncer pels bombaments previstos en el sistema s'estimen en 
uns 85 m per al tram comprès entre l' àrea tècnica i el punt alt del polígon on 
s'ubicaran el tractament i el dipòsit i, per al tram comprès entre els pous i l'àrea 
tècnica,  dependrà de les profunditats a les quals s’instal·lin els equips de 
bombament en aquests pous, que, en considerar el cas de l'aqüífer profund, es 
poden contemplar escenaris que bé podran superar els 200 m de profunditat pel 
aqüífer profund. 
 
Al llarg de la traça s'inclouran les respectives arquetes per ventoses i desguassos 
corresponents. 
 

7.2.6. Relació de zones i encreuaments especials 

 
Per a la construcció de les canalitzacions de la xarxa en alta abans descrita, s'ha 
previst realitzar els següents encreuaments: 
 
Canal de l’Esquerre de l’Ebre:     1 
Carreteres de la Generalitat de Catalunya (N235):  1 
Ferrocarril Barcelona – Valencia:    1 
Transvasament del CAT (Existent i Projectat):   1 
 
 



  

Pla Especial d’Autorització Urbanística del Projecte de les Xarxes de Gas i d’Abastament d’Aigua  
al Polígon Industrial Catalunya Sud 

 
18 

7.2.7. Telemesura i Telecomandament 

 
S'estudiarà un sistema de Telemesura i Telecomandament, d'acord amb les 
condicions i requeriment que l'operadora del sistema, és a dir Aigües de Tortosa.  
 
En el cas que es cregui necessari en aquest estudi, es col·locaran les 
instal·lacions corresponents al cas.  
 

7.2.8. Instal·lacions electromecàniques 

 
Les instal·lacions elèctriques seran les necessàries per al correcte funcionament 
dels Sistemes de Bombament, Telemesura i Telecomandament adoptat i altres 
instal·lacions tècniques requerides pel projecte. Totes les instal·lacions 
elèctriques estaran dissenyades d'acord amb el vigent "Reglamento 
Electrotécnico de B.T." i de les seves "Instrucciones Complementarias". 
 
Des de la perspectiva d'equipament mecànic, es contemplen les bombes, equips i 
vàlvules a disposar en les estacions de bombament considerades en el projecte. 

7.2.9. Sistema de Comunicacions 

 
Es preveu al llarg de les canalitzacions en alta per al abastament d’aigua al 
polígon, la instal·lació del corresponent conducte protector del sistema de 
Telecontrol, format per un conducte per a la protecció de cables de 
telecomunicació, instal·lat en la mateixa rasa de les canonades d’aigua. Dins 
d'aquest conducte seran instal·lats els cables de Teleinformació corresponents, 
tot això d'acord al requeriment de l'empresa operadora del sistema i que indica el 
projecte constructiu d'aquest sistema d'abastament d'aigua. 
 
 

8. INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

 

8.1. PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL: 

 

8.1.1. PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES TERRES DE 
L’EBRE 

 
El Pla Territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, estableix sis 
àmbits d’aplicació dels Plans territorials parcials.  El territori que ens ocupa esta 
inclòs a l’àmbit del Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre (PTP), aprovat 
definitivament pel Consell Executiu el dia 27 de juliol de 2010. 
 
Aixi mateix, cal considera les directrius de paisatge del Pla, d’aplicació directa i 
obligatòria a tots els plans i projectes que afecten la imatge del territori o de les 
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seves condicions de percepció. Les directrius del paisatge són les determinacions 
que, basant-se en els catàlegs del paisatge, precisen i incorporen normativament 
les propostes d’objectius de qualitat paisatgística en els plans territorials parcials 
o en els plans directors territorials (article 12 de la Llei de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge). 
 
Mitjançant el sistema d’espais oberts, el Pla assenyala les parts del territori que 
han de ser preservades de la urbanització i, en general, dels processos que 
poguessin afectar-ne negativament els valors paisatgístics, ambientals, 
patrimonials i econòmics, sense perjudici de les actuacions que es poden 
autoritzar en les circumstàncies i condicions que les normes del Pla estableixen. 
El sistema d’espais oberts comprèn el sòl classificat com a no urbanitzable pel 
planejament urbanístic en el moment de l’aprovació del Pla.  
 
Al seu pas pel municipi de Tortosa, el traçat en projecte discorre concretament 
per les següents categories: 
 

- Sòl de protecció Especial: D’acord amb l’article 2.6 de les normes del 
PTP, comprèn aquell sòl que, pels valors naturals o de connectivitat 
ecològica, o per la localització en el territori, el Pla considera que és el més 
adequat per integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que 
ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del 
territori, que tenen diferents caràcters i funcions. 
 
D’acord amb l’apartat 6 de l’article 2.7 de les normes del Pla, els nous 
elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en espais 
de protecció especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta 
classe d’espais, han d’adoptar solucions que minimitzin els desmunts i 
terraplens, i evitaran interferir els connectors ecològics, corredors 
hidrogràfics i els elements singulars del patrimoni natural (hàbitats 
d’interès, zones humides i espais d’interès geològic). L’estudi d’impacte 
ambiental, quan sigui requerit per la naturalesa de l’obra, ha de tenir en 
compte la circumstància de la seva ubicació en espais de protecció 
especial. Quan no es requereixi l’estudi d’impacte ambiental és preceptiva 
la realització, dins l’estudi d’impacte i integració paisatgística que disposen 
les Directrius del paisatge, d’una valoració de la inserció de la 
infraestructura en l’entorn territorial que expressi el compliment de les 
condicions esmentades sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8 
del mateix article. 
 

- Sòl de protecció preventiva: D’acord amb l’article 2.10 de les normes del 
PTP, compren aquell sòl 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. 
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Pel que fa el sistema de assentaments del PTP, el traçat en projecte discorre per 
l’àrea especialitzada d’ús industrial corresponent a l’ampliació del polígon 
Catalunya Sud i la seva àrea d’extensió. Aquestes àrees queden regulades 
d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic general i les 
condiciones derivades de les estratègies que el PTP assenyala a cada àrea. 
 
Les directrius del paisatge són les determinacions que, basant-se en els catàlegs 
del paisatge, precisen i incorporen normativament les propostes d’objectius de 
qualitat paisatgística en els plans territorials parcials o en els plans directors 
territorials (article 12 de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge). Les 
directrius de paisatge del Pla són d’aplicació directa i obligatòria a tots els plans i 
projectes que afecten la imatge del territori o de les seves condicions de 
percepció. 
 
D’acord amb el contingut del Catàleg de paisatge de les Terres de l'Ebre, elaborat 
per l'Observatori del Paisatge, i aprovat definitivament el 16 de juliol de 2010, el 
traçat en projecte discorre íntegrament per l’unitat de paisatge fluvial de l’Ebre.  
 
Les Directrius del paisatge del Pla estableix com a criteri general per a tots els 
traçats d’infraestructures lineals minimitzar la fragmentació física del territori i els 
canvis de configuració dels terrenys necessaris per a la seva construcció.  
 

 
Delimitació de l’Unitat de Paisatge Fluvial de l’Ebre 

 
 

8.1.2. PROTECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES 

 
Part de la instal·lació afecta trams i zones afectades per les següents 
infraestructures dins del terme municipal de Tortosa:  
 

Canal de l’Esquerre de l’Ebre      
Carreteres de la Generalitat de Catalunya C-42 (N235) 
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Ferrocarril Barcelona – Valencia 
Transvasament del CAT (Existent i Projectat) 
Línia d’alta tensió aèria. 

 
-  - Protecció de la Infraestructura de la portada d’aigües de l’Ebre a les 

Comarques de Tarragona, àmbit Terres de l’Ebre. 
 
Aquesta instal·lació afecta la infraestructura hidràulica del Consorci d’Aigües de 
Tarragona, a l’ampara de la Revisió del Pla Especial de Protecció de la 
Infraestructura de la portada d’aigües de l’Ebre a les Comarques de Tarragona, 
àmbit Terres de l’Ebre, de caràcter supramunicipal, aprovat el 23-02-2007 i 
publicat al DOGC, núm. 4.851. de 5 d’abril de 2007. 
 
El present Pla Especial respecta la franja paral·lela de protecció de 20 i 10 m., 
que estableixen les mesures de protecció de l’esmentat Pla Especial. Així mateix, 
caldrà sol·licitar permís al Consorci d’aigües de Tarragona, previ a la llicencia 
municipal, per als moviments de terres, obres en el subsòl i encreuament que es 
pretenguin executar a les referides àrees a fi d’evitar que es produeixin danys o 
perjudicis en les conduccions o en les seves instal·lacions complementaries. 
 

8.1.3. PROTECCIÓ DE SISTEMAS 

 
Part de la instal·lació discorre dins zones afectades per el torrent del Pont Trencat 
i les zones inundables del riu Ebre i la seva afectació sobre l’espai de domini 
públic i servitud de la Zona Marítim Terrestre.  
 

- Afectació del sistema hidrològic: 
 
La conducció d’aigua encreuarà per la delimitació de la zona fluvial, sistema hídric 
i zona inundable del riu Ebre i per tant serà de aplicació les mesures de protecció 
establerta en la vigent legislació específica sobre la matèria, tant pel que fa 
referència a la conca o llit pròpiament dit, com als terrenys atermenats i zones de 
policia, que son objecte de servituds. 
 

- Afectació de la zona de protecció del sistema marítim terrestre: 
 
En el cas de la delimitació de la zona marítim terrestre, la instal·lació i localització 
dels pous de captació  proposats afecta el sistema marítim, d’acord amb la 
definició de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.  
 
El sistema marítim està regulat pel POUM de Tortosa com a sistema d’espais 
lliures i nomes es podrà permetre l’ocupació per aquelles activitats i instal·lacions 
que, per la seva naturalesa, no puguin tenir cap altre ubicació, i d’acord amb les 
determinacions del capítol Títol III de la Llei de Costes. 
 
Part de la instal·lació es troba dins de la franja de servitud de 100 metres 
d’amplada mesurada des del límit de la ribera de mar i per tant, les llicències 
municipals d’obres que incideixen en aquesta zona, queden condicionades fins 
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l’obtenció de l’autorització del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

 

 
 

 
 

Plànol d’ordenació del Pla Especial. 

