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Modificació puntual del POUM. Àmbit 

Memòria descriptiva i justificativa
 

OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ

 
 ANTECEDENTS I PLANEJAMENT VIGENT

El PA-SIM2023/1f del POUM de Tortosa es crea com a conseqüència
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en la s
que modifica l’àmbit del PA-SIM2024/10e integrat als creixements extensius de S
de Tortosa, localitzat dintre de la Unitat Funcional Territorial (UFT) de la Simpàtica i Mig Camí i qualificat 
de zona residencial amb edificació unifamiliar aïllada en parcel·la mitjana, identificat amb clau 5b.
 
La modificació puntual dividia el polígon PA
SIM2024/10e, que conserva el nom de l’anterior però que passa a ser de 4.405m
amb una superfície de 3.779m2

pertanyent a la zona residencial amb edificació aïllada en parcel·la mitjana.
 
Al PA-SIM2023/1f s’augmentava la superfície de viari, 
manera que fos possible la parcel·lació en
POUM, puguin donar amb front a carrer
 
El planejament vigent al municipi es el Pla
definitiva per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 28 de juliol de 2006 i 
publicació al Diari Oficial de la Generalit
 
 

 OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ

Aquesta modificació puntual del POUM de Tortosa té per objecte facilitar la gestió i desenvolupament del 
PA-SIM2023/1f, de manera que es 
tres previstes per la normativa vigent
existents. D’aquesta forma, en l’àmbit objecte de la modificació es redueixen substancialment les obres 
d’urbanització a realitzar, i a la pràctica únicament s’habilita el sòl per fer una nova construcció, en lloc de 
les tres previstes actualment. 
 
 

 JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ

A l’apartat 1 de l’article 97 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, es determina:

“Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la 
necessitat de la iniciativa, i 
concurrents. L’òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la justificació 
de la proposta i, en el cas de fer

 
Es justifica dons la necessitat de millorar l
- Preservar les edificacions existents.
- Menys densitat d’ús residencial, degut a una menor parcel·lació.
- Menys urbanització, per tant menys antropització.
- Es generaran els mateixos imports en concepte de 10% d’aprofitament mig
 
A l’apartat 2 dels mateix article:  
 

“2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1, s’ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa sobre 
les propostes de modificació dels instruments de planejament ur
següents: 
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descriptiva i justificativa 

TE I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

ANTECEDENTS I PLANEJAMENT VIGENT 

del POUM de Tortosa es crea com a conseqüència d’una modificació puntual
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en la sessió d’abril de 2014, 

SIM2024/10e integrat als creixements extensius de Sòl Urbà No Consolidat de
de Tortosa, localitzat dintre de la Unitat Funcional Territorial (UFT) de la Simpàtica i Mig Camí i qualificat 

l amb edificació unifamiliar aïllada en parcel·la mitjana, identificat amb clau 5b.

dividia el polígon PA-SIM2024/10e, de 8.184 m2, en dos polígons: el PA
SIM2024/10e, que conserva el nom de l’anterior però que passa a ser de 4.405m2, i el PA

2. Ambdós polígons resultants mantenien la clau de polígon inicial, 5b, 
pertanyent a la zona residencial amb edificació aïllada en parcel·la mitjana. 

SIM2023/1f s’augmentava la superfície de viari, perllongant el camí recollit al POUM vigent, de 
fos possible la parcel·lació en tres parcel·les que, acomplint la superfície mínima segons el 

puguin donar amb front a carrer per tal d’obtenir les condicions necessàries per esdevenir solar.

ent vigent al municipi es el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tortosa, amb aprovació 
per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 28 de juliol de 2006 i 

publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 22 d’octubre de 2007. 

OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 

Aquesta modificació puntual del POUM de Tortosa té per objecte facilitar la gestió i desenvolupament del 
SIM2023/1f, de manera que es creïn les condicions per fer una divisió en dos parcel·les

tres previstes per la normativa vigent, i a la vegada fent compatibles amb el planejament
D’aquesta forma, en l’àmbit objecte de la modificació es redueixen substancialment les obres 

alitzar, i a la pràctica únicament s’habilita el sòl per fer una nova construcció, en lloc de 

JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ

A l’apartat 1 de l’article 97 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, es determina: 

“Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la 
necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats 
concurrents. L’òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la justificació 
de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la.” 

Es justifica dons la necessitat de millorar les condicions existents: 
Preservar les edificacions existents. 

ial, degut a una menor parcel·lació. 
Menys urbanització, per tant menys antropització. 

ixos imports en concepte de 10% d’aprofitament mig 

 

“2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1, s’ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa sobre 
les propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic general, en els supòsits 
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d’una modificació puntual, aprovada 
essió d’abril de 2014, 

Urbà No Consolidat de 
de Tortosa, localitzat dintre de la Unitat Funcional Territorial (UFT) de la Simpàtica i Mig Camí i qualificat 

l amb edificació unifamiliar aïllada en parcel·la mitjana, identificat amb clau 5b. 

, en dos polígons: el PA-
, i el PA-SIM2023/1f, 

polígons resultants mantenien la clau de polígon inicial, 5b, 

perllongant el camí recollit al POUM vigent, de 
perfície mínima segons el 

per tal d’obtenir les condicions necessàries per esdevenir solar. 

