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DIVISIÓ POLIGONAL 

ANTECEDENTS. ELS CREIXEMENTS EXTENSIUS 

L’objectiu del POUM respecte els creixements extensius de Tortosa és el d’establir un procés de  
transformació de l’actual estructura de camins i parcel·les dels creixements extensius, amb sòl urbà no 
consolidat, en una estructura de carrers i solars tal i com ha de correspondre a les condicions pròpies del 
sòl urbà consolidat, amb la plena urbanització dels espais públics i el compliment de totes les altres 
condicions assenyalades en els articles 29 i 30 sobre el concepte de solar i de sòl urbà consolidat 
establerts a la Llei d’urbanisme. D’acord amb la llei, és imprescindible per assolir la condició de solar la 
transformació dels camins actuals amb carrers amb un nivell mínim d’urbanització (asfaltat i encintat del 
carrer) i de serveis (com a mínim subministrament d’aigua potable, subministrament elèctric i xarxa de 
clavegueram) 

Per tal d’executar les tasques descrites, s’han delimitat al POUM una sèrie de polígons d’actuació amb 
l’objectiu d’agrupar conjunts homogenis de propietats i propietaris a fi i efecte de garantir i facilitar les 
despeses derivades de les obres d’urbanització que han de permetre la transformació dels camins en 
carrers. Aquest fet implica que s’estableixi, com a condició necessària per l’inici de les obres 
d’urbanització, l’acord unànime al respecte de tots els propietaris de les parcel·les incloses en el polígon. 

No obstant, donada la composició heterogènia en quant a propietaris i condicions de les propietats dins 
un mateix polígon d’actuació, s’ha pogut observar, a la pràctica, una elevada dificultat d’establir acords 
entre tots els propietaris que facilitin el desenvolupament d’aquests polígons. De fet, a data d’avui, el 
desenvolupament dels polígons d’actuació en els creixements extensius de Tortosa es pot considerar 
quasi bé nul.  

CARACTERÍSTIQUES DE L’ORDENACIÓ VIGENT  

L’ordenació vigent és la que queda reflectida el plànol 2-12 de la sèrie 6 - Ordenació detallada del sòl 
urbà. Creixements extensius- a escala 1/2.000 la qual és recull al plànol núm. 2 adjunt, Planejament 
vigent.  El polígon PA-PTR2123/8p se situa a l’encreuament entre el camí de Potra de Pino i el camí de 
Torre Vidal. És de forma irregular i es composa de sistema viari, sistema d’espais lliures i de sòl privat 
destinat a ús residencial de baixa intensitat. El sòl privat se situa al llarg dels camins destinats a vialitat. 
La peça destinada a espais lliures se situa concentrada a la banda nord del polígon. En aquesta 
ordenació però es detecta que hi ha un seguit de incoherències que són el resultat de la diferència 
d’alineacions i límits que es va produir entre l’aprovació inicial i la definitiva del POUM. Per aquest motiu, 
i d’acord amb l’article 25 del POUM, Precisió de límits dels polígons d'actuació delimitats pel Pla 
d'Ordenació, es proposa dur a terme dos petits reajustaments dels límits del polígon de manera que 
l’ordenació queda com es comprova al plànol 3 adjunt, Ajust de límits.  

OBJECTIUS I CONVENIÈNCIA DE LA DIVISIÓ POLIGONAL 

L’objectiu de la present Divisió poligonal és el d’abordar un cas particular del polígon PA-PTR2123/8p per 
tal de facilitar-ne la seva gestió. Això s’ha d’aconseguir mitjançant la subdivisió d’aquest polígon en altres 
dos polígons, el PA-PTR2123/8p i el PA-PTR2123/9m de manera que es creïn les condicions que 
possibilitin l’entesa entre els propietaris de les parcel·les de dits polígons i facilitar així la seva 
urbanització. Aquesta Divisió poligonal es realitza d’acord amb el POUM, el qual, dins el capítol 
“Disposicions complementàries del POUM als Creixements Extensius”, al subcapítol 5è, “Criteris sobre la 
definició dels Polígons d’Actuació admet la subdivisió dels polígons per tal de millorar les seves 
possibilitats de desenvolupament: 

“-S’admetrà la possible subdivisió dels polígons d’actuació en els casos que comporten una millora de la 
gestió i de la capacitat d’actuació sempre i quan la modificació no deixi superfícies de sòl ingestionables 
per l’equilibri de càrregues i beneficis.” 
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Tal i com es pot observar a la informació gràfica adjunta, la present modificació permet la gestió 
independent en cadascun dels polígons resultants, sense perjudici per cap d’ells.  

