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MODIFICACiÓ PUNTUAL DEL POUM 

ÀMBIT SISTEMA VIARI DEL CAMí DEL MIG 

ANTECEDENTS 

En data 27 de juliol de 2006 fou aprovat definitivament per Resolució del conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques el Pla d'ordenació urbanística municipal, publicant-se al DOGC en data 
22 d'octubre de 2007. 

Els terrenys compresos entre el camí del Mig i la carretera C-12, entre l'anomenada rotonda 
d'Anguera i la següent en direcció a Tortosa situada entre els Portals de Ciutat Centre i Sud, estan 
classificats en part com a sòl urbanitzable, i en part com a sòl urbà, i envoltats d'un sistema viari 
estructural amb carrers de 20 mts. d'amplària. Aquest sistema viari es sustenta bàsicament sobre la 
xarxa de camins rurals existents, dels que es de destacar el camí del Mig i el camí de les Arenes. 

L'urbanització de la xarxa viaria prevista en el POUM està projectada de manera que la secció dels 
carrers te continuïtat entre trams que afecten zones o àmbits amb terrenys que tenen diferent 
classificació urbanística. Aquest fet és dona principalment al viari previst al llarg del camí del Mig pel 
seu costat nord, que inclou terrenys classificats de sòl urbanitzable delimitat i sols classificats de sòl 
urbà no consolidat, afectats pel desenvolupament, be d'un Pla de millora, be d'un Polígon 
d'actuació. 

Aquesta característica sobre el traçat del sistema viari comporta, que l'urbanització i/o pas de 
serveis al llarg dels carrers s'hagi d'efectuar conjuntament a tots els àmbits objecte de planejament, 
perquè com es el cas de les xarxes de sanejament i recollida de aigües pluvials, la seva construcció 
no pot fer-se individualment per cada àmbit per la pròpia estructura del servei, que ha de tenir uns 
pendents i punts de desguàs comuns. Aquesta condició suposa que part de les obres d'urbanització 
en els àmbits objecte de desenvolupament quedaran supeditades unes amb les altres, i per tant no 
podran completar-se en la seva totalitat fins s'hagin desenvolupat la totalitat dels sectors. 

Una altra característica sobre el traçat del sistema viari que es dona al tram nord del camí del Mig 
entre les dos rotondes, és que afecta terrenys amb molt poca superfície i afecta en molts casos 
edificacions existents, mentre que dit traçat en direcció a Tortosa, és projecta sobre un dels costats 
del camí existent, pel que s'evita el que succeeix en el supòsit anterior on hi afectacions a 
edificacions existents. 

OBJECTE DE LA MODIFICACiÓ PUNTUAL 

El primer objecte de la present modificació puntual és establir les condicions que permetin el 
desenvolupament dels diferents àmbits urbanístics sense que l'urbanització d'uns quedi supeditada 
a l'execució de la resta, és a dir, que puguin desenvolupar-se sense aquesta condició. A tal efecte 
s'establirà en les condicions d'execució dels diferents àmbits, que els serveis ha construir que 
depenguin d'altres sectors, l'urbanització s'executarà conjuntament un cop sigui factible la seva 
execució. Tal condició s'incorpora a cada una de les fitxes dels sectors o àmbits que siguin objecte 
de desenvolupament. 

En aquest sentit es realitza una proposta indicativa de secció de vial estructural en la que 5 metres 
de l'amplària d'aquest vial es reserven pel pas de serveis, bàsicament pels corresponents a recollida 
de aigües pluvials i sanejament. Aquests serveis, com la seva execució ha de ser conjunta en els 
diferents àmbits, s'executarà quan es pugui disposar de la totalitat del viari afectat. La proposta 
preveu que amb l'urbanització que s'executi amb els criteris exposats, els terrenys assoleixin la 
condició de solar, per disposar dels serveis previstos a l'article 27.1 del TRLLUC, i per tant siguin 
aptes per la seva edificació. 

A tal efecte, als terrenys classificats de sòl urbà s'inclourà el previst al criteri 9 del POUM sobre 
condicions de les infraestructures de les noves edificacions, que diu: 

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 
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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, 
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. 

