
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 18 de juliol de 2016, 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 10 de juny de 2016, va adoptar,
entre d'altres, l'acord la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2016 / 060302 / E

Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, àmbit sistema viari del Camí del Mig, al terme municipal
de Tortosa

 

Vista la proposta dels Serveis Tècnics, i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió
Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre acorda:

-1 Aprovar definitivament la Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, àmbit sistema viari del Camí
del Mig, de Tortosa, promoguda i tramesa per l'Ajuntament.

-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.

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:
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http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2016/60302/E&set-locale=ca

 

Tortosa, 18 de juliol de 2016

 

Teresa Carbó Espuny

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

 

 

Annex

Normes urbanístiques de la Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, àmbit sistema viari del Camí
del Mig, de Tortosa.

 

(Vegeu la imatge al final del document)

Normativa_cat.pdf
 

 

(16.204.107)
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Annex 
Normes urbanístiques de la Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, 
àmbit sistema viari del Camí del Mig, de Tortosa.  
 
NORMATIVA 
 
Fitxa PA 33. Polígon d’actuació Camí d’Arenes 01  Codi: PA-ARN1818/10p 
 
1 Àmbit 
 

a) Inclou el sòl situat al sud del Camí d’Arenes entre els sectors PM-Arenes III i 
els PA-ARN1917/2e, PA-ARN1918/10e i PA-ARN1918/9d, que s’especifica en 
els plànols de la sèrie 5 Ordenació detallada del sòl urbà a escala 1/1000. 

b) La superfície del polígon d’actuació és de 66.245 m2 
 
2 Objectius 
 

a) Garantir la cessió dels sòls destinats a vialitat 
b) Garantir la cessió dels sòls destinats a espais lliures 

 
3 Condicions d’ordenació, edificació i ús 
 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada 
tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge del sòl 
d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

 
RESERVES SÒL PÚBLIC   viari   10.643 m2  16% 
 
      Espais lliures  3.295 m2  5% 
 
      Equipaments  3.945 m2  6% 
 
      SÒL PÚBLIC  17.883 m2  27% 
 
SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT Industrial  48.362 m2  71% 
 
      SÒL PRIVAT  48.362 m2  71% 
 
A aquests sòl de cessió, caldrà afegir, el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament 
urbanístic del sector, segons el que s’estableix a l’article 43 de la Llei d’Urbanisme, 
modificat per l’article 9 de la Llei 3/2012. 
 
D’acord amb el conveni urbanístic aprovat pel ple de l’Ajuntament en data 13 de 
gener de 2003, la cessió corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic es 
materialitzarà mitjançant aportació econòmica per un import de 198.115,10 € 
 

b) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 
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- Zona industrial amb edificació aïllada separada, clau 7a, les condicions 
d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el Títol V d’aquestes 
Normes. 

- Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie 5 
Ordenació detallada del sòl urbà a escala 1/1.000. 

- L’edificabilitat màxima del PA serà de 43.957,20 m2 
4 Gestions de gestió i execució 
 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de 
les modalitats d’iniciativa privades previstes en la LU, ja sigui compensació o 
concertació. 

 
b) Els terrenys situats a l’oest del camí de les Arenes, previ desenvolupament i 

edificació s’haurà d’obtenir un informe favorable de l’ACA en base a l’estudi 
d’inundabilitat precís i el pla d’emergències. 

 
c) Els serveis urbanístics a construir que depenguin d’altres sectors, la 

urbanització d’aquests s’executarà conjuntament amb la resta. 
 

d) En el cas que no hi hagi possibilitat de connexió a una xarxa de clavegueram 
connectada a un sistema de la xarxa de sanejament (perquè aquesta encara 
no està executada), les aigües residuals s’han de depurar prèviament al seu 
abocament, amb independència de les autoritzacions que s’escaiguin de 
llicència d’abocaments. Com a justificació, s’hauran d’aportar plànols i 
memòries explicatives en què s’especifiqui el punt de destinació, la 
canalització, els detalls constructius i els materials emprats, especialment els 
que han d’assegurar la impermeabilització i depuració dels abocaments. No 
obstant l’anterior, i malgrat no estigui construït el col·lector general, es 
realitzaran les obres necessàries per la seva potencial connexió, en el dia que 
s’executi el col·lector general. 

 
5 Règim transitori d’edificació i usos 
 
Els edificis i instal·lacions existents dins el polígon d’actuació estaran a les 
disposicions generals establertes en el Títol I d’aquestes Normes. 
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FITXA PA 34. Polígon d’actuació camí d’Arenes 02  Codi: PA-ARN1917/2e 
 
1 Àmbit 
 

a) Inclou el sòl situat a la rotonda d’Anguera entre els sectors PM-Arenes III i PA-
ARN1918/10e, que s’especifica en els plànols de la sèrie 5 Ordenació 
detallada del sòl urbà a escala 1/1.000. 

b) La superfície del polígon d’actuació es d’11.705 m2. 
 
2 Objectius 
 

a) Garantir la cessió dels sòls destinats a vialitat 
b) Garantir la cessió dels sòls destinats a espais lliures 

 
3 Condicions d’ordenació, edificació i ús 
 

a) Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada 
tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl 
d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 

 
RESERVES SÒL PÚBLIC   viari   4.335 m2 37,04% 
 
      Espais lliures  1.804 m2 15,41% 
 
      SÒL PÚBLIC  6.139 m2 52,42% 
 
SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT Industrial  5.566 m2 47,55% 
 
      SÒL PRIVAT  5.566 m2 47,55% 
 
A aquests sòls de cessió, caldrà afegir, el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament 
urbanístic del sector, segons el que s’estableix a l’article 43 de la Llei d’Urbanisme, 
modificat per l’article 9 de la Llei 3/2012. 
 

c) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 
 
- Zona industrial amb edificació aïllada separada, clau 7a, les condicions 

d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el Títol V d’aquestes 
Normes. 

- Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie 5 
Ordenació detallada del sòl urbà a escala 1/1.000. 

- L’edificabilitat màxima del PA serà de 5.844 m2. 
 
4 Condicions de gestió i execució 
 

a) El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de 
les modalitats d’iniciativa privades previstes en la LU, ja sigui compensació o 
concertació. 
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b) Previ desenvolupament del PA i de l’edificació s’haurà d’obtenir un informe 
favorable de l’ACA en base a l’estudi d’innundabilitat precís i el pla 
d’emergència. 

 
c) Els serveis urbanístics a construir que depenguin d’altres sectors, la 

urbanització d’aquestes s’executarà conjuntament amb la resta. 
 

d) En el cas que no hi hagi possibilitat de connexió a una xarxa de clavegueram 
connectada a un sistema de la xarxa de sanejament (perquè aquesta encara 
no està executada), les aigües residuals s’han de depurar prèviament al seu 
abocament, amb independència de les autoritzacions que s’escaiguin de 
llicència d’abocaments. Com a justificació, s’hauran d’aportar plànols i 
memòries explicatives en què s’especifiqui el punt de destinació, la 
canalització, els detalls constructius i els materials emprats, especialment els 
que han d’assegurar la impermeabilització i depuració dels abocaments. No 
obstant l’anterior, i malgrat no estigui construït el col·lector general, es 
realitzaran les obres necessàries per la seva potencial connexió, en el dia que 
s’executi el col·lector general. 

 
5 Règim transitori d’edificació i usos 
 
Els edificis i instal·lacions existents dins el polígon d’actuació estaran a les 
disposicions generals establertes en el Títol I d’aquestes Normes. 
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FITXA PM 04. Pla de Millora de les Arenes IV   Codi: PM-ARENES IV 
 
1 Àmbit 
 

a) Comprèn uns terrenys situats en la part esquerra de l’entrada a Tortosa per 
l’autovia. 

b) La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 4 Qualificació i gestió 
del sòl a escala 1/3.000, és de 27.471 m2. 

 
2 Objectius 
 

a) Ordenar aquest sector de l’entrada de la ciutat ocupat i consolidat parcialment 
per activitats productives, terciàries i industrials. 

