
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 3 de desembre de 2013, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de
l'Ebre referent al municipi de Tortosa.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, en la sessió de 12 de novembre de 2013, va
adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

Exp.: 2013 / 052275 / E

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit de Celulosa de Levante SA, al terme
municipal de Tortosa

Per tot el que s’ha exposat, vista la proposta de la Ponència Tècnica i les consideracions efectuades, la
Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre acorda:

-1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit de Celulosa
de Levante SA, de Tortosa, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, amb el benentés que s’incorporin d’ofici les
prescripcions següents:

      - A la fitxa del sector, s’afegeix que el PMU garantirà l’accés a la parcel·la industrial situada entre el
barranc de la Cel·lulosa i els espais lliures i als espais lliures públics.

      - S’elimina de la normativa de la modificació la possibilitat d’incrementar l’alçada fins a 50 m.

-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l’efecte de la seva executivitat
immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà des de l’endemà del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què
s’entengui rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l’expedient

L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, als locals de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Les Terres de l'Ebre, carrer Nou de la Vall, 12, Tortosa (CP-43500), de 9:30 h a 13:30 h, de
dilluns a divendres feiners.
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S’inclou a continuació l’enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l’instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d’autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l’article 103.3 del Text refós
de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2013/52275/E&set-locale=ca

Tortosa, 3 de desembre de 2013

Teresa Carbó Espuny

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre

Annex

Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit de Celulosa
de Levante SA, de Tortosa.

(Vegeu la imatge al final del document)

Normativa_cat.pdf

(13.337.074)
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Annex 
Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística 
municipal en l'àmbit de Celulosa de Levante SA, de Tortosa.  
 
2 NORMATIVA 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 
Situació i àmbit d’actuació 
 
L’àmbit d’actuació de la present modificació té una extensió superficial de 
229.708,21 m² situats vora la carretera C-42, en el tram que uneix el municipi 
de Tortosa amb el de l’Aldea, al final de la Serra de Cardó-el Boix i amb el 
marge esquerra de la vall fluvial, en el terme municipal de Tortosa. 
 
La delimitació de l’àmbit es troba grafiada en els plànols del present document. 
 
Article 2 
Naturalesa i objecte 
 
El present document té la condició de modificació puntual del Poum de Tortosa 
i té per objecte el desplegament urbanístic sostenible i la gestió ordenada dels 
terrenys inclosos en el seu àmbit d’actuació qualificats com a clau (7a), zona 
indústria en edificació aïllada urbana, clau (v) zona verda espai lliure i clau (H) 
el sistema hidrològic. 
 
Article 3 
Marc legal 
 
Aquesta modificació puntual ha estat formulada d’acord amb les previsions de 
l’article 96 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció donada per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, i restants d’aplicació, i el Poum de Tortosa. 
 
El seu contingut es supedita a lo establert en l’esmenat Decret legislatiu, Decret 
305/2006, Reial decret legislatiu 2/2008 i restant normativa urbanística i 
sectorial aplicables. 
 
Les determinacions de la normativa urbanística del present document 
s’aplicaran en el seu àmbit d’actuació, de forma prevalent, a qualsevol altra 
disposició que reguli l’ús i ordenació física del sector. No obstant, en lo no 
previst expressament en aquest pla, serà aplicable el que preveuen les normes 
urbanístiques del Poum de Tortosa i la Llei catalana d’urbanisme. 
 
Article 4 
Obligatorietat de la modificació 
 
La present modificació puntual és pública i obligatòria. Qualsevol actuació 
sobre el seu àmbit, tant si és pública o privada, com si és provisional o 
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definitiva, s’haurà d’ajustar a les disposicions normatives, gràfiques i escrites 
d’aquesta modificació puntual. 
 
Article 5 
Contingut documental 
 
Aquesta modificació puntual conté la següent documentació: 
 

A. Memòria 
 

B. Normativa 
 

C. Pla d’etapes 
 

D. Plànols 
 

E. Avaluació econòmica i financera i rendibilitat de l’operació 
 

F. Informe ambiental 
 

G. Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada 
 
Article 6 
Vigència 
 
La modificació puntual entrarà en vigor a partir de la publicació de la seva 
aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva 
vigència serà indefinida, en tant que no es procedeixi a la seva revisió o 
modificació. 
 
Article 7 
Interpretació 
 
La interpretació del present document es farà d’acord amb el seu contingut i 
subjecte als seus objectius i finalitat. En cas de dubte prevaldrà la 
documentació gràfica d’escala més detallada sobre la resta, així com la 
documentació escrita sobre la gràfica i, en el seu cas, la normativa 
s’interpretarà d’acord amb les determinacions establertes en el Poum de 
Tortosa. 
 
Article 8 
Modificacions 
 
Les modificacions del present pla es formularan d’acord amb lo que disposa la 
Llei d’urbanisme catalana i l’article 6 del Poum de Tortosa. 
 
No es consideren modificacions, les petites variacions d’alineacions 
ocasionades per la millor adaptació sobre el terreny, sempre i quan aquestes 
no suposin una modificació en la superfície del sector superior al 5%. 
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Tampoc es consideren modificacions, les petites variacions que, en relació als 
plànols d’ordenació, es poguessin realitzar en la ubicació definitiva de les 
instal·lacions tècniques del sistema general. 
 