El segon objecte de la present modificació puntual és suprimir les afectacions a les edificacions 
existents com a conseqüència del traçat del vial previst al llarg del camí del Mig. A tal efecte es 
proposa desplaçar-lo en direcció sud, de manera que el costat nord coincideixi amb el del camí del 
Mig actual, sense que dita modificació suposi una reducció de la secció ni de la superfície del 
sistema viari previst en el POUM. 

( 
ÀMBIT DE LA MODIFICACiÓ 

L'àmbit de la modificació és reflecteix en el plànol adjunt a la present memòria i inclou els sectors 
següents: 

PA 33. Polígon d'actuació Camí Arenes 01 PA-ARN 1818/10p 

PA 35. Polígon d'actuació Camí Arenes 02 PA-ARN 1917/2e 

PM-04 Pla de millora Arenes IV PM-AR EN ES IV 

PP-17 SUBd-17 Sector Arenes PP-ARENES I 

PROPOSTA FITXES URBANíSTIQUES ÀMBITS AFECTATS PER LA MODIFICACiÓ 

A continuació es reprodueixen les fitxes dels àmbits urbanístics afectats per la present modificació 
on s'ha ressaltat aquells aspectes que han estat objecte de canvi. 

Els àmbits classificats de sòl urbà afectats per PA o Plans de millora s'ha afegit a la fitxa urbanística 
que estableix els criteris i paràmetres del seu desenvolupament, les condicions respecte l'obra 
d'urbanització en aquells casos que hi ha dependència amb altres àmbits. No així al sòl classificat 
d'urbanitzable delimitat, perquè tal com estableix l'article 45 del TRLLUC, reproduït a continuació, 
han d'executar les infraestructures de connexió amb els sistemes urbanístics generals 

Deures addicionals dels propietaris o propietàries de sòl urbanitzable delimitat 

b) Costejar i, si escau, executar les infraestructures de connexió amb els sistemes 
urbanístics generals exteriors a l'actuació urbanística i les obres per a l'ampliació o el 
reforçament d'aquests sistemes que siguin necessàries com a conseqüència de la 
magnitud de la dita actuació, d'acord amb les determinacions del planejament urbanístic 
general, incloent-hi, d'acord amb el que estableix la legislació sectorial, l'obligació de 
participar en els costos d'implantació de les infraestructures de transport públic que siguin 
necessàries perquè la connectivitat del sector sigui l'adequada. 

Els canvis introduïts que afecten entre altres les superfícies del àmbits, s'observa que la del PA
ARN1818/10p ha sofert un increment quan en realitzat hauria de ser una reducció degut al 
desplaçament de vial. Això es degut a que la superfície que hi figura actualment és errònia, tan la 
total com la prevista en les reserves de sòl afectades per les diferents qualificacions urbanístiques, 
errada esmenada amb la recent medició. Les superfícies de sols públics per equipaments i espais 
lliures no ha sofert variació respecte el previst actualment. 
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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 sector PM-Arenes III i els PA
ARN1917/2e, PA-ARN1918/10e i PA-ARN 1918/9d, 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 és de 66.245 m2 . 

2. Objectius: 

a. Garantir la cessió dels sols destinats a vialitat. 

b. Garantir la cessió dels sols destinats a espais lliures ( 

3. Condicions d'ordenació, edificació i ús: 

a. Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratu'lta 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 10.643 m2 16% 

Espais Lliures 3.295 m2 5% 

Equipaments 3.945 m2 6% 

SÒL PÚBLIC 17.883m2 27% 

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT	 Industrial 48.362 m2 71% 

SÒL PRIVAT 48.362 m2 71% 

l'::.. 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. 

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: 

- Zona industrial amb edificació alllada separada, clau 7a, les condicions d'edificació, 
parcel o 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. Condicions de gestió i execució: 

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

b.- Els terrenys situats a "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'emergència. 

