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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA DELIMITACIÓ DE LA 
TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL MUNICIPI DE 
TORTOSA D’ACORD ALLÓ QUE ESTABLEIX EL DECRET 
LLEI 1/2009 DE 22 DE DESEMBRE D’ORDENACIÓ DELS 
EQUIPAMENTS COMERCIALS. 
 
 
1.- ANTECEDENTS 
1.1. 
 
La Llei 18/2005 de 27 de desembre, d’equipaments comercials, establia 
per primera vegada el concepte de Trama Urbana Consolidada (TUC), com 
aquells àmbits que havien d’acollir (excepte determinades excepcions) la 
implantació dels grans establiments comercials.  
 
En concret, l’article 4 de l’esmentada Llei, definia i determinava el que 
calia entendre per TUC1. 
 
La remissió al PTSEC per la determinació gràfica de les TUC es va 
concretar en el capítol tercer de la normativa del Pla Sectorial. 
 
L’article 17 de la normativa del PTSEC, feia referència a l’annex gràfic, que 
pel que fa al terme municipal de Tortosa, és el que es reprodueix en la 
plana següent. 

                                    
1 Article 4 
Localització dels establiments comercials 
... 
3. Per a determinar què s’entén per trama urbana consolidada s’han de tenir en compte 
les àrees on, d’acord amb el planejament urbanístic vigent, resideix la població 
majoritàriament, la continuïtat d’edificis residencials plurifamiliars i les trames comercials 
inserides amb els usos residencials. 
4. Als efectes del que estableix aquesta llei, s’ha de delimitar gràficament el perímetre 
corresponent a les trames urbanes consolidades de tots els municipis de més de 25.000 
habitants i de les capitals de comarca. Aquestes delimitacions perimetrals s’han 
d’incloure com un annex del Pla territorial sectorial d’equipaments comercials, informant 
prèviament els ajuntaments dels termes municipals afectats. 
5. Per mitjà d’ordre del departament competent en matèria de comerç, les delimitacions 
a què fa referència l’apartat anterior poden ésser actualitzades de manera 
individualitzada durant el període de vigència a petició de l’ajuntament corresponent, 
sempre que l’actualització tingui per objecte afegir a la trama ja definida sectors de 
planejament vigent que prevegin com a mínim dos-cents cinquanta habitatges, amb 
tipologia d’eixample plurifamiliar i amb una densitat superior a quaranta habitatges per 
hectàrea. 
... 
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En els articles 18 i 192, es definia el concepte de trama urbana 
consolidada i els procediments per la seva modificació.  
 
Entre aquests criteris, cal destacar alguns fets significatius: 
 

- Continuïtat d’edificis residencials de caràcter plurifamiliar d’acord 
al planejament urbanístic.  
 
- La necessitat que les edificacions comercials independents 
configurin una ordenació urbanística unitària. 
 
- Incorporació de sectors amb planejament derivat aprovat 
definitivament, sempre que prevegin mínim de 250 habitatges amb 
una densitat superior de 40 habitatges per hectàrea. 

 
1.2. 
L’Ajuntament de Tortosa va aprovar en el seu dia, un Programa 
d’orientació per als equipaments comercials on es preveien determinades 

                                    
2 Article 18  
Definició de trama urbana 
18.1  Als efectes de determinar la localització d'un establiment en l'aplicació de l'article 4 
de la Llei, i per establir quan es produeix l'existència de concentracions comercials 
definides per l'apartat 4 de l'article 2 de la Llei, 18/2005, de 27 de desembre, 
d'equipaments comercials, s'entén per trama urbana consolidada, les àrees on, d'acord 
amb el planejament urbanístic vigent, resideix la població majoritàriament, la continuïtat 
dels edificis residencials plurifamiliars i les trames comercials inserides amb els usos 
residencials. 
18.2  S'ha d'entendre per trames comercials inserides amb els usos residencials, la 
distribució dels establiments comercials integrada amb els usos residencials dominants 
en la zona, amb la presència de locals situats als baixos dels edificis residencials o en 
edificacions independents sempre que configurin una ordenació urbanística unitària. 
 
