
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 18 de juliol de 2018, 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 juliol de 2018, va adoptar,
entre d'altres, l'acord la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2018 / 066041 / E

Modificació del POUM, admissió nou ús a la clau 10, al terme municipal de Tortosa.

 

Vista la proposta dels serveis tècnics, la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre acorda:

-1 Aprovar definitivament la Modificació del POUM, admissió nou ús a la clau 10, 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 Recordar a l'ajuntament que si es preveu implantar l'ús d'equipament educatiu en un àmbit qualificat amb
la clau 10 del POUM, i aquest àmbit sigui potencialment inundable, caldrà que, prèviament a l'atorgament de la
corresponent llicència municipal, se sol·liciti i s'obtingui l'informe de l'organisme de conca competent.

-4 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 des de l'endemà de la seva notificació, o publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense 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
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, a les oficines de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, plaça de Gerard Vergés, 1, 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
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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=2018/66041/E&set-locale=ca

 

Tortosa, 18 de juliol de 2018

 

Teresa Carbó Espuny

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

 

Annex

Normes urbanístiques de la Modificació del POUM, admissió nou ús a la clau 10, de Tortosa.

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 Normativa_cat.pdf

 

(18.199.097)
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Annex 
Normes urbanístiques de la Modificació del POUM, admissió nou ús a la clau 10, 
de Tortosa.  
 

5. NORMATIVA URBANÍSTICA MODIFICADA 

 

Es transcriu tot l’article 212. En negreta consta la modificació. 

SECCIÓ QUARTA 

REGULACIÓ DELS USOS EN EL SÒL NO URBANITZABLE 

 

Article 212. Regulació dels usos en sòl no urbanitzable 

1. El règim d’ús general del sòl no urbanitzable s’estarà al que s’estableix a l’article 47 del DL 1/2005, 
excepte que en aquestes normes s’estableixi una major restricció dels mateixos. 

2. Altrament i respecte els usos no admesos i admesos en el sòl no urbanitzable, s’estarà al que 
s’estableix als articles 55 i 56 del Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, excepte que en 
aquestes normes s’estableixi un major restricció. 

3. En la taula que segueix a continuació s’estableix una regulació detallada dels usos en sòl no 
urbanitzable a les diferents qualificacions de sòl, entenent els compatibles com admesos els 
condicionats com admesos amb diferents condicionants i els incompatibles com no admesos, en 
concordança amb la regulació establerta al Pla Territorial Parcial de les terres de l’Ebre. Respecte 
als condicionants s’assenyala amb un codi numèric que es refereix al final de la taula adjunta sobre 
quina condició es suposa en cada cas (en determinats casos, el condicionant suposa la no admissió 
de l’ús, i la coherència respecte les limitacions establertes al PTPTE) 

  
 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12 

 Àrea 
agrícola 
de 
l’al·luvial 

Àrea 
agrícola 
de la plana 

Àrea 
agrícola 
amb 
pendent 
i forest 

Àrea 
d’espais 
d’interès 
natural 

Àrea 
d’entorn 
d’espais 
d’interès 
natural 

Àrea de 
valor 
forestal 
amb 
conreu 
tradicional 

Zona de 
protecció 
paisatgís
tica 

Zones majoritàries 
corresponents del PTPTE 

F B-C A-B D E A A-B 

Altres zones menors que 
incorpora el PTPTE 

C  C  A B  

1. Edificis d'habitatges 
vinculats a les activitats 
agrícoles, ramaderes i 
forestals 

       

Masia tradicional com com com com com com com 

Habitatge rural cond 1 cond 1 cond 1 cond 1 cond 1 cond 1 cond 1 
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 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12 

 Àrea 
agrícola 
de 
l’al·luvial 

Àrea 
agrícola 
de la plana 

Àrea 
agrícola 
amb 
pendent 
i forest 

Àrea 
d’espais 
d’interès 
natural 

Àrea 
d’entorn 
d’espais 
d’interès 
natural 

Àrea de 
valor 
forestal 
amb 
conreu 
tradicional 

Zona de 
protecció 
paisatgís
tica 

Zones majoritàries 
corresponents del PTPTE 

F B-C A-B D E A A-B 

Altres zones menors que 
incorpora el PTPTE 

C  C  A B  

Residències temporals per 
personal que treballa en 
feines agràries 

cond 2 cond 2 cond 2 inc inc cond 2 inc 

2. Comercials        

2.1. Usos comercials dependents 
de les activitats agropecuàries i 
forestals 

       

Centre de jardineria i venda 
de planters 

inc com com inc inc com inc 

Venda de llenya inc com com inc inc com inc 

Exposició i venda de pedres 
naturals i àrids del lloc 

inc inc com inc inc com inc 

3. Usos industrials        

3.1. Indústries de transformació 
artesanal per elaboració de 
productes naturals 

       