 
3 Condicions d’ordenació, edificació i ús 
 

a) Coeficient d’edificabilitat bruta i aprofitament mitjà del sector serà de 0,70 
m2sostre/m2 sòl. 

b) El destí dominant del sòl serà industrial i terciari 
c) Percentatges: els percentatges mínimes de cessió, que es podran ajustar en 

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

 
RESERVES SÒL PÚBLIC   viari    20% 
 
      Espais lliures   15% 
 
      Equipaments   No s’estableix 
 
      SÒL PÚBLIC mínim 35% 
 
SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT Industrial   65% 
 
      SÒL PRIVAT màxim 65% 
 
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 (): 

 
- Zona indústria en edificació aïllada urbana, clau (7a) 
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Les condicions paramètriques d’edificació i ús de la mateixa es determinen al 
Títol V. Qualificació del sòl. Regulació de les zones d’aquest Pla d’ordenació 
urbanístic municipal. 
 
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 privades previstes en la LU; 
ja sigui compensació o concertació. 

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

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

 
c) Els serveis urbanístics a construir que depenguin d’altres sectors, la 

urbanització d’aquesta s’executarà conjuntament amb la resta. 
 

d) En el cas que no hi hagi possibilitat de connexió a una xarxa de clavegueram 
connectada a un sistema de la xarxa de sanejament (perquè aquesta encara 
no està connectada), les aigües residuals s’han de depurat prèviament al seu 
abocament, amb independència de les autoritzacions que s’escaiguin de 
llicència d’abocaments. Com a justificació, s’hauran d’aportar plànols i 
memòries explicatives en què s’especifiqui el punt de destinació, la 
canalització, els detalls constructius i els materials emprats, especialment els 
que han d’assegurar la impermeabilització i depuració dels abocaments. No 
obstant l’anterior, i malgrat no estigui construït el col·lector general, es 
realitzaran les obres necessàries per la seva potencial connexió, en el dia que 
s’executi el col·lector general. 
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Fitxa PP17. SUBDd-17. Sector Arenes    Codi: PP-ARENES I 
 
1 Àmbit 
 

a) Comprèn uns terrenys situats en la part esquerra de l’entrada a Tortosa per 
l’autovia. 

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

del sòl a escala 1/3.000, és de 130,187 m2 
 
2 Objectius 
 

a) Ordenar aquest sector de l’entrada de la ciutat ocupat i consolidat parcialment 
per activitats productives, terciàries i industrials. 

 
3 Condicions d’ordenació, edificació i ús 
 

a) Coeficient d’edificabilitat bruta i aprofitament mitjà del sector serà de 0,70 
m2sostre/m2sòl 

b) El destí dominant del sòl serà industrials i terciari 
c) Percentatges: els percentatges mínims de cessió, que es podran ajustar en 

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

 
RESERVES SÒL PÚBLIC   viari    26% 
 
      Espais lliures   14% 
 
      Equipaments   4% 
 
      SÒL PÚBLIC mínim 44% 
 
SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT Industrial   56% 
 
      SÒL PRIVAT màxim 56% 
 
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 Urbanístic 
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 (): 

 
- Zona indústria en edificació aïllada urbana, clau (7a) 
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Les condicions paramètriques d’edificació i ús de la mateixa es determinen al 
Títol V. Qualificació del sòl. Regulació de les zones d’aquest Pla d’Ordenació 
Urbanístic Municipal. 

 
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 privades previstes en la LU, 
ja sigui compensació o concertació. 

b) El desenvolupament d’aquest sector comportarà que els propietaris inclosos 
dins el mateix es faran càrrec dels costos d’urbanització del sistema viari i del 
sistema d’espais lliures. 

c) El desenvolupament del Pla parcial resta condicionat a l’elaboració d’un Pla 
d’emergència que estableixi les mesures adoptar en cas d’una avinguda de 
l’Ebre. 

d) El sòl situat a ponent del camí de les Arenes tindrà la qualificació d’espai lliure 
públic. 
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