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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 

 

Antecedents 

La zona del PM-Centre-Renfe es troba situada al centre de l’eixample de Tortosa. Ocupa una zona 
destinada històricament  a l’ús ferroviari, i consta bàsicament de l’espai d’andanes, les vies i l’antiga 
estació. Amb les modificacions introduïdes en els darrers anys en el trànsit ferroviari, gran part 
d’aquesta infrastructura ha quedat en desús. La situació cèntrica d’aquest espai dins la ciutat de 
Tortosa, juntament amb el fet que aquest buit estableix una important barrera que dificulta la 
connectivitat interna de la ciutat, fa que sigui d’especial interès per a aquest Ajuntament la recuperació 
dels solars ocupats per l’estructura ferroviària en desús per tal d’incorporar-los a la ciutat.  Per aquest 
motiu es signa el “Conveni entre l’Ajuntament de Tortosa i Adif per a la millora de la integració del 
ferrocarril al terme municipal de Tortosa”. En aquest document es planteja l’alliberament i urbanització  
d’aquest espai sobrer, i s’hi expliciten, entre altres aspectes, les parcel.les a expropiar per part de 
l’Ajuntament, així com el seu aprofitament urbanístic (1,1m2 sostre/m2 de sòl). 

L’esmentat conveni es signa en data 15 de novembre de 2006. L’aprovació definitiva del POUM 
(supeditada al text refós) es realitza en data 28 de juliol de 2006. La verificació del text refós es 
produeix en data 25 de juliol de 2007. La signatura del conveni es realitza per tant entre aquestes dues 
fases del planejament, i s’integra al gruix d’informes i altra documentació en funció dels quals es 
realitza la verificació del text refós. 

No obstant, es produeix una omissió a l’hora de traslladar el contingut d’aquest conveni a la 
documentació refosa del planejament. Com a resultat d’aquesta omissió, tant els plànols com la fitxa 
del PM-Centre Renfe no recullen les dades contingudes al conveni, sinó que mantenen els paràmetres 
de l’aprovació definitiva. Per aquest motiu, la motivació d’aquesta modificació és la correcció de 
l’esmentat error, per tal d’aconseguir la coherència entre el planejament vigent i el conveni signat. 

S’ha considerat oportuna l’esmena d’aquest error mitjançant una modificació puntual i no com a 
correcció d’errades, donat que els canvis a introduir afecten les superfícies de sòl edificable de la fitxa 
vigent, ja que al conveni es precisen amb una major exactitud la forma i dimensions de les parcel.les 
que han d’esdevenir edificables amb el desenvolupament del pla de millora. 

Per altra banda s’han introduït algunes correccions com a conseqüència de la petició feta per Adif 
d’incrementar la llargària de la zona de vies per permetre l’estacionament de trens de 5 vagons, el que 
suposa disposar d’una longitud total de 200 metres.  Aquest increment de la zona d’estacionament 
propicia la necessitat de canviar l’alineació del carrer prolongació del Cervantes, tal i com s’assenyala 
al plànol núm. 7 . A tal efecte s’ha demanat de nou informe a ADIF, que en data 9 de juny de 2010, 
l’emet en sentit favorable indicant la necessitat de que la normativa inclogui la obligació de fer un estudi 
sobre sorolls i vibracions per implantar mesures correctores en els edificis confrontats a l’estació i 
s’assenyali la línia límit de la zona de domini públic. 

Àmbit de la modificació i planejament vigent. 

La modificació es realitza a  la franja continguda entre els carrers Ronda dels Docs i el conjunt de 
carrers de Sant Vicenç Garcia i  Ronda de Reus fins l’avinguda de Lleida, incloent un tram d’aquesta 
avinguda, així com també de l’avinguda Generalitat. Tal com hem dit, aquest espai correspon al sector 
del PM-Centre-Renfe, que preveu per a la zona les qualificacions d’espai lliure (V) i  complement de  

vialitat (Cv) per els espais no edificats, així com de sector residencial eixample en ordenació oberta (3) 
per les noves zones a edificar, i d’ Equipaments (Eq) per l’estació ferroviària. S’adjunten com a annexes 
la fitxa vigent del PM-Centre-Renfe, així com els plànols vigents d’ordenació.  

Objectius i conveniència de la modificació puntual. 

Aquesta modificació puntual permetrà un correcte desenvolupament del PM-Renfe-Centre, al realitzar-
se segons els paràmetres convinguts entre l’Ajuntament de Tortosa i Adif, i normalitzarà la situació del 
POUM de Tortosa respecte el conveni signat i la verificació del text refós, la qual es va realitzar, en el 
cas d’aquest pla de millora, segons l’esmentat conveni. 

La principal esmena a realitzar en el planejament vigent, és el límit est que no coincideix amb la 
informació gràfica del conveni signat, i incorpora dins el pla de millora part de l’estació i les andanes, 
terrenys que fet que bloquejaria les obres de reforma i adaptació a realitzar a l’estació ferroviària de 
Tortosa, per tal d’adaptar-la a la nova realitat del trànsit ferroviari. 

Planejament modificat. 

La principal modificació que s’introdueix és la d’establir una correcta limitació entre l’àmbit del pla de 
millora (corresponent principalment als solars actualment en desús) i els solars que s’han de mantenir 
amb la qualificació de sistema ferroviari (F), donat que en ells s’hi implanta l’estació (a reformar segons 
el conveni, i amb un projecte ja redactat a disposició de l’Ajuntament), i les noves andanes. 

La present modificació, també, precisa les superfícies exactes dels solars a incorporar al pla de millora, 
i, conseqüentment, modifica la fitxa existent per situar-la en els paràmetres reals. Pel que fa a aquest 
aspecte, es determinen els tres solars que han de tenir aprofitament urbanístic. Aquests són: 

-Parcel·la A: ..............................................1.796 m2 

-Parcel·la B:.............................................  17.772 m2 

-Parcel·la C: ..............................................2.414 m2 

TOTAL: ....................................................21.982 m2 

Aplicant sobre aquesta superfície l’edificabilitat d’1,1 m2 de sostre/m2 de sòl, obtenim una superfície de 
sostre total de 24.180 m2. D’aquests, el 55% es destinaran a habitatge i el 45% per a usos lúdics, 
obtenint unes superfícies de sostre de 13.299 m2 i de 10.881 m2 respectivament. Aquest ajust en les 
superfícies modifica la fitxa normativa del pla de millora PM-CENTRE-RENFE, que experimenta un 
petita reducció del sostre edificable. 



 

 

Tot el conjunt de dades esmentades anteriorment es resumeixen a la comparativa entre les fitxes 
corresponents al planejament vigent i modificat del PM Renfe Centre, les quals apareixen als punts 
2.4.1 i 2.4.2 d’aquesta memòria. 

 

Fitxa PM–CENTRE-RENFE (planejament vigent) 

 

Fitxa PM 01. Pla de Millora Centre-Renfe  Codi: PM–CENTRE-RENFE 

1. Àmbit 

a. Comprèn els terrenys ocupats actualment per l’estació de Renfe i les infrastructures ferroviàries que 
l’envolten, fins al pont del ferrocarril sobre el riu Ebre. 

b. La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 4 –Qualificació i gestió del sòl- a escala 
1/3.000, és de 56.196m². El sòl inicialment susceptible de generar aprofitament lucratiu és de 22.295 
m2 

2. Objectius  

a. Recuperar els terrenys, actualment ocupats per infrastructures ferroviàries sense servei, per tal de 
suprimir la barrera que han suposat tradicionalment per a la ciutat i esdevenir així en una àrea de nova 
centralitat urbana en un lloc de ròtula entre l’eixample històric i l’eixample del parc. 

3. Condicions d'ordenació, edificació i ús 

a. Coeficient d’edificabilitat sobre el sòl que genera aprofitament lucratiu serà de 1,10 m²sostre/m²sòl. 
L’edificabilitat total segons aquest coeficient és de 24.524 m2 st 

b. L’edificabilitat es repartirà entre un 55% per habitatge i un 45% per usos lúdics, comercials i terciaris. 
El nombre màxim d’habitatges serà de 150 habitatges 

c.- El POEC, el Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials de Tortosa, aprovat pel 
Conseller de Comerç, Turisme i Consum en data 15 de juny de 2005 recomana la creació d’una àrea 
comercial de 6.000 m2 de sostre per usos comercials. 

d. Percentatges: els percentatges mínims de sòl públic sobre el total del sòl inclòs dintre del sector per 
a cada tipus de sistema, el percentatge mínim total de sòl públic i el màxim de sòl d'aprofitament privat 
d'aquest sector seran els següents: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 60% 

 Espais lliures 15% 

 Equipaments 0% 

 SÒL PÚBLIC mínim 85% 

   

SÒL D'APROFITAMENT 
PRIVAT 

Residencial 15% 

 SÒL PRIVAT màxim 15% 

  

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir el 10% d'aprofitament mitjà establert a l’article 43.1a de la Llei 
d’Urbanisme i d'acord amb aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

d. Determinacions fonamentals de l'ordenació 

- L’ordenació respectarà la continuïtat del carrer Cervantes configurant una façana que acompanyi el 
recorregut fins el passeig del canal de l’esquerra 

- Es preveurà una superfície d’aparcament soterrat al servei de l’eixample de Tortosa 

- Indicativament l’ordenació respectarà el document elaborat anomenat Centre-Tortosa-Renfe sobre 
repartiment de sostres i edificabilitats així com l’ordenació de les volumetries proposades, tot procurant 
una mixtura d’usos i una diversitat de funcions en aquest punt central de la trama urbana de la ciutat. 

- L’ordenació del Pla de Millora incorporarà la transformació de l’avinguda de la Generalitat amb la 
eliminació del pont del tren. Igualment s’ordenarà en aquest projecte el passeig de riu en coherència 
amb l’ordenació conjunta de l’àmbit delimitat. 

- Serà una condició bàsica disposar una gran quantitat d’arbrat i vegetació en el conjunt de l’ordenació, 
ja sigui en les esplanades o en la mateixa avinguda de la Generalitat. 

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 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 d’eixample amb ordenació oberta, clau (3) 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al Títol V. Qualificació del 
sòl. Regulació de les zones d'aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

4. Condicions de gestió 

a. El Pla de Millora establirà els polígons que consideri oportuns a fi i efecte de garantir la urbanització i 
transformació de tot el sector. Preferentment es delimitarà un únic polígon d'execució en el pla de 
millora urbana, que s'executarà pel sistema d’expropiació, d’acord amb el conveni de col·laboració 
urbanística de data 15 de novembre de 2006 entre l’Ajuntament  i ADIF, que estableix el preu de 
l’expropiació en 60€/m2 sostre. 

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. D’aquest càrrec el Pla 
de Millora avaluarà la despesa de la urbanització i transformació del front de riu, podent resoldre 
aquesta urbanització de forma independent si es demostra la inviabilitat econòmica de l’actuació. La 
transformació de l’avinguda de la Generalitat anirà associada de forma obligatòria a la transformació 
dels terrenys ferroviaris. 

c. El pla de millora podrà ajustar els percentatges de sòl atribuïts a cada classe de sistema en el punt 3 
d’aquest article, sense disminuir el percentatge de sòl públic mínim fixat. 

 

Fitxa PM–CENTRE-RENFE (planejament modificat) 

Fitxa PM 01. Pla de Millora Centre-Renfe Codi: PM–CENTRE-RENFE 

1. Àmbit 

a. Comprèn els terrenys ocupats actualment per l’estació de Renfe i les infrastructures ferroviàries que 
l’envolten, fins al pont del ferrocarril sobre el riu Ebre. 

b. La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 4 –Qualificació i gestió del sòl- a escala 
1/3.000, és de 49.735 m². El sòl inicialment susceptible de generar aprofitament lucratiu és de 21.982 
m2 

2. Objectius  

a. Recuperar els terrenys, actualment ocupats per infrastructures ferroviàries sense servei, per tal de 
suprimir la barrera que han suposat tradicionalment per a la ciutat i esdevenir així en una àrea de nova 
centralitat urbana en un lloc de ròtula entre l’eixample històric i l’eixample del parc. 

3. Condicions d'ordenació, edificació i ús 

a. Coeficient d’edificabilitat sobre el sòl que genera aprofitament lucratiu serà de 1,10 m²sostre/m²sòl. 
L’edificabilitat total segons aquest coeficient és de 24.180 m2 st 

b. L’edificabilitat es repartirà entre un 55% per habitatge i un 45% per usos lúdics, comercials i terciaris. 
El nombre màxim d’habitatges serà de 150 habitatges 

c.- El POEC, el Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials de Tortosa, aprovat pel 
Conseller de Comerç, Turisme i Consum en data 15 de juny de 2005 recomana la creació d’una àrea 
comercial de 6.000 m2 de sostre per usos comercials. 

d. Percentatges: els percentatges mínims de sòl públic sobre el total del sòl inclòs dintre del sector per 
a cada tipus de sistema, el percentatge mínim total de sòl públic i el màxim de sòl d'aprofitament privat 
d'aquest sector seran els següents: 

   

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 60% 

 Espais lliures 15% 

 Equipaments 0% 

 SÒL PÚBLIC mínim 85% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 15% 

 SÒL PRIVAT màxim 15% 

  

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir el 10% d'aprofitament mitjà establert a l’article 43.1a de la Llei 
d’Urbanisme i d'acord amb aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

d. Determinacions fonamentals de l'ordenació 

- L’ordenació respectarà la continuïtat del carrer Cervantes configurant una façana que acompanyi el 
recorregut fins el passeig del canal de l’esquerra 

- Es preveurà una superfície d’aparcament soterrat al servei de l’eixample de Tortosa 

- Indicativament l’ordenació respectarà el document elaborat anomenat Centre-Tortosa-Renfe sobre 
repartiment de sostres i edificabilitats així com l’ordenació de les volumetries proposades, tot procurant 
una mixtura d’usos i una diversitat de funcions en aquest punt central de la trama urbana de la ciutat. 

- L’ordenació del Pla de Millora incorporarà la transformació de l’avinguda de la Generalitat amb la 
eliminació del pont del tren. Igualment s’ordenarà en aquest projecte el passeig de riu en coherència 
amb l’ordenació conjunta de l’àmbit delimitat. 

- Serà una condició bàsica disposar una gran quantitat d’arbrat i vegetació en el conjunt de l’ordenació, 
ja sigui en les esplanades o en la mateixa avinguda de la Generalitat. 
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e. Relació de zones: el sól 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 O, En aquest sector, la zona a detallar 
precisarà i ajustarà, els paràmetres establerts a la zona següent: 

- Zona residencial d'eixample amb ordenació oberta, clau (3) 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al Títol V. Qualificació del 

sól. Regulació de les zones d'aquest Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. 

Les NNUU que desenvolupin el Pla de millora hauran d'incorporar la necessitat de fer un estudi de 
sorolls i vibracions originats per la circul'lació dels trens i proposar mesures correctores pels edificis 
confrontats amb l'estació. 

4. Condicions de gestió 

a. El Pla de Millora establirà els polígons que consideri oportuns a fi i efecte de garantir la urbanització i 
transformació de tot el sector. Preferentment es delimitarà un únic polígon d'execució en el pla de 

millora urbana, que s'executarà pel sistema d'expropiació, d'acord amb el conveni de col'laboració 
urbanística de data 15 de novembre de 2006 entre l'Ajuntament i ADIF, que estableix el preu de 
l'expropiació en 60€/m2 sostre. 

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. D'aquest càrrec el Pla 
de Millora avaluarà la despesa de la urbanització i transformació del front de riu, podent resoldre 

aquesta urbanització de forma independent si es demostra la inviabilitat econòmica de l'actuació. La 
transformació de l'avinguda de la Generalitat anirà associada de forma obligatòria a la transformació 
dels terrenys ferroviaris. 

c. El pla de millora podrà ajustar els percentatges de sòl atribuïts a cada classe de sistema en el punt 3 
d'aquest article, sense disminuir el percentatge de sòl públic mínim fixat. 

d. La tanca del sistema ferroviari a incorporar en el projecte d'urbanització serà, en tot el seu perímetre, 
de les mateixes característiques a la existent. 

Informes 

Les obres de remodelació de l'estació de Tortosa, fruit del conveni signat entre Adif i el propi 
Ajuntament, han estat adjudicades per Adif, fent el seguiment una comissió creada a l'efecte, 

composada per membres de l'Ajuntament i ADIF. L'esmentada comissió ha donat el vist-i-plau als 
canvis produïts a l'alineació de la tanca de l'estació, motiu pel qual s'ha sol· licitat de nou informe a Adif i 
al Ministeri de Foment, els quals han estat favorables. 

L'Arquitecte Municipal 
FRANCESC PERALTA I PUIG 

Tortosa, Juliol de 2010 
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