 

8.2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL: 

 

8.2.1. Tortosa: 

 
El Planejament d’aquest municipi ve determinat per el Text Refós del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Tortosa, aprovat en data 25 de juliol de 
2007. 
 
Al seu pas pel municipi, el traçat en projecte discorre per sòl urbanitzable dins de 
l’ampliació prevista del polígon industrial Catalunya SUD, i per sòl no 
urbanitzable, concretament per les qualificacions següents: 
 
-10a Espais d’interès Agrícola d’Al·luvial: D’acord amb l’article 200 de les 
NNUU del POUM, aquesta zona comprèn els terrenys inclosos en la “unitat 
geomorfològica” definida com a “terrenys al·luvials de l’Ebre” que ocupen les dues 
ribes del riu amb una fondària que majoritàriament oscil·la entre els 100 i 500 mts. 
Són els espais més fèrtils del territori. Es tracta de terrenys absolutament plans 
amb pendents inferiors al 3%, amb un parcel·lari força fragmentat, com a resultat 
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de la seva important capacitat agrònoma. Aquesta qualificació incorpora la 
totalitat del sòl regulat en la categoria de Planes fluvial i deltaica, clau 2.2 del Pla 
Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre (PTPTE), ampliant la qualificació per a 
terrenys de sòl agrícola, clau 3.1 del PTPTE, establint per aquests sòls una 
regulació més restrictiva que l’establerta en el PTPTE. 
 
-10c Àrea agrícola amb pendent i forest: D’acord amb l’article 202, Aquesta 
zona comprèn terrenys majoritàriament agrícoles acompanyats de petites àrees 
forestals. Corresponen a les zones perimetrals del sistema serra de Cardó-el 
Boix. En general es tracta de terrenys amb pendent entre el 5 i el 10%.Són 
terrenys majoritàriament amb vocació agrícola, sense limitacions al tipus de 
conreus, no obstant i pel seu emplaçament en terrenys amb pendent s’hauran de 
prendre mesures particulars respecte la protecció del sòl i de forma especial per 
l’efecte de l’erosió que es pugui produir en les escorrenties d’aigua. Aquesta 
qualificació incorpora una mixtura de sòls regulats en la categoria de boscos i 
matollars, clau 2.1 del PTPTE i sòl agrícola, clau 3.1 del PTPTE, establint pels 
mateixos una regulació més restrictiva que l’establerta en el PTPTE, ja sigui per 
les seves condicions generals de regulació o per les limitacions establertes als 
components de paisatge que regula el Pla Municipal. 
 
-Clau C. Sistema viari: el traçat afecta part de la xarxa viaria territorial (Ct), així 
com espais de complementaris de la vialitat (Cv) que corresponen a els espais de 
protecció de carreteres. 
 

 
Sòl No urbanitzable. POUM de Tortosa 

 
Pel que fa el sòl urbanitzable, el traçat discorre per sòl urbanitzable delimitat i sòl 
urbanitzable no delimitat, concretament per les qualificacions següents: 
 
-Sector SUBnd5 Catalunya Sud III: El traçat discorre per part de aquest sector 
en sòl urbanitzable no delimitat que caldrà tramitar el corresponent Pla Parcial de 
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Delimitació i que correspon a reserves de sòl per a futures ampliacions del mateix 
polígon industrial. Aquest sector no es podrá desenvolupar fins que estigui ocupat 
com a mínim un 50% del Pla Parcial delimitat de Catalunya SUD. 
 
-Sector Catalunya SUD: El traçat discorre per part d’aquest sector en sòl 
urbanitzable delimitat i que actualment es troba en fase d’execució. El Pla Parcial 
Catalunya SUD es va aprovar definitivament en sessió del 20-03-2002 per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona. El traçat afecta la reserva de 
sistema viari del Pla Parcial. 
 

 
Zonificació Pla Parcial Catalunya SUD 

 

8.2.2. L’Aldea: 

 

L’Aldea té com a marc general el Text refós de les Normes subsidiàries de 

planejament de l'Aldea, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre mitjançant acord de 6 d’abril de 2005 i publicat 

al DOGC 4405 de 14 de juny de 2005.  

L’àrea de l’actuació inclosa al municipi de l'Aldea, es troba sobre terrenys classificats 

com a Sòl no urbanitzable ordinari, regulat als articles 136 i següents del 

planejament general esmentat.  

- Sòl no urbanitzable ordinari: compren aquells terrenys no aptes per 

urbanitzar i no inclosos dins del sòl “deltaic”·de especial protecció. 



  

Pla Especial d’Autorització Urbanística del Projecte de les Xarxes de Gas i d’Abastament d’Aigua  
al Polígon Industrial Catalunya Sud 

 
25 

 

9. JUSTIFICACIÓ DE LA COMPATIBILITAT AMB EL PLANEJAMENT 

URBANÍSTIC I SECTORIAL  

 

9.1. PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL: 

 

9.1.1. PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES TERRES DE 
L’EBRE 

 
Al seu pas pel territori, els nous elements d’infraestructures caldran complir les 
següents condicions: 
 
a) D’acord amb l’article 2.5 de les normes d’ordenació territorial, el Pla considera 
com a factors favorables per a l’autorització d’instal·lacions i infraestructures en 
els espais oberts que siguin d’interès públic. Amb la finalitat d’orientar 
l’autorització d’edificacions, instal·lacions i infraestructures en els diferents tipus 
d’espais oberts, i sense perjudici de les especificacions establertes per la 
legislació urbanística i la normativa sectorial, el Pla considera aquelles 
intervencions que són d’interès públic d’acord amb la legislació urbanística vigent. 
Als efectes de les determinacions d’aquest Pla Territorial, el projecte d’instal·lació 
de gas natural es considera infraestructures lineals (C1) i les instal·lacions de 
tractament del cicle de l’aigua es considera elements d’infraestructures (C2). 
 
b) D’acord amb l’article 2.8 de les normes del Pla, els nous elements 
d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en Espais de especial 
protecció, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe d’espais, han 
d’adoptar solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i evitaran interferir 
els connectors ecològics, corredors hidrogràfics i els elements singulars del 
patrimoni natural (hàbitats d’interès, zones humides i espais d’interès geològic). 
L’estudi d’impacte ambiental, quan sigui requerit per la naturalesa de l’obra, ha de 
tenir en compte la circumstància de la seva ubicació en espais de protecció 
especial.  
 
c) D’acord amb l’article 2.11 de les normes del Pla, els espais de protecció 
preventiva que mantinguin han de continuar subjectes a les limitacions pròpies 
del règim de sòl no urbanitzable, amb les especificacions que estableixi en cada 
cas el pla d’ordenació urbanística municipal i altres instruments de planejament 
urbanístic, si s’escau.  
 
e) Com totes les infraestructures especificades a l’article 2.5. de les normes 
d’ordenació territorial, les infraestructures ambientals, energètiques i de 
comunicacions que s’hagin d’ubicar necessàriament i de forma justificada en 
espais de protecció especial, s’han d’adoptar solucions que minimitzin el seu 
impacte i es procurarà especialment la racionalització i/o reordenació de les 
xarxes, d’acord amb l’article 2.19 de les esmentades normes.  
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Amb caràcter general, d’acord amb les especificacions del projecte i les 
regulacions del present Pla Especial, les canonades queden soterrades i es 
restaura la zona, excepte les Estacions de Regulació i Mesura prevista a 
l’ocupació de domini públic al municipi de Tortosa, dins de sòl de protecció 
preventiva.  
 
Respecte a el disseny de la xarxa, s’ha previst que les mides de les construccions  
seguin el més reduïdes possible i que la ubicació en el terreny sigui la mes 
adequada, minimitzant el seu impacte i s’ha procurat un disseny racional de les 
xarxes. Cal destacar la presència de la canonada d'ENAGAS que existeix en 
l'àmbit d'estudi, la qual en l'actualitat s'està desdoblant.  Aquestes canonades en 
alta, donada la seva rellevància i traçat, estableix un sector de servitud el 
precedent del qual permet considerar que el traçat de les noves canonades 
d'abastament d'aigua i gas al Polígon Industrial Catalunya Sud sigui paral·lel a 
aquestes existents, atesa la viabilitat que aquest escenari  planteja. La 
conformació d’aquest “corredor d’infraestructures” es coherent amb l’apartat 3 de 
l’article 2.19 de les Normes on es procurà la racionalització i ordenació de les 
xarxes en funció de la reducció de l’impacte sobre el territori. 
 

9.1.2. PROTECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SISTEMES 

 
- Protecció de carreteres: 

 
D’acord amb l’article 27 i 29 en relació a l’article 33 de la Llei 7/199, de 30 de 
setembre, de carreteres, permet les activitats i els usos en la zona de servitud i 
d’afectació que siguin compatibles amb la seguretat de la via, prèvia autorització 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
Per realitzar obres, instal·lacions o activitats en les zones de protecció de les 
carreteres, en els trams no urbans, queden recollides les condicions específiques 
a la normativa urbanística del Pla Especial i per la sol·licitud d’autorització del 
projecte tècnic, caldrà tenir en compte el compliment d’aquestes condicionants.  
 
D’acord amb el projecte tècnic d’autorització administrativa, els encreuament de 
Carreteres es realitzaran mitjançant rasa a cel obert, situant la canonada a una 
fondària que, com a mínim, serà la que sobre això s’indica a els plànols 
corresponents. A on no sigui possible, l’encreuament es realitzarà mitjançant una 
perforació horitzontal. 
 

- Protecció del sistema ferroviari 
 
El sòl en domini públic del ferrocarril i en zona de protecció de la infraestructura 
ferroviària, estarà subjecte a les limitacions i procediments per l’atorgament de les 
autoritzacions corresponents que es determinen a la Llei 39/2003, de 17 de 
novembre, del Sector Ferroviari i el seu Reglament de desenvolupament (RD 
2387/2004, de 30 de desembre). 
 
Per realitzar obres, instal•lacions o activitats en l'encreuament davall de les vies 
del ferrocarril que afecta la zona de Domini Públic i en la zona de protecció de la 
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infraestructura ferroviària,, s’ha d’ajustar a les condicions que s’especifica a la 
normativa del present Pla Especial  
 
 -Protecció de línies elèctriques: 
 
Pel que fa l’afectació de la zona de protecció de la línia elèctrica al terme 
municipal de Tortosa, al moment de realització de les obres, s’hauran de 
comunicar als serveis d’explotació FECSA/ENDESA, per la supervisió del 
acompliment dels requisits establert per la legislació sectorial vigent i mesures de 
seguretat i salut dels treballadors. 
 

