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INTRODUCCIÓ AL TEXT REFÒS. MEMÒRIA DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA. 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en la sessió de 4 d’octubre de 
2010 adoptà l’acord d’aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Tortosa Plans Parcials Portals de Ciutat  Sud i Centre, supeditant la 
publicació d’aquest acord al DOGC, i per tant la seva executivitat, a la presentació per part de 
l’Ajuntament d’un document refòs que incorpori les següents prescripcions: 

1. Atès que la modificació a tràmit engloba els tres plans parcials, Ciutat Nord, Ciutat Centre i Ciutat 
Sud, i que aquest últim no s’ha desenvolupat, cal que el document incorpori la 
normativa urbanística de la clau 6a1, procedent dels plans parcials, així com que modifiqui la 
corresponent fitxa del sector, per tal d’evitar noves confusions, atès que el POUM fixa per al 
sector Portal de Ciutat Sud la clau 7a a la fitxa normativa i la clau 7a2 als plànols d’ordenació. 

2. Caldrà que la clau 6a1 procedent dels plans parcials Portal de Ciutat Nord i Centre es refongui, 
amb els mateixos paràmetres però amb nomenclatura 7 amb algun subíndex, ja que la clau 6 al 
POUM fa referència a la zona d’indústria entre mitgeres  

3. Caldrà esmenar les errades materials descrites a la part valorativa 

Es realitza, per tant, el present text refós per donar compliment a les citades prescripcions. 
Aquestes es materialitzen de la manera següent: 

- Es suprimeix la clau 7a de la fitxa normativa del Pla parcial Portal de Ciutat Sud, passant a 
identificar explícitament els seus paràmetres urbanístics  amb els paràmetres dels plans 
parcials Portal de ciutat Nord i Centre. S’empra aquesta fórmula donat l’estret lligam existent 
entre aquests tres plans parcials, fet que implica que la normativa urbanística hagi de resoldre’s 
de manera homogènia en aquest àmbit. D’aquesta manera, es consolida la unificació de 
paràmetres entre els tres plans parcials, i es facilita que, en el moment de desenvolupar el PP 
Portal de Ciutat Sud, aquest mantingui els criteris dels altres dos plans ja desenvolupats.  

-  Es suprimeix la clau 7a2 dels plànols d’ordenació del Pla Parcial Portal de Ciutat Sud, ja que 
aquesta és una nomenclatura que fa referència a una qualificació urbanística, Subzona 
d’indústria aïllada urbana “Portals de Ciutat”, que la present modificació puntual del  POUM 
s’encarrega de suprimir. Per evitar la confusió entre la nomenclatura 6a1 dels plans parcials i la 
clau 6 del POUM, les quals fan referència a qualificacions diferents, es deixa en blanc la 
nomenclatura dels plànols d’ordenació del POUM en l’àmbit d’aquest plans parcials, de manera 
que no es puguin establir correspondències errònies entre planejament general i derivat.  

El motiu d’aquest desajust es troba en que el planejament general de referència d’aquest plans 
parcials és el PGOU de Tortosa, actualment no vigent, però amb vigència en el moment de 
l’inici del desenvolupament d’aquest plans. 

Amb aquestes modificacions es dóna compliment al punt 2 de les prescripcions de La Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre 

- Es corregeixen les errades materials detectades a la memòria i plànols d’ordenació, donant 
compliment al punt 3 de les prescripcions de La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’Ebre. 
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ANTECEDENTS 

En data 7 de març de 2005 s’aprova, en acord del Ple Municipal, la verificació del text refós 
dels plans parcials “Portal de Ciutat Nord” i “Portal de Ciutat Centre”.  L’objectiu d’aquests plans 
parcials és el de reorientar el caràcter de l’accés a la ciutat de Tortosa a través de la carretera 
C-42, transformant la seva funció  de via-aparador, destinada bàsicament al trànsit rodat, 
perquè esdevingui el gran eix urbà de la nova ciutat. El planejament vigent en el moment 
d’aquesta aprovació era el PGOU de 1986, el qual es trobava en fase de revisió.  

Amb la revisió del PGOU sorgeix el nou planejament municipal, el qual es troba actualment 
vigent. La verificació del text refós del nou POUM pel Conseller de PTOP es realitza en data 25 
de juliol de 2007 i la publicació al DOGC es fa en data 22 d’octubre de 2007. El nou 
planejament inclou, en el seu capítol vuitè, l’article 165, destinat a la determinació dels 
paràmetres urbanístics de la qualificació del sector d’indústria amb edificació aïllada, la qual 
s’engloba genèricament dins la clau 7.  

