
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I DE POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI

EDICTE de 16 de juny de 2021, 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 16 de novembre de 2020, va
adoptar, entre d'altres, l'acord següent:

Exp.: 2020 / 072650 / E

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de PM-07 "Nova Estació", al terme
municipal de Tortosa.

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

-1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de PM-07
"Nova Estació", 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 Indicar a l'Ajuntament que la documentació gràfica en format digital ha d'incloure una carpeta anomenada
Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d'acord amb el model normalitzat, per facilitar
l'intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del pla, d'acord amb l'ORDRE TES/195/2019,
de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació dels
instruments de planejament urbanístic.

-4 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
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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:

http://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2020/72650/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, 16 de juny de 2021

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 a l'àmbit de PM-07
"Nova Estació", de Tortosa.

(Vegeu la imatge al final del document)

Normativa_cat.pdf

(21.167.080)
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Annex 
Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística 
municipal a l'àmbit de PM-07 "Nova Estació", de Tortosa. 
 
 
‘Fitxa PM 07. Pla de millora Nova Estació  Codi: PM-NOVA 
ESTACIÓ 
 
1 Àmbit 

a. Comprèn uns terrenys situats al nord de la línia ferroviària, propers al 
límit del terme municipal amb Roquetes. 

b. La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 4 –Qualificació i 
gestió del sòl – a escala 1/3.000, és de 25.473 m2. 

 
2 Objectius 

a. Ordenar aquest sector ocupat i consolidat parcialment per activitats 
productives. 

 
3 Condicions d’ordenació, edificació i ús 

a. Coeficient d’edificabilitat bruta i aprofitament mitjà del sector serà de 
0,70 m2sostre/m2sòl. 

b. El destí dominant del sòl serà industrials i terciari. 
c. Percentatges: els percentatges mínims de cessió, que es podran ajustar 

en cada sistema, el percentatge mínim de sòl públic i el màxim de sòl 
privat d’aquest sector seran els següents: 

 
RESERVES SÒL PÚBLIC   VIARI   8% 
      Espais lliures  12% 
      Equipaments  No s’estableixen 
      SÒL PÚBLIC  mínim 20% 
 
SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT  Industrial  80% 
      SÒL PRIVAT  màxim 80% 
 
A aquests sòls de cessió, caldrà afegir el 10% de l’aprofitament mitjà establert a 
l’article 43 de la Llei d’Urbanisme i d’acord amb aquest Pla d’ordenació 
urbanística municipal. 
 

d. Determinacions fonamentals de l’ordenació: 
- L’àmbit delimitat s’ordenarà seguint les directrius assenyalades en 

els plànols d’ordenació. 
 

e. Relació de zones: el sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició 
indicativa del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà 
segons el que el POUM estableix per la següent zona preferent a 
detallar, clau (): 

 
- Zona indústria en edificació aïllada urbana, clau (7a) 

Les condicions paramètriques d’edificació i ús de la mateixa es determinen al 
Títol V. Qualificació del sòl. Reserves de les zones d’aquest Pla d’ordenació 
urbanística municipal. 
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4 Condicions de gestió 

a. Es determina un únic polígon d’execució, que s’executarà pel sistema de 
reparcel·lació, dintre de les modalitats d’iniciativa privades en la LU, ja 
sigui compensació o concertació. 

b. El desenvolupament d’aquest sector comportarà que els propietaris 
inclosos dins el mateix es faran càrrec dels costos d’urbanització del 
sistema viari i del sistema d’espais lliures’. 

 
La fitxa PP06. SUBd-.06 Sector La Farinera (PP-LA FARINERA) 
de les Fitxes normatives dels sectors de desenvolupament  de la 
Normativa urbanística del POUM de Tortosa defineix els paràmetres 
d’ordenació referits del Pla parcial urbanístic: 

 
‘Fitxa PP06. SUB06. Sector La Farinera Codi: PP-LA FARINERA 
 

1 Àmbit 
a. Comprèn els terrenys situats entre la zona d’equipaments de 

Ferreries i el límit del terme municipal amb Roquetes. 
b. La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 4 –

Qualificació i gestió del sòl – a escala 1/3.000, és de 103.124 m2. 
 

2 Objectius 
a. Ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials 

que completin el buit existent entre la carretera de Roquetes i els 
terrenys industrials on està localitzada la Universitat Internacional. 

b. Determinar la cessió d’una àrea d’equipaments per la implantació 
del nou hospital. 

c. Ordenar en verd lineal en continuïtat amb la traça de l’avinguda 
Cristòfol Colom. 

 
3 Condicions d’ordenació, edificació i ús 

 
- Coeficient d’edificabilitat brut del sector:  0,90 m2st/m2sòl 
- Coeficient d’edificabilitat brut residencial del sector: 0,80 m2st/m2sòl 
- Coeficient d’edificabilitat brut habitatges protegits: 0,35 m2st/m2sòl 
- Coeficient d’edificabilitat brut habitatges lliures:  0,45 m2st/m2sòl 
- Coeficient d’edificabilitat brut no residencial del  

sector       0,10 m2st/m2sòl 
- Sostre mínim per ús residencial per habitatges de  

protecció pública:      0,10 m2st/m2sòl 
- Densitat bruta màxima:     80 habitatges/ha 
- Reserva mínima de sòl per habitatge protegit:  50% del total 

d’habitatges. 
- Ocupació fins al 100% del sòl privat en Planta Soterrani per a ús 

d’aparcament. 
 
a. Percentatges: els percentatges mínims de cessió, que es podran 

ajustar en cada sistema, el percentatge mínim de sòl públic i el 
màxim de sòl privat d’aquest sector seran els següents: 
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RESERVES SÒL PÚBLIC  Viari    15% 
     Espais lliures i equipament 40% 
     SÒL PÚBLIC mínim  55% 
 
SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT Residencial   45% 
     SÒL PRIVAT màxim  45% 
 
A aquests sòls de cessió, caldrà afegir el 10% d’aprofitament mitjà 
establert per la corresponent legislació urbanística i d’acord amb 
aquest Pla d’ordenació urbanística municipal. 
 

b. Determinacions fonamentals de l’ordenació: 
 

- En el sector de la Farinera està previst la construcció del nou hospital 
de Tortosa, pel que la cessió prevista per zones verdes es substituirà 
per una cessió per equipaments públics. 

- La zona d’equipaments públics ocuparà un espai continu i es situarà 
vora d’una via que faciliti l’accés al nou recinte hospitalari. 

- Es mantindrà el carrer Avinguda de la Diputació i es crearà un vial 
prolongació del carrer Ramon Llull fins l’esplanada del polígon de 
l’estació. 
 
c. Relació de zones: el sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la 

posició indicativa del qual es determina en els plànols 
d’ordenació, s’ordenarà segons el que el Pla d’ordenació 
urbanística municipal estableix per a les zones preferents a 
detallar, clau (). En aquest sector, la zona a detallar precisarà i 
ajustarà, els paràmetres establerts a la zona següent: 
-Zona residencial eixample amb ordenació oberta, clau (3) 

 
Les condicions paramètriques d’edificació i ús de la mateixa es determina al 
Títol V. Qualificació del sòl. Regulació de les zones d’aquest Pla d’ordenació 
urbanística municipal. 
 
4 Condicions de gestió. 

a. Es determina un únic polígon d’execució en el Pla parcial, que 
s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats 
d’iniciativa privades previstes en la LU, ja sigui compensació o 
concertació. Si transcorregut el termini de 6 mesos sense la presentació 
del Pla parcial, l’Ajuntament, donada la necessitat de construcció del nou 
hospital pel conjunt del territori podrà modificar el sistema d’actuació 
previst pel de cooperació. 
 

b. El desenvolupament d’aquest sector comportarà que els propietaris 
inclosos dins el mateix es faran càrrec dels costos d’urbanització del 
sistema viari i del sistema d’espais lliures. 
 

c. 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 
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municipal. El document del Pla parcial urbanístic establirà amb precisió 
els terminis d’inici i acabament de l’edificació d’aquests habitatges. 
 
El POUM de Tortosa en l’apartat 5, de l’article 66. Tipus i continguts 
dels Plans de millora urbana en sòl urbà consolidat de la Secció 
segona. Desenvolupament del pla en sòl urbà del Capítol primer. 
Regulació del sòl urbà del Títol III. Classificació del sòl: regulació del sòl 
urbà i urbanitzable de les Normes urbanístiques estableix que:  
 
‘(...) 
5. Les determinacions de l’ordenació dels sectors enumerades 
anteriorment, es grafien en els plànols de la sèrie 5 i 6 – Ordenació 
detallada del sòl urbà, a escala 1/1.000 i 1/2.000 i en els plànols de la 
sèrie 4- Qualificació i gestió del sòl - a escala 1/3.000. Les 
determinacions establertes podran ser ajustades i precisades en el 
desenvolupament del corresponent sector de planejament, de tal manera 
que les qualificacions que s’acompanyen cal que siguin llegides com 
indicatives o preferents (per aquesta raó es grafien entre parèntesi), i 
que el planejament derivat haurà de desenvolupar posteriorment’. 
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