- Protecció del sistema hidrològic: 
 

 
Pel que fa l’afectació dels torrents i rieres, per les obres, instal·lacions i els serveis 
sobre els terrenys del sistema hidràulic, s’haurà de disposar prèviament a l’inici 
dels treballs de la preceptiva autorització d’obres emesa per la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). Amb caràcter general el projecte tècnic 
d’autorització administrativa, caldrà preveure que l'encreuament serà realitzat per 
mitjà de rasa excavada a cel obert i la canonada serà soterrada i llastrada amb 
formigó "in situ". El rebliment de les rases, un cop la canonada ha estat col·locada 
al fons, es realitzarà amb les mateixes capes de materials que tenia 
originàriament, procurant aportar el material dens a l'última capa, per tal d'evitar 
l'erosió a la rasa excavada. Els marges d'aquests llits, un cop acabats els treballs, 
seran restituïts al seu estat original. 
 

- Zona de protecció del sistema marítim terrestre: 
 
En qualsevol cas, s’haurà de disposar de l’autorització del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, d’acord amb allò que estableix la 
disposició addicional cinquena, apartat segon, de la Llei de Costes, per obtenir la 
respectiva llicències municipals d’obres que incideixen en la zona de protecció del 
domini públic marítimo-terrestre. 
 

9.2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL: 

 
Amb caràcter general i d’acord amb l’article 68.4 del TRLUC, el present Pla 
Especial urbanístic es considera compatible amb el planejament urbanístic 
general, amb l’establiment de la qualificació com a sistema d’infraestructures i 
serveis tècnics el sòl que requereixi la implantació de les noves infraestructures, 
delimitada a els plànols d’ordenació, així com l’establiment de les condicions de 
caràcter urbanístic exigibles a la integració de la infraestructura en l’ordenació 
urbanística de l’entorn i normes específiques als que s’ha d’ajustar el projecte 
tècnic, als efectes de lo previst en l’article 93.4 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
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9.2.1. Tortosa: 

 
D’acord amb l’article 15 de les normes del POUM de Tortosa i en coherència amb 
l’article 67.1 del TRLUC, es poden elaborar plans especials per a l'execució 
directa d'obres corresponents a la infraestructura del territori o a elements 
determinants del desenvolupament urbà, pel que fa a l'assenyalament i 
localització de les infraestructures bàsiques relatives a les comunicacions 
terrestres i/o aèries, a la infraestructura hidràulica general, a l'abastament d'aigua, 
sanejament, subministrament d'energia elèctrica i resta de sistemes urbanístics 
generals i d'altres anàlogues d'acord amb les previsions d'aquest POUM, amb la 
col·laboració de les Administracions competents en la matèria i de les Entitats 
subministradores directament implicades en cada cas. 
 

9.2.1. L’Aldea: 

 
D’acord amb l’article 154 de les NNSS de l’Aldea, les instal·lacions d’utilitat 
pública i d’interès social es podran autoritzar en sòl no urbanitzable quan les 
característiques de la instal·lació o construcció no permeten la seva ubicació en 
altre classe de sòl, o bé que la utilitat pública o interès social derivin precisament 
de la seva ubicació en el medi rural. 
 
Les instal·lacions e infraestructures incloses dins del present Pla Especial es 
considerin d’interès públic ja que corresponen a dipòsits i instal·lacions de 
tractament necessàries pel subministrament als possibles consumidors 
comercials i industrials del  Polígon Industrial Catalunya Sud. Correspon a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona valorar la utilitat pública del 
present Pla Especial quan aquesta utilitat o interès no vingui atribuïda per la seva 
legislació específica. 
 
 

10. PROPOSTA D’ORDENACIÓ DEL PLA ESPECIAL 

 

10.1. Descripció de la proposta: 

 
Les xarxes d’abastament s’endinsen per parcel·les rústiques on predomina el 
cultiu de cítrics i oliveres. La zona d’inici del projecte (pous de captació) es troba 
dins de la plana al·luvial del riu Ebre.  
 
El traçat d’abastament d’aigua discorre per la Serra de Sant Nofre fins les 
immediacions de l’autovia C-42. Finalment el traçat proposat es troba dins del 
Polígon Industrial Catalunya Sud fins la implantació de un nou dipòsit d’aigua. 
 
El Pla Especial qualifica com a Sistema d’Infraestructures i Serveis Tècnics (clau 
S), l’ocupació permanent i perpètua dels terrenys destinats a l’àrea tècnica per al 
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manteniment i bombament de les canonades d’aigua. Aquest terreny es troba al 
bell mig de dues terrasses al·luvials, afavorint la seva integració paisatgística i per 
tant, la minimització dels seu impacte visual.  
 
També es qualifica com a Sistema d’infraestructures i serveis tècnics, dins del sòl 
urbanitzable, 3 noves àrees tècniques per la ubicació del nou dipòsit d’aigua, 
l’àrea de tractament d’aigua i la instal·lació d’un armari de regulació MOP 16 bar/ 
MOP -1 bar de la xarxa de subministrament de gas projectada. 
 
La resta de sòl comprès en l’àmbit del Pla Especial manté la qualificació vigent 
regida pel pla urbanístic general i derivat del municipi. 
 
Així mateix, la imposició de servitud perpètua de pas dels terrenys que s’indiquen 
en els plànols d’ordenació, dins de la qual anirà soterrada la canalització o 
canonada, juntament amb els accessoris, elements auxiliars i de senyalització 
d'aquesta, que siguin precisos, quedarà definida de la manera següent: 
 

- Secció AA’, BB’ i FF’: a 1,5 m., a banda i banda de l'eix del traçat de les 
conduccions, i com a mínim serà de 4 m. 

 
- Secció CC’ i DD’: a 1,5 m., a banda i banda de l'eix del traçat de la 

conducció, amb una separació mínim de 4 m. entre la conducció d’aigua 
en projecte i la conducció de gas en projecte. Com a mínim serà de 8 m. 

 
- Secció EE’: a 1,5 m.,  a banda i banda de l'eix del traçat de la conducció, i 

com a mínim serà de 3 m. 
 
La reserva de sòl i zones de protecció es delimiten a els plànols d’ordenació 
d’aquest Pla Especial i haurà de ser recollida pel respectiu Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) en la primera revisió que s’efectuï dels mateixos 
des de l’entrada en vigor del present Pla Especial, o en el planejament de 
desenvolupament que es determini. 
 

10.2. Paràmetres de la proposta: 

 
Superfície total de l’àmbit del Pla Especial:    5,82 Ha. 

 
   TTMM Tortosa:     5,76 Ha. 
   TTMM L’Aldea     0,06 Ha. 
 

Superfície total de protecció de sistemes (servitud)  3,99 Ha. 
Superfície total de serveis tècnics (ocupació de domini) 1,83 Ha. 
 

o Àrea de bombament d’aigua:      2.372 m2. 
o Dipòsit i tractament d’aigua:   15.961 m2. 
o Armari Regulació (Gas Natural):            4 m2. 

 
Classificació del sòl: 
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 Superfície total a sòl urbà i urbanitzable:  4,19 Ha. 
 Superfície total a sòl no urbanitzable:   1,63 Ha. 
 
Longitud total de les xarxes de subministrament : 
 
 Xarxa d’aigua:     4.891 ml. 
 Xarxa de Gas:     5.197 ml 
  Tram paral·lel a la xarxa d’aigua  1.894 ml. 
  Resta      3.303 ml. 

 
 

11. TRAMITACIÓ 

 
La formulació i tramitació del present Pla Especial, d’acord amb allò estipulat a 
l’article 67.1.e) del TRLUC, és d’obligat es preceptiu ja que la infraestructura a 
implantar afecta a dos municipis (Tortosa i l’Aldea) i a diverses classes de sòl (sòl 
urbanitzable i sòl no urbanitzable). 
 
Correspon a l’Ajuntament de Tortosa la tramitació per a l’aprovació inicial i 
l’aprovació provisional del Pla Especial, d’acord amb allò estipulat en el article 
85.3 del TRLUC, referit a els plans especial urbanístics a que es refereix el article 
67.1.e) del TRLUC. 
 
Correspon al Conseller de Territori i Sostenibilitat l’aprovació definitiva del Pla 
Especial, d’acord amb allò estipulat en el article 79.1.e)  del TRLUC. 
 
El procediment de tramitació del present Pla Especial es el següent: 
 

- Aprovació inicial per part de l’Ajuntament de Tortosa. 
- Tràmit d’informació pública per un termini d’un mes. (art. 85.4 TRLUC). 
- Sol·licitud d’informes a els organismes afectats (art. 85.5 TRLUC): 

o Direcció General de Costes. Ministeri de Medi Ambient. 
o Departament de costes de la Generalitat 
o Adif 
o Departament de carreteres de la Generalitat  
o Agència Catalana de l' Aigua (ACA) 
o Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) 
o Departament de medi ambient de la Generalitat 
o Consorci d'Aigües de Tarragona ( CAT ) 
o Regadius de Catalunya (REGSA) 

 
- Audiència al Ajuntament de l’Aldea per un termini d’un més, a continuació 

de la informació pública. (Articles 85.7 i 85.8 del TRLUC). 
- Aprovació provisional per part de l’Ajuntament de Tortosa 
- Aprovació definitiva per part del Conseller de Territori i Sostenibilitat 
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1.  Objecte i àmbit territorial 

 
1. L‟objecte d‟aquest Pla Especial és la regulació i protecció de la implantació 
de les xarxes de distribució i subministrament de gas natural i d‟abastament 
d‟aigua al Polígon Industrial Catalunya Sud, ubicat a els TT.MM. de Tortosa i 
l‟Aldea. 
 
2. Són objecte d‟aplicació per aquest Pla Especial: 
 

- La canonada de subministrament de gas natural. 
- Totes les construccions d‟obra civil que formin part de la infraestructura 

de subministrament de gas natural com els Armaris Reguladors, les 
arquetes, etc. 

- Qualsevol element principal o auxiliar que formi part de la infraestructura 
de subministrament de gas natural. 