La voluntat del POUM, respecte la qualificació d’indústria aïllada ha estat la de refondre les 
diverses normatives existents en els diferents polígons industrials de la ciutat sota una mateixa 
clau, creant diverses subclaus adaptades a cada zona (7a1 i 7a2 per la indústria aïllada urbana 
i 7b1, 7b2, 7b3, 7b3 i 7b4 per la indústria aïllada separada).  D’entre aquestes claus, la clau 
7a2 refon la normativa dels plans parcials dels Portals de Ciutat, la qual es troba vigent, amb 
els esmentats plans parcials desenvolupant-se en els diversos treballs de gestió i redacció de 
projectes, previs a la realització de les obres d’urbanització. 

Durant els treballs de gestió dels Plans Parcials del “Portal de Ciutat Nord” i “Portal de Ciutat 
Centre” es detecten una sèrie d’aspectes normatius en el planejament vigent d’aquests sectors 
que en dificulten el seu desenvolupament. Aquests aspectes es refereixen a les alineacions, 
parcel·la mínima, tanques, accessos, fondària mínima i nomenclatura. S’observa, per tant, la 
necessitat de realitzar una modificació puntual del planejament que corregeixi aquesta 
problemàtica i permeti la continuació dels treballs en aquests sectors, per tal que aquests 
puguin esdevenir, finalment, sòl urbà consolidat. 

A l’hora d’emprendre l’esmentada modificació puntual del planejament, s’atén a allò que 
determinen els articles 58.7 i 65.2 del DL/2005, així com a la disposició final primera del POUM, 
que diu: 

Atesa la situació actual de desenvolupament d'alguns àmbits de planejament fixats en 
el POUM de 1986, és convenient relacionar aquelles figures de planejament que no 
s'han executat totalment i que el seu contingut continua vigent en tot allò que no 
contradigui les determinacions d'aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
En aquest sentit, per qualsevol actuació, s'hauran de tenir en compte els diferents 
planejaments vigents, en el benentès que, en tot allò en que hi hagi contradiccions, 
prevaldrà el rang superior. 

A continuació es relacionen aquestes figures de planejament aprovades definitivament que 
queden vigents: 

- Pla Parcial Ferreries nord 
- Pla Especial de protecció "Infrastructura de la portada d'aigua"  
- Pla Parcial Portal de Ciutat-Nord 
- Pla Parcial Portal de Ciutat-Centre 
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Tan mateix, pel que fa a l’article 58.7, en referència a quines són les determinacions dels plans 
d’ordenació urbanística municipal respecte el sòl urbanitzable delimitat: 

“En sòl urbanitzable delimitat, els plans d’ordenació urbanística municipal concreten la 
delimitació dels sectors, que poden ésser físicament discontinus, i, per cadascun 
d’aquests, els índex d’edificabilitat bruta; la densitat màxima, que no pot superar en cap 
cas els cent habitatges per hectàrea; els usos principals i compatibles, i els estàndards 
que determinen les reserves mínimes per al sistema d’espais lliures i equipaments.” 

Per altra banda, l’article 65.2 del  DL/2005 especifica les determinacions que corresponen als 
plans parcials urbanístics: 

“A l’efecte del que estableix l’apartat 1, els plans parcials urbanístics: 

Qualifiquen el sòl 
Regulen els usos i els paràmetres de l’edificació que han de permetre l’atorgament de 
llicències. 
Assenyalen les alineacions i les rasants 
Defineixen els paràmetres bàsics de l’ordenació de volums. (...)” 

És per tant, en el si del planejament derivat, per ser el document urbanístic que desenvolupa el 
sector i per ser un document que el propi POUM garanteix la seva vigència, on s’han d’introduir 
les modificacions que regulen l’ordenació.    

És per això, que la discordància actual entre els paràmetres de la clau 7a2 del POUM i la 
normativa dels plans parcials, fa que, un cop modificats els plans parcials, aquests entrin en 
contradicció amb el planejament general municipal i per tal motiu, els acords, en sessió d’11 de 
març de 2010, de la Comissió Territorial d’Urbanisme respecte les modificacions puntuals del 
“Pla Parcial Portal de Ciutat Nord” i “Pla Parcial Portal de ciutat Centre”, fan notar aquesta 
incongruència del POUM sobre els Plans parcials, fet que impossibilita la introducció d’unes 
modificacions en el planejament derivat que es consideren imprescindibles pel seu correcte 
desenvolupament. 

Pels motius exposats, per tal de superar el bloqueig de la modificació dels Plans Parcials, la 
present modificació puntual del POUM suprimeix del planejament municipal la clau 7a2, i amb 
ella, tota referència específica del planejament general respecte els paràmetres de l’edificació 
d’aquests plans parcials.   

ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 

La present modificació puntual afecta la clau 7a2 del POUM, corresponent a la subzona 
d’indústria aïllada urbana “Portals de Ciutat”, que determina la zona destinada a activitats 
industrials i comercials situada a l’accés sud de la ciutat de Tortosa des de la carretera C-42. 

OBJECTIUS I CONVINÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  

L’objectiu d’aquesta modificació puntual és la supressió del POUM de la clau 7a2, que fa 
referència a la subzona d’indústria aïllada “Portals de Ciutat”. Amb aquesta modificació, 
s’eliminaran les contradiccions existents entre el POUM vigent i les modificacions puntuals dels 
PP “Portal de Ciutat Nord” i “Portal de Ciutat Centre”, actualment en fase de tramitació. A Partir 
d’aquesta modificació, les zones incloses dins de l’àmbit dels plans parcials dels “Portals de 
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Ciutat” passaran a regir-se exclusivament per la normativa pròpia dels esmentats plans 
parcials. 

La conveniència  d’aquesta modificació és producte de la necessitat d’eliminar l’actual duplicitat 
i contradicció de planejaments entre el POUM i els Plans parcials “Portal de Ciutat Nord” i 
“Portal de Ciutat Centre”, actualment en fase de modificació. 

Amb la present modificació és facilita el desenvolupament dels sectors afectats, possibilitant la 
correcció i l’adaptació dels plans parcials als majors coneixements de la seva realitat física i de 
gestió, adquirits durant la fase del seu desenvolupament. 

PLANEJAMENT VIGENT 

A continuació es reprodueix l’article del POUM que es objecte de modificació puntual, en el s’ha 
assenyalat amb cursiva els articles que són objecte de modificació 

Capítol vuitè. Sector d’indústria aïllada. clau 7 

SECCIÓ PRIMERA. ZONA D’INDÚSTRIA AÏLLADA 

article 165. Zona d'indústria aïllada. Clau 7 

1. Comprèn els sòls destinats a acollir les activitats industrials que precisen de sòl especialment 
apte pel desenvolupament de les activitats que li són pròpies i separades de la resta de 
construccions per una franja lliure d'edificació.  

S’identifica en els plànols d'ordenació amb la clau 7. 

2. Subzones. Atenent a la posició de la zona respecte el conjunt del sòl urbà consolidat es 
diferencien dues subzones: la indústria aïllada urbana i la indústria aïllada separada. El POUM 
identifica les corresponents subzones, amb un subíndex que s'afegeix a la clau de la zona. Els 
possibles plans parcials o plans de millora que es redactin en posterioritat podran establir 
subzones en la mesura que regulin de forma més precisa els paràmetres establerts en aquesta 
zona. Les subzones que diferencia el present POUM són les següents: 

 

Subzona del Pla Municipal Clau 
Subzona d'indústria aïllada urbana Clau 7a1 
Subzona d’indústria aïllada urbana “Portals de Ciutat” Clau 7a2 
Subzona d'indústria aïllada separada  2000 Clau 7b1 
Subzona d'indústria aïllada separada  3500 Clau 7b2 
Subzona d'indústria aïllada separada 20000 Clau 7b3 
Subzona d'indústria aïllada separada Baix Ebre Clau 7b4 
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3. CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ 

3.1 Condicions de parcel·lació de la zona d’indústria aïllada. Clau 7a1, 7a2  i 7b1. 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Parcel·lació i reparcel·lació art. 214 Segons NNUU generals 
Parcel·la art. 215 Segons NNUU generals 
Parcel·la mínima art. 216 2.000 m2 

S’admetran les parcel·les preexistents en dimensió 
inferior a aquesta 

Front mínim de parcel·la art. 217 30 m. 
Fons de parcel·la art. 218 Segons NNUU generals 
Fondària mínima de parcel·la art. 219 Segons NNUU generals 

 

3.2 Condicions de parcel·lació de la zona d’indústria aïllada. Clau 7b2. 

 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Parcel·lació i reparcel·lació art. 214 Segons NNUU generals 
Parcel·la art. 215 Segons NNUU generals 
Parcel·la mínima art. 216 3.500 m2 
Front mínim de parcel·la art. 217 60  m. 
Fons de parcel·la art. 218 Segons NNUU generals 
Fondària mínima de parcel·la art. 219 Segons NNUU generals 

3.3 Condicions de parcel·lació de la zona d’indústria aïllada. Clau 7b3. 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Parcel·lació i reparcel·lació art. 214 Segons NNUU generals 
Parcel·la art. 215 Segons NNUU generals 
Parcel·la mínima art. 216 20.000 m2 
Front mínim de parcel·la art. 217 100 m. 
Fons de parcel·la art. 218 Segons NNUU generals 
Fondària mínima de parcel·la art. 219 Segons NNUU generals 

 

3.4  Condicions de parcel·lació de la zona d’indústria aïllada. Clau 7b4. 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Parcel·lació i reparcel·lació art. 214 Segons NNUU generals 
Parcel·la art. 215 Segons NNUU generals 
Parcel·la mínima art. 216 250 m2 

S’admetran les parcel·les preexistents en dimensió 
inferior a aquesta 
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Front mínim de parcel·la art. 217 10 m.  
Fons de parcel·la art. 218 Segons NNUU generals 
Fondària mínima de parcel·la art. 219 Segons NNUU generals 

4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ. 

4. 1 Paràmetres referits al carrer de la zona d’indústria. Clau 7 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Alineació de carrer art. 223 Segons plànol d’ordenació detallada del sòl urbà. 

L’alineació de l’edificació que s’estableix en el front 
de l’autovia de l’Aldea o l’avinguda Generalitat té la 
consideració d’obligatòria. 

Rasant de l'alineació de carrer art. 224 Segons NNUU generals 
Rasant de carrer o vial art. 225 Segons NNUU generals 
Amplada de carrer o vial art. 226 Segons NNUU generals 

 

4.2. Paràmetres referits a la parcel·la de la zona d’indústria. Clau 7 

4.2.1 Paràmetres referits a la parcel·la de la zona d’indústria aïllada. Clau 7a1 i 7b1 

 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Solar art. 235 Segons NNUU generals 
Coeficient d'edificabilitat neta art. 236 1  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 
Ocupació màxima de la parcel·la art. 240 65% 
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.  

Dins d’aquest espai es permetran els usos 
d’aparcament i càrrega i descàrrega, tot combinant-
los amb arbrat i vegetació. Tots els espais que no 
tinguin una funció concreta s’hauran d’enjardinar 
convenientment i s’haurà de fer un manteniment 
periòdic. 
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Alçada reguladora ref. a parcel·la art. 243 L’alçada màxima edificble es fixa en 12 m a comptar 
des de la rasant de la vorera del carrer, amidada a 
l’eix de la parcel.la, fins alpunt d’arrencada de la 
coberta. Equival a la planta baixa i una planta pis. 
Per sobre d’aquesta alçada es permetrà que 
sobresurtin només les xemeneies i els elements 
tècnics puntuals. 

En funció dels processos de producció es permetran 
alçades majors. 

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. 

Planta baixa referida a parcel·la art. 246 Segons NNUU generals 
Separacions mínimes art. 247 carrer L’assenyalada en el plànol d’ordenació 

del sòl urbà i en el seu defecte 5,00 m. 
  lateral 5,00 m. 
  fons 5,00 m. 
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 Només s'admeten els que es facin per assolir el 
nivell natural de la parcel·la. 

Es permet la construcció d’un moll de càrrega i 
descàrrega de 1,40mts d’alçada, sense que això 
signifiqui modificació de la cota de PB a efectes de 
l’alçada reguladora 

Unitat mínima de projecte art. 250 No s’estableixen Unitats Mínimes de Projecte 
Aparcament art.278 Una plaça per a cada 150 m² o fracció de superfície 

construïda. 

 

 

4.2.2 Paràmetres referits a la parcel·la de la zona d’indústria aïllada. Clau 7a2 

 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Solar art. 235 Segons NNUU generals 
Coeficient d'edificabilitat neta art. 236 1,05  m²sostre/m²sòl. 
Edificabilitat màxima de parcel·la art. 237 Segons NNUU generals 
Coef. de volum edificable net art. 238 Segons NNUU generals 
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Densitat màx. d'habitatges neta art. 239 Es permet únicament un habitatge per parcel·la 
vinculat al personal de  vigilància o guarda de servei 

Ocupació màxima de la parcel·la art. 240 65% 
Sòl de parcel·la lliure d'edificació art. 241 S’admet l’ocupació amb edificacions auxilias 

excepte en la part del front de l’autovia de l’Aldea o 
l’avinguda de la Generalitat. L’ordenació i 
urbanització d’aquests espais es considera 
fonamental per la imatge del conjunt i de la ciutat de 
Tortosa, de tal manera que aquesta part no es 
podrà tancar, es mantindrà oberta i majoritàriament 
ajardinada amb elements vegetas i de gespa, 
configurant una franja verda al llarg de tot el “Portal 
de Ciutat”. Alternativament, i sempre i quan afecti la 
totalitat d’un front entre carrers transversals, es 
podrà cedir la titularitat d’aquest sòl a l’Ajuntament 
de Tortosa, mantenint l’aprofitament que el mateix 
genera (en termes d’ocupació i sostre) de manera 
que en aquest cas serà el mateix Ajuntament qui es 
farà càrrec del seu manteniment. La resta d’espai 
lliure d’edificació es destinarà preferentment a 
càrrega descàrrega i aparcament. 

Alçada reguladora ref. a parcel·la art. 243 L’alçada màxima edificble es fixa en 12 m a comptar 
des de la rasant de la vorera del carrer, amidada a 
l’eix de la parcel.la, fins alpunt d’arrencada de la 
coberta. Equival a la planta baixa i una planta pis. 
Per sobre d’aquesta alçada es permetrà que 
sobresurtin només les xemeneies i els elements 
tècnics puntuals. 

En funció dels processos de producció es permetran 
alçades majors. 

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. 

Planta baixa referida a parcel·la art. 246 Segons NNUU generals 
carrer L’assenyalada en el plànol d’ordenació 

del sòl urbà i en el seu defecte 5,00 m. 
lateral 5,00 m. 

Separacions mínimes art. 247 

fons 5,00 m. 
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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. 

Prohibides en la part del front de l’autovia de l’Aldea 
o l’avinguda de la Generalitat, excepte en l’alineació 
no ocupada per l’edificació, de forma que les 
condicions d’enjardinament i urbanització d’aquest 
espai lliure de parcel.la, s’integrin a l’espai urbà al 
que complementen. 

Adapt. togràf. i mov de terres art. 249 Només s'admeten els que es facin per assolir el 
nivell natural de la parcel·la. 

Es permet la construcció d’un moll de càrrega i 
descàrrega de 1,40mts d’alçada, sense que això 
signifiqui modificació de la cota de PB a efectes de 
l’alçada reguladora 

Unitat mínima de projecte art. 250 En cas de compartimentació, l’unitat mínima de 
projecte serà la corresponent a la parcel.la principal. 

Aparcament art.278 Una plaça per a cada 150 m² o fracció de superfície 
construïda. 

4.2.3 Paràmetres referits a la parcel·la de la zona d’indústria aïllada. Clau 7b2 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Solar art. 235 Segons NNUU generals 
Coeficient d'edificabilitat neta art. 236 1 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 
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 50% de la superfície 
de la parcel.la. 

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.  

Dins d’aquest espai es permetran els usos 
d’aparcament i càrrega i descàrrega, tot combinant-
los amb arbrat i vegetació. Tots els espais que no 
tinguin una funció concreta s’hauran d’enjardinar 
convenientment i s’haurà de fer un manteniment 
periòdic. 
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Alçada reguladora ref. a parcel·la art. 243 L’alçada màxima edificble es fixa en 12 m a comptar 
des de la rasant de la vorera del carrer, amidada a 
l’eix de la parcel.la, fins alpunt d’arrencada de la 
coberta. Equival a la planta baixa i una planta pis. 
Per sobre d’aquesta alçada es permetrà que 
sobresurtin només les xemeneies i els elements 
tècnics puntuals. 

En funció dels processos de producció es permetran 
alçades majors. 

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. 

Planta baixa referida a parcel·la art. 246 Segons NNUU generals 
Separacions mínimes art. 247 carrer 8 m. 
  lateral 8 m. 
  fons 10 m. 
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 Només s'admeten els que es facin per assolir el 
nivell natural de la parcel·la. 

Es permet la construcció d’un moll de càrrega i 
descàrrega de 1,40mts d’alçada, sense que això 
signifiqui modificació de la cota de PB a efectes de 
l’alçada reguladora 

Unitat mínima de projecte art. 250 En cas de compartimentació, l’unitat mínima de 
projecte serà la corresponent a la parcel.la principal. 

Aparcament art.278 Una plaça per a cada 150 m² o fracció de superfície 
construïda. 

4.2.3 Paràmetres referits a la parcel·la de la zona d’indústria aïllada. Clau 7b3 

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. 

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. 
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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.  

Dins d’aquest espai es permetran els usos 
d’aparcament i càrrega i descàrrega, tot combinant-
los amb arbrat i vegetació. Tots els espais que no 
tinguin una funció concreta s’hauran d’enjardinar 
convenientment i s’haurà de fer un manteniment 
periòdic. 

Alçada reguladora ref. a parcel·la art. 243 L’alçada màxima edificble es fixa en 12 m a comptar 
des de la rasant de la vorera del carrer, amidada a 
l’eix de la parcel.la, fins alpunt d’arrencada de la 
coberta. Equival a la planta baixa i una planta pis. 

En funció dels processos de producció es permetran 
alçades majors, sempre que estiguin degudament 
justificades i no superin els 15 m. 

Per sobre d’aquesta alçada es permetrà que 
sobresurtin només les xemeneies i els elements 
tècnics puntuals. 

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. 

Planta baixa referida a parcel·la art. 246 Segons NNUU generals 
Separacions mínimes art. 247 carrer 20 m. 
  lateral 10 m. 
  fons 20 m. 
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 Només s'admeten els que es facin per assolir el 
nivell natural de la parcel·la. 

Es permet la construcció d’un moll de càrrega i 
descàrrega de 1,40mts d’alçada, sense que això 
signifiqui modificació de la cota de PB a efectes de 
l’alçada reguladora 

Unitat mínima de projecte art. 250 En cas de compartimentació, l’unitat mínima de 
projecte serà la corresponent a la parcel.la principal. 

Aparcament art.278 Una plaça per a cada 150 m² o fracció de superfície 
construïda. 
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4.2.4 Paràmetres referits a la parcel·la de la zona d’indústria. Clau 7b4 

- S’estableixen 3 categories: 

7b4.1) Parcel.la amb superfície superior a 7000 m² 
7b4.2) Parcel.la amb superfície compresa entre 3000 i 7000 m² 
7b4.3) Parcel.la amb superfície compresa entre 250 i 3000 m² 

L’agregació o segregació de parcel.les farà que la parcel.la o parcel.les resultants adquireixin la 
categoria  corresponent a la seva nova superfície. 

Segons els usos es distingeixen dos grups: 

-Grup A: indústria o magatzem 
-Grup B: altres usos permesos 

 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Solar art. 235 Segons NNUU generals 
Coeficient d'edificabilitat neta art. 236 Segons plànol d’ordenació detallada del sòl urbà i el 

nombre d’alçades permeses. 
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 
Ocupació màxima de la parcel·la art. 240 Segons plànol d’ordenació detallada del sòl urbà 
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.  

Dins d’aquest espai es permetran els usos 
d’aparcament i càrrega i descàrrega, tot combinant-
los amb arbrat i vegetació. Tots els espais que no 
tinguin una funció concreta s’hauran d’enjardinar 
convenientment i s’haurà de fer un manteniment 
periòdic. 
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Alçada reguladora ref. a parcel·la art. 243 Per les parcel.les amb possibilitat d’edificar pb+2pp 
l’alçada màxima edificable es fixa  en 15m. Per la 
restra, l’’alçada màxima edificable es fixa en 12 m, 
que equival a la planta baixa i una planta pis.En 
ambdós casos, a comptar des de la rasant de la 
vorera del carrer, amidada a l’eix de la parcel.la, fins 
alpunt d’arrencada de la coberta. Per sobre 
d’aquesta alçada es permetrà que sobresurtin 
només les xemeneies i els elements tècnics 
puntuals. 

En funció dels processos de producció es permetran 
alçades majors. 

Punt d'apli. alç. ref. a parcel·la art. 244 Segons NNUU generals 
Nombre de pl. referit a parcel·la art. 245 3p (pb+2pp) pels edificis del grup B situats a front 

de façana. 

2p (pb+1pp).Per la resta. 

El nombre de plantes vindrà limitat per l'alçada 
reguladora i les necessitats de les alçades lliures 
interiors de cada activitat i planta. 

Planta baixa referida a parcel·la art. 246 Segons NNUU generals 
Separacions mínimes art. 247 carrer GRUP A: 

7b4.1: 5 m pespecte alineació, amb 
possibilitat d’edificar un 15% de la 
superfície de sostre total a línea amb 
l’alineació. 

7b4.2, 7b4.3: a línea amb l’alineació 

GRUP B: 

7b4.1: 10m. 

7b4.2, 7b4.3: 5 m respecte alineació 
  lateral 5,00 m. 

En en cas se parcel.les 7b4.3, grup A, 
s’edificarà entre mitgeres les parcel.les 
que tinguin les parcel.les veïnes 
edificades entre mitgeres. En cas 
contrari, es mantindrà la separació de 5 
m. 

  fons 5,00 m. 

En parcel.les colindants a la via del 
F.F.C.C., 10 m. 
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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 Només s'admeten els que es facin per assolir el 
nivell natural de la parcel·la. 

Es permet la construcció d’un moll de càrrega i 
descàrrega de 1,40mts d’alçada, sense que això 
signifiqui modificació de la cota de PB a efectes de 
l’alçada reguladora 

Unitat mínima de projecte art. 250 En cas de compartimentació, l’unitat mínima de 
projecte serà la corresponent a la parcel.la principal. 

Aparcament art.278 Una plaça per a cada 150 m² o fracció de superfície 
construïda. 

4.3. Paràmetres referits a l'edificació de la zona d’indústria aïllada.  

4.3.1 Paràmetres referits a l'edificació de la zona d’indústria aïllada. Clau 7a1 i 7b1 7b2 7b3 

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’index d’edificabilitat establert. La resta d’edificacions 
auxiliars hauran de separar-se  les distàncies 
establertes per l’edificació principal. 

Planta baixa art. 253 L’açada 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 3m. 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 Les alçades de plantes pis superiors a 4,80 m 
s'hauran de justificar a través de l'activitat concreta. 

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 la façana art. 263 Segons NNUU generals 
Possibilitat de compartimentació  Es permetrà la compartimentació dels edificis 
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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 compaertimentació serà de 10 metres. 

-La superfície mínima de cada establiment serà de 250 
m2 

-Els edificis que siguin comparimentats 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 homogènees de traçat. 

-No es permet d’utilitzar els espais comuns com a 
zones d’emmagatzemament, 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. 

4.3.2 Paràmetres referits a l'edificació de la zona d’indústria aïllada. Clau 7a2 

Paràmetre Cond. 
gral. 

Condicions particulars 

Posició de l'edificació art. 251 En el front de l’autovia de l’Aldea o l’avinguda de la 
Generalitat, l’edificació ve obligada a ocupar l’alineació 
obligatòria que sobre ella mateixa es defineix, essent 
aquesta línea també la que serveix per indicar la 
posició del la única tanca que s’admet en aquesta part 
del front. En la resta de situacions, l’edificació es 
col·locarà, segons la posició relativa definida per les 
separacions als límits de la parcel·la i l'ocupació 
màxima. 
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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’index d’edificabilitat establert. La resta d’edificacions 
auxiliars hauran de separar-se  les distàncies 
establertes per l’edificació principal. 

Planta baixa art. 253 L’açada 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 3m. 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 Les alçades de plantes pis superiors a 4,80 m 
s'hauran de justificar a través de l'activitat concreta. 

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 la façana art. 263 Segons NNUU generals 
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 compaertimentació serà de 10 metres. 

-La superfície mínima de cada establiment serà de 250 
m2 

-Els edificis que siguin comparimentats 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 homogènees de traçat. 

-No es permet d’utilitzar els espais comuns com a 
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zones d’emmagatzemament, 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. 

4.3.3 Paràmetres referits a l'edificació de la zona d’indústria aïllada. Clau 7b4 

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’index 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 3m. 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 Les alçades de plantes pis superiors a 4,80 m 
s'hauran de justificar a través de l'activitat concreta. 

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 la façana art. 263 Segons NNUU generals 
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. 
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-La crugia mínima de cada establiment que en resulti 
de la compaertimentació serà de 10 metres. 

-La superfície mínima de cada establiment serà de 250 
m2 

-Els edificis que siguin comparimentats 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 homogènees de traçat. 

-No es permet d’utilitzar els espais comuns com a 
zones d’emmagatzemament, 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. 

5.CONDICIONS D’EDIFICACIÓ  

5.1. Condicions d'ús de la zona d’indústria aïllada urbana. Clau 7a1  

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 Sòcio-
cultural 

Esportiu 

Condic. (5) Incompatible Condic. (3) Condic. (3) Condic. (3) Condic. (3) Condic. (3) 
Administrat. Serv. 

tècnics 
Estac. i 
aparc. 