Article 19 
Modificació de les delimitacions de les trames urbanes consolidades establertes 
al PTSEC 
19.1  Les delimitacions de les trames urbanes consolidades establertes al PTSEC a què 
fan referència els articles anteriors podran ser modificades per incorporar sectors de 
planejament urbanístic que disposin del planejament derivat aprovat definitivament i 
vigent. 
Es considerarà element essencial en aquesta delimitació que el sector de planejament 
prevegi com a mínim dos-cents cinquanta habitatges, amb tipologia d'eixample 
plurifamiliar i amb una densitat superior a quaranta habitatges per hectàrea. 
En aquests sectors incorporats a la nova delimitació de la TUC no es podran atorgar 
llicències comercials per a implantacions que la requereixin fins que les obres 
d'urbanització dels sectors es trobin executades. En aquells casos en què un sector es 
trobi dividit en més d'un polígon d'actuació urbanística, només es podran atorgar 
llicències comercials, per a implantacions que les requereixin, a projectes localitzats en 
els polígons que incorporin com a mínim 250 habitatges amb tipologia plurifamiliar i amb 
una densitat superior a quaranta habitatges per hectàrea. 
... 
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implantacions comercials en la marge dreta del riu Ebre, implantacions 
que no es van poder materialitzar a causa de les dificultats dels 
desenvolupaments urbanístics, com a conseqüència de la divisió de la 
propietat. 
 
Les necessitats de creixement de l’oferta comercial que detectava 
l’esmentat POEC, continuen presents. En definitiva, per poder dotar d’una 
oferta comercial suficient tant a la ciutat de Tortosa com al conjunt del 
seu entorn derivat de la capitalitat comarcal i, més enllà, del conjunt de 
les Terres de l’Ebre, cal plantejar noves oportunitats de localització. 
 
 
1.3. 
El Pla d’Ordenació Urbana Municipal, planteja el desenvolupament 
residencial de la ciutat, de forma molt intensiva, en els diversos sectors de 
sòl urbanitzable situats al sud.  
 
Aquests desenvolupaments urbanístics envolten sectors d’activitat 
econòmica, fonamentalment terciària, que han de donar servei de 
proximitat als nous creixements. 
 
De forma especial, el Pla director urbanístic de les àrees residencials 
estratègiques de l’àmbit de Terres de l’Ebre, estableix una reserva per una 
ARE al sector del Raval de la Llet, amb una previsió de dos àmbits (nord i 
sud) amb la construcció de 477 i 199 habitatges respectivament. 
 
 
1.4. 
El mes de novembre de l’any 2009, l’Ajuntament de Tortosa va promoure 
la redacció d’un pla especial que agrupava diferents àmbits dels sud de la 
Ciutat per tal de fixar els usos i la titularitat dels equipaments comunitaris 
d’aquest conjunt urbà, construint una ordenació urbanística unitària. 
 
En annex, figura la memòria informativa i d’actuació, la normativa i els 
plànols d‘aquest pla especial. 
 
En conjunt, l’àmbit referenciat té una superfície de 31,2 hectàrees amb 
una previsió de construcció de 1406 habitatges el que suposa una densitat 
pel conjunt de l’àmbit de 43,01 habitatges per hectàrea.  
 
Ens trobem, doncs, davant d’una ordenació urbanística unitària que 
planteja la continuïtat d’àrees residencials plurifamiliars d’alta densitat 
envoltant un conjunt d’àrees d’activitat terciària. 
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2.- LA LLEI 1/2009 DE 22 DE DESEMBRE D’ORDENACIÓ DELS 
EQUIPAMENTS COMERCIALS.  
 
A finals de l’any 2009, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
Llei 1/2009 d’ordenació dels equipaments comercials que posteriorment 
va ser validat, amb plens efectes com a Llei, pel Parlament de Catalunya. 
 
La nova regulació legal, malgrat mantenir el concepte de trama urbana 
consolidada, en concreta una nova definició en el seu article 73. 
 
Els elements fonamentals de la nova definició, fan referència a: 
 

- El nucli històric i els seus eixamples. 
 
- Les àrees residencials plurifamiliars que donen continuïtat al nucli 
històric i les eixamples sempre que aquests tinguin el planejament 
urbanístic derivat aprovat. 
 
- Les àrees residencials plurifamiliars que no siguin contigües al nucli 
històric i els eixamples sempre que tinguin el planejament urbanístic 
derivat aprovat, amb una densitat d’habitatges superior als 40 per 
hectàrea. 