- Les instal·lacions i construccions necessàries per la captació d‟aigua 
dels aqüífers presentes en l‟àmbit d‟actuació i qualsevol element 
principal o auxiliar que formi part de la infraestructura de distribució i 
subministrament d‟aigua potable. 

 

Article 2.  Àmbit del Pla Especial 

 
1. L‟àmbit del Pla Especial ve determinat per la superfície ocupada per les 

xarxes de subministrament de gas natural i abastament d‟aigua (entenent 
com a tal, la superfície que s‟afecta en concepte de zona de servitud) i per 
les condicions establertes per la Llei 34/1998, de 7 de Octubre, del Sector 
de hidrocarburos. Atès l‟exposat, l‟àmbit del present Pla Especial inclou una 
franja de servitud del traçat del projecte i l‟ocupació de domini de les 
instal·lacions, amb una superfície de 6,01 Ha. 
 

2. Totes les instal·lacions discorren dins dels Termes Municipals de Tortosa i 
L‟Aldea, a la província de Tarragona. 

 

Article 3.  Justificació i Marc legal 

 
1. El present Pla Especial acompleix i desenvolupa les previsions i 

determinacions del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d‟agost, pel qual s‟aprova 
el Text refós de la Llei d‟urbanisme (TRLUC) i el seu Reglament, Decret 
305/2006, de 18 de juliol (RLUC). 
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2. D‟acord amb l‟article 67.1 e) del Decret Legislatiu 1/2010, es podran 
redactar Plans especials urbanístics per a l‟execució directa d‟obres 
corresponents a la infraestructura del territori o als elements determinants 
del desenvolupament urbà. Aixa mateix, també seran vàlids per a la 
senyalització i la localització de les infraestructures bàsiques relatives a les 
comunicacions terrestres, marítimes i aèries, a la infraestructura hidràulica 
general, a l‟abastament d‟aigua, al sanejament, al subministrament 
d‟energia elèctrica i a la resta de sistemes urbanístics generals. Si la 
infraestructura afecta més d‟un municipi o diverses classes de sòl, la 
formulació i la tramitació del Pla especial són preceptives, sens perjudici del 
que estableix la legislació sectorial. 
 

3. En tant que el projecte s‟emplaça en Sòl no urbanitzable, la present 
normativa i d‟acord amb l‟article 47.4 del Decret Legislatiu 1/2010, estableix 
que el sòl no urbanitzable pot ésser objecte d‟actuacions específiques per a 
destinar-lo a les activitats o equipaments d‟interès públic que s‟hagin 
d‟emplaçar en el medi rural, entre les que s‟inclouen les xarxes de 
subministrament de gas natural i l‟abastament i el subministrament d‟aigua. 
 

4. Qualsevol referència del present Pla especial a la legislació urbanística 
vigent s‟ha d‟entendre en aquest marc. 

 

Article 4.  Vigència, revisió i modificació 

 
1. La vigència del Pla Especial és indefinida. Tanmateix pot procedir-se a la 

revisió o a la modificació puntual de les seves determinacions quan sigui 
conseqüència de modificació de les xarxes de gas natural i d‟abastament 
d‟aigua objecte del present Pla Especial. 
 

2. Si al llarg de la tramitació del pla s‟introdueixen canvis substancials (adopció 
de nous criteris respecte a l'estructura general o al model d'ordenació i/o a 
la classificació del sòl) en el document aprovat inicialment, abans de 
l‟aprovació definitiva de l‟expedient, aquest s‟ha de sotmetre novament a 
informe de la comissió territorial d‟urbanisme, segons l‟art. 112 del 
D.305/2006; altrament, quan els canvis del pla siguin “no substancials” es 
continuarà la tramitació sense necessitat de nova aprovació inicial. 
 

3. El Pla Especial entrarà en vigor l‟endemà de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

Article 5.  Obligatorietat 

 
1. Tant les administracions públiques com els particulars resten obligats al 

compliment de les disposicions d‟aquest Pla Especial. 
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2. Qualsevol autorització administrativa, llicència o acte administratiu que 
afecti l‟àmbit del Pla especial ha de justificar el compliment amb les 
determinacions del Pla. 

 

Article 6.  Desenvolupament del Pla especial 

 
El desenvolupament del Pla Especial correspon als ajuntaments afectats per a 
la instal·lació de les xarxes de gas natural i d‟abastament d‟aigua que el motiva, 
sense perjudici de les competències que corresponen a la Generalitat de 
Catalunya, o a altres organismes competents i als particulars o entitats. 
 

Article 7.  Contingut i interpretació 

 
1. El present Pla especial consta de la documentació següent: 

 
- Memòria 
- Normativa urbanística 
- Annexos 
- Plànols informatius i d‟ordenació 
- Estudi d‟Impacte i integració paisatgística 

 
2. Aquest Pla Especial es redacta d‟acord i a partir de les determinacions que 

de caràcter bàsic estableix l‟actual normativa urbanística dels municipis de 
Tortosa i L‟Aldea. En cas de produir-se contradiccions en la regulació del sòl 
i els usos entre diferents documents normatius, prevaldrà la determinació 
que impliqui nivells més alts de protecció del territori i dels seus valors 
patrimonials, tothora amb criteris sostenibilistes i de durabilitat dels 
recursos. Pel que fa a la possible contradicció entre referencies gràfiques i/o 
escrites, prevaldrà aquella que es precisi amb major detall. En qualsevol 
cas, es consideraran les disposicions de les regles d‟interpretació del 
planejament urbanístic que estableix l‟article 10 del Decret Legislatiu 
1/2010. 
 

3. Les possibles referències d‟aquesta normativa a la “legislació sectorial 
vigent”, “administració competent” o “administració actuant” s‟entenen 
respecte de l‟ordenament jurídic vigent a Catalunya, segons correspongui a 
cada matèria i en cada moment (legislació comunitària, estatal, autonòmica 
o local). 
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CAPÍTOL II. NORMES GENERALS D’ORDENACIÓ 

 

Article 8.  Definició 

 
1. La franja delimitada per l‟àmbit del Pla Especial manté la classificació i 

qualificació vigent regida pels plans urbanístics generals i derivats dels dos 
municipis afectats pel projecte. Només resta canviat els sòls mencionats en 
el punt 3 i 4 del present article. 
 

2. Tot el traçat de les canonades de gas natural i d‟abastament d‟aigua resta 
afectat per les zones de servitud i la zona d‟ocupació temporal, que 
composen la Franja de Protecció de la Infraestructura. 
 

3. Es qualifica com a sistema d‟infraestructures i serveis tècnics (clau S), 
l‟ocupació permanent i perpètua dels terrenys que s‟indiquen en els plànols 
d‟ordenació, en el vol, el sòl i el subsòl, necessàries per la ubicació de les 
instal·lacions i construccions de control, protecció i tractament de les xarxes 
de gas natural i d‟abastament d‟aigua. 
 

4. Queden afectats els terrenys per la imposició de servitud perpètua de pas 
que s‟indiquen en els plànols d‟ordenació, dins de la qual anirà soterrada la 
canalització o canonada, juntament amb els accessoris, elements auxiliars i 
de senyalització d'aquesta, que siguin precisos.  

 

Article 9.  Normes generals aplicables a la Franja de Protecció de les 
infraestructures 

 
1. Llevat que s‟indiqui el contrari en les presents normes urbanístiques, en tota 

la Franja de Protecció del present Pla Especial serà aplicable el següent: 
 

a) La imposició de servitud perpètua de pas d‟acord amb les franges que 
s‟indiquen en els plànols d‟ordenació, dins de la qual anirà soterrada la 
canalització o canonada, juntament amb els accessoris, elements 
auxiliars i de senyalització d'aquesta, que siguin precisos. Els límits 
d'aquesta franja quedaran definits de la manera següent: 

 Secció AA‟, BB‟ i FF‟: a 1,5 m., a banda i banda de l'eix del traçat 
de les conduccions, amb una amplada total mínima de 4 m.  

 Secció CC‟ i DD‟: a 1,5 m., a banda i banda de l'eix del traçat de 
la conducció, amb una separació mínima entre la conducció 
d‟aigua en projecte i la conducció de gas en projecte de 4 m. 
d‟amplada. La franja de servitud total serà de com a mínim de 8 
m. 

 Secció EE‟: a 1,5 m., a banda i banda de l'eix del traçat de la 
conducció, amb una amplada total mínima de 3 m.  
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Aquesta franja s'utilitzarà per instal·lar la canalització, i per a la seva 
renovació, vigilància i manteniment; per això es disposarà en aquesta 
franja del lliure accés del personal, elements i mitjans necessaris amb 
pagament dels danys que s'ocasionin en cada cas. 
Els límits d'aquesta franja quedaran dins dels d'ocupació temporal. 

b) La servitud d'ocupació temporal durant el període d'execució de les 
obres en una franja o pista on es farà desaparèixer tot obstacle, 
l'amplada màxima del qual serà la que s'indica en els plànols parcel·laris, 
amb pagament dels danys que s'ocasionin en cada cas. 

c) La prohibició d'efectuar treballs de llaurada, cavada o d'altres d'anàlegs, 
a una profunditat superior a cinquanta centímetres en la franja a què es 
refereix l'apartat a d‟aquest article. 

d) La prohibició de plantar arbres o arbusts de tija alta i efectuar moviment 
de terres en la franja a què es refereix l'apartat a d‟aquest article. 

e) No serà permès de bastir edificacions o construccions de qualsevol tipus 
encara que tinguin caràcter provisional o temporal,  ni efectuar cap mena 
d'acte que pugui danyar o pertorbar el bon funcionament, vigilància, 
conservació, reparacions i substitucions necessàries, quan pertoqui, de 
la canalització i de les seves instal·lacions auxiliars, a les següents 
distàncies mesurades a banda i banda de l'eix de la canalització 
instal·lada. 

f) Pressió màxima de servei efectiva igual o inferior a 16 bar:1,5 metres 
 
2. Això no obstant, en casos especials i quan per raons molt justificades no es 

pugui observar el que s'ha indicat, s'haurà de sol·licitar autorització a la 
Direcció General d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, els 
quals podran concedir-la, prèvia petició de l'informe a Gas Natural SDG, 
S.A. i a aquells Organismes que consideri convenient consultar. 
 