D’altra banda, la conveniència d’aquest subdivisió es motiva per la necessitat de desblocar, en la mesura 
d’allò possible, la citada problemàtica del desenvolupament dels polígons en creixements extensius a 
Tortosa. Donat que cada polígon és un cas particular, aquestes solucions només es poden donar el cas 
de cada polígon de forma individuals, atenent a les seves característiques i possibilitats específiques, tal 
com fa, en el cas del PA-PTR2123/8p, la present subdivisió.  

ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ I PLANEJAMENT VIGENT 

La divisió que es proposa afecta al polígon d’actuació PA-PTR2123/8p, integrat en els creixements 
extensius de sòl urbà no consolidat de la ciutat, localitzat dintre de la Unitat Funcional Territorial (UFT) 
Potra de Pi i qualificat de zona residencial amb edificació residencial amb edificació unifamiliar aïllada 
clau 5c.  

CARACTERÍSTIQUES DE LA NOVA ORDENACIÓ  
 
La present divisió comporta la divisió del polígon PA-PTR2123/8p, de 45.018 m2  segons ajust previ en 
dos polígons: el PA-PTR2123/8p, que passa a ser de 20.343 m2 i el PA-PTR2123/9m a, amb una 
superfície de 24.675 m2. Pel que fa a la seva qualificació, els dos polígons resultants mantenen la clau 
del polígon inicial, 5c, pertanyent a la zona residencial amb edificació unifamiliar aïllada en parcel·la gran.   
 
A l’hora de definir el límit que divideix els dos nous polígons s’ha tingut en compte en primer lloc la 
viabilitat e independència de cadascun d’ells, en segon lloc que l’aprofitament de cadascun dels polígons 
sigui similar, es a dir, que no es produeixin desequilibris i finalment s’ha tingut en compte la possibilitat 
d’entesa dels propietaris per facilitar la seva gestió.  
 
El principal problema que es planteja per garantir l’equilibri entre els polígons i en conseqüència, 
mantenir un aprofitament similar a cadascun d’ells, és el fet que, tal i com s’ha mencionat anteriorment, 
els terrenys destinats a espais lliures que proposa el POUM es concentra a la banda nord del polígon 
inicial. En conseqüència es planteja la possibilitat que el polígon PA-PTR2123/9m sigui discontinu de 
manera que tots dos polígons tinguin un percentatge similar d’espais lliures la qual cosa comporta un 
correcte equilibri dels dos nous polígons i no calgui establir cop tipus de compensació entre ells dos. 
Finalment, tal i com es pot comprovar en el plànol de divisió proposta, s’observa que hi ha a la banda est 
de l’àmbit una petita peça que pertany al polígon PA-PTR2123/9m. Això s’ha proposat d’aquesta manera 
perquè aquesta peça és propietat del propietari que es correspon amb el plànol cadastral que hi ha a 
continuació assenyalat amb el número 3. En conseqüència seria incongruent que aquesta peça quedés 
al polígon PA-PTR2123/8p. 
 
En la taula següent que s’adjunta es mostren els paràmetres dels nous polígons en relació amb l’inicial. 
Com es pot comprovar, es mantenen pràcticament els mateixos percentatges de sòl destinat a sistemes i 
de sòl privat la qual cosa garanteix l’equilibri de la seva divisió: 
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 POUM vigent  Ajust de límits Divisió proposada 

           

                   

 PA-POTRA DE PI  PA-POTRA DE PI PA-POTRA DE PI  PA-POTRA DE PI 

 2123/8p  2123/8p 2123/8p  2123/9m 

                   

 (m2)   (m2) (m2)   (m2) 