                                    
3 Article 7 
Trames urbanes consolidades (TUC) 
1. Als efectes d'aquest Decret llei, s'inclouen en la trama urbana consolidada d'un 
municipi els àmbits següents: 
a) Els assentaments de naturalesa complexa configurats pel  nucli històric i els seus 
eixamples on, d'acord amb el planejament urbanístic vigent, l'ús residencial és dominant 
i compatible amb l'ús comercial. 
b) Les àrees residencials plurifamiliars contínues als  assentaments a què fa referència 
l'apartat a), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació urbanística 
detallada aprovada i vigent on, d'acord amb el planejament urbanístic l'ús residencial és 
dominant i els usos comercials estan inserits amb els usos residencials. 
c) Les àrees residencials plurifamiliars no contínues amb les àrees a què fan referència 
els apartats a) i b), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació 
urbanística detallada aprovada i vigent on, d'acord amb el planejament urbanístic l'ús 
residencial és dominant i els usos comercials estan inserits amb els usos residencials, 
sempre que tinguin una densitat bruta superior a quaranta habitatges per hectàrea. 
d) Les àrees residencials unifamiliars contigües als  assentaments o a les àrees a què fan 
referència les lletres a) ,b) i c), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb 
ordenació urbanística detallada aprovada i vigent. 
2. Als efectes d'aquest article:  
a) S'entén per usos comercials inserits en els usos residencials, la distribució dels 
establiments comercials integrada amb els usos residencials dominants en una 
determinada zona, amb la presència de locals situats a les plantes baixes dels edificis o 
en edificacions independents, sempre que configurin una ordenació urbanística unitària. 
b) S'interpreta que existeix continuïtat quan es produeix la  contigüitat entre fronts de 
parcel·lació, vinculada a la confrontació d'ordenacions adjacents recolzades en un mateix 
vial. 
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- Els usos comercials d’aquests àmbits han d’estar situats en les 
plantes baixes o bé en edificacions independents sempre que 
configurin una ordenació urbanística unitària. 

 
L’article 8 estableix els procediments per la delimitació de la trama urbana 
consolidada. 
 
En concret, i als efectes de l’actual tràmit administratiu, és necessari 
retenir el punt segon4 d’aquest article en que es fixa la documentació que 
cal trametre a la Direcció General d’Urbanisme per la tramitació de la 
primera delimitació de les Trama urbana consolidada promoguda pels 
Ajuntaments. 
 

- Memòria justificativa de la proposta 

                                    
4 Article 8 
Delimitació de les trames urbanes consolidades (TUC) 
... 
2. La primera delimitació de la trama urbana consolidada es subjecta al procediment 
següent: 
a) L'Ajuntament, amb el tràmit previ d'informació pública pel termini d'un mes, ha de 
trametre l'acord del Ple relatiu a la proposta de delimitació de la trama urbana 
consolidada a la direcció general competent en matèria d'urbanisme per a la seva 
aprovació, juntament amb la documentació següent: 
Memòria justificativa de la proposta. 
Plànols a escala dels àmbits a incloure a la trama urbana consolidada. 
Expedient administratiu de la tramitació de la proposta 
b) La direcció general competent en matèria d'urbanisme ha de formular una sol·licitud 
d'informe a la direcció general competent en matèria de comerç adjuntant la 
documentació necessària per poder resoldre la sol·licitud. 
Aquest informe és preceptiu i té caràcter vinculant en cas de ser desfavorable. La 
documentació es considera completa, als efectes del termini previst a l'apartat d) una 
vegada s'hagi emès l'informe de la direcció general competent en matèria de comerç, 
que ha d'emetre informe en el termini màxim d'un mes. En cas que no s'emeti informe 
en el termini previst, es poden prosseguir les actuacions. 
c) La delimitació s'aprova mitjançant resolució de la persona titular de la direcció general 
competent en matèria d'urbanisme, prèvia audiència, si s'escau, a l'Ajuntament 
corresponent, per un termini de quinze dies, en el cas que s'hi hagi d'introduir 
rectificacions. 
En cas que les rectificacions introduïdes suposin una modificació substancial de la 
proposta informada per la direcció general competent en matèria de comerç, aquesta ha 
de tornar a emetre l'informe previst a l'apartat b). 
d) El termini per aprovar la delimitació és de dos mesos a comptar des de la data de 
presentació de la sol·licitud amb la documentació completa. Transcorregut aquest termini 
sense que s'hagi dictat i notificat la resolució, la delimitació s'entén efectuada en els 
termes previstos a la proposta formulada per l'Ajuntament. 
e) La direcció general competent en matèria d'urbanisme ha de donar publicitat a la 
delimitació de les trames urbanes consolidades mitjançant la publicació al DOGC. Així 
mateix, s'ha de donar publicitat de la delimitació a través del portal de difusió telemàtica 
del planejament urbanístic. 
... 
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- Plànols dels àmbits a incloure en la trama urbana consolidada. 
 