Elaboració de productes 
naturals i d’artesania 

com com com inc inc com inc 

Indústries artesanes: tallers 
de ceràmica i d’escultura, 
rajoleria artesanal, 
picapedrer i altres 

com com com inc inc com inc 

Cooperativa agrària com com com inc inc com inc 

3.2 Obres en indústries 
preexistents: ampliacions, canvis 
d’ús, adequació d’accessos, 
tanques i molls de càrrega 

inc cond 3 cond 3 inc inc inc inc 

3.3. Indústries a emplaçar prop 
de la matèria primera 

       

Serradores, fabricació de 
material ceràmic, plantes de 
trituració i forns de guix, 
tractament de pedres 
naturals i marbres, 
classificació de carbó mineral 
i vegetal, canteres, pedreres i 
extraccions d’àrids, fàbriques 
de pinsos, fàbriques de cartró 
i d’electròlisi orientades per 
l’energia de l’aigua 

inc cond 4 cond 4 inc inc cond 4 inc 

3.4. Indústria d’alt risc per la 
població 

inc cond 11 cond 11 inc inc inc inc 

3.5. Plantes d’aglomerats i 
morters 

inc cond 11 cond 11 inc inc inc inc 
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 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12 

 Àrea 
agrícola 
de 
l’al·luvial 

Àrea 
agrícola 
de la plana 

Àrea 
agrícola 
amb 
pendent 
i forest 

Àrea 
d’espais 
d’interès 
natural 

Àrea 
d’entorn 
d’espais 
d’interès 
natural 

Àrea de 
valor 
forestal 
amb 
conreu 
tradicional 

Zona de 
protecció 
paisatgís
tica 

Zones majoritàries 
corresponents del PTPTE 

F B-C A-B D E A A-B 

Altres zones menors que 
incorpora el PTPTE 

C  C  A B  

4. Usos turístics        

4.1. Instal·lacions d'acollida en 
àrees rurals per a turisme no 
massiu 

       

Berenadors en zones 
forestals i erms 

com com com com com com com 

Residència casa de pagès, 
en edificis existents i 
subjectes al reconeixement 
del Departament d’indústria, 
Comerç i turisme 

com com com com com com com 

Refugi de muntanya inc inc inc com com com com 

4.2. Instal·lacions d’allotjament i 
restauració 

       

Restaurant inc cond 5 cond 5 inc inc cond 5 inc 

Cafè, bar inc cond 5 cond 5 inc inc cond 5 inc 

Hotel inc cond 5 cond 5 inc inc cond 5 inc 

Hotel, hostal, motel, apart-
hotel 

inc inc inc inc inc inc inc 

Alberg de joventut inc cond 5 cond 5 inc inc cond 5 inc 

Casa de colònies inc cond 5 cond 5 inc inc cond 5 inc 

Residència casa de pagès en 
edificacions de nova planta 

inc com com inc inc com inc 

Càmping inc cond 10 cond 10 inc inc inc inc 

4.3. Instal·lacions temporals        

Carpes per la celebració de 
festes i esdeveniments firals 

inc cond 6 cond 6 inc inc cond 6 inc 

Instal·lacions desmuntables 
par a ball a l'aire lliure 

inc cond 6 cond 6 inc inc cond 6 inc 

4.4. Àrees de lleure        

Parc infantil, parc temàtic, parc 
aquàtic, parc lúdic esportiu 

inc inc inc inc inc inc inc 

5. instal·lacions per a serveis 
tècnics de telecomunicacions 

       

Centres emissors de 
radiodifusió, televisió i 
antenes 

cond 9 cond 9 cond 9 cond 9 cond 9 cond 9 cond 9 

Antenes de telefonia i 
hertzianes 

cond 9 cond 9 cond 9 cond 9 cond 9 cond 9 cond 9 
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 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12 

 Àrea 
agrícola 
de 
l’al·luvial 

Àrea 
agrícola 
de la plana 

Àrea 
agrícola 
amb 
pendent 
i forest 

Àrea 
d’espais 
d’interès 
natural 

Àrea 
d’entorn 
d’espais 
d’interès 
natural 

Àrea de 
valor 
forestal 
amb 
conreu 
tradicional 

Zona de 
protecció 
paisatgís
tica 

Zones majoritàries 
corresponents del PTPTE 

F B-C A-B D E A A-B 

Altres zones menors que 
incorpora el PTPTE 

C  C  A B  

Centres de comunicacions i 
antenes per satèl·lit 

cond 9 cond 9 cond 9 cond 9 cond 9 cond 9 cond 9 

6. Instal·lacions de proveïment        

6.1. Instal·lacions de transport 
energètic 

cond 7 cond 7 cond 7 cond 7 cond 7 cond 7 cond 7 

6.2. Instal·lacions per la 
fabricació i emmagatzematge 
de productes energètics 

cond 7 cond 7 cond 7 cond 7 cond 7 cond 7 cond 7 

6.3. Instal·lacions hidràuliques cond 7 cond 7 cond 7 cond 7 cond 7 cond 7 cond 7 

7. Serveis i instal·lacions 
vinculats a la xarxa viària 

       