Vialitat 3.723 8%  3.767 8%  1.715 8,43%  2.052 8,32%

Espais lliures 7.245 16%  7.257 16%  3.277 16,11%  3.980 16,13%

SÒL PÚBLIC 10.968 24%  11.024 24%  4.992 24,54%  6.032 24,45%

Residencial 33.994 76%  33.994 76%  15.351 75,46%  18.643 75,55%

SÒL PRIVAT 33.994 76%  33.994 76%  15.351 75,46%  18.643 75,55%

            

Superfície àmbit 44.962 100%  45.018 100%  20.343 100,00%  24.675 100,00%
 
 

 
Proposta de subdivisió del PA-PTR2123/8p 
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FITXES NORMATIVES 
 
Planejament vigent: 
 
Fitxa 057. PA-POTRA DE PI 2123/8p      Codi: PA-PTR2123/8p 
 
1. Àmbit: 
a. Inclou el sòl, localitzat dintre de la Unitat Funcional Territorial (UFT) de Potra de Pi i qualificat de zona residencial 
amb edificació unifamiliar, identificat amb la clau 5 d’aquest POUM, que s’especifica en els plànols de la sèrie 6 - 
Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius- a escala 1/2.000. El polígon d’actuació inclou també la 
vialitat necessària per garantir l’accés a les parcel·les incloses en el mateix. 
b. La superfície del polígon d’actuació és de 44.962 m². 
 
2. Objectius: 
a. Delimitar l’àmbit de gestió en el que fer efectius el repartiments de càrregues i beneficis que han de permetre 
l’assoliment de la condició de sòl urbà consolidat. 
 
3. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 
a. Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistema, així com les 
superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 
 
RESERVES SÒL PÚBLIC  Viari  3.723 m²   8% 
 Espais lliures  7.245 m²  16% 
 SÒL PÚBLIC  10.968 m²  24% 
 
SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial  33.994 m²  76% 
 SÒL PRIVAT  33.994 m²  76% 
 
La cessió del 10% d’aprofitament mig del sector es realitzarà segons les determinacions contingudes a l’article 43 i el 
68.2a de la LU. 
 
b. El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Zona residencial amb edificació unifamiliar aïllada, clau 5c, 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 plànol 4 d’aquesta modificació  
- L’edificabilitat màxima del PA serà la que resulti de l’aplicació de l’edificabilitat neta sobre el polígon. 
- El nombre màxim d’habitatges serà el que resulti d’aplicar a la superfície del polígon la superfície mínima de 

parcel·la definida per les NNUU. 
 
4. Condicions de gestió i execució: 
El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació i dintre d’aquest amb alguna de les modalitats 
previstes en la LU per a la iniciativa privada. 
 
5. Règim transitori d’edificació i usos: 
Mentre no s’executi aquest polígon d’actuació, el sòls, edificis i instal·lacions inclosos en el polígon d’actuació, 
estaran sotmesos a les disposicions generals establertes en el Títol I d’aquestes Normes, que regulen de forma 
específica el tractament dels creixements extensius localitzats en el sòl urbà no consolidat. 
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Divisió proposada: 
 
Fitxa 057-a. PA-POTRA DE PI 2123/8p      Codi: PA-PTR2123/8p 
 
1. Àmbit: 
a. Inclou el sòl, localitzat dintre de la Unitat Funcional Territorial (UFT) de Potra de Pi i qualificat de zona residencial 
amb edificació unifamiliar, identificat amb la clau 5 d’aquest POUM, que s’especifica en els plànols de la sèrie 6 - 
Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius- a escala 1/2.000. El polígon d’actuació inclou també la 
vialitat necessària per garantir l’accés a les parcel·les incloses en el mateix. 
b. La superfície del polígon d’actuació és de 20.343 m². 
 
2. Objectius: 
a. Delimitar l’àmbit de gestió en el que fer efectius el repartiments de càrregues i beneficis que han de permetre 
l’assoliment de la condició de sòl urbà consolidat. 
 
3. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 
a. Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistema, així com les 
superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 
 
RESERVES SÒL PÚBLIC  Viari  1.715 m²   8% 
 Espais lliures  3.227 m²  16% 
 SÒL PÚBLIC  4.992 m²  25% 
 
SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial  15.351 m²  75% 
 SÒL PRIVAT  15.351 m²  75% 
 
La cessió del 10% d’aprofitament mig del sector es realitzarà segons les determinacions contingudes a l’article 43 i el 
68.2a de la LU. 
 
b. El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Zona residencial amb edificació unifamiliar aïllada, clau 5c, 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 plànol 3 d’aquesta divisió  
- L’edificabilitat màxima del PA serà la que resulti de l’aplicació de l’edificabilitat neta sobre el polígon. 
- El nombre màxim d’habitatges serà el que resulti d’aplicar a la superfície del polígon la superfície mínima de 

parcel·la definida per les NNUU. 
 
4. Condicions de gestió i execució: 
El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació i dintre d’aquest amb alguna de les modalitats 
previstes en la LU per a la iniciativa privada. 
 
5. Règim transitori d’edificació i usos: 
Mentre no s’executi aquest polígon d’actuació, el sòls, edificis i instal·lacions inclosos en el polígon d’actuació, 
estaran sotmesos a les disposicions generals establertes en el Títol I d’aquestes Normes, que regulen de forma 
específica el tractament dels creixements extensius localitzats en el sòl urbà no consolidat. 
 



 

Divisió poligonal 
Polígon d’actuació Potra de Pí 2123/8p 

 
 
 
 
 

www.tortosa.cat 8 

Fitxa 057-b. PA-POTRA DE PI 2123/9m      Codi: PA-PTR2123/9m 
 
1. Àmbit: 
a. Inclou el sòl, localitzat dintre de la Unitat Funcional Territorial (UFT) de Potra de Pi i qualificat de zona residencial 
amb edificació unifamiliar, identificat amb la clau 5 d’aquest POUM, que s’especifica en els plànols de la sèrie 6 - 
Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius- a escala 1/2.000. El polígon d’actuació inclou també la 
vialitat necessària per garantir l’accés a les parcel·les incloses en el mateix. 
b. La superfície del polígon d’actuació és de 24.675 m². 
 
2. Objectius: 
a. Delimitar l’àmbit de gestió en el que fer efectius el repartiments de càrregues i beneficis que han de permetre 
l’assoliment de la condició de sòl urbà consolidat. 
 
3. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 
a. Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistema, així com les 
superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 
 
RESERVES SÒL PÚBLIC  Viari  2.052 m²   8% 
 Espais lliures  3.980 m²  16% 
 SÒL PÚBLIC  6.032 m²  24% 
 
SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial  18.643 m²  76% 
 SÒL PRIVAT  18.643 m²  76% 
 
La cessió del 10% d’aprofitament mig del sector es realitzarà segons les determinacions contingudes a l’article 43 i el 
68.2a de la LU. 
 
b. El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Zona residencial amb edificació unifamiliar aïllada, clau 5c, 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 plànol 3 d’aquesta divisió  
- L’edificabilitat màxima del PA serà la que resulti de l’aplicació de l’edificabilitat neta sobre el polígon. 
- El nombre màxim d’habitatges serà el que resulti d’aplicar a la superfície del polígon la superfície mínima de 

parcel·la definida per les NNUU. 
 
4. Condicions de gestió i execució: 
El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació i dintre d’aquest amb alguna de les modalitats 
previstes en la LU per a la iniciativa privada. 
 
5. Règim transitori d’edificació i usos: 
Mentre no s’executi aquest polígon d’actuació, el sòls, edificis i instal·lacions inclosos en el polígon d’actuació, 
estaran sotmesos a les disposicions generals establertes en el Títol I d’aquestes Normes, que regulen de forma 
específica el tractament dels creixements extensius localitzats en el sòl urbà no consolidat. 
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RELACIÓ DE PROPIETARIS 

Els propietaris que formen part de l’àmbit d’aquesta modificació són els que es corresponen amb els 
titulars de les següents referències cadastrals:  

 

 
Font: Seu electrònica del Cadastre 

 
NÚM REFERÈNCIA CADASTRAL 

1 43157A141000560000RX 
2 43157A141000570000RI  
3 43157A141000630000RS 
4 43157A141000580000RJ 
5 43157A141000610000RJ 
6 43157A141000620000RE 
7 43157A141000640000RZ 
8 43157A141000920000RI 
9 43157A141000510000RM 

10 43157A141000650000RU 
11 43157A141000720000RB 
12 43157A141000730000RY 
13 43157A141000740000RG 
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