L’apartat tercer5 de l’esmentat article 8 es refereix en concret al tràmit a 
seguir en el cas d’incorporació dels nous sectors amb planejament 
urbanístic derivat aprovat. En aquests casos caldria distingir la tramitació 
d’ofici, per part de la Direcció General d’Urbanisme, en paral·lel a la 
tramitació del planejament i els casos en que el nou planejament ja està 
aprovat en el moment de la tramitació de la primera delimitació per part 
dels Ajuntaments. 
 
Cal entendre que al tractar-se de la primera delimitació, cal delimitar ex-
novo el conjunt de la trama urbana consolidada, tenint en compte, a 
afectes interpretatius el que disposen els articles 7 i 8 del Decret - Llei 
1/2009. 
 
 

                                    
5 Article 8 
Delimitació de les trames urbanes consolidades (TUC) 
... 
3. Les modificacions de les trames urbanes consolidades per incorporar els àmbits a què 
fan referència les lletres b), c) i d) de l'article 7.1 se subjecta al procediment següent: 
3. Les modificacions de les trames urbanes consolidades per incorporar els àmbits a què 
fan referència les lletres b), c) i d) de l'article 7.1 se subjecta al procediment següent: 
a) En el cas que una nova figura de planejament urbanístic  estableixi l'ordenació 
detallada dels esmentats àmbits i especifiqui una nova delimitació de la trama urbana 
consolidada, la direcció general competent en matèria d'urbanisme, d'ofici, ha de dur a 
terme la modificació de la trama urbana consolidada, sempre que durant la tramitació del 
planejament la direcció general competent en matèria de comerç hagi emès l'informe que 
preveu l'article 10.5 i no s'hagin produït modificacions en la regulació de l'ús comercial en 
relació amb la proposta que va ser objecte de l'esmentat informe. La modificació s'ha de 
publicitar d'acord amb el que estableix la lletra e) de l'apartat 3. 
b) En la resta de supòsits, s'ha de seguir el procediment que preveu l'apartat 2. 
En els sectors incorporats a la nova delimitació de la TUC no es poden obrir establiments 
comercials subjectes a llicència comercial fins que les obres d'urbanització dels sectors es 
trobin executades. 
... 
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3.- JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DE LA 
TRAMA URBANA CONSOLIDADA  
 
Metodològicament, per tal d’establir la primera delimitació de la trama 
urbana consolidada del municipi de Tortosa, amb els tràmits i efectes a 
que es refereix l’article 8 del Decret Llei 1/2009, s’ha seguit el següent 
procés. 
 

- Es parteix de la delimitació de la trama urbana consolidada 
grafiada en l’annex 3 del decret 379/2006 de 10 d’octubre 
(aprovació del PTSEC). 
 
- Anàlisi del planejament urbanístic derivat definitivament aprovat 
en l’àmbit sud de la ciutat. 
 
- Anàlisi de situació de continuïtat dels diferents àmbits. 
 
- Àmbit del Pla especial d’assignació d’usos en els equipaments 
comunitaris per constituir una ordenació urbanística unitària. 

 
 
3.1.- Planejament urbanístic  
 
Els planejaments urbanístics que conformen l’àmbit del sud de la ciutat, 
són els que figuren esquematitzats en el gràfic de la plana següent i 
incorporats en la documentació gràfica general de la delimitació de la 
trama urbana consolidada. 
 
Pla director urbanístic àrees residencials estratègiques 
 

Àmbit 1: ARE del Raval de la Llet 
51.247 m2  
477 habitatges 

 
Plans urbanístics derivats 

 
Àmbit 2: Pla parcial Portal de ciutat Centre 
38.525 m2 
Activitats 
 
Àmbit 3: Pla parcial Portal de ciutat Nord 
116.476 m2 
Activitats 
 
Àmbit 4: Pla Parcial Temple Sud 
77.272 m2 
668 habitatges 
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Sòl urbà  

 
No consolidat 
Àmbit 5: PA Pont Tirant Lo Blanc 
28.927 m2 
261 habitatges 
 
Conslidat 
Àmbit 6: Terrenys seu del Consell Comarcal Baix Ebre 
14.348,00 m2 
Equipament públic 

 
 
Total àmbits 
326.795,68 m2 
1406 habitatges 
 

En el plànol següent s’assenyalen els àmbits, objecte de la proposta 
d’ampliació de la TUC, amb identificació segons la classe de sòl que li 
afecta en base al planejament urbanístic.  
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3.2.- Anàlisi de situació de continuïtat dels diferents àmbits. 
 