7.1. Aparcaments cond 8 cond 8 cond 8 inc inc cond 8 inc 

7.2. Estacions de servei cond 8 cond 8 cond 8 inc inc cond 8 inc 

7.3. Àrees de manteniment cond 8 cond 8 cond 8 inc inc cond 8 inc 

8. Instal·lacions 
mediambientals 

       

8.1. De control atmosfèric com com com com com com com 

8.2. De sanejament d’aigües 
residuals 

com com cond 11 inc inc cond 11 inc 

8.3. De la gestió dels residus 
municipals 

inc cond 11 cond 11 inc inc cond 11 inc 

8.4. De la gestió dels residus 
industrials 

inc cond 11 cond 11 inc inc cond 11 inc 

8.5. De la gestió dels residus 
agropecuaris 

inc cond 11 cond 11 inc inc cond 11 inc 

8.6. De la gestió dels residus 
especials 

inc cond 11 cond 11 inc inc cond 11 inc 

9. Usos d’equipament 
col·lectiu 

       

9.1. Equipaments educatius cond 12 cond 12 cond 12 inc inc inc inc 

9.2. Equipaments educatius 
relacionats amb la natura 

       

Escoles de capacitació 
agrària 

Com com com com com com inc 

Granja-escola Com com com com com com inc 

Centre d’informació de la 
natura 

Com com com com com com inc 

9.3. Equipaments esportius        

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7671 - 25.7.20186/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-18199097-2018



5 
 

 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12 

 Àrea 
agrícola 
de 
l’al·luvial 

Àrea 
agrícola 
de la plana 

Àrea 
agrícola 
amb 
pendent 
i forest 

Àrea 
d’espais 
d’interès 
natural 

Àrea 
d’entorn 
d’espais 
d’interès 
natural 

Àrea de 
valor 
forestal 
amb 
conreu 
tradicional 

Zona de 
protecció 
paisatgís
tica 

Zones majoritàries 
corresponents del PTPTE 

F B-C A-B D E A A-B 

Altres zones menors que 
incorpora el PTPTE 

C  C  A B  

Clubs de tennis, pavelló de 
tir, piscines a l’aire lliure, 
circuit de bicicletes de 
muntanya, hípiques i escoles 
d’equitació, camp de vol 
d’ultralleugers, etc. 

Inc cond 11 cond 11 inc inc com inc 

9.4. . Equipaments culturals 
relacionats amb la natura o el 
lloc 

Com com com com com com inc 

9.5. Equipaments sanitaris Inc inc inc inc inc inc inc 

9.6. Equipaments religiosos Inc inc inc inc inc inc inc 

9.7. Equipaments especials: 
cementiris i cementiris d’animals 

Inc cond 11 cond 11 inc cond 11 cond 11 inc 

9.8. Equipaments de seguretat 
ciutadana 

Inc cond 11 cond 11 inc inc cond 11 inc 

10. Instal·lacions associades a 
l’activitat agropecuària 
especial 

       

10.1. Cria, engreix i reproducció 
d’animals 

       

Gosseres (cria, 
ensinistrament i guarda) 

Cond cond 11 cond 11 inc inc com inc 

Nuclis zoològics (ocells, etc.) Com cond 11 cond 11 inc inc com inc 

Granges especials: 
cinegètica (faisans , perdius), 
cria d’estruços i altres 

Com cond 11 cond 11 inc inc com inc 

10.2. Instal·lacions associades a 
la transformació de fruits 

       

Cellers de vi i criança Com com com com com com inc 

Caves Com com com com com com inc 

Trulls d'oli Com com com com com com inc 

 

Relació dels condicionants respecte els usos en el sòl no urbanitzable del Pla d’ordenació: 
 

(1) Condicionat a la vinculació directa amb l’explotació agrícola, ramadera o forestal de la finca en la 
que s’emplaça, i a la justificació documental de la condició d’agricultor, ramader o forestal resident 

(2) Condicionat a garantir la viabilitat econòmica de l’activitat existent i a la justificació que l’actuació 
en general procurarà mesures de minimització de l’impacte ambiental i de paisatge que pugui 
ocasionar en el seu entorn. No s’admetran canvis d’ús. 