3. El que s'ha indicat en tots els apartats anteriors no serà d'aplicació en els 
béns de domini públic. 
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CAPÍTOL III. ZONIFICACIÓ 

 

Article 10.  Sistema d’infraestructures i serveis tècnics (clau S) 

 
1. Compren els terrenys d‟ocupació permanent i perpètua de les parcel·les 

que s'indiquen en els plànols d‟ordenació, en el vol, el sòl i el subsòl, 
necessàries per a la construcció de dipòsits, estacions de bombament i 
altres instal·lacions especifiques pròpies i relatives de la xarxa de 
subministrament de gas i aigua. 

 
2. S'identifica en els plànols d'ordenació amb la clau S. 
 
3. Pel que fa els paràmetres urbanístics i usos compatibles, s‟estarà al que 

disposen els articles 130 a 134 de la Normativa del POUM de Tortosa. 
 

Article 11.  Zona de servitud permanent 

 
1. Compren els espais lliures de la franja de protecció per instal·lar la 

canalització, i per a la seva renovació, vigilància i manteniment de la 
imposició de servitud perpètua de pas dels terrenys que s‟indiquen en 
els plànols d‟ordenació, dins de la qual anirà soterrada la canalització o 
canonada, juntament amb els accessoris, elements auxiliars i de 
senyalització d‟aquesta, que siguin precisos.  
 

2. Un cop construïda la infraestructura, els terrenys inclosos en l‟àmbit del 
Pla Especial que no resultin afectats per les servituds corresponents, 
mantindran les condicions i paràmetres previstos pel planejament 
urbanístic vigent.  

 

Article 12.  Usos admesos  

 
1. Usos d‟interès públic, d‟acord amb l‟apartat 4 de l‟article 47 del Decret 

Legislatiu 1/2010. Entre aquests s‟hi entenen les instal·lacions de 
subministrament i distribució objecte d‟aquest Pla especial. 
 

2. Construccions i instal·lacions vinculades a l‟execució, el manteniment i el 
funcionament propis de la xarxa de gas natural i d‟abastament d‟aigua. 
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CAPÍTOL IV. NORMES GENERALS DE PROTECCIÓ 

 

Article 13.  Protecció de carreteres 

 
1. Els sòls en domini públic de carreteres i en zona de servitud i zona 

d‟afectació de carreteres, estarà subjecte a les limitacions i procediments 
per l‟atorgament de les autoritzacions corresponents que es determinen 
al Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d‟agost, pel qual s‟aprova el Text refós 
de la Llei de Carreteres. 
 

2. Per realitzar obres, instal·lacions o activitats en el dominí públic i zones 
de servitud, línia d‟edificació i zona d‟afectació de la carretera C-42, s‟ha 
d‟ajustar a les condicions que s‟especifica tot seguit: 
a) L‟empresa adjudicatària de les obres haurà de sol·licitar per cada 

encreuament un permís específic per tal de realitzar les actuacions 
que es proposen. 

b) Per realitzar l‟encreuament s‟haurà mitjançant perforació horitzontal, 
de manera que no s‟afectarà el ferm de la carretera ni al trànsit. El 
registres s‟hauran de situar fora del domini públic de la carretera. 

c) L„instal·lació ha d‟anar allotjada dins una canonada de diàmetre 
suficient per poder detectar les avaries i poder-les reparar sense 
necessitat d‟obrir cap rasa ni haver d‟afectar al trànsit. La profunditat 
de col·locació de la canonada sota la rasant de la carretera, amidada 
a l‟aresta més propera, ha de ser com a mínim d‟1,5 metres. Aquesta 
canonada es prolongarà com a mínim fins la zona de servitud sempre 
que es pugui. 

d) Totes les canonades que s‟instal·lin i els pous d‟empenta i sortida es 
situaran fora de la zona de domini públic de la carretera. 

e) En cas d‟executar casetes de bombes de canonada de reg, o altres 
construccions, s‟hauran de situar per darrera de la línia d‟edificació. 

f) En caso que hi s‟hagi d‟executar algun paral·lelisme, s‟haurà de 
situar per fora de la zona de servitud. 

g) Es senyalitzaran les obres d‟acord amb la norma 8.3-IC del Ministeri 
de Foment. 

h) Prèviament a l‟execució de qualsevol obra o actuació que es vulgui 
fer en la zona de servitud, la zona d‟afectació i en domini públic de la 
carretera, s‟ha de demanar la preceptiva autorització al Servei 
Territorial de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya. 
 

3. Un cop s‟hagi aprovat definitivament per la Comissió d‟Urbanisme el 
present Pla Especial, cal que es lliuri una còpia de la documentació 
definitivament aprovada, de la part del planejament que afecti les 
competències en matèria viària al Servei Territorial de Carreteres de 
Terres de l‟Ebre. 
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Article 14.  Protecció del sistema ferroviari 

 
1. El sòl en domini públic del ferrocarril i en zona de protecció de la 

infraestructura ferroviària, estarà subjecte a les limitacions i 
procediments per l‟atorgament de les autoritzacions corresponents que 
es determinen a la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector 
Ferroviari i el seu Reglament de desenvolupament (RD 2387/2004, de 
30 de desembre). 
 

2. Per realitzar obres, instal·lacions o activitats en la Zona de Domini Públic 
i en la Zona de protecció de la infraestructura ferroviària,, s‟ha d‟ajustar a 
les condicions que s‟especifica tot seguit: 

a) En l'encreuament davall de les vies del ferrocarril, s'haurà 
d'instal•lar un tub de protecció de la conducció de gas 8m. més 
enllà per ambdós costats, de l'aresta d'explanació. En el cas que 
el tub de protecció sigui de formigó, s'haurà de justificar la classe 
del tub segons norma ASTM-C76M. Quan sigui d'acer, haurà de 
contemplar-se un mètode de protecció contra la corrosió 
(protecció catòdica o recobriment amb material aïllant, com per 
exemple fibra de vidre). El sol•licitant no podrà canviar el tipus de 
tub sense autorització de l'ADIF. 

b) La profunditat del tub de protecció ha de ser almenys de 2,20 m., 
en el cas de tubs de protecció de diàmetre menor a 800 mm o de 
2,80 m en el cas de tubs de diàmetre igual o major de 800 mm, 
mesurats des de la clau superior del tub, fins a la cota superior del 
carril més davall. La dita profunditat haurà de ser prou perquè el 
tub de protecció donares almenys 1m dels servicis d'ADIF 
soterrats, que s'identifiquen en el punt d'encreuament. 

c) El peticionari queda obligat a la construcció, fora de la zona de 
domini públic i a un costat i a l'altre de la línia ferroviària, de dos 
arquetes amb vàlvula de tancament. 

d) Previ a l'inici dels treballs, es realitzarà pel sol•licitant la 
localització i identificació de la profunditat dels cables i servicis 
que vagin a un costat i a l'altre de la via, per exemple per mitjà de 
georadar, remetent el corresponent informe l'ADIF. 
 

Article 15.  Protecció del sistema marítim-terrestre 

 
1. De conformitat a la Llei 22/1988, de 28 de juliol de Costes i el Real 

Decret 1471/1989, de 1 de desembre pel qual s‟aprova el Reglament 
General de desenvolupament de la Llei de Costes, els sòls del domini 
públic marítim-terrestre (DPMT) son sòls sempre de propietat demanial 
de l‟estat, i qualsevol actuació que es vulgui fer dins del seu àmbit, està 
subjecte a concessió prèvia de l‟administració de Costes. 
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2. El sòl col·lindant amb el DPMT, estarà subjecte a les limitacions i 
servituds que es determinen a la Llei de Costes i el seu Reglament de 
desenvolupament.  
 

3. El projecte constructiu de les instal·lacions i serveis al que fa referencia 
el present Pla Especial, caldrà minimitzar els impactes que les obres 
puguin tenir sobre la zona de servitud i el compromís de reposar 
correctament els sòls afectats per la instal·lació de les canonades i els 
pous de captació. 
 

4. La zona de servitud de trànsit, haurà quedar sempre expedita pel pas de 
vianants, inclòs durant l‟execució de les obres. En casos d‟afectació per 
l‟execució de les obres, s‟hauran de oferir solucions de pas alternatives. 
 

5. Per qualsevol actuació que es vulgui fer en la zona de servitud de 
protecció o de trànsit del DPMT, s‟haurà de disposar prèviament a l‟inici 
dels treballs de la preceptiva autorització del Servei de Costes del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 

Article 16.  Protecció del sistema hidràulic 

 
1. La protecció de les aigües i la gestió, urbanització, l‟ús i conservació de 

l‟àrea de ribera propera al sistema hidràulic (que inclou les àrees 
inundables per períodes de retorn de 500 i 100 anys, i zones de policia 
d‟aigües), es regirà amb caràcter general per la legislació sectorial 
vigent, i en particular pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, 
pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei d‟aigües (TRLA), pel Reial 
Decret 849/1986, d‟11 de abril, pel qual s‟aprova el Reglament de 
Domini Públic Hidràulic (RDPH) i l‟art. 6 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s‟aprova el Reglament de la Llei d‟urbanisme (RLU). 
 

2. Per les obres, instal·lacions i els serveis sobre els terrenys del sistema 
hidràulic, s‟haurà de disposar prèviament a l‟inici dels treballs de la 
preceptiva autorització d‟obres emesa per la Confederació Hidrològica 
de l‟Ebre (CHE). 

 

Article 17.  Protecció de les línies elèctriques 

 
1. A la franja en la qual queda inclosa la zona de servitud de la línia 

elèctrica cal garantir les distàncies horitzontals mínimes de seguretat 
establertes a l‟apartat 5 de la ITC-LAT 07 del Real Decret 223/2008, de 
15 de febrer, pel qual s‟aprova el Reglament sobre condicionants 
tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d‟alta tensió i las 
seves instruccions tècniques complementaries ITC-LAT 01 a 09. 
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2. Per les obres, instal·lacions i els serveis sobre els terrenys dins de la 
zona de servitud de la línia elèctrica, al moment de realització de les 
obres, s‟hauran de comunicar als serveis d‟explotació FECSA/ENDESA, 
per la supervisió del acompliment dels requisits establert per la legislació 
sectorial vigent i les mesures de seguretat i salut dels treballadors. 

 

Article 18.  Protecció de les infraestructures de la portada d’aigües de 
l’Ebre a les comarques de Tarragona 

 
1. En sols inclosos dins de l‟àmbit de protecció de la infraestructura 

hidràulica objecte de explotació per part del Consorci d‟aigües de 
Tarragona, estarà subjecte a les limitacions i procediments per 
l‟atorgament de les autoritzacions corresponents que es determinen a la 
Revisió del Pla Especial de protecció de la infraestructura d‟aigües de 
l‟Ebre a les comarques de Tarragona, al terme municipal de Tortosa i 
formulada i trames per el Consorci d‟aigües de Tarragona, i tramitada 
per la Comissió Territorial d‟Urbanisme de les Terres de l‟Ebro. 
 

2. A les franges de protecció de la infraestructura hidràulica, d‟acord amb 
els articles 9 i 13 de les normes urbanístiques del referit Pla Especial, no 
es permetran edificacions de cap tipus i s‟haurà de sol·licitar permís al 
Consorci d‟aigües de Tarragona, previ a la llicencia municipal, per als 
moviments de terres i obres en el subsòl que es pretenguin executar a 
les referides àrees a fi d‟evitar que es produeixin danys o perjudicis en 
les conduccions o en les seves instal·lacions complementaries. 

 

Article 19.  Protecció ambiental i paisatgística  

 
1. Les disposicions dels apartats següents d‟aquest article, de caràcter 

ambiental i paisatgístic per l‟execució de les obres, instal·lacions i 
serveis del present Pla Especial, han de ser concretades en els 
projectes constructius que lo desenvolupen, sempre que tècnicament o 
econòmicament resultin possible. En cas contrari, aquests documents 
hauran de justificar la impossibilitat de compliment.  
 

2. Condicions per tal de preservar el sòl i el paisatge: 
a) Caldrà ubicar les zones d‟abassegaments de materials i el parc 

de la maquinària en zones de baixa sensibilitat ambiental. 
b) S‟hauran de realitzar les operacions de restauració-integració 

paisatgística simultàniament a les operacions d‟obra; minimitzant 
el temps sense tractament antierosió de les superfícies 
denudades. 

c) Caldrà no deixar aplecs i amuntegaments temporal de terres. 
d) Es minimitzarà al màxim el perímetre on s‟actuï, delimitant-lo i 

deixant sense afecció la vegetació present al seu voltant. 
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e) Caldrà, que en cas de necessitat de terres, aquestes provinguin 
d‟una explotació degudament legalitzada. En cas d‟excedents de 
terres, caldrà portar-les a un abocador autoritzat. 

f) No s‟afectaran el marges de pedra seca existents. 
 

3. Condicions per tal de preservar la qualitat atmosfèrica: 
a) Minimitzar l‟aixecament de pols en les operacions d‟obertura de 

rases. 
b) Caldrà netejar les pales, culleres i altres elements de la 

maquinaria d‟obra abans de sortir a les vies públiques. 
 

4. Condicions per tal de preserva la vegetació: 
a) Caldrà evitar el deteriorament de la vegetació adjacent a la zona 

d‟obres establint mesures de protecció o regant periòdicament les 
àrees exposades on es realitzin desplaçaments i moviments de 
maquinària. 

b) Durant la fase d‟obres de la instal·lació del dipòsit d‟aigua s‟haurà 
de tenir especial cura en no afecta a les espècies protegides de 
margalló (Chamaerops humilis) que es troben a la zona de lo Mas 
dels Frares. 
 

5. Condicions d‟integració paisatgística: 
a) Caldrà realitzar un cromatisme dels edificis i dels elements 

d‟emmagatzematge i manteniment acord amb els components del 
paisatge dels voltants. Pel que fa a la zona de manteniment tècnic 
i bombeig d‟aigua s‟ha escollit uns colors crus i marronosos, 
acords amb les façanes dels masos més propers. 

b) El tancat perimetral haurà de ser al més permeable possible. 
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CAPÍTOL V. GESTIÓ URBANÍSTICA 

 

Article 20.  Sistema d’actuació  

 
1. Es preveu que el sistema d‟actuació d‟aquest Pla Especial per tal 

d‟adquirir els sistemes de serveis tècnics sigui per expropiació, regulat 
en els articles 152 a 155 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d‟agost, pel 
qual s‟aprova el Text Refós de la Llei d‟Urbanisme de Catalunya 
(TRLUC). 
 

2. L‟execució del present Pla Especial correspon a l‟Ajuntament de Tortosa 
com a administració actuant i beneficiari. 
 

3. El present Pla Especial legitimarà en general l‟expropiació de qualsevol 
bé o dret afectat per l‟execució del projecte, comportant la declaració 
d‟utilitat pública i necessitat d‟ocupació dels béns i drets a adquirir 
mitjançant expropiació. 
 

4. D‟acord amb el que disposa l‟article 113 del TRLUC, l‟administració 
expropiadora pot optar entre tramitar l‟expropiació individualment per a 
cada finca o tramitar-ne la taxació conjunta d‟acord amb el procediment 
legalment establert. En el cas de l‟aprovació definitiva del projecte de 
taxació conjunta, implica la declaració d‟urgència de l‟ocupació dels béns 
i drets afectats a l‟empara del que disposa l‟article 113.e) del TRLUC. 

 

Article 21.  Pla d’etapes 

 
Es fixa un termini d‟1 any per a l‟obtenció dels terrenys necessaris per a la 
ubicació de les instal·lacions i equips definits com sistema de serveis tècnics. 
 

Article 22.  Règim sancionador 

 
L‟incompliment de la normativa establerta en aquest Pla Especial autoritzarà al 
òrgan promotor a instar l‟administració urbanística competent l‟inici del 
corresponent expedient urbanístic acadèmic sancionador d‟acord amb el Títol 
7è relatiu a protecció de la legalitat urbanística del Decret Legislatiu 1/2010. 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 

 
Les determinacions del present Pla Especial, en terrenys classificats de sòl 
urbanitzable, hauran de ser tingudes en compte en la redacció del corresponent 
pla parcial urbanístic a formular per que les limitacions expressades no 
suposen minva d‟edificabilitat del total del sector. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 

 

L‟aprovació del Pla Especial, en virtut de l‟article 67 del Decret Legislatiu 
1/2010, pel qual s‟aprova el text refós de la Llei d‟urbanisme, habilita a 
l‟administració competent per a executar les obres o les instal·lacions 
corresponents, sens perjudici de l‟exigibilitat de les llicències i autoritzacions 
administratives que siguin preceptives i sens perjudici del que estableix la 
legislació sectorial.  
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA  

 
Durant l‟execució de les obres o les instal·lacions corresponents, en cas de ser 
afectat algun camí municipal o d‟ús agrícola mines i bases agrícoles d‟aigua o 
altres construccions de caràcter agrícola i ramader en us hauran de ser 
degudament restaurades per deixar-les en el seu estat inicial. Així mateix, en 
cas de necessitar una zona d‟acumulament de materials, aquesta s‟haurà 
d‟ubicar en terrenys no ocupats per una activitat agrícola. 
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ANNEX 1:  

INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DEL 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA 
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ANNEX 2:  

RELACIÓ DE PARCEL·LES AFECTADES PEL PLA ESPECIAL 
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INFORMACIÓ CADASTRAL RÚSTICA 

T.M. TORTOSA: 

 

NÚM. 
FINCA 

POLÍGON PARCEL.LA SUBPARCEL.LA NATURALESA 
SUP. 

SERVITUD    
(m2) 

SUP. 
EXPROP           

(m2) 
REFCAT 

1013 30 2 a R 638,39 15.961,49 43157A03000002 

1014 30 2 b R 1.053,01   43157A03000002 

1015 30 2 c R 34,89   43157A03000002 

1016 30 7 a R 61,59   43157A03000007 

1017 30 42   R 3,88   43157A03000042 

1018 30 52 a R 42,86   43157A03000052 

1019 30 54   R 68,49   43157A03000054 

1020 30 55 a R 274,54 4,00 43157A03000055 

1021 30 56 b R 211,60   43157A03000056 

1022 30 58   R 667,13   43157A03000058 

1023 30 58 b R 7,10   43157A03000058 

1024 30 59 a R 247,65   43157A03000059 

1025 30 59 d R 194,83   43157A03000059 

1026 30 60 a R 419,85   43157A03000060 

1027 30 61 a R 528,32   43157A03000061 

1028 30 62   R 296,58   43157A03000062 

1029 30 63 a R 254,31   43157A03000063 

1030 30 64 b R 135,06   43157A03000064 

1031 30 66 a R 380,82   43157A03000066 

1032 30 67 e R 411,18   43157A03000067 

1033 30 68 a R 168,42   43157A03000068 

1034 30 83   R 178,22   43157A03000083 

1035 30 9002   R 26,69   43157A03009002 

1036 32 9007   R 39,13   43157A03209007 

1037 34 30   R 419,61   43157A03400030 

1038 34 32   R 690,82   43157A03400032 

1039 34 35   R 804,43   43157A03400035 

1040 34 41 a R 817,53   43157A03400041 

1041 34 42   R 211,65   43157A03400042 

1042 34 46 a R 1.795,69   43157A03400046 

1043 34 68   R 434,73   43157A03400068 

1044 35 43 a R 10,39   43157A03500043 

1045 35 9007   R 16,05   43157A03509007 

1046 37 15 a R 2,70   43157A03700015 

1047 37 15 b R 22,10   43157A03700015 

1048 38 1 a R 1.063,10   43157A03800001 

1049 6 1   U 109,47   43157A03509000 

1050 10 4   U 30,41   43157A03709000 

1051 34 31   R 611,68   43157A03400031 

1052 34 43   R 1.060,34   43157A03400043 

1053 34 45   R 397,50   43157A03400045 

1054 34 69   R 924,18   43157A03400069 

1055 34 9003   R 239,21   43157A03409003 

1056 34 9008   R 159,34   43157A03409008 

1057 34 9009   R 229,83   43157A03409009 

1058 37 23 a R 2.117,42 982,04 43157A03700023 

1059 37 9006   R 24,45   43157A03709006 

1060 30 43   R 15,92   43157A03000043 

1061 30 44   R 62,22   43157A03000044 

1062 30 64 a R 559,16   43157A03000064 

1063 30 64 c R 18,37   43157A03000064 

1064 30 65 a R 292,20   43157A03000065 
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NÚM. 
FINCA 

POLÍGON PARCEL.LA SUBPARCEL.LA NATURALESA 
SUP. 