C.- Els serveis urbanístics a construir que depenguin d'altres sectors, l'urbanització 
d'aquests s'executarà conjuntament amb la resta 
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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 instalolacions existents dins el polígon d'actuació estaran a les disposicions 
generals establertes en el Títol I d'aquestes Normes. 

Fitxa PA 34. Polígon d'actuació Camí d'Arenes 02 Codi: PA-ARN 1917/2e 

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 supeliícle del polígon d'actuació és de 11.705 m2 

2. Objectius: 

a. Garantir la cessió dels sols destinats a vialitat. 

b. Garantir la cessió dels sols destinats a espais lliures. 

3. Condicions d'ordenació, edificació i ús: 

a. Les supeliícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de 
sistemes, així com les supeliícies 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 52,45% 

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. 

b. El sòl d'aprofitament privat s'ordenarà segons: 

- Zona industrial amb edificaciÓ aïllada separada, clau 7a, les condicions d'edificació, 
parcelolació 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: 
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a.- El polígon d'actuació s'executarà pel sistema de reparcel o lació, en alguna de les 
modalitats d'iniciativa privades previstes en la LU, ja sigui compensació o concertació. 

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'inundabilitat precís i el pla d'emergència. 

c.- Els serveis urbanístics a construir que depenguin d'altres sectors. l'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. 

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 suoerfície del sector. delimitat als olànols 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 
m2sostrejm 2sòl. 

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 p(lblic 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% 

WWW.tortosa.cat 



w,....., 
Ajuntament 

IJ de Tortosa 
MODIFICACiÓ PUNTUAL DEL POUM 

ÀMBIT SISTEMA VIARI DEL c,';Mí DEL MIG 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir el :LO% d'aprofitament mitjà establert a l'article 11~ 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 O: 

- Zona indústria en edificació a'lllada urbana, clau (7a) 

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 Urbanística Municipal. 

4. Condicions de gestió 

a. Es determina un únic polígon d'execució, que s'executarà pel sistema de reparcel o 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. l'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, esoecialment 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. 

Fitxa pp 17. SUBd-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 -Oualificació 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/m2 sòl. 

b. El destí dominant del sòl ser'à industrials i terciari. 
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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 Urbanística Municipal. 

e. Determinacions fonamentals de l'ordenació 

- L'àmbit delimitat s'ordenarà seguint les directrius assenyalades en els plànols 
d'ordenació. 

f. 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 O: 

- Zona indústria en edificació alllada urbana, clau (7a) 

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 Urbanística Municipal. 

4. Condicions de f1,,,stió 

a. 1::-':3 determina un únic polígon d'execució, que s'executarà pel sistema de reparcel o lació, 
dintre de les lïlOdalit&; d'iniciativa privades previstes en la I_U, 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 ,ll,renes tindrà la qualificació d'espai lliure públic. 

TRAMITACiÓ 

El desplaçament del vial que transcorre al llarg del camí del Mig incideix sobre la zona verda prevista 
al PA-ARN1818j10p pel que es proposa incrementar, amb la mateixa superfície, la situada al llarg 
del vial entre el camí del Mig i la C-12. 

Respecte l'ordenació indicativa del Pla parcial i del Pla de millora, és proposa, en el primer dels 
casos, un reforçament del verd previst al llarg del vial esmentat anteriorment entre el camí del Mig i 
la C-12, amb simetria al previst a un dels costats i, en el segons cas, a l'àmbit del Pla de millora, es 
proposa la creació d'una zona verda al voltant de la rotonda situada al final del camí del Mig, al seu 
costat Oest. 

Amb els canvis proposats amb la modificació no s'altera la zonificació ni l'ús de la zona verda, es 
manté la seva superfície, i es reforça la seva funcionalitat. 

WWW.tortosa.cat 
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Ajuntament 
J de Tortosa MODIFICACiÓ PUNTUAL DEL POUM 

ÀMBIT SISTEMA VIARI DEL CAMí DEL MIG 

La modificació del planejament no comporta increment del sostre edificable, de la densitat de l'ús 
residencial, de la intensitat de l'ús industrial, ni la transformació dels usos, pel que no es troba 
afectada als efectes del previst a l'article 40 de la Llei de modificació del text refós de la Llei 
d'urbanisme que modifica l'article 99 de l'esmentada Llei i del 100 de la mateixa. 

