
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I DE POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI

EDICTE de 26 de gener de 2022, 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 17 de desembre de 2021, va
adoptar, entre d'altres, l'acord següent:

Exp.: 2021 / 076211 / E

Modificació puntual de Pla d'ordenació urbanística municipal, àmbit del SAE Catalunya Sud, al terme municipal
de Tortosa.

Vist l'informe proposta dels Serveis tècnics, es proposa a la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de
l'Ebre l'adopció de l'acord següent:

-1 Aprovar definitivament la Modificació puntual de Pla d'ordenació urbanística municipal, àmbit del SAE
Catalunya Sud, 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 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 la 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, sens 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 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 restarà, per a la consulta i informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, dipositat en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya,
tal com estableix l'article 103, apartats 1 i 2, del Text refós esmentat.

S'inclou, a continuació, l'enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata 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, de 5 de juny, del DOGC, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer:
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http://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2021/76211/E&set-locale=ca

La consulta de l'expedient administratiu es podrà fer, presencialment, en qualsevol dels serveis territorials
d'Urbanisme, de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres feiners.

Tortosa, 26 de gener de 2022

Teresa Carbó Espuny

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

Annex

Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, àmbit del SAE
Catalunya Sud, de Tortosa.

(Vegeu la imatge al final del document)

Normativa_cat.pdf

(22.026.003)
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Annex 
Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística 
municipal, àmbit del SAE Catalunya Sud, de Tortosa. 
 
CAPÍTOL 1 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 
Àmbit d’aplicació 
 
Aquestes ordenances són d’aplicació a la totalitat de l’àmbit de la Modificació 
puntual núm. 1 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Tortosa en l’àmbit 
del SAE Catalunya Sud (en endavant MpPOUM), segons queda delimitat a tots 
els plànols que la integren i que l’acompanyen. 
 
Article 2 
Contingut i interpretació 
 
1 El contingut d’aquesta MpPOUM està integrada pels documents següents: 
 

- Document 1 Document comprensiu del Pla 
- Document 2 Memòria 
- Document 3 Normes urbanístiques 
- Document 4 Avaluació econòmica i financera 
- Document 5 Plànols 

 
2 Les presents Normes, juntament amb els plànols d’ordenació, constitueixen el 
cos normatiu específic de la MpPOUM. En allò no previst per aquestes Normes, 
s’estarà a allò que disposi el Pla d’ordenació urbanística municipal de Tortosa i 
la legislació urbanística i d’ordenació del territori aplicable en cada cas. 
 
3 Els documents d’aquesta Modificació puntual s’interpretaran sempre atenent 
al seu contingut i d’acord amb els objectius, finalitats i descripció de la 
modificació expressades en la Memòria de l’ordenació. 
 
4 Les indicacions de la MpPOUM que puguin referir-se a espais situats fora del 
seu àmbit, s’hauran d’entendre només com a propositives i sense valor 
normatiu. 
 
5 La Memòria de la informació urbanística i els seus annexes, així com els 
plànols d’informació urbanística, tenen caràcter informatiu i justificatiu. 
 
Article 3 
Vigència 
 
La vigència d’aquesta MpPOUM s’inicia el mateix dia de la publicació de l’acord 
d’aprovació definitiva i de les normes urbanístiques al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi la 
seva modificació. 
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Des de la publicació de l’aprovació definitiva es podran atorgar llicències i 
autoritzacions d’acord amb la MpPOUM. 
 
Article 4 
Projectes de parcel·lació 
 
1 No caldrà la redacció del Projecte de parcel·lació per a obtenir la 
corresponent llicència atès que la parcel·lació establerta al plànol de 
Parcel·lació i ordenació de l’edificació de la present MpPOUM, reuneix tots els 
requisits necessaris per a considerar-la com a definitiva. No obstant, cas que es 
vulgui variar, podran redactar-se projectes de parcel·lació adaptats a les noves 
necessitats. 
 
2 Qualsevol modificació de la parcel·lació establerta al plànol de Parcel·lació i 
ordenació de l’edificació que suposi una variació superior al 5% de la superfície 
de la parcel·la, comportaria l’obligatorietat de redactar un Projecte de 
parcel·lació de la part modificada per a obtenir la corresponent llicència. 
 
Article 5 
Agrupació de parcel·les 
 
Es permet l’agrupació de parcel·les confrontants. L’edificació a sobre de la 
nova parcel·la es regularà segons les ordenances que corresponguin aplicades 
a la superfície resultant de la suma de les dues parcel·les. Pel que fa als gàlibs, 
aquests es reajustaran d’acord amb el nou perímetre de la parcel·la resultat de 
l’agrupació. 
 
CAPÍTOL 2 
RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Article 6 
Regulació de sistemes 
 
Els sistemes es regularan segons allò contingut a les Normes urbanístiques del 
POUM de Tortosa, i concretament en el seu Títol IV ‘Qualificació del Sòl. 
Regulació dels Sistemes’. 
 
La nova parcel·la d’equipaments restarà subjecta a les regulacions establertes 
pels articles 9ter i 14bis del RDPH. 
 
D’acord amb l’agenda d’aquest document, un cop aprovada definitivament la 
present MpPOUM es licitaran i executaran les obres del Projecte de modificació 
de la xarxa de clavegueram i les basses de laminació dels espais lliures del 
sector Catalunya Sud. Es preveu que les obres estiguin finalitzades durant el 
2n semestre de 2022. 
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Article 7 
Regulació de zones 
 
1 Els paràmetres referits a la parcel·la, a l’edificació i a l’ús de la parcel·la núm. 
2 inclosa dins l’àmbit de la present Modificació, qualificada com a Zona 
d’indústria aïllada separada Catalunya Sud, (subzona 7b3-CS), seran els 
definits en les Normes i en els plànols d’ordenació d’aquesta Modificació. 
 
2 La resta de paràmetres no inclosos a la present Modificació, seran els definits 
en les Normes urbanístiques del POUM de Tortosa, aprovat definitivament el 
25.7.2007 (DOGC núm. 4992, de 22.10.2007 i DOGC núm. 6071 de 21.2.2021; 
i concretament en el seu Títol 4 ‘Qualificació del sòl. Regulació de les zones’, 
dins del Capítol Vuitè ‘Sector d’indústria aïllada. Clau 7’. 
 
CAPÍTOL 3 
DETERMINACIONS PARTICULARS PER A LES ZONES 
 
Article 8 
Determinacions per a la zona d’indústria aïllada separada Catalunya Sud 
(subzona 7b3-CS) de la parcel·la núm. 2 inclosa a l’àmbit de la present 
Modificació. 
 
Aquest article reprodueix el contingut de l’apartat de la subzona 7b3 de l’article 
165 de les Normes urbanístiques del POUM de Tortosa aprovat definitivament 
el 25.7.2007 (DOGC núm. 4992 de 22.10.2007 i DOGC núm. 6071 de 
21.2.2012), introduint modificacions per possibilitar la instal·lació d’una indústria 
de grans dimensions a la parcel·la 2 del SAE Catalunya Sud, inclosa en la 
present MpPOUM. Les modificacions introduïdes es destaquen en negreta: 
 
8.1 Paràmetres referits a la parcel·la de la zona d’indústria aïllada separada 
Catalunya Sud. Clau 7b3-CS 
 
Paràmetre Cond. 

Gral. 
Condicions particulars 

Solar art. 235 Segons NNUU generals 

Coeficient d’edificabilitat neta art. 236 1,00 m2sostre/m2sòl 
 

Edificabilitat màxima de 
parcel·la 

art. 237 Segons NNUU generals 

Coef. de volum edificable net art. 238 Segons NNUU generals 

Densitat màx. d’habitatges neta art. 239 Es permet únicament un habitatge per 
parcel·la vinculat al personal de vigilància o 
guarda de servei. 
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Ocupació màxima de la 
parcel·la 

art. 240 Ve definida per les àrees delimitades pels 
gàlibs màxims i les alineacions obligatòries de 
cada parcel·la, sense sobrepassar el 60% de 
la superfície de la parcel·la. 
 
La maquinària i elements tècnics no es 
comptabilitzen a efectes d’ocupació. 

Sòl de parcel·la lliure 
d’edificació 

art. 241 Es tindrà especial cura de l’espai lliure que 
dóna front als carrers del polígon; dins 
d’aquest espai es prohibeix tot allò que doni 
una imatge desordenada i bruta, com és 
l’emmagatzematge de deixalles i residus. 
 
En el sòl de parcel·la lliure d’edificació es 
permetran els usos d’aparcament i càrrega i 
descàrrega, maquinària i elements tècnics, 
emmagatzematge, etc., tot combinant-los 
amb arbrat i/o vegetació. Tots els espais que 
no tinguin una funció concreta s’hauran 
d’enjardinar convenientment i s’haurà de fer 
un manteniment periòdic. 
 
L’empresa que s’hi instal·li intentarà 
aplicar alguna mesura de gestió sostenible 
de l’aigua dins el projecte executiu. 
 

Alçada reguladora ref. a 
parcel·la 

art. 243 L’alçada màxima edificable es fixa en 15 m a 
comptar des de la rasant de la vorera del 
carrer del Segrià, amidada al punt mig de la 
parcel·la fins al punt d’arrencada de la 
coberta. Equival a un màxim de planta baixa i 
una planta pis. 
 
En funció dels processos de producció es 
permetran alçades edificables fins a 26 m en 
un 5% de l’edificabilitat màxima de la 
parcel·la. 
 
Per sobre de l’alçada edificable es permetrà 
que sobresurtin de les edificacions només les 
xemeneies i els elements tècnics puntuals. 
 
La maquinària i els elements tècnics 
tindran l’alçada necessària pel procés 
productiu que es desenvolupi. 
 

Punt d’apli. alç. ref. a parcel·la art. 244 Segons NNUU generals 

Nombre de pl. Referit a 
parcel·la 

art. 245 2p (pb+1pp) 
El nombre de plantes vindrà limitat per 
l’alçada reguladora i les necessitats de les 
alçades lliures interiors de cada activitat i 
planta. 
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Planta baixa referida a parcel·la art. 246 Té la consideració de planta baixa aquella 
amb nivell de paviment a +/- 1 m respecte 
del nivell del terreny definitiu un cop 
transformat. 

Separacions mínimes art. 247 Separacions mínimes edificació: 
 
Carrer 20 m 
Lateral 10 m 
Fons 20 m 

 Separacions mínimes maquinària, elements 
tècnics: 
 
Es permetrà que la maquinària i els 
elements tècnics es situïn a l’espai de la 
parcel·la lliure d’edificació respectant una 
separació mínima de 10 m dels límits de la 
parcel·la. 
 
No es fixa separació mínima entre parcel·les 
que es destinin a la mateixa activitat. 
 

Tanques art. 248 Segons les condicions de l’entorn i en el seu 
defecte: 0,60 m opaques (de formigó, obra 
vista o pedra artificial) i la resta calades o 
vegetals fins 2,50 m com a màxim. 

Adapt. togràf. i mov. de terres art. 249 Es permeten els moviments de terra 
necessaris per assolir una plataforma única. 
 
Caldrà assegurar, en tot cas, una correcta 
adaptació dels límits de les parcel·les amb 
el sistema d’espais lliures, els vials i les 
parcel·les confrontants, mitjançant la 
introducció de murs i talussos amb 
vegetació i incorporant mesures 
d’integració paisatgística. 
La pendent màxima del talús serà de 
3H:2V per tal que siguin aptes per la seva 
vegetació. Els murs tindran una alçada 
màxima de 4 m que es podrà incrementar 
puntualment, de forma justificada al 
projecte executiu, per adaptar-se a les 
irregularitats del terreny. 
S’exceptuen els punts on la cota de la 
plataforma sigui inferior al nivell dels 
espais lliures, els vials o les parcel·les 
confrontants, en els que es podran 
construir murs de contenció de l’alçada 
necessària per salvar tot el desnivell. 

Unitat mínima de projecte art. 250 En cas de compartimentació, la unitat mínima 
de projecte serà la corresponent a la parcel·la 
principal. 
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Aparcament art. 278 Es preveuen places d’aparcament per cobrir 
les necessitats de l’empresa que s’instal·li 
amb un mínim de 180 places per a vehicles i 
un mínim de 30 places per a bicicletes. 
 
L’aparcament es podrà emplaçar en 
parcel·les veïnes, en una distància màxima 
de 500 m respecte els límits de la parcel·la. 
 

 
8.2 Paràmetres referits a l’edificació de la zona d’indústria aïllada separada 
Catalunya Sud. Clau 7b3-CS 
 
Paràmetre 
 

Cond. Gral. Condicions particulars 

Posició de l’edificació art. 251 L’edificació es col·locarà, segons la posició 
relativa definida per les separacions als límits 
de la parcel·la i l’ocupació màxima. 

Edificació principal i 
auxiliar 

art. 252 Únicament les construccions auxiliars 
vinculades al control d’accés (porteria i 
guixetes de control) podran situar-se sobre la 
tanca de parcel·la. La superfície màxima 
d’aquestes construccions serà de 15 m2, sense 
superar el percentatge màxim d’ocupació i 
l’índex d’edificabilitat establert. La resta 
d’edificacions auxiliars hauran de separar-se 
les distàncies establertes per l’edificació 
principal. 

Planta baixa art. 253 L’alçada lliure mínima serà de 3,5 m. No es 
fixa una alçada màxima per la planta baixa. 
S’admetrà una alçada lliure fins a 2,8 m en la 
part de l’altell potencial que sempre es situarà 
separat 3 m de la façana principal i no ocuparà 
una superfície superior al 20% de la nau. 

Planta soterrani art. 254 No superarà l’ocupació màxima permesa i 
garantirà les separacions mínimes 
assenyalades. 

Plantes pis art. 255 Alçada lliure fins a esgotar l’alçada màxima 
reguladora 

Planta coberta art. 256 Segons NNUU generals 

Planta sotacoberta art. 257 No s’admet 

Volum màxim d’un 
edifici 

art. 258 Segons NNUU generals 

Cossos sortints art. 260 Prohibits, excepte voladissos puntuals i 
integrats al projecte arquitectònic 

Elements sortints art. 261 Segons NNUU generals 

Composició de façana art. 263 Segons NNUU generals 
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Possibilitat de 
compartimentació 

 Es permetrà la compartimentació dels edificis 
construïts en una parcel·la en diversos 
establiments industrials, tant en règim de 
propietat horitzontal com d’arrendament, amb 
les següents condicions: 

- El projecte de les edificacions serà 
unitari. 

- Qualsevol compartimentació dels 
establiments industrials precisarà la 
corresponent llicència municipal. 

- La crugia mínima de cada establiment 
que en resulti de la compartimentació 
serà de 10 metres. 

- La superfície mínima de cada 
establiment serà de 250 m2 

- Els edificis que siguin compartimentats 
respectaran les condicions generals i 
particulars de l’edificació i de 
l’ordenació fixades en aquestes 
Ordenances. 

- Els vials interns tindran una amplada 
mínima de 8 m i condicions 
homogènies de traçat. 

- No es permet d’utilitzar els espais 
comuns com a zones 
d’emmagatzematge, i es tindrà especial 
cura del seu manteniment i imatge 
exterior. 

- L’accés a la parcel·la serà comú per 
tota l’edificació, i no es permetrà, en 
cap cas, la compartimentació dels 
espais comuns fora de la mateixa. 

 
8.3 Condicions d’ús de la zona d’indústria aïllada separada. Clau 7b 
A cada parcel·la s’admetrà només un establiment industrial. 
 

Habitatge 
Unifamiliar 

Habitatge 
Plurifamiliar 

Habitatge 
Rural 

Residencial 
Especial 

Residencial 
Mòbil 

Hoteler Comerç 
Petit 

Condic. (1) Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Condic.(2)  

 
Comerç 
Mitjà 

Comerç gran Ofic. i serveis Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I 

Condic. (2) Incompatible Compatible Compatible Condic. (4) Compatible Dominant  

 
Indústria II Indústria III Educatiu Assistencial Sanitari Sociocultural Esportiu 

Dominant Dominant Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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Administrat. Serv. Tècnics Estac. i 
aparc. 

Agrícola Ramader Forestal 

Compatible Compatible Compatible Incompatible Incompatible Incompatible 

 
Els diferents condicionants per a cadascun dels usos responen a la necessitat prèvia 
de justificar que l’ús no crearà distorsions en el teixit edificat, s’integrarà en el conjunt 
urbà consolidat i no crearà conflicte respecte de l’ús dominant establert pel POUM per 
a cada sector, zona o subzona. La justificació de que l’ús condicionat és compatible 
amb la zona o subzona corresponent es realitzarà mitjançant sol·licitud d’informe previ 
o qualsevol altre document que estableixi l’ordenança corresponent, el qual es resoldrà 
de conformitat amb les disposicions d’aquest POUM i les fixades per les ordenances 
reguladores corresponents: 
 

(1) S’admet tan sols l’ús d’habitatge pel personal de vigilància, conservació o 
guarda de l’establiment, limitant-se a un habitatge per parcel·la. 

(2) Es consideren compatibles únicament els destinats a la venda al detall de 
maquinària, elements auxiliars a la indústria i, en general, aquells productes 
que per les seves dimensions o naturalesa precisen de grans superfícies 
(automòbils i d’altres vehicles; mobiliari; piscines; materials de construcció i 
articles de sanejament; articles de ferreteria i jardineria; bricolatge...) Restarà 
subjecte a allò que determini el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments 
Comercials. 

(3) S’admeten sols aquells vinculats al servei de l’activitat industrial pròpia de la 
parcel·la. 

(4) Es podrà autoritzar mitjançant un Pla especial que resolgui l’ordenació, les 
infraestructures i els accessos i compleixi els requisits següents: justificar que 
l’àmbit està situat a una distància mínima de 50 metres de qualsevol zona 
urbana residencial; preveure un aparcament annex a l’activitat amb una 
capacitat d’1 plaça per cada 3 persones o fracció d’aforament màxim; preveure 
l’accés i sortida amb un vial de 12 m d’amplada mínima o bé amb més d’un 
amb una amplada mínima total de 15 m, sempre que un d’ells tingui una 
amplada mínima de 5 m (en aquest darrer cas, també es podran comptabilitzar 
vials públics o privats reservats per l’accés i evacuació en els casos 
d’emergència). 

(5) S’admeten sols aquells usos i activitats que no puguin generar molèsties en 
l’entorn urbà residencial en el que està localitzada aquesta zona. 

(6) Condicions de l’ús d’aparcament de la zona d’indústria entre mitgeres. Clau 7 
Regulació particular de l’ús d’aparcament. D’acord amb l’article 276 i següents 
de les NNUU. 
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