Municipal de Tortosa, amb aprovació 
per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 28 de juliol de 2006 i 

Aquesta modificació puntual del POUM de Tortosa té per objecte facilitar la gestió i desenvolupament del 
rcel·les, en lloc de les 

i a la vegada fent compatibles amb el planejament les construccions 
D’aquesta forma, en l’àmbit objecte de la modificació es redueixen substancialment les obres 

alitzar, i a la pràctica únicament s’habilita el sòl per fer una nova construcció, en lloc de 

JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ 

d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

“Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la 
l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats 

concurrents. L’òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la justificació 

“2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1, s’ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa sobre 
banístic general, en els supòsits 



 

 

Modificació puntual del POUM. Àmbit 

a) Si comporten un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat 
d’usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el supòsit que el 
planejament anterior no
adjudicat la concessió de la gestió urbanística, bé de titularitat privada que en els cinc anys 
anteriors van formar part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, sense que hi
circumstàncies sobrevingudes que objectivament en legitimin la modificació. 

b) Quan l’ordenació proposada no es coherent amb el model d’ordenació establert pel planejament 
urbanístic, general vigent o entra en contradicció amb els principis de des
urbanístic sostenible. 

c) Quan l’ordenació proposada comporta una actuació excepcional d’acord amb el planejament 
territorial, sense que s’hagin apreciat raons d’interés territorial o estratègic, d’acord amb les 
normes d’ordenació territorial. 

d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. Es considera que 
no hi ha una projecció adequada dels interessos públics, entre d’altres, en els supòsits següents: 
1) Quan no es dona compliment adequat a les exigències que estable

relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les zones 
verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes 
urbanístics generals o locals.

2) Quan en un àmbit d’ac
sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics en compliment dels 
estàndards mínims legals, llevat que la qualificació de sistema d’equipaments se substitueixi 
per la d’habitatge dotacional públic, amb els límits i les justificacions que estableix aquesta 
llei.  

3) Quan es redueix, a nivell de l’àmbit del Pla, la superfície dels sòls qualificats d’equipaments 
de titularitat pública, sense que quedi acreditada la suficiència
existents, ni la concurrència d’un 
sistema públic.  

4) Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de titularitat pública 
mitjançant la qualificac
implantació dels usos propis d’aquesta qualificació. 

5) Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipaments de sòls que ja son 
de titularitat pública mitjançant la qu
privada, sense que la modificació garanteixi la titularitat pública dels sòls abans que la 
modificació sigui executiva.”

 
Relatiu a l’apartat 2 de l’article 97 del Decret legislatiu 1/2010, cal afir
supòsit que justifiqui una valoració 
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Si comporten un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat 
d’usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el supòsit que el 
planejament anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de titularitat pública on s’hagi 
adjudicat la concessió de la gestió urbanística, bé de titularitat privada que en els cinc anys 
anteriors van formar part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, sense que hi
circumstàncies sobrevingudes que objectivament en legitimin la modificació.  
Quan l’ordenació proposada no es coherent amb el model d’ordenació establert pel planejament 
urbanístic, general vigent o entra en contradicció amb els principis de des

Quan l’ordenació proposada comporta una actuació excepcional d’acord amb el planejament 
territorial, sense que s’hagin apreciat raons d’interés territorial o estratègic, d’acord amb les 
normes d’ordenació territorial.  

uan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. Es considera que 
no hi ha una projecció adequada dels interessos públics, entre d’altres, en els supòsits següents: 

Quan no es dona compliment adequat a les exigències que estableix l’article 98.1 amb 
relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les zones 
verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes 
urbanístics generals o locals. 
Quan en un àmbit d’actuació urbanística es redueix la superfície de sòls qualificats de 
sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics en compliment dels 

mínims legals, llevat que la qualificació de sistema d’equipaments se substitueixi 
’habitatge dotacional públic, amb els límits i les justificacions que estableix aquesta 

Quan es redueix, a nivell de l’àmbit del Pla, la superfície dels sòls qualificats d’equipaments 
de titularitat pública, sense que quedi acreditada la suficiència dels equipaments previstos o 
existents, ni la concurrència d’un interès públic prevalent de destinar els sòls a un altre 

Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de titularitat pública 
mitjançant la qualificació com a equipaments de sòls de pitjor qualitat o funcionalitat per a la 
implantació dels usos propis d’aquesta qualificació.  
Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipaments de sòls que ja son 
de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments d’altres sòls de titularitat 
privada, sense que la modificació garanteixi la titularitat pública dels sòls abans que la 
modificació sigui executiva.” 

Relatiu a l’apartat 2 de l’article 97 del Decret legislatiu 1/2010, cal afirmar que no 
una valoració negativa de la present proposta de modificació puntual.
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Si comporten un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat 
d’usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el supòsit que el 

s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de titularitat pública on s’hagi 
adjudicat la concessió de la gestió urbanística, bé de titularitat privada que en els cinc anys 
anteriors van formar part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, sense que hi concorrin 

 
Quan l’ordenació proposada no es coherent amb el model d’ordenació establert pel planejament 
urbanístic, general vigent o entra en contradicció amb els principis de desenvolupament 

Quan l’ordenació proposada comporta una actuació excepcional d’acord amb el planejament 
territorial, sense que s’hagin apreciat raons d’interés territorial o estratègic, d’acord amb les 

uan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. Es considera que 
no hi ha una projecció adequada dels interessos públics, entre d’altres, en els supòsits següents:  

ix l’article 98.1 amb 
relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les zones 
verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes 

tuació urbanística es redueix la superfície de sòls qualificats de 
sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics en compliment dels 

mínims legals, llevat que la qualificació de sistema d’equipaments se substitueixi 
’habitatge dotacional públic, amb els límits i les justificacions que estableix aquesta 

Quan es redueix, a nivell de l’àmbit del Pla, la superfície dels sòls qualificats d’equipaments 
dels equipaments previstos o 

públic prevalent de destinar els sòls a un altre 

Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de titularitat pública 
ió com a equipaments de sòls de pitjor qualitat o funcionalitat per a la 

Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipaments de sòls que ja son 
alificació com a equipaments d’altres sòls de titularitat 

privada, sense que la modificació garanteixi la titularitat pública dels sòls abans que la 

o ens trobem en cap 
de la present proposta de modificació puntual. 
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D’acord amb l’anterior, s’aplica la metodologia del valor residual del sòl en base a la f

 
VRS = Valor de repercussió del sòl en 
Vv = Valor en venda del m2 d’edificació de l’ús considerat del producte immobiliari acabat, calculat sobre 
la base d’un estudi de mercat estadísticament significatiu, amb 
K = Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, incloses els de finançament, gestió i 
promoció, així com el benefici empresarial normal de l’activitat de promoció immobiliària necessària per a 
la materialització de l’edificabilitat.
Vc =Valor de la construcció €/m2 edificable de l’ús considerat. Ser
d’execució material de l’obra, les despeses generals i el benefici industrial del c
tributs que graven la construcció, els honoraris professionals per projectes i direcció de les obres i altres 
despeses necessàries per a la construcció de l’immoble.
 

 
VALOR PRODUCTE IMMOBILIARI

 
Segons els valors que es descriuen al document de valors bàsics de les construccions i del sòl i els 
índexs correctors que són d’aplicació en la formulació dels dictàmens pericials per a la comprovació dels 
valors dels béns immobles de naturalesa urbana de Catalunya de 2
 
Els valors de repercussió del sòl es determinen a partir dels valors de venda del producte immobiliari 
observats. A tal efecte s’utilitzen diverses fonts d’informació immobiliària (estudis periòdics de la 
Secretaria d’Habitatge, preus d’oferta dels d
societats de taxació, altres organismes oficials com l’INE o el Ministerio de Fomento...), però la informació 
de base són els valors declarats i els valors comprovats de les declaracions dels mate
l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, gestionat per l’Agència Tributària de 
Catalunya. Aquests valors declarats es refereixen als darrers dos anys (2016 i 2017), actualitzats a data 
31 de desembre de 2017, amb un +6% i +10% anual respectivament; es considera la hipòtesi que l’any 
2018 els preus es mantindran, com a mitjana, estables, per tant sense increment ni decrement respecte el 
2017. 
 
Segons la taula següent de valors de repercussió del sòl d’ús resid
habitatges unifamiliars): 
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D’acord amb l’anterior, s’aplica la metodologia del valor residual del sòl en base a la fórmula següent:
VRS = Vv / k – Vc 

VRS = Valor de repercussió del sòl en €/m2 edificable de l’ús considerat. 
Vv = Valor en venda del m2 d’edificació de l’ús considerat del producte immobiliari acabat, calculat sobre 
la base d’un estudi de mercat estadísticament significatiu, amb €/m2 edificable. 
K = Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, incloses els de finançament, gestió i 
promoció, així com el benefici empresarial normal de l’activitat de promoció immobiliària necessària per a 
la materialització de l’edificabilitat. Aquest coeficient K, que tindrà amb caràcter general un valor de 1,40.

€/m2 edificable de l’ús considerat. Serà el resultat de sumar els costos 
d’execució material de l’obra, les despeses generals i el benefici industrial del constructor, l’import dels 
tributs que graven la construcció, els honoraris professionals per projectes i direcció de les obres i altres 
despeses necessàries per a la construcció de l’immoble. 

VALOR PRODUCTE IMMOBILIARI: 
VRS = Vv / k – Vc 

rs que es descriuen al document de valors bàsics de les construccions i del sòl i els 
índexs correctors que són d’aplicació en la formulació dels dictàmens pericials per a la comprovació dels 
valors dels béns immobles de naturalesa urbana de Catalunya de 2018: 

Els valors de repercussió del sòl es determinen a partir dels valors de venda del producte immobiliari 
observats. A tal efecte s’utilitzen diverses fonts d’informació immobiliària (estudis periòdics de la 
Secretaria d’Habitatge, preus d’oferta dels diferents portals immobiliaris d’internet, informació de les 
societats de taxació, altres organismes oficials com l’INE o el Ministerio de Fomento...), però la informació 
de base són els valors declarats i els valors comprovats de les declaracions dels mateixos ciutadans per a 
l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, gestionat per l’Agència Tributària de 
Catalunya. Aquests valors declarats es refereixen als darrers dos anys (2016 i 2017), actualitzats a data 

, amb un +6% i +10% anual respectivament; es considera la hipòtesi que l’any 
2018 els preus es mantindran, com a mitjana, estables, per tant sense increment ni decrement respecte el 

següent de valors de repercussió del sòl d’ús residencial (habitatges plurifamiliars i 
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órmula següent: 

Vv = Valor en venda del m2 d’edificació de l’ús considerat del producte immobiliari acabat, calculat sobre 

K = Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, incloses els de finançament, gestió i 
promoció, així com el benefici empresarial normal de l’activitat de promoció immobiliària necessària per a 

Aquest coeficient K, que tindrà amb caràcter general un valor de 1,40. 
à el resultat de sumar els costos 

onstructor, l’import dels 
tributs que graven la construcció, els honoraris professionals per projectes i direcció de les obres i altres 

rs que es descriuen al document de valors bàsics de les construccions i del sòl i els 
índexs correctors que són d’aplicació en la formulació dels dictàmens pericials per a la comprovació dels 

Els valors de repercussió del sòl es determinen a partir dels valors de venda del producte immobiliari 
observats. A tal efecte s’utilitzen diverses fonts d’informació immobiliària (estudis periòdics de la 

iferents portals immobiliaris d’internet, informació de les 
societats de taxació, altres organismes oficials com l’INE o el Ministerio de Fomento...), però la informació 

ixos ciutadans per a 
l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, gestionat per l’Agència Tributària de 
Catalunya. Aquests valors declarats es refereixen als darrers dos anys (2016 i 2017), actualitzats a data 

, amb un +6% i +10% anual respectivament; es considera la hipòtesi que l’any 
2018 els preus es mantindran, com a mitjana, estables, per tant sense increment ni decrement respecte el 

encial (habitatges plurifamiliars i 

 



 

 

Modificació puntual del POUM. Àmbit 

 
 Vv = Valor en venda €/m2 edificable de l’ús considerat del producte immobiliari acabat
La mediana del valor de referència
 
 Coeficient K 
Tant els volums com els usos proposats no constitueixen cap
extensius de Tortosa, raó per la qual s’aplica el coeficient 
 
 Vc =Valor de la construcció 
S’estableix en 700€/m2 
 
VRS = Vv / k – Vc;              

Es constata que a partir del quadre B02 fins al E, els valors
Aquest fet és degut, en gran mesura, a
tenen valors molt baixos, fins i tot a vegades suposadament per sota del cost de reposició.
 
També es constata que els municipis que pertanyen a aquests quadres registren
xifra d’habitatges iniciats els darrers tres anys. Per tant, en
promocions d’obra nova, i les que es
quadres es determinen, tal i com es va fer en els anys precedents, uns valors de sòl teòrics, a
que per a les valoracions es plantegen un
arribar als valors mitjans detectats

 
 
COST D’URBANITZACIÓ: 
Segons els valors que es descriuen al document de valors bàsics de les construccions i del sòl i els 
índexs correctors que són d’aplic
valors dels béns immobles de naturalesa urbana de Catalunya de 2018, el cost mitjà d'urbanització a 
Catalunya, sense incloure ni el planejament ni el moviment preliminar de terres, és
lineal en carrers de 6 metres d'amplada. Aquestes quantitats són  equivalents a 165,33
en carrers de 10 metres d'amplada; de 2.472,02 
l'amplada és de 20 metres. 
 
Aquestes quantitats són equivalents a 165,33; 132,28; 154,50 i 150,99 
 
La mitjana d'aquestes darreres quantitats és de (165,33+132,28+154,50+150,99) / 4 = 150,77 
que el cost mitjà del moviment preliminar de les terres
planejament, gestió i projecte d’urbanització en 20 
186,77 €/m2, que pot arrodonir-se a 
 
Considerant que actualment les superfícies dels vials, in
20% de la superfície del sòl a urbanitzar, atès que la relació entre les superfícies del sòl urbanitzat i les del 
sòl urbanitzable es pot fixar en 0,60, 

*Es considera de qualitat mitjana si els serveis corresponents es limiten a 
s'exigeixen actualment a les obres d'urbanització, cosa que comporta una situació similar a la següent: el 
paviment és asfàltic, només hi ha una simple conducció per l
l'enllumenat públic tot i que no estan situats regularment, no s'asseguren sobrants d'aigua i les voreres i 
les zones verdes no estan finalitzades.

Així doncs prenent un cost de 63,33 
d’urbanització de: 
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€/m2 edificable de l’ús considerat del producte immobiliari acabat
referència del quadre B02, al que pertany Tortosa, s’estableix 

Tant els volums com els usos proposats no constitueixen cap marc d’activitat que no sigui als creixements 
extensius de Tortosa, raó per la qual s’aplica el coeficient K=1,05. 

Vc =Valor de la construcció €/m2 edificable de l’ús considerat 

          VRS = (752 / 1,05) – 700 = 16,19€/m2  

s constata que a partir del quadre B02 fins al E, els valors de sòl que s’obtenen no són significatius. 
Aquest fet és degut, en gran mesura, a que bona part de les promocions en venda d’aquests municipis 

tot a vegades suposadament per sota del cost de reposició.

També es constata que els municipis que pertanyen a aquests quadres registren una molt baixa o nul·la 
xifra d’habitatges iniciats els darrers tres anys. Per tant, en aquestes poblacions hi ha molt
promocions d’obra nova, i les que es transmeten ho fan a uns preus molt minvats. Per això en aquests 

determinen, tal i com es va fer en els anys precedents, uns valors de sòl teòrics, a
que per a les valoracions es plantegen uns coeficients correctors d’adequació al mercat, que permetin 
arribar als valors mitjans detectats. 

Segons els valors que es descriuen al document de valors bàsics de les construccions i del sòl i els 
índexs correctors que són d’aplicació en la formulació dels dictàmens pericials per a la comprovació dels 
valors dels béns immobles de naturalesa urbana de Catalunya de 2018, el cost mitjà d'urbanització a 
Catalunya, sense incloure ni el planejament ni el moviment preliminar de terres, és de 991,97 
lineal en carrers de 6 metres d'amplada. Aquestes quantitats són  equivalents a 165,33
en carrers de 10 metres d'amplada; de 2.472,02 € si l'amplada és de 16 metres i de 3.019,76 € si 

estes quantitats són equivalents a 165,33; 132,28; 154,50 i 150,99 €/m2 de vial, respectivament.

La mitjana d'aquestes darreres quantitats és de (165,33+132,28+154,50+150,99) / 4 = 150,77 
que el cost mitjà del moviment preliminar de les terres es pot fixar en 16 €/m2 de vial, i els del 
planejament, gestió i projecte d’urbanització en 20 €/m2 resulta, per tant, un cost mitj

se a 190 €/m2. 

Considerant que actualment les superfícies dels vials, incloent-hi les voreres, representen de mitjana el 
20% de la superfície del sòl a urbanitzar, atès que la relació entre les superfícies del sòl urbanitzat i les del 
sòl urbanitzable es pot fixar en 0,60, s’obté el costo següent: 63,33€/m2* 

ualitat mitjana si els serveis corresponents es limiten a complir amb els estàndards que 
s'exigeixen actualment a les obres d'urbanització, cosa que comporta una situació similar a la següent: el 
paviment és asfàltic, només hi ha una simple conducció per les aigües residuals, hi ha fanals per a 
l'enllumenat públic tot i que no estan situats regularment, no s'asseguren sobrants d'aigua i les voreres i 
les zones verdes no estan finalitzades. 

prenent un cost de 63,33 €/m2 de vial, en resulta un pressupost aproximat de les obres 

63,33 €/m2 x 213m2 = 13.489,29€ 
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€/m2 edificable de l’ús considerat del producte immobiliari acabat 
 en 752€/m2 

marc d’activitat que no sigui als creixements 

de sòl que s’obtenen no són significatius. 
que bona part de les promocions en venda d’aquests municipis 

tot a vegades suposadament per sota del cost de reposició. 

una molt baixa o nul·la 
aquestes poblacions hi ha molt poques 

transmeten ho fan a uns preus molt minvats. Per això en aquests 
determinen, tal i com es va fer en els anys precedents, uns valors de sòl teòrics, a la vegada 

d’adequació al mercat, que permetin 

Segons els valors que es descriuen al document de valors bàsics de les construccions i del sòl i els 
ació en la formulació dels dictàmens pericials per a la comprovació dels 

valors dels béns immobles de naturalesa urbana de Catalunya de 2018, el cost mitjà d'urbanització a 
de 991,97 € per metre 

lineal en carrers de 6 metres d'amplada. Aquestes quantitats són  equivalents a 165,33€/m; de 1.322,77 € 
€ si l'amplada és de 16 metres i de 3.019,76 € si 

€/m2 de vial, respectivament. 

La mitjana d'aquestes darreres quantitats és de (165,33+132,28+154,50+150,99) / 4 = 150,77 €/m2 i atès 
€/m2 de vial, i els del 

€/m2 resulta, per tant, un cost mitjà d'urbanització de 

hi les voreres, representen de mitjana el 
20% de la superfície del sòl a urbanitzar, atès que la relació entre les superfícies del sòl urbanitzat i les del 

amb els estàndards que 
s'exigeixen actualment a les obres d'urbanització, cosa que comporta una situació similar a la següent: el 

es aigües residuals, hi ha fanals per a 
l'enllumenat públic tot i que no estan situats regularment, no s'asseguren sobrants d'aigua i les voreres i 

de vial, en resulta un pressupost aproximat de les obres 



 

 

Modificació puntual del POUM. Àmbit 

 COMPROMISOS QUE S’ADQUEREIXEN
S’acompliran les obligacions del promotor respecte a l’Ajuntament, resultants del de
urbanístic de la present modificació que son:

- Cessió de 213,00 m2. de sistema 
- Liquidació del 10% d’aprofitament

realitzarà segons les determinacions contingudes a l’articl
 
 

 GARANTIES DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
Atès que la promoció serà d’iniciativa privada serà requisit previ a l’atorgament de les corresponents 
llicències d’edificació assegurar l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constituc
corresponent a l’import de 13.489,29

      

 
 Polígon d’actuació Simpàtica PA-SIM2023/1f de Tortosa. text refós 

 

COMPROMISOS QUE S’ADQUEREIXEN 
S’acompliran les obligacions del promotor respecte a l’Ajuntament, resultants del de
urbanístic de la present modificació que son: 

,00 m2. de sistema viari 
’aprofitament mig del sector mitjançant la corresponent monetarització

realitzarà segons les determinacions contingudes a l’article 43 i el 68.2a de la LU. 

GARANTIES DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS 
Atès que la promoció serà d’iniciativa privada serà requisit previ a l’atorgament de les corresponents 
llicències d’edificació assegurar l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constituc

13.489,29€.  
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S’acompliran les obligacions del promotor respecte a l’Ajuntament, resultants del desenvolupament 

mitjançant la corresponent monetarització, que es 
 

Atès que la promoció serà d’iniciativa privada serà requisit previ a l’atorgament de les corresponents 
llicències d’edificació assegurar l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia 



 

 

Modificació puntual del POUM. Àmbit 

JUSTIFICACIÓ DE LA INNECESSARIETAT DE L’INFORME AMBIENTAL

 
D’acord amb el determinat a l’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme,

“118.4 Les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada 
a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental 
corresponent les modificacions de plans urbanístics que 
altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent.”

 
I d’acord amb el regulat a l’article 7 de la Llei, 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes es determinen les modificacions de plans i programes que han de ser sotmesos a avaluació 
ambiental.  

“Article 7. Modificacions de plans i programes sotmeses a avaluació
1. S’han de sotmetre a avaluació ambiental les següents modificacions de plans i programes: 
a) Les modificacions dels plans i els programes a què fan referència l’article 6 i l’annex 1 que 
constitueixin modificacions substancials de les estrat
cronologia dels plans i els programes, sempre que produeixin diferències apreciables en les 
característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient. 
b) Les modificacions que estableixin el marc per a l’a
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental. 
c) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació de sòl no 
urbanitzable o que n’alterin la qualificació; en aquest darrer cas, 
l’admissió de nous usos o de més intensitats d’ús respecte a l’ordenació que es modifica. 
d) La resta de modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal que constitueixin 
modificacions substancials de les e
que produeixin diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el medi 
ambient, llevat de les que afectin únicament el sòl urbà. 
e) Les modificacions que pu
avaluades anteriorment, llevat de les modificacions del planejament urbanístic. 
2. Les modificacions a què fan referència les lletres c i d de l’apartat 1 no estan subjectes a avaluació
ambiental si, per les característiques que tenen i per la poca entitat, es constata, sense necessitat 
d’estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir efectes significatius en el medi ambient. 
A aquests efectes, el promotor ha de presentar un
preliminar de l’elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d’una resolució motivada, 
declari la no subjecció del pla o programa a avaluació ambiental. El termini per a adoptar i notificar la 
resolució és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. Si l’òrgan ambiental no notifica la 
resolució d’exempció d’avaluació en l’esmentat termini, s’entén que la sol·licitud ha estat 
desestimada.” 

 
La modificació que ens ocupa 
innecessari sotmetre la modificació a avaluació ambiental.
 
També es te present el determinat a la Disposició Addicional Vuitena de la Llei de simplificació 
administrativa de l’administració de la Generalitat i del
econòmica aprovada pel Ple del Parlament en data 9 de juliol 2015.
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JUSTIFICACIÓ DE LA INNECESSARIETAT DE L’INFORME AMBIENTAL

D’acord amb el determinat a l’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, 

18.4 Les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada 
a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental 
corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles 
altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent.” 

rticle 7 de la Llei, 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes es determinen les modificacions de plans i programes que han de ser sotmesos a avaluació 

“Article 7. Modificacions de plans i programes sotmeses a avaluació ambiental  
1. S’han de sotmetre a avaluació ambiental les següents modificacions de plans i programes: 
a) Les modificacions dels plans i els programes a què fan referència l’article 6 i l’annex 1 que 
constitueixin modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les propostes o de la 
cronologia dels plans i els programes, sempre que produeixin diferències apreciables en les 
característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient.  
b) Les modificacions que estableixin el marc per a l’autorització en un futur de projectes i activitats 
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental.  
c) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació de sòl no 
urbanitzable o que n’alterin la qualificació; en aquest darrer cas, si les noves qualificacions comporten 
l’admissió de nous usos o de més intensitats d’ús respecte a l’ordenació que es modifica. 
d) La resta de modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal que constitueixin 
modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla 
que produeixin diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el medi 
ambient, llevat de les que afectin únicament el sòl urbà.  
e) Les modificacions que puguin comportar repercussions sobre el medi ambient que no hagin estat 
avaluades anteriorment, llevat de les modificacions del planejament urbanístic.  
2. Les modificacions a què fan referència les lletres c i d de l’apartat 1 no estan subjectes a avaluació
ambiental si, per les característiques que tenen i per la poca entitat, es constata, sense necessitat 
d’estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir efectes significatius en el medi ambient. 
A aquests efectes, el promotor ha de presentar una sol·licitud a l’òrgan ambiental, en la fase 
preliminar de l’elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d’una resolució motivada, 

del pla o programa a avaluació ambiental. El termini per a adoptar i notificar la 
esolució és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. Si l’òrgan ambiental no notifica la 

resolució d’exempció d’avaluació en l’esmentat termini, s’entén que la sol·licitud ha estat 

La modificació que ens ocupa no es troba inclosa en cap d’aquests supòsits
innecessari sotmetre la modificació a avaluació ambiental. 

També es te present el determinat a la Disposició Addicional Vuitena de la Llei de simplificació 
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica aprovada pel Ple del Parlament en data 9 de juliol 2015. 
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JUSTIFICACIÓ DE LA INNECESSARIETAT DE L’INFORME AMBIENTAL 

D’acord amb el determinat a l’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

18.4 Les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada 
a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental 

se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles 
altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi d’avaluació de la 

rticle 7 de la Llei, 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes es determinen les modificacions de plans i programes que han de ser sotmesos a avaluació 

1. S’han de sotmetre a avaluació ambiental les següents modificacions de plans i programes:  
a) Les modificacions dels plans i els programes a què fan referència l’article 6 i l’annex 1 que 

ègies, les directrius i les propostes o de la 
cronologia dels plans i els programes, sempre que produeixin diferències apreciables en les 

utorització en un futur de projectes i activitats 

c) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació de sòl no 
si les noves qualificacions comporten 

l’admissió de nous usos o de més intensitats d’ús respecte a l’ordenació que es modifica.  
d) La resta de modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal que constitueixin 

stratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla 
que produeixin diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el medi 

guin comportar repercussions sobre el medi ambient que no hagin estat 

2. Les modificacions a què fan referència les lletres c i d de l’apartat 1 no estan subjectes a avaluació 
ambiental si, per les característiques que tenen i per la poca entitat, es constata, sense necessitat 
d’estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir efectes significatius en el medi ambient. 

a sol·licitud a l’òrgan ambiental, en la fase 
preliminar de l’elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d’una resolució motivada, 

del pla o programa a avaluació ambiental. El termini per a adoptar i notificar la 
esolució és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. Si l’òrgan ambiental no notifica la 

resolució d’exempció d’avaluació en l’esmentat termini, s’entén que la sol·licitud ha estat 

cap d’aquests supòsits, i per tant es fa 

També es te present el determinat a la Disposició Addicional Vuitena de la Llei de simplificació 
s governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 



Modificació puntual del POUM. Àmbit 

JUSTIFICACIÓ DE LA INNECESSARIETAT DE L’ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA
MOVILITAT GENERADA 

D’acord amb el determinat a l’article 118.4 d
Reglament de la Llei d’Urbanisme,

“118.4 Les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada
a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas,
corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles
altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi d’avaluació de la
mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent.”

El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de mobilitat generada, en el seu article
3 estableix els instruments d’ordenació territorial i urbanística que han d’incloure e

Article 3 Àmbit d’aplicació 
3.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a document independent,
en els instruments d’ordenació territorial i urbanística següents:
a) Plans territorials sectorials relatiu
b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació
de sòl urbà o urbanitzable.
c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de
usos o activitats.

En aquest cas la modificació no comporta noves classificacions
fa innecessari fer un estudi de mobilitat

 Polígon d’actuació Simpàtica PA-SIM2023/1f de Tortosa. text refós

JUSTIFICACIÓ DE LA INNECESSARIETAT DE L’ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA
 

D’acord amb el determinat a l’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, 

“118.4 Les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada
a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental
corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles
altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi d’avaluació de la

da, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent.” 

El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de mobilitat generada, en el seu article
3 estableix els instruments d’ordenació territorial i urbanística que han d’incloure estudis de mobilitat.

3.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a document independent,
en els instruments d’ordenació territorial i urbanística següents: 
a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 
b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació

c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de

la modificació no comporta noves classificacions de sòls urbans o urbanitzables i es
fa innecessari fer un estudi de mobilitat. 

A Tortosa,

Alicia Fabra Bessa

Col·legiada núm. 65982

URBAN PLANNING CONSULTANTS S.L.
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JUSTIFICACIÓ DE LA INNECESSARIETAT DE L’ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA 

el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

“118.4 Les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada 
han d'incorporar l'informe ambiental 

corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles 
altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi d’avaluació de la 

El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de mobilitat generada, en el seu article 
studis de mobilitat. 

3.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a document independent, 

b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació

c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de nous 

de sòls urbans o urbanitzables i es 

A Tortosa, juny de 2019 

Alicia Fabra Bessa - Arquitecte 

Col·legiada núm. 65982-7 

URBAN PLANNING CONSULTANTS S.L. 
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Modificació puntual del POUM. Àmbit 

 FITXA EXISTENT: 
Aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terre
sessió d’abril de 2014: MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM. PA
1.  

Fitxa 032. PA-SIMPÀTICA 2023/1
 
1. Àmbit: 

a. Inclou el sòl, localitzat dintre de la Unitat Funcional Territorial (UFT) de la Simpàtica i Mig Camí 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 
escala 1/2.000. El polígon d’actuació inclou també 
parcel·les incloses en el mateix.
 

b. La superfície del polígon d’actuació és de 3.779m².
 
2. Objectius:  
 

a. Delimitar l’àmbit de gestió en el que fer efectius el repartiments de càrregues i beneficis que 
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
següents: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC 

 

SÒL APROFITAMENT PRIVAT

 
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 5b, les condicions d’edifica
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 6 
urbà. Creixements extensius-
 

- 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, estaran sotmesos a les disposicions generals establertes en el Títol I d’aquestes Normes, 
que regulen de forma específica el tractament dels creixements extensius localitzat
consolidat. 

 

      

 
 Polígon d’actuació Simpàtica PA-SIM2023/1f de Tortosa. text refós 

 

Aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en la 
sessió d’abril de 2014: MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM. PA-SIM2024/10e. 