La delimitació de trama urbana consolidada del municipi de Tortosa que 
configurava en el decret 379/2006 d’aprovació del PTSEC presentava, com 
a conseqüència, de la definició de TUC en l’anterior legislació, 
discontinuïtats evidents, en funció de la consolidació urbanística de les 
diferents peces de ciutat. 
 
En la nova reglamentació (veure article 7 del Decret – Llei 1/2009) té 
especial significació la continuïtat i contigüitat de les diferents àrees a 
incloure en el projecte de delimitació de la TUC. 
 
La delimitació proposada fonamenta el principi de compacitat i de 
continuïtat de la totalitat de la trama consolidada, ja que els sectors que 
es proposen incorporar ofereixen una continuïtat total de la trama. 
 
 
3.3.-  Àmbit del Pla especial 
 
El Pla especial d’assignació d’usos per equipaments comunitaris 
constitueix una ordenació urbanística unitària i que dona sentit al 
funcionament de tot el sud de la ciutat.  
 
L’exposició de motius del Decret Llei 1/2010 estableix una concepció de 
les implantacions del comerç de les ciutats entenent-les com a 
“necessitats dotacionals bàsiques” i que cal fonamentar-les en unes 
“ciutats compactes que contribueixen a reduir la mobilitat i els 
desplaçaments innecessaris”; i que finalment cal que siguin “unes ciutats 
equilibrades en que l’ús residencial es combina d’una manera harmònica 
amb les activitats comercials i de serveis”. 
 
El plànol següent correspon a l’àmbit del Pla d’assignació d’usos tramitat 
per l’Ajuntament, 
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Superfície zones verdes 14.974,00 m2 19,38% 13.407,08 m2 26,16% 4.412,00 m2 10,20% 13.636,00 m2 11,71% 4.059,00 m2 10,54% 50.488,08 m2 15,45%
Superfície equipaments públics 14.849,00 m2 19,22% 5.539,97 m2 10,81% 20.683,00 m2 47,79% 4.619,00 m2 3,97% 1.541,00 m2 4,00% 47.231,97 m2 14,45%
Habitatge dotacional 0,00 m2 0,00% 1.020,00 m2 1,99% 0,00 m2 0,00% 0,00 m2 0,00% 0,00 m2 0,00% 1.020,00 m2 0,31%
Superfície sistema viari 21.901,00 m2 28,34% 18.717,05 m2 36,52% 8.348,00 m2 19,29% 23.632,00 m2 20,29% 8.497,00 m2 22,06% 81.095,05 m2 24,82%
Serveis tècnics 0,00 m2 0,00% 88,32 m2 0,17% 0,00 m2 0,00% 0,00 m2 0,00% 0,00 m2 0,00% 88,32 m2 0,03%
Superfície sòl privat zona residencial 25.548,00 m2 33,06% 12.475,26 m2 24,34% 9.832,00 m2 22,72% 0,00 m2 0,00% 0,00 m2 0,00% 47.855,26 m2 14,64%
Superfície sòl privat zona industrial 0,00 m2 0,00% 0,00 m2 0,00% 0,00 m2 0,00% 74.589,00 m2 64,04% 24.428,00 m2 63,41% 99.017,00 m2 30,30%
Superfície total de l'àmbit 77.272,00 m2 100,00% 51.247,68 m2 100,00% 43.275,00 m2 100,00% 116.476,00 m2 84,33% 38.525,00 m2 100,00% 326.795,68 m2 100,00%