(3) Condicionat a les disposicions transitòries establertes en aquest POUM 
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(4) Condicionat a les actualment instal·lades i als terminis establerts per la seva explotació. Un cop 
finalitzat i executat el projecte de restauració no s’admetran noves instal·lacions. 

(5) Condicionat a la restauració i recuperació de les masies i construccions rurals ja edificades en el 
sòl no urbanitzable. 

(6) Condicionat per la seva pròpia temporalitat, que en cap cas serà superior a 4 mesos. 
S’incorporarà sempre un compromís de restauració del terreny i retorn al seu estat original que es 
produirà en el moment de desmuntar la instal·lació. 

(7) Condicionat al necessari estudi i memòria ambiental de la instal·lació proposada que justifiqui la 
seva necessitat, avali la seva integració en l’entorn i promogui l’ús racional de les energies i els 
recursos naturals. 

(8) Condicionat a la localització veïna a una infraestructura viària i a l’elaboració del corresponent 
Pla Especial. 

(9) Condicionat a l’elaboració d’un estudi de paisatge que demostri la integració en l’entorn, que 
garanteixi una correcta gestió dels accessos i en general que la seva implantació suposi una millora 
general del conjunt territorial en el que s’ubica. 

(10) Condicionat al necessari estudi i memòria ambiental de la instal·lació proposada que justifiqui i 
avali la seva integració en l’entorn i a l’elaboració del corresponent Pla Especial Urbanístic tal i com 
determina l'article 47.5.e del DL 1/2005 

(11) Condicionat a la localització en aquells sòls del PTPTE en els que s’admet aquest ús 

(12) Condicionat a: 

a. Només s’admetrà l’ús educatiu en les edificacions existents susceptibles de ser 
rehabilitades d’acord amb l’article 47.3 i 47.3bis del TLRUC o en una nova edificació quan es 
tracti d’un equipament no compatible amb els usos urbans d’acord amb l’article 47.4 del 
TRLUC i sempre que no se situïn en sòls amb risc d’inundació. 

b. Pel que fa a la inundabilitat, els usos i els projectes que se’n derivin, s’han d’adequar a les 
mesures específiques de protecció o prevenció a les zones subjectes a risc d’inundació 
establertes a l’article 9 bis i 14 bis del RD 638/2016 i les directrius de planejament establertes 
en l’article 9 del Text refós de la Llei d’urbanisme tot indicant a la normativa del Pla les 
variants de l’ús no compatible amb el risc existent i, en efecte, condicionar la seva 
implantació. 

c. Prèviament a la implantació de l’ús educacional, caldrà garantir la compatibilitat d’usos en 
el medi rural i la continuïtat i la dimensió territorial dels seus usos mitjançant l’establiment 
d’una gradació de preferència en l’elecció de l’alternativa en sòl urbà, per tal que 
l’admissibilitat de l’ús educacional en el medi rural sigui amb caràcter excepcional i de 
manera justificada. 

d. No s’admetrà l’ús educatiu en aquelles àrees afectades per riscos naturals i tecnològics, 
especialment, pel risc d’inundació, d’incendis forestals, de transport de mercaderies 
perilloses i de risc químic d’acord amb l’article 9 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

e. Caldrà prendre les mesures preventives adients per tal que els nous usos i les noves 
construccions no afectin espais històrics, patrimoni arquitectònic i jaciments arqueològics 
tant documentats com desconeguts. 

 

Regulació d'altres usos 

Els usos no contemplats en tota la relació anterior, es consideraran genèricament com altres usos, 
i tindran aquesta consideració, sempre i quan siguin admesos a l’article 47 del DL 1/2005 i la seva 
modificació en la MLU. 
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Els altres usos tan sols podran ser emplaçats en els terrenys de menor valor ecològic i ambiental 
determinat en aquest POUM, i per tant la seva implantació es considera totalment incompatible amb 
les àrees següents: agrícola de l'al·luvial (clau 10a), espais d’interès natural (clau 11a) i entorn 
d’espais d'interès naturals (clau 11b) 

En la resta d’àrees, la implantació d’altres usos resta sotmeses a la justificació de l'interès general 
de la instal·lació i a la redacció d’un Pla Especial Urbanístic, que a part de la documentació específica 
establerta en l'article 48 del DL 1/2005 i de la MLU, acompanyi estudi de viabilitat econòmica de la 
implantació, amb inversions previstes, així com calendari i pla d’etapes de la seva implantació i la 
previsió de millores socials i econòmiques (llocs de treballs, encomies indirectes, ...) que en general 
pot reportar aquesta implantació en el territori. La implantació d’altres usos restarà condicionat al 
compliment de les obligacions que dimanen de les determinacions que acordi l’administració i a tal 
efecte s’acompanyarà del corresponent conveni de col·laboració urbanística. 
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