Article 9 
Desplegament de la modificació 
 
Es determina un únic polígon d’execució, que s’executarà mitjançant un Pla de 
millora urbana i pel sistema de reparcel·lació, dintre de les modalitats 
d’iniciativa privades previstes en la LUC, ja sigui de compensació o concertació. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL I FITXA NORMATIVA DEL PMU 5 
CELULOSA 
 
Article 10 
Disposicions generals 
 
1 Qualsevol intervenció o actuació que es produeixi en l’àmbit de la present 
modificació puntual ha de garantir el principi de desplegament sostenible 
previst en l’article 3 de la Llei d’urbanisme 
 
2 El desplegament de l’àmbit definit en la present modificació s’haurà d’ajustar 
al contingut específic previst en la documentació d’aquest instrument de 
planejament en lo que sigui obligatori. 
 
Article 11 
Règim i qualificació del sòl 
 
L’àmbit de la modificació puntual pertany, en la seva totalitat, a sòl urbà, queda 
configurat com a clau (7a) zona industrial en edificació aïllada urbana, clau (v) 
zona verda espai lliure i clau (H) el sistema hidrològic. 
 
Els terrenys abans classificats com a sòl no urbanitzable i ara reclassificats a 
sòl urbà han estat inclosos en l’àmbit de la modificació puntual com a sistema 
d’espais lliures públics, clau (V). 
 
Article 12 
Fitxa normativa PMU 05 pla de millora urbana Celulosa 
 
12 1 Àmbit 
 

a) Comprèn uns terrenys situats a la carretera Tortosa l’Aldea on 
actualment s’ubica l’empresa “Celulosa de Levante”. 

 
b) La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 4 –Qualificació i 

gestió del sòl- a escala 1/3000, és de 229.708,21 m². 
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12 2 Objectius 
 

a) Ordenar aquest sector ocupat i consolidat parcialment per l’activitat de 
l’empresa “Celulosa de Levante” en coherència amb el sector PM-
Manteniment, i permetre la implantació d’altres activitats en la parcel·la 
industrial veïna. 

 
12 3 Condicions d’ordenació, edificació i ús 
 

a) Coeficient d’edificabilitat bruta i aprofitament mitjà del sector serà de 
0,25 m² sostre/m² sòl. 

 
b) El destí dominant del sòl serà industrials i terciari. 

 
c) Percentatges: els percentatges mínims de cessió, que es podran ajustar 

en cada sistema, el percentatge mínim de sòl públic i el màxim de sòl 
privat d’aquest sector seran els següents: 

 
RESERVES DE SÒL PÚBLIC Viari    5% 
 
    Espais Lliures 
    (incloent requalificacions sòl no 
    urbanitzable segons article 11) 45% 
 
    Equipaments    No s’estableix 
 
    Hidrològic    2% 
 
    SÒL PÚBLIC  mínim  55% 
 
SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT Industrial   45% 
 
    SÒL PRIVAT màxim  45% 
 
A aquests sòls de cessió, caldrà afegir el 10% d’aprofitament mitjà establert a 
l’article 43 de la Llei d’Urbanisme i d’acord amb aquest Pla d’ordenació 
urbanística municipal. 
 
d) Determinacions fonamentals de l’ordenació: 
 
- L’àmbit delimitat s’ordenarà seguint les directrius assenyalades en els plànols 
d’ordenació. 
 
e) Relació de zones: el sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició 
indicativa del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà segons 
el que el Poum estableix per la següent zona preferent a detallar, clau (7a) 
zona indústria en edificació aïllada urbana. Les condicions paramètriques 
d’edificació i ús de la mateixa es determinen el Títol V. Qualificació del sòl. 
Regulació de les zones d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal. 
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f) El PMU garantirà l’accés a la parcel·la industrial situada entre el barranc de la 
Cel·lulosa i els espais lliures i als espais lliures públics.  
(Acord CUTE 12.11.2013) 
 
12 4 Condicions de gestió 
 

a) Es determina un únic polígon d’execució, que s’executarà pel sistema de 
reparcel·lació, dintre de les modalitats d’iniciativa privada previstes en la 
LU, ja sigui compensació o concertació. 

 
b) El desplegament d’aquest sector comportarà que els propietaris inclosos 

dins del mateix es faran càrrec dels costos d’urbanització del sistema 
viari i del sistema d’espais lliures. 

 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Article 13 
Disposició final primera 
 
Fins que no es produeixi l’aprovació definitiva del present pla i a partir de la 
seva aprovació inicial, no es podrà portar a terme cap actuació de qualsevol 
mena que contradigui el que aquí es determina. 
 
Article 14 
Disposició final segona 
 
L’acord d’aprovació definitiva del present pla comporta la convalidació 
automàtica de les autoritzacions i llicències atorgades que s’ajustin a les 
determinacions de la present modificació puntual. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Es deroga la fitxa normativa amb codi PM-Celulosa del POUM de Tortosa. 
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