
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I DE POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI

EDICTE de 18 de maig 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 7 d'abril de 2022, va adoptar, entre
d'altres, l'acord següent:

Exp.: 2021 / 076589 / E

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, PA-FER 1824/9a, PA/FER/9c i PA-FER 1824/10d,
al terme municipal de Tortosa.

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre adopta
l'acord següent:

-1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, PA-FER 1824/9a,
PA/FER/9c i PA-FER 1824/10d, 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=2021/76589/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, 18 de maig de 2022

Natalia Hidalgo Garcia

Secretària suplent 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, PA-FER 1824/9a,
PA/FER/9c i PA-FER 1824/10d, de Tortosa.

(Vegeu la imatge al final del document)

Normativa_cat.pdf

(22.139.051)
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Annex 
Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística 
municipal, PA-FER 1824/9a, PA/FER/9c i PA-FER 1824/10d, de Tortosa. 
 
Els paràmetres urbanístics proposats per a les fitxes dels polígons PA-
FER1824/9a, PA-FER 1824/9c i PAFER 1824/10d queden segons els quadres 
que s’adjunten: 
 
Fitxa PA 05. Polígon d’actuació Av. Marcelꞏlí Domingo-c/ Codonyers  
 

Codi: PA-FER1824/9a 
 
1. Àmbit: 
 
a. Inclou el sòl situat al sud-est de la cruïlla entre l’avinguda Marcelꞏlí Domingo i 
el carrer dels Codonyers, en contacte amb via ferroviària, que s’especifica en 
els plànols de la sèrie 5 - Ordenació detallada del sòl urbà- a escala 1/1.000. 
 
b. La superfície del polígon d’actuació és de 6.568 m2 
 
2. Objectius: 
 
a. Garantir la cessió dels sòls destinats a viari que permetin completar 
correctament la vialitat existent a la zona. 
 
b. Garantir la cessió dels sòls destinats a espais lliures que sumat al que 
s’obtingui del desenvolupament dels polígons PA1824/10f, PA1823/1f 
PA1824/10d i PA1824/9c formin un verd lineal en contacte amb la traça 
ferroviària. 
 
3. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 
 
a. Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada 
tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament 
privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 
 
 
RESERVES SÒL PÚBLIC  Viari   1.719 m2 26,17% 
     Espais lliures  1.648 m2 25,09% 
     SÒL PÚBLIC  3.367 m2 51,26% 
 
SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT Residencial  3.201 m2 48,74% 
     SÒL PRIVAT  3.201m2 48,74% 
 
 
A aquests sòls de cessió, caldrà afegir, el sòl corresponent al 10% de 
l’aprofitament urbanístic del sector, segons el que s’estableix a l’article 43 de la 
Llei d’Urbanisme, modificat per l’article 9 de la Llei 3/2012. 
 
b. La densitat serà la que resulti de les condicions anteriors, aplicant les 
condicions de la zona residencial d’eixample en illa tancada als aprofitaments 
lucratius resultants. 
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c. Reserves de sòl per habitatges protegits. El desenvolupament del sector 
haurà de reservar com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es 
qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, un 20% del qual, com a 
mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, de 
règim especial, o d’ambdós règims, o els règims que determini com a 
equivalent. 
 
d. El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 
 
- Zona residencial d’eixample en illa tancada, clau 2, les condicions d’edificació, 
parcelꞏlació 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 5 - 
Ordenació detallada del sòl urbà- a escala 1/1.000. 
 
- L’edificabilitat màxima del PA serà de 7.378 m². 
 
4 Condicions de gestió i execució: 
 

a. El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcelꞏlació, en 
alguna de les modalitats d’iniciativa privades previstes en la LU, ja sigui 
compensatòria o concertació. 
 

b. D’acord amb la LU, el termini per a l’inici de la construcció dels 
habitatges protegits previstos per aquest polígon serà de 6 anys a partir 
de la data d’aprovació definitiva d’aquest Pla d’ordenació urbanística 
municipal. 
 

5 Règim transitori d’edificació i usos: 
 
Els edificis i instalꞏlacions existents dins el polígon d’actuació estaran a les 
disposicions generals establertes en el Títol I d’aquestes Normes. 
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Fitxa PA 06. Polígon d’actuació c/ Codonyers   Codi: PA-FER1824/9c 
 
1 Àmbit 
 
a. Inclou el sòl situat entre el carrer dels Codonyers i la traça ferroviària, que 
s’especifica en els plànols de la sèrie 5 - Ordenació detallada del sòl urbà- a 
escala 1/1.000. 
 
b. La superfície del polígon d’actuació és de 9.973 m2. 
 
2 Objectius 
 
a. Garantir la cessió dels sòls destinats a viari que permetin completar 
correctament la vialitat existent a la zona. 
 
b. Garantir la cessió dels sòls destinats a espais lliures que sumat al que 
s’obtingui del desenvolupament dels polígons PA1824/10f, PA1823/1f, 
PA1824/10d i PA1824/9a formin un verd lineal en contacte amb la traça 
ferroviària. 
 
3. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 
 
a. Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada 
tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament 
privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 
 
 
RESERVES SÒL PÚBLIC  Viari   2.903 m2 29,11% 
     Espais lliures  1.517 m2 15,21% 
     SÒL PÚBLIC  4.420 m2 44,32% 
 
SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT Residencial  5.553 m2 55,68% 
     SÒL PRIVAT  5.553 m2 55,68% 
 
 
A aquests sòls de cessió, caldrà afegir, el sòl corresponent al 10% de 
l’aprofitament urbanístic del sector, segons el que s’estableix a l’article 43 de la 
Llei d’Urbanisme, modificat per l’article 9 de la Llei 3/2012. 
 
b. La densitat serà la que resulti de les condicions anteriors, aplicant les 
condicions de la zona residencial d’eixample en illa tancada als aprofitaments 
lucratius resultants. 
 
c. Reserves de sòl per habitatges protegits. El desenvolupament del sector 
haurà de reservar com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es 
qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, un 20% del qual, com a 
mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, de 
règim especial, o d’ambdós règims, o els règims que determini com a 
equivalent. 
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d. El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 
 

- Zona residencial d’eixample en illa tancada, clau 2, les condicions 
d’edificació, parcelꞏlació 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 5 
– Ordenació detallada del sòl urbà – a escala 1/1.000. 
 

- L’edificabilitat màxima del PA serà de 13.233 m2 
 
4 Condicions de gestió i execució: 
 
a. El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcelꞏlació, en alguna de 
les modalitats d’iniciativa privades previstes en la LU, ja sigui compensació o 
concertació. 
 
b. D'acord amb la LU, el termini per a l'inici de la construcció dels habitatges 
protegits previstos per aquest polígon serà de 6 anys a partir de la data 
d'aprovació definitiva d'aquest Pla d’ordenació urbanística municipal. 
 
5 Règim transitori d’edificació i usos: 
 
Els edificis i instalꞏlacions existents dins el polígon d’actuació estaran a les 
disposicions generals establertes en el Títol I d’aquestes Normes. 
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Fitxa PA 07. Polígon d’actuació c/ Codonyers-Av. de l’Estadi 
Codi: PA-FER1824/10d 

 
1. Àmbit: 
 
a. Inclou el sòl situat al sud-oest de la cruïlla entre el carrer dels Codonyers i 
l’avinguda de l’Estadi, en contacte amb la traça ferroviària, que s’especifica en 
els plànols de la sèrie 5 - Ordenació detallada del sòl urbà- a escala 1/1.000. 
 
b. La superfície del polígon d’actuació és de 11.940 m². 
 
2. Objectius: 
 
a. Garantir la cessió dels sòls destinats a viari que permetin completar 
correctament la vialitat existent a la zona. 
 
b. Garantir la cessió dels sòls destinats a espais lliures que sumat al que 
s’obtingui del desenvolupament dels polígons PA1824/10f, PA1823/1f 
PA1824/9a i PA18249c formin un verd lineal en contacte amb la traça 
ferroviària. 
 
3. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 
 
a. Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada 
tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament 
privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents: 
 
 
RESERVES SÒL PÚBLIC  Viari   2.594 m2 21,73% 
     Espais lliures  3.198 m2 26,78% 
     SÒL PÚBLIC  5.792 m2 48,51% 
 
SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT Residencial  6.148 m2 51,49% 
     SÒL PRIVAT  6.148 m2 51,49% 
 
A aquests sòls de cessió, caldrà afegir, el sòl corresponent al 10% de 
l’aprofitament urbanístic del sector, segons el que s’estableix a l’article 43 de la 
Llei d’Urbanisme, modificat per l’article 9 de la Llei 3/2012. 
 
b. La densitat serà la que resulti de les condicions anteriors, aplicant les 
condicions de la zona residencial d’eixample en illa tancada als aprofitaments 
lucratius resultants. 
 
c. Reserves de sòl per habitatges protegits. El desenvolupament del sector 
haurà de reservar com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es 
qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, un 20% del qual, com a 
mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, de 
règim especial, o d’ambdós règims, o els règims que determini com a 
equivalent. 
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d. El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 
 

- Zona residencial d’eixample en illa tancada, clau 2, les condicions 
d’edificació, parcelꞏlació 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 5 
– Ordenació detallada del sòl urbà – a escala 1/1.000. 
 

- L’edificabilitat màxima del PA serà de 12.213 m2. 
 

4 Condicions de gestió i execució: 
 
a. El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcelꞏlació, en alguna de 
les modalitats d’iniciativa privades previstes en la LU, ja sigui compensació o 
concertació. 
 
b. D'acord amb la LU, el termini per a l'inici de la construcció dels habitatges 
protegits previstos per aquest polígon serà de 6 anys a partir de la data 
d'aprovació definitiva d'aquest Pla d’ordenació urbanística municipal. 
 
5 Règim transitori d’edificació i usos: 
 
Els edificis i instalꞏlacions existents dins el polígon d’actuació estaran a les 
disposicions generals. 
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