Per les característiques de la modificació no s'ha de demanar informe als organismes per raó de 
llurs competències als efectes del previst a l'article 85.5 del TRLLUC per no resultar-ne cap 
d'afectat. 

Francesc Peralta i Puig 
Arquitecte municipal 

Tortosa, 22 de gener de 2015 

~ AJUNTAMENT DE TORTOSA 
~ SECRETARIA GENERAL 

fíi\ Aprovat poeI ~Ie_ M.~..Jniclpal ~ AJUNTAMENT DE TORTOSAW INI 
~ SECRETARIA GENERAL 

~ Aprovat pel Ple Municipal 
F=>ROVISIONA 
3OMAIG 2016 

iL 

rk·' 1"'''-''''':,.--Apf :r/E:t i-:::.::¡:::or:' .t '¡:...?-~ .;::. ...~ _': -:;5::::6 

-----_... _--...... .,.. 

Wij~ g~:-:r~i.~~:J__ ,.: .';... .: -_ "-.-'¡'¡:itat.Wíkl o.:~~~'~:~:~~;- ~ ... __ ,_.;¿"v, 

Tcrr1!crbl è·U.-::.:.:-.;s :i.\ ~'" ~;:: ;;;;: kS 

~Ebre en I~y 2016 
La secretària 

SfCRrT.1.ltIA 

I~~~ F_ fi 

TGresa Camé--EE:s¡sOm[JTJhI\7I1-~--':'-'-

WWW.tortosa.cat 



) 



( 

-' - ~ 

iC::- FW>.~,> , l l ~ 
'~I " "/

-- J'==-

Vorera Carril Carril Aparcament Carril bicj Vorera Zona pas de serveis 

2.10 3.25 3.25 2.00 2.10 5.00.¡. 2.00 #0.30 
.¡. 

20.00'" '" '" 

; ~.; ~.~ :.:~~~: ..:; ;~¿.'Ii;~~~ ;:p 19~1~:!::r; I~;i r' _ ,"; •Ü·'." '-',_:.<:1I,..•. ".I·((,"'1.r ...... ,. ...-1,
LlJw!~'J i:'¡rcc"'::~ C;~7'!r,:--:""i ~.!~. !-. 

(.~.!?j ";;7;:'~'~ril':" 
----~"'~..-..........' .':::":." :,,.; ·~4-' 

Aprov.;.~ :.,.::.,., 
Tcr":~O:!úl O'U: L 
CJ3 rEbrç ~)~ 1 ~:~ ~ ':1 'O JmJY 2016---- ----_._.._._-_. 
La s€cretàriél 

.rT}nr 

~ 
Teresa Carbó Espuny 

W Plonol FRANCESC PERALTA I PUIG 

+ 
Arquitecte MunKipalMODJrICACIÓ PUNTUAL POUM
 

" Ajuntament
 MBIT SISTEMA VIARI 
DEL CAMi DEL MIG I de Tortosa SECCiÓ INDICATIVA 

EscOlo: 1/150 I N I Dibuix IDoto I Emplacament IRuta IPIOnol Num;
J:llreballlde lurblexpedienls a artir 20141 

~,o O.lS I.' • <). Cristina Gener 2016 Tortosa planejamenrurbanistic(M01 01 )~POUMI 20161MO 1O1-02 



SIOUl?ld
 

) 

) 



N 1/10.000 MODIFICACiÓ PUNTUAL POUM 
Ajuntament ÀMBIT SISTEMA VIARI RutaGr"Ofrco: 

DEL CAMI DEL MIG J:\~ebal~dep\urb\expedienlsa partir 2014\de Tortosa D TORTOSA planejament urbanistic(M0101)\POU~~ 2016\M010l-02~-=-o---~,,70------='500 m 






	00a.pdf
	00b.pdf
	00.pdf
	00c.pdf
	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf



