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1. MEMÒRIA 
 

 
1.1 ANTECEDENTS 
 

L'any 1995 es va inaugurar el Teatre Auditori Felip Pedrell,  l'equipament d'arts escèniques i 

música de referència a les Terres de l'Ebre. L'edifici, situat al passeig de Ribera, està dotat de 

dues sales de 662 i 119 localitats, amb els espais escènics, els magatzems i els vestidors 

corresponents, i uns 500 m2 d'espais comuns i 3 sales annexes.  

Aquests últims anys ha augmentat de manera exponencial l'ús i ocupació del Teatre Auditori, 

tant a nivell del públic assistent a la programació estable, amb xifres de pràcticament 14.500 

espectadors al 2017, com en les xifres d'alumnes matriculats a l'Escola Municipal de Teatre 

que fa que s'incrementin els espais en els quals s'imparteixen les classes, de manera que a 

més d'ocupar les sales annexes, inicialment destinades a les aules de formació, ara també fan 

ús diàriament de la sala petita i, ocasionalment, de la sala gran. 

També cada any augmenta el nombre de sol·licituds de cessió de les sales per portar-hi a terme 

activitats de tipus social i cultural, amb la participació de gran nombre de públic que, en molts 

casos, es veu limitat per l'aforament actual. 

A més, la ciutat de Tortosa ha estat elegida capital de la Cultura Catalana per a l’any 2021. La 

Capital de la Cultura catalana és una designació que atorga l'entitat civil Organització Capital de 

la Cultura Catalana des de 2004, per tal de "contribuir a ampliar la difusió, l'ús i el prestigi 

social de la llengua i cultura catalanes, incrementar la cohesió cultural dels territoris de llengua 

i cultura catalanes i, finalment, promocionar i projectar el municipi designat com a Capital de la 

Cultura Catalana, tant a l'interior com a l'exterior". 

Per tal de donar resposta a la demanda cultural actual i preparar la ciutat per a l’any 2021, es 

fa necessari la construcció d'una nova sala de capacitat mitjana per a uns 300 espectadors.  

La illa on es troba emplaçada l'Auditori està qualificada segons el POUM de sistema 

d'equipament cultural (Ec) i de sistema d'espais lliures (V). En el plec de plec de clàusules 

administratives particulars regulador de les bases que va regir el concurs per a l’adjudicació 



                                                   

 

dels serveis d’arquitectura per la redacció del projecte de l’ampliació de l’edifici de l’Auditori 

Felip Pedrell, per tal de donar més llibertat compositiva, es va donar l’opció de reordenar la illa 

pel que fa aquestes qualificacions.  

El projecte, actualment en redacció, contempla l’ampliació de l’equipament existent en la zona 

qualificada pel planejament vigent de sistema d'espais lliures (V). 

 

1.2 OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 

L’àmbit d’actuació comprèn la illa on es troba situat l’equipament municipal de l’Auditori, entre 

els carrers Passeig de Ribera, carrer Santa Maria Rosa Molas, Passeig de Joan Moreira i carrer 

Rosselló. 

La present modificació puntual té per objecte la regularització urbanística de l’àmbit ocupat pel 

Teatre Auditori Felip Pedrell i la seva previsió d’ampliació, la qual obliga a ajustar la superfície 

destinada al sistema d’espais lliures i d’equipaments. 

Es proposa qualificar l’àrea que ocupa l’edificació existent i l’ampliació prevista, de sistema 

d’equipaments comunitaris (Eq),  i qualificar de  sistema d’espais lliures la resta de l’àmbit. Amb 

la present modificació no s’altera la titularitat dels terrenys ni les reserves destinades a sòl 

públic es veuen disminuïdes, així com es manté la superfície destinada al sistema d’espais 

lliures, tal com es mostra al quadre següent: 

 

 SUPERFÍCIES POUM  SUPERFÍCIES MODIFICACIÓ  

ESPAIS LLIURES 4.020,00m2 4.022,00m2 

EQUIPAMENTS 4.254,00m2 4.252,00m2 

SUPERFÍCIE TOTAL 8.274,00m2 8.274,00m2 

 

Segons les Normes urbanístiques del Pla, el sistema d’espais lliures, ordena els espais de lleure 

i esbarjo dels ciutadans, alhora que determina la imatge final de la ciutat i del seu entorn no 



                                                   

 

urbanitzat i el  sistema d'equipaments comunitaris inclou els sòls que es destinen a usos 

públics col·lectius o comunitaris i a dotacions d'interès públic o social necessaris en funció de 

les característiques socioeconòmiques de la població. 

 

En aquest sentit, aquesta Modificació puntual es justifica, d’acord amb l’article 97 del TRLUC, el 

qual fa referència a la necessitat de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, així com la 

seva oportunitat i conveniència, pel fet que la necessitat d’ampliació de l’equipament existent  

no  comporta en cap cas, una alteració en l’ordenació dels sistemes urbanístics locals ni del 

model del Pla. 

Pel que fa a la modificació del sistema d’espais lliures, i en aplicació de l’article 98 apartat 5, 

del DL 1/2010, de 3 d‘agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es justifica 

que la present modificació és un ajust de la delimitació dels espais lliures i que no se’n altera la 

funcionalitat, ni la superfície, ni la localització en el territori. 

La modificació proposada no comporta increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús 

residencial o de la intensitat, o la transformació dels usos. Tampoc és aplicable l’article 100 del 

TRLUC, que fa referència a les modificacions de les figures de planejament urbanístic que 

requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics perquè comporten 

increments de sostre, l’augment de densitat de l’ús residencial, la reordenació general d’un 

àmbit, o una actuació aïllada de dotació. 

La present modificació tampoc comporta cap modificació en l’aplicació dels paràmetres relatius 

a l’aprofitament del sòl (edificabilitat, densitat, altura màxima, ocupació). 

Finalment, la modificació puntual no suposa cap alteració en les condicions existents del medi 

rural, ni suposa  efectes significatius en el medi ambient. 

 

1.3 MARC NORMATIU 
 

La present modificació puntual del POUM es redacta d’acord al previst per la legislació 

urbanística, el planejament territorial vigent i les restants disposicions aplicables: 

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 



                                                   

 

− Decret 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 

− Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística. 

− Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme. 

− Pla Territorial de les Terres de l’Ebre, aprovat pel govern de la Generalitat en data 27 de 

juliol de 2010 i publicat al DOGC núm. 5696 de 19 d’agost de 2010.   

 

2.      REQUERIMENTS ESTABLERTS PER LA LLEI D’URBANISME 

2.1    ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

L’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme, que regula les determinacions i la documentació de les modificacions dels 

instruments de planejament urbanístic, estableix: 

“Les modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal han d’estar integrades per la 

documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. (...) També s’ha 

d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi 

la legislació vigent.” 

Segons disposa l’art. 71 del mateix Decret 305/2006: 

“La documentació del pla d’ordenació urbanística municipal ha d’incloure un estudi d’avaluació 

de la mobilitat generada, amb el contingut que determina la legislació sobre mobilitat.” 

El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de mobilitat generada, 

estableix en l’art. 3.1 relatiu a l’àmbit d’aplicació, el següent: 

“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 de sòl urbà o urbanitzable. 



                                                   

 

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

de nous usos o activitats.” 

El present document de modificació puntual del POUM de Tortosa no es troba en cap dels 

supòsits esmentats, atès que la present modificació no comporta una nova classificació del sòl 

urbà o urbanitzable ni la implantació de nous usos o activitats. 

2.2  MEMÒRIA SOCIAL 

L’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme, que regula les determinacions i la documentació de les modificacions dels 

instruments de planejament urbanístic, estableix: 

“Les modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal han d’estar integrades per la 

documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. (...)” 

El present document de modificació puntual del POUM no incorpora memòria social atès que la 

proposta no altera ni el sostre residencial existent ni el planificat, i no es proposa cap actuació 

de creixement. 

2.3 INFORME AMBIENTAL 

Des de l’entrada en vigor de les lleis 6/2001 d’impacte ambiental, la Llei 2/2002 d’urbanisme i 

posterior llei 10/2004, en la tramitació de tot un seguit de figures de planejament urbanístic és 

preceptiva l’elaboració de, com a mínim, un informe que descrigui en termes ambientals les 

característiques del projecte. Per tant la consciència a possibles impactes ambientals en la 

construcció i planificació urbanística és un fet que queda regulat per la legislació vigent. 

El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme en 

els seus articles 117 i 118 detalla les necessitats de les modificacions dels documents de 

planejament; tal que en el seu articles 118.4 fa referència a la documentació ambiental: 

(…)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. (...). 



                                                   

 

El present document de modificació puntual del POUM no es troba en cap dels supòsits 

esmentats, atès que els objectius, finalitats i abast de la modificació no té cap repercussió 

ambiental. 

2.4 AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

L’article 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme, estableix la obligació d’incloure en el present document de modificació puntual un 

informe o memòria de sostenibilitat econòmica en el que es justificarà la suficiència i adequació 

del sòl destinat a usos productius i es ponderarà en particular l’impacte de l’actuació sobre les 

finances públiques afectades per la implantació i el manteniment de les infraestructures 

necessàries o la posada en marxa i la prestació dels serveis resultants. 

L’aprovació d’aquesta Modificació puntual no comporta conseqüències econòmiques o 

financeres que afectin les actuacions de planejament ja previstes al POUM. 

D’altra banda, la present modificació puntual serà efectiva a partir de la seva aprovació 

definitiva i publicació al DOGC. Per tant no es considera necessària la redacció de l’agenda i 

l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar, així com l’informe de 

sostenibilitat econòmica. 

3. FONAMENT DE DRET I TRAMITACIÓ 

La present modificació es tramita d’acord amb les determinacions de l’art. 96 del Text refós de 

la Llei d’urbanisme (TRLUC), aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i modificat per 

la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, i els 

articles 117 i 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC), aprovat pel Decret 305/2006, 

de 18 de juliol.  

La modificació de planejament no comporta increment del sostre edificable ni la densitat de l’ús 

residencial ni comporta una transformació dels usos establerts, per la qual cosa no entra dins 

els supòsits recollits en els articles 99 i 100 de la Llei d’urbanisme. 

Per les característiques de la modificació no s’ha de demanar informe als organismes per raó 

de llurs competències sectorials als efectes del previst a l’article 85.5 del TRLLUC per no 

resultar-ne cap d’afectat. 



                                                   

 

Finalment, atès que aquesta modificació no té efectes significatius sobre el medi ambient ni 

constitueix cap variació fonamental de les estratègies, directrius i propostes del POUM, no és 

necessari sotmetre el document a l’avaluació ambiental estratègica.  

 

 

 

 

Laura Ismael Segarra 

Arquitecta Municipal 

 

 

 

Tortosa 6 de setembre  de 2019 
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