SIMPÀTICA 2023/1 Codi: PA

a. Inclou el sòl, localitzat dintre de la Unitat Funcional Territorial (UFT) de la Simpàtica i Mig Camí i 
alificat 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
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 3.779m². 

a. Delimitar l’àmbit de gestió en el que fer efectius el repartiments de càrregues i beneficis que 
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 

Viari 446 m²
SÒL PÚBLIC 446 m²
 

SÒL APROFITAMENT PRIVAT 
Residencial 3.333 m²
SÒL PRIVAT 3.333 m²

profitament 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 5b, les condicions d’edifica
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 6 - Ordenació detallada del sòl
- a escala 1/2.000. 

àxima 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. 

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 localitzat

refós - Juny 2019 
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s de l’Ebre en la 

Codi: PA-SIM2023/1f 

a. Inclou el sòl, localitzat dintre de la Unitat Funcional Territorial (UFT) de la Simpàtica i Mig Camí i 
alificat de zona residencial amb edificació unifamiliar, identificat amb la clau 5 d’aquest POUM, que 

Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius- a 
la vialitat necessària per garantir l’accés a les 

a. Delimitar l’àmbit de gestió en el que fer efectius el repartiments de càrregues i beneficis que han de 

a. Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistema, així 
de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran els 

m² 11,80% 
m² 11,80% 

  
m² 88,20% 
m² 88,20% 

profitament mig del sector es realitzarà segons les determinacions contingudes a 

Zona residencial amb edificació unifamiliar aïllada, clau 5b, les condicions d’edificació, parcel·lació i 

Ordenació detallada del sòl 

àxima 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 

El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació i dintre d’aquest amb alguna de les 

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 



 

 

Modificació puntual del POUM. Àmbit 

 FITXA MODIFICADA:
MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM. PA
2.  

Fitxa 032. PA-SIMPÀTICA 2023/1
 
1. Àmbit: 

a. Inclou el sòl, localitzat dintre de la Unitat Funcional Territorial (UFT) de la Simpàtica i Mig Camí i 
qualificat de zona residencial amb edificació unifamiliar, identificat amb la clau 5 d’aquest POUM,
s’especifica en els plànols de la sèrie 6 
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 3.779m².
 
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 

 

SÒL APROFITAMENT PRIVAT

 
 

La cessió del 10% d’aprofitament mig del sector es realitzarà segons les determinacions 
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 5b, les condicions d’edificació, parcel·lació i 
ús de la qual es determinen en el Títol V d’aqu
 

- Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie 6 
urbà. Creixements extensius-
 

- L’edificabilitat màxima del PA serà 
  Edificabilitat neta: 0,28m2sostre
 

- La densitat màxima serà d’un habitatge per parcel·la, amb un m
de la superfície del polígon. 
 
4. Condicions de gestió i execució:
 

El polígon d’actuació s’executarà pel sistema d
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 
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. 

 

      

 
 Polígon d’actuació Simpàtica PA-SIM2023/1f de Tortosa. text refós 

 

: 
MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM. PA-SIM2023/1f. 

SIMPÀTICA 2023/1 Codi: PA

a. Inclou el sòl, localitzat dintre de la Unitat Funcional Territorial (UFT) de la Simpàtica i Mig Camí i 
qualificat de zona residencial amb edificació unifamiliar, identificat amb la clau 5 d’aquest POUM,
s’especifica en els plànols de la sèrie 6 - Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius
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. 

superfície del polígon d’actuació és de 3.779m². 

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 

Viari 213 m²
SÒL PÚBLIC 213 m²
 

SÒL APROFITAMENT PRIVAT 
Residencial 3.566 m²
SÒL PRIVAT 3.566 m²

La cessió del 10% d’aprofitament mig del sector es realitzarà segons les determinacions 
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 5b, 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 6 - Ordenació detallada del sòl
- a escala 1/2.000. 

L’edificabilitat màxima del PA serà la que resulti de l’aplicació de l’edificabilitat neta
sostre/m2sòl. 

un habitatge per parcel·la, amb un màxim de dos habitatges

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 
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 
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Codi: PA-SIM2023/1f 

a. Inclou el sòl, localitzat dintre de la Unitat Funcional Territorial (UFT) de la Simpàtica i Mig Camí i 
qualificat de zona residencial amb edificació unifamiliar, identificat amb la clau 5 d’aquest POUM, que 

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 

a. Delimitar l’àmbit de gestió en el que fer efectius el repartiments de càrregues i beneficis que han de 

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 

m² 5,64% 
m² 5,64% 

  
m² 94,36% 
m² 94,36% 

La cessió del 10% d’aprofitament mig del sector es realitzarà segons les determinacions contingudes a 

Zona residencial amb edificació unifamiliar aïllada, clau 5b, les condicions d’edificació, parcel·lació i 

Ordenació detallada del sòl 

neta sobre el polígon. 

habitatges en la totalitat 

e reparcel·lació i dintre d’aquest amb alguna de les 

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 
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PLÀNOLS  

PLÀNOL Nº 01. SITUACIÓ

PLÀNOL Nº 02. ÀMBIT D’ACTUACIÓ

PLÀNOL Nº 03. ÀMBIT D’ACTUACIÓ (1/500)

PLÀNOL Nº 04. PLANEJAMENT VIGENT (1/500)

PLÀNOL Nº 05. PROPOSTA MODIFICACIÓ POUM (1/500)

PLÀNOL Nº 06. DIVISIÓ EN DOS PARCEL·LES (1/500)
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