Nombre total d'habitatges protegits en règim general 334 hab. 50,00% 142 hab. 29,77% 130 hab. 50,00% 0 hab. 0,00% 0 hab. 0,00% 606 hab. 43,13%
Nombre total d'habitatges en règim concertat 0 hab. 0,00% 52 hab. 10,90% 0 hab. 0,00% 0 hab. 0,00% 0 hab. 0,00% 52 hab. 3,70%
Nombre total d'habitatges lliures 334 hab. 50,00% 186 hab. 38,99% 130 hab. 50,00% 0 hab. 0,00% 0 hab. 0,00% 650 hab. 46,27%
Nombre total d'habitatges en règim especial 0 hab. 0,00% 45 hab. 9,43% 0 hab. 0,00% 0 hab. 0,00% 0 hab. 0,00% 45 hab. 3,20%
Nombre total d'habitatges en règim concertat de protecció oficial 0 hab. 0,00% 52 hab. 10,90% 0 hab. 0,00% 0 hab. 0,00% 0 hab. 0,00% 52 hab. 3,70%
Nombre total d'habitatges 668 hab. 100,00% 477 hab. 100,00% 261 hab. 100,00% 0 hab. 0,00% 0 hab. 0,00% 1.406 hab. 100,00%

Sostre total per l'habitatges protegit en règim general 31.730,00 m2 42,74% 10.663,50 m2 24,88% 13.032,50 m2 45,05% 0,00 m2 0,00% 0,00 m2 0,00% 55.426,00 m2 22,17%
Sostre total per l'habitatges protegit en règim concertat 0,00 m2 0,00% 4.336,36 m2 10,12% 0,00 m2 0,00% 0,00 m2 0,00% 0,00 m2 0,00% 4.336,36 m2 1,73%
Sostre total per l'habitatges protegit en règim especial 0,00 m2 0,00% 3.367,16 m2 7,85% 0,00 m2 0,00% 0,00 m2 0,00% 0,00 m2 0,00% 3.367,16 m2 1,35%
Sostre totalper habitatges en règim concertat de protecció oficial 0,00 m2 0,00% 4.336,36 m2 10,12% 0,00 m2 0,00% 0,00 m2 0,00% 0,00 m2 0,00% 4.336,36 m2 1,73%
Sostre total per l'habitatges lliures 35.081,00 m2 47,26% 16.378,68 m2 38,21% 13.032,50 m2 45,05% 0,00 m2 0,00% 0,00 m2 0,00% 64.492,18 m2 25,80%
Sostre total usos residencials 66.811,00 m2 90,00% 39.082,06 m2 91,17% 26.065,00 m2 90,10% 0,00 m2 0,00% 0,00 m2 0,00% 131.958,06 m2 52,78%
Sostre total usos industrials 0,00 m2 0,00% 0,00 m2 0,00% 0,00 m2 0,00% 78.318,00 m2 0,00% 25.649,00 m2 0,00% 103.967,00 m2 41,59%
Sostre total per altres usos 7.424,00 m2 10,00% 3.784,85 m2 8,83% 2.863,00 m2 9,90% 0,00 m2 0,00% 0,00 m2 0,00% 14.071,85 m2 5,63%
Sostre total 74.235,00 m2 100,00% 42.866,91 m2 100,00% 28.928,00 m2 100,00% 78.318,00 m2 0,00% 25.649,00 m2 0,00% 249.996,91 m2 100,00%

Pressupost obres urbanització 5.097.456,64 € 14.900.120,54 € 1.959.396,38 € 5.609.916,38 € 1.598.987,07 € 29.165.877,01 €

Densistat en habitatges per hectàrea 86 hab/ha 50 hab/ha 90,00 hab/ha 0,00 hab/ha 0,00 hab/ha 43,01 hab/ha
Edificabilitat ús residencial 0,86 m2/m2 0,76 m2/m2 0,60 m2/m2 0,00 m2/m2 0,00 m2/m2 0,40 m2/m2

Edificabilitat ús industrial 0,00 m2/m2 0,00 m2/m2 0,00 m2/m2 0,67 m2/m2 0,67 m2/m2 0,32 m2/m2

Edificabilitat altres usos 0,10 m2/m2 0,07 m2/m2 0,07 m2/m2 0,00 m2/m2 0,00 m2/m2 0,04 m2/m2

Edificabilitat total 0,96 m2/m2 0,84 m2/m2 0,67 m2/m2 0,67 m2/m2 0,67 m2/m2 0,76 m2/m2

APROFITAMENTS URBANÍSTICS ÀMBIT AMPLIACIÓ TUC

PP TEMPLE SUD ARE'S ZONA PLURIFAMILIAR ÀMBIT SÒL URBÀ TOTALSPP PORTAL NORD PP PORTAL CENTRE
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