SERVITUD    
(m2) 

SUP. 
EXPROP           

(m2) 
REFCAT 

1065 30 67 a R 271,24   43157A03000067 

1066 30 9004   R 42,34   43157A03009004 

1067 30 9013   R 94,21   43157A03009013 

1068 30 9017   R 317,37   43157A03009017 

1069 31 9001   U 9.187,83   43157A03109001 

1070 31 60001   R 44,36   43157A03160001 

1071 31 60003   R 14,95   43157A03160003 

1072 64541 1   U 1.873,49   43157A03309008 

1073 34 12 a R 1.528,77   43157A03400012 

1074 33 9005   R 350,83   43157A03309005 

1075 37 9020   R 77,41   43157A03709020 

1076 38 9029   R 14,83   43157A03809029 

1077 38 9024   R 103,60   43157A03809024 

1078 38 9005   R 296,09   43157A03809005 

1079 37 18 c R 9,36 1.390,47 43157A03700018 

1080 34 23   R 2.628,17   43157A03400023 

 

INFORMACIÓ CADASTRAL URBANA 

T.M. TORTOSA: 

 

NÚM. FINCA PARCEL.LA NATURALESA SUP. SERVITUD    (m2) REFCAT 

1089 22 U 42,02 7059922BF9175G 

1081 25 U 171,18 6756525BF9165F 

1082 26 U 30,87 6756526BF9165F 

1083 6 U 415,53 7253306BF9175C 

1084 5 U 491,95 7253305BF9175C 

1085 3 U 128,55 6454103BF9165C 

1086 2 U 1139,01 6454102BF9165C 

1087 7 U 520,20 7253307BF9175C 

1088 4 U 58,48 7253304BF9175C 

 

INFORMACIÓ CADASTRAL RÚSTICA 

T.M. L’ALDEA: 

 
NÚM. 
FINCA 

POLÍGON PARCEL.LA SUBPARCEL.LA NATURALESA 
SUP. SERVITUD    

(m2) 
REFCAT 

2005 3 20 A R 664,55 43184A00300020 

2006 3 9000   X 1.353,01 43184A00309000 

 
INFORMACIÓ CADASTRAL URBANA 

T.M. L’ALDEA: 

 

NÚM. FINCA PARCELA NATURALESA 
SUP. SERVITUD    

(m2) 
REFCAT 

2007 1 U 48,11 7448301BF9174N 

2008 4 U 32,41 7447101BF9174N 

2009 3 U 35,68 7447102BF9174N 

2010 9 U 6,56 7445101BF9174N 
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ANNEX 3:  

INFORME D’AL•LEGACIONS  I  CONSULTES SECTORIALS AL DOCUMENT 

D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL D’AUTORITZACIÓ URBANÍSTICA 

D’INFRAESTRUCTURES DEL PROJECTE DE LES XARXES DE GAS I 

D’ABASTAMENT D’AIGUA AL POLÍGON INDUSTRIAL CATALUNYA SUD. 



ASSUMPTE:  INFORME D’AL·LEGACIONS  I  CONSULTES 

SECTORIALS DEL PLA ESPECIAL D’AUTORITZACIÓ 

URBANÍSTICA D’INFRAESTRUCTURES DEL PROJECTE DE 

LES XARXES DE GAS I D’ABASTAMENT D’AIGUA AL POLÍGON 

INDUSTRIAL CATALUNYA SUD. 

 

1 ORIGEN DE LES APORTACIONS. 

 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tortosa, en sessió ordinària celebrada del 4 de 

juliol de 2011, es va aprovar inicialment el pla especial d’infraestructures del projecte de les 

xarxes de gas i d’abastament d’aigua al polígon industrial Catalunya Sud, redactat pels serveis 

tècnics de l’Ajuntament de Tortosa.  

De conformitat amb el que es disposa a l’article 85 del DL 1/2010, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei d’urbanisme, es sotmet a informació pública pel termini d’un mes , publicat al 

BOPT No.161 amb data 14-07-2011.  

Simultàniament al tràmit d’informació pública, es va concedir audiència a l’Ajuntament de 

l’Aldea i es va sol·licitar informe a els següents organismes afectats pel pla especial per raó de 

llurs competències sectorials: 

 

 Direcció General de Costes. Ministeri de Medi Ambient. 

 Direcció General de Costes del Departament de Territori i sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya. 

 Adif 

 Direcció General de carreteres del Departament de Territori i sostenibilitat de la 

Generalitat  

 Agència Catalana de l' Aigua (ACA) 

 Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) 

 Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de les Terre de l’Ebre. 

 Consorci d'Aigües de Tarragona ( CAT ) 

 Regs de Catalunya (REGSA) del Departament d’agricultura, ramaderia, pesca i medi 

natural de la Generalitat de Catalunya. 



 

1.1 Informes emesos per les administracions afectades 

(organismes consultats) 

Durant aquest procés d’informació pública, i en data de redacció d’aquest informe,  s’han rebut 

un total de 9 informes per part d'administracions. 

 

No. RE Administració Resposta 

1 04/08/2011 Adif 
favorable amb 
prescripcions 

2 04/08/2011 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 

Catalunya. 
favorable 

3 09/08/2011 
Oficina de Medi Ambient de les Terre de l’Ebre del 

Departament de Territori i sostenibilitat. 
favorable amb 
prescripcions 

4 11/08/2011 Consorci d'Aigües de Tarragona ( CAT ) 
favorable amb 
prescripcions 

5 12/09/2011 
Servei Territorial de Mobilitat a les Terre de l'Ebre del 

Departament de Territori i sostenibilitat  
favorable amb 
prescripcions 

6a 16/09/2011 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 

del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino. 

Desfavorable. 

6b 17/10/2011 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 

del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino. 

Favorable 

7 16/09/2011 
Servei de Costes del Departament de Territori i 

Sostenibilitat 
favorable amb 
prescripcions 

8 26/09/2011 Agència Catalana de l'Aigua Favorable 

9 18/10/2011 Confederación hidrográfica de l'Ebro Favorable 
 

1.2 Al·legacions presentades en la fase d’informació pública 

Es llisten a continuació el nombre d’al·legacions presentades, amb la conclusió del seu 

tractament.  

Num. AL.LEGACIÓ  Num. REGISTRE DATA REGISTRE REMITENT 

1 - 12-09-2011 Ajuntament de l’Aldea 

 

 



2 Tractament i resposta als informes sectorials: 

 

No. 
Data de 
registre 

Administració 

01 04/08/2011 Adif 

a. Resum de l'informe 

 Favorable amb prescripcions 

b. Peticions concretes 

-Cal tenir en compte les zones de protecció del ferrocarril i el procediment per el atorgament 
de les autoritzacions corresponents. 
-Cal tenir en compte les condicions especifiques per els encreuament amb el ferrocarril: 

 En l'encreuament davall les vies del ferrocarril, s'haurà d'instal·lar un tub de protecció 
de la conducció de gas 8m. més enllà per ambdós costats, de l'aresta d'explanació. En 
el cas que el tub de protecció siga de formigó, s'haurà de justificar la classe del tub 
segons norma ASTM-C76M. Quan siga d'acer, haurà de contemplar-se un mètode de 
protecció contra la corrosió (protecció catòdica o recobriment amb material aïllant, 
com per exemple fibra de vidre). El sol·licitant no podrà canviar el tipus de tub sense 
autorització de l'ADIF. 

 La profunditat del tub de protecció ha de ser almenys de 2,20 m., en el cas de tubs de 
protecció de diàmetre menor a 800 mm o de 2,80 m en el cas de tubs de diàmetre 
igual o major de 800 mm, mesurats des de la clau superior del tub, fins a la cota 
superior del carril més davall. La dita profunditat haurà de ser prou perquè el tub de 
protecció donares almenys 1m dels servicis d'ADIF soterrats, que s'identifiquen en el 
punt d'encreuament. 

 El peticionari queda obligat a la construcció, fora de la zona de domini públic i a un 
costat i a l'altre de la línia ferroviària, de dos arquetes amb vàlvula de tancament. 

 Previ a l'inici dels treballs, es realitzarà pel sol·licitant la localització i identificació de la 
profunditat dels cables i servicis que vagin a un costat i a l'altre de la via, per exemple 
per mitjà de georadar, remetent el corresponent informe l'ADIF. 

 

 

c. Respostes 

- Respecte a les zones de protecció del ferrocarril i el procediment per el atorgament de 
les autoritzacions corresponents, s’ha analitzat el traçat per tenir en compte el disseny 
final del traçat i per la localització definitiva del punt de connexió de la canonada de 
gas PE-16 projectada. Aquest punt de connexió caldrà definir-lo al projecte constructiu 
de la instal·lació amb el grau de detall corresponent i tenint en compte les 
determinacions previstes en aquest informe. 

- Pel que fa els encreuaments amb el ferrocarril, s’incorpora a la normativa del Pla 
Especial les prescripcions al projecte constructiu d’aquest informe (veure nou article 
14 de les NNUU del Pla Especial). 

 



 

No. 
Data de 
registre 

Administració 

02 04/08/2011 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 

a. Resum de l'informe 

 Favorable  

b. Peticions concretes 

No es presentan prescripcions. 
 

c. Respostes 

 
 



 

No. 
Data de 
registre 

Administració 

03 09/08/2011 Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre. 

Departament de Territori i sostenibilitat. 

a. Resum de l'informe 

 Favorable amb prescripcions 

b. Peticions concretes 

Cal incorporar a la normativa del Pla Especial, mesures ambientals i paisatgístiques preventives 
a adoptar: 
 
- Sol i paisatge: 

 Ubicar les zones d’abassegaments de materials i el parc de la maquinària en zones de 
baixa sensibilitat ambiental. 

 S’hauran de realitzar les operacions de restauració-integració paisatgística 
simultàniament a les operacions d’obra; minimitzant el temps sense tractament 
antierosió de les superfícies denudades. 

 No deixar aplecs i amuntegaments temporal de terres. 

 Es minimitzarà al màxim el perímetre on s’actuï, delimitant-lo i deixant sense afecció la 
vegetació present al seu voltant. 

 Caldrà, que en cas de necessitat de terres, aquestes provinguin d’una explotació 
degudament legalitzada. En cas d’excedents de terres, caldrà portar-les a un abocador 
autoritzat. 

 No s’afectaran el marges de pedra seca existents. 
- Per tal de preservar la qualitat atmosfèrica: 

 Minimitzar l’aixecament de pols en les operacions d’obertura de rases. 

 Netejar les pales, culleres i altres elements de la maquinaria d’obra abans de sortir a 
les vies públiques. 

-Per tal de preservar la vegetació: 

 Evitar el deteriorament de la vegetació adjacent a la zona d’obres establint mesures de 
protecció o regant periòdicament les àrees exposades on es realitzin desplaçaments i 
moviments de maquinària. 

 

c. Respostes 

- Pel que fa la protecció del medi ambient i paisatge, s’incorpora a la normativa del Pla Especial 
les prescripcions al projecte constructiu d’aquest informe dins d’un nou article amb les 
disposicions específiques de caràcter ambiental i paisatgístic. (veure nou article 18 de les 
NNUU del Pla Especial.). 
 
 



 

No. 
Data de 
registre 

Administració 

04 11/08/2011 Consorci d’aigües de Tarragona (CAT) 

a. Resum de l'informe 

 Favorable amb prescripcions 

b. Peticions concretes 

Cal incorporar abans de l’aprovació provisional, les següents esmenes: 

 Incloure a l’apartat 9.1.2 “Protecció d’infraestructures i Sistemes” l’existència del Pla 
Especial de Protecció de la infraestructura de la portada d’aigües de l’Ebre a les 
Comarques de Tarragona, així com incorporar al document normatiu la seva normativa 
referent al Pla Especial del Cat. 

 Incloure als plànols de planejament municipal, estructura de la propietat i 
ortofotomapes, les franges de protecció, centrades a l’eix de conduccions. Aquestes 
franges són de 20 metres per la Conducció Sifó riu Ebre DN 1600mm i 10 metres per la 
Canonada de Reforç projectada DN 1400 mm. 

 Compatibilitzar, especialment, les traces de la Canonada de Reforç projectada DN 1400 
mm del CAT i les projectades en el Pla Especial a tràmit a la zona paralel·la al Canal de 
l’Esquerra de l’Ebre, respectant les franges de Protecció de les Infraestructures del 
CAT. 

 

c. Respostes 

- Pel que fa la normativa de referencia al Pla Especial del CAT, s’incorpora a la memòria i 
normativa del Pla Especial la seva normativa de referencia. 
- Pel que fa a els plànols del Pla Especial, s’incorpora a els plànols d’informació i ordenació les 
franges de protecció de les conduccions, d’acord amb el Pla Especial del CAT. 
- Pel que fa les traces a la zona paral·lela al Canal de l’Esquerra de l’Ebre, s’ha modificat el 
traçat respectant les franges de protecció de les infraestructures del CAT. 
 
 



 

No. 
Data de 
registre 

Administració 

05 12/09/2011 Servei Territorial de Mobilitat a les Terres de l’Ebre. 

Departament de Territori i sostenibilitat. 

a. Resum de l'informe 

 Favorable amb prescripcions 

b. Peticions concretes 

-Cal tenir en compte les condicions especifiques per els encreuament amb la carretera C-42: 

 L’encreuament subterrani s’haurà de realitzar mitjançant perforació horitzontal. El 
registres s’hauran de situar fora del domini públic. 

 Pel que fa a les casetes de bombes de la canonada de reg, aquestes s’hauran de situar 
per darrera de la línia d’edificació. 

 En el cas que hi s’hagi d’executar algun paral·lelisme, aquest s’haurà de situar per fora 
de la zona de servitud. 

 

c. Respostes 

- Pel que fa els encreuaments amb la C-42, s’incorpora a la normativa del Pla Especial les 
prescripcions al projecte constructiu d’aquest informe (veure article 13 de les NNUU del Pla 
Especial). 
 
 



 

No. Data de registre Administració 

6a 16-09-2011 Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 

del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 

Marino. 

a. Resum de l'informe 

Desfavorable 

b. Peticions concretes 

 Es considera viable que els tres pous de captació i canonades d’aigua projectades s’ubiquen al 
altre costat del camí vell de Campredó, evitant l’ocupació del Domini Públic marítim-terreste 

c. Respostes 

S’ha realitzat una modificació de l’ubicació dels tres pous de captació i una modificació de 
traçat per ajustar el projecte al altre costat del camí vel de Campredó, evitant l’ocupació del 
Domini Públic marítimo-terrestre. 

No. 
Data de 
registre 

Administración 

6b 17-10-2011 Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 

del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

a. Resum de l'informe 

Favorable 

b. Peticions concretes 

No es presenta prescripcions. 

c. Respostes 

 
 



 

No. 
Data de 
registre 

Administración 

07 16-09-2011 Servei de Costes del Departament de Territori i sostenibilitat. 

a. Resum de l'informe 

Favorable amb prescripcions 

b. Peticions concretes 

1-Grafiar correctament en tots el plànols de proposta de traçats, les línies de atermenament 
del DPMT, la línia de servitud de trànsit i la de servitud de protecció. En el plànols I.03.F01, no 
s’ha dibuixat la línia de servitud de trànsit. 
2-Especificar en la normativa que els sòl del DPMT son sòls sempre de propietat demanial de 
l’estat, que qualsevol actuació que es vulgui fer dins del seu àmbit, està subjecte a concessió 
prèvia de l’administració de Costes. 
3- Especificar en la normativa, que qualsevol actuació que es vulgui fer en la zona de servitud 
de protecció o de trànsit, està subjecte a l’autorització prèvia del Servei de Costes. 
4- S’haurà d’analitzar una proposta alternativa per la implantació dels pous de captació i de la 
canonada de subministrament d’aigua fora de la zona de servitud de protecció o de transit. 
5- Incorporar a la normativa, la prescripció al projecte d’urbanització de minimitzar els 
impactes que les obres puguin tenir sobre la zona de servitud i el compromís de reposar 
correctament els sòls afectats per la instal·lació de les canonades i els pous de captació. 
6- Incorporar a la normativa que la zona de servitud de trànsit, haurà de quedar sempre 
expedita pel pas de vianants, inclús duran l’execució de les obres. Per tant en casos d’afectació 
per l’execució de les obres, s’hauran de oferir solucions de pas alternatives. 
 

c. Respostes 

- Respecte a la petició 1, s’ha grafiat correctament en tots el plànols de proposta 
de traçats, les línies de atermenament del DPMT, la línia de servitud de trànsit 
i la de servitud de protecció. 

- Pel que fa les petició 2 i 3, s’incorpora a la normativa del Pla Especial aquestes 
determinacions dins de les normes de protecció del sistema marítim-terrestre 
(Veure article 15 de les NNUU del Pla Especial). 

- Pel que fa la petició 4, s’ha analitzat una proposta alternativa i s’ha realitzat 
una modificació de la ubicació dels tres pous de captació i una modificació de 
traçat per ajustar el projecte al altre costat del camí vel de Campredó, evitant 
l’ocupació del Domini Públic marítimo-terrestre. 

- Pel que fa la petició 5, s’incorpora a la normativa del Pla Especial aquestes 
determinacions (Veure article 15 de les NNUU del Pla Especial). 

- Pel que fa la petició 6, s’incorpora a la normativa del Pla Especial aquestes 
determinacions (veure article 15 de les NNUU del Pla Especial). 

 
 



 

No. 
Data de 
registre 

Administració 

08 26-09-2011 Agència Catalana de l’Aigua. 

a. Resum de l'informe 

Favorable  

b. Peticions concretes 

No es presenta prescripcions. 

c. Respostes 

 
 



 

No. 
Data de 
registre 

Administració 

09 26-09-2011 Agència Catalana de l’Aigua. 

a. Resum de l'informe 

Favorable  

b. Peticions concretes 

No es presenten prescripcions. Per coneixement del promotor s’informa de les previsions 
generals que seran tingudes en compte en el moment de tramitar l’autorització de les 
actuacions ubicades en la zona de afecció (domini públic hidràulic i zona de policia). 

c. Respostes 

 
 



3 Tractament i resposta a les al·legacions 

presentades: 

 

No. 
Data de 
registre 

Al·legant / Administració 

1 12/09/2011 Ajuntament de l’Aldea 

a. Resum de l'informe 

 Favorable  

b. Peticions concretes 

S’estima convenient que caldrà garantir l’arribada de les canonades d’aigua i gas dins del 
terme municipal de l’Aldea fins el punt enfront de la parcel·la 3 del polígon Catalunya SUD del 
TM de l’Aldea, assenyalada al plànol I.03.F09, a efecte d’establir la distribució d’aigua per 
gravetat i minimitzar els bombaments de reforç per a les zones menys afavorides per la 
topografia i a la vegada s’haurà de garantir també l’arribada de la xarxa de gas amb pressió 
suficient per poder cobrir les futures demandes i necessitats dels possibles consumidors 
potencials.  
 

c. Respostes 

- S’ha modificat el traçat de la xarxa de gas dins del Terme Municipal de l’Aldea fins el 
punt entrant de la parcel•la 3 del polígon industrial de Catalunya Sud. 

- En el cas de les canonades d'aigua, a l'ésser d'alta, la conducció no ha de tenir 
connexions amb la xarxa de distribució, ja que aquesta canonada en alta ha d'arribar al 
dipòsit que emmagatzemen de l'aigua tractada i és a partir d'allí que es distribuirà al 
PICS (existent i la seva ampliació, la qual es localitza fins al T.M. L'Aldea), igual que fins 
al sector Mercaderies, també del T.M. L`Aldea. El fet que la xarxa de distribució d'aigua 
en baixa no estigui grafiada, ja que dependrà del seu corresponent projecte 
constructiu de la Urbanització Industrial definitiva, no implica que la distribució de 
l'aigua que es preveu subministrar no estigui contemplada per als dos Termes 
Municipals, com pot observar-se en l'apartat corresponent 7.2.4 del Pla Especial, 
Anàlisi de demandes d'aigua, on s'indiquen els cabals a dotar a cada sector contemplat 
en tots dos municipis. 

 



4 Copia dels informes i al·legacions presentades 








































































