Agrícola Ramader Forestal Altres usos 

Condic. (3) Compatible Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condic. 
general 
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5.2. Condicions d'ús de la zona d’indústria aïllada urbana. Clau 7a2 

A cada parcel·la s'admetrà només un establiment industrial. 

Habitatge 

Unifamiliar 

Habitatge 

Plurifamiliar 

Habitatge 
rural 

Residencial 
especial 

Residenci
al mòbil 

Hoteler Comerç petit

Condic. (1) Incompatible Incompatibl
e 

Incompatible Incompati
ble 

Compatible Incompatible

 

Comerç 
mitjà 

Comerç 
gran 

Ofic. i 
serveis 

Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I 

Condic. (2) Condic. (2) Compatible Compatible Comaptible Compatible Dominant 

 

Indústria II Indústria III Educatiu Assistencial Sanitari Sòcio-
cultural 

Esportiu 

Dominant Incompatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

 

Administrat. Serv. 
tècnics 

Estac. i 
aparc. 

Agrícola Ramader Forestal Altres usos 

Compatible Compatible Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condic. 
general 

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 de vivenda pel personal de vigilància, conservació o guarda de 
l'establiment, limitant-se a un habitatge per parcel·la. 

(2)  Només s’autoritzen implantacions comercials establertes en la legislació sectorial de 
comerç, o bé si són autoritzades per estar compromeses dins els estàndarts establerts per la 
ciutat de Tortosa en el Programa d’Orientació d’Equipaments Comercials, POEC. El tipus de 
comerç admès serà essencialment destinat a la venda d’automòbils i d’altres vehicles, de 
maquinària, de materials per a la construcció i articles de sanejament, de ferreterria i jardineria. 

5.1. Condicions d'ús de la zona d’indústria aïllada separada. Clau 7b 

A cada parcel·la s'admetrà només un establiment industrial. 
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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 Sòcio-
cultural 

Esportiu 

Dominant Dominant Condic. (3) Condic. (3) Condic. (3) Condic. (3) Condic. (3) 

 

Administrat. Serv. 
tècnics 

Estac. i 
aparc. 

Agrícola Ramader Forestal  

Condic. (3) 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 de vivenda 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 infrastructures 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 
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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 entremitgeres. Clau 7 

Regulació particular de l'ús d'aparcament D’acord amb l’art.276¬ i següents de les NNUU. 
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Fitxa PP 09. SUBd-09. Sector Portal de Ciutat-Sud Codi: PP–PORTAL DE CIUTAT SUD 

1. Àmbit 

a. Comprèn els terrenys situats al sud del nucli urbà de Tortosa, a la franja de llevant de l’accés a la 
ciutat per la carretera C-42 a l’Aldea, en contacte amb la rotonda d’Anguera. 

b. La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 4 –Qualificació i gestió del sòl- a escala 
1/3.000, és de 58.815 m². 

2. Objectius  

a. Ordenar aquest sector en base a la ubicació d'usos indústria-terciari, per tal de regular les 
construccions ja existents dintre del sector. 

3. Condicions d'ordenació, edificació i ús 

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

b. 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 20% 
 Espais lliures 10% 
 Equipaments 0% 
 SÒL PÚBLIC mínim 35% 
   
SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Industrial 65% 
 SÒL PRIVAT màxim 65% 
  

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. 

c. Determinacions fonamentals de l'ordenació 

- La reserva d’espais lliures ha de situar-se lineal i paral·lelament al canal. 

d. 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 industrial amb edificació aïllada urbana, clau (7a) 

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 
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a. Es determina un únic polígon d'execució en el pla parcial, que s'executarà pel sistema de 
reparcel·lació, en la modalitat 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.- El desenvolupament del Pla parcial haurà de preveure la continuïtat del barranc de la Petja. 
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PLANEJAMENT MODIFICAT 

Es reprodueix a continuació l’article 7 de les NNUU en el que s’han suprimit aquells articles i 
epígrafs relatius als Portals de Ciutat, Nord i Centre identificats amb la clau 7a2 

Capítol vuitè. Sector d’indústria aïllada. clau 7 

SECCIÓ PRIMERA. ZONA D’INDÚSTRIA AÏLLADA 

article 165. Zona d'indústria aïllada. Clau 7 

1. Comprèn els sòls destinats a acollir les activitats industrials que precisen de sòl especialment 
apte pel desenvolupament de les activitats que li són pròpies i separades de la resta de 
construccions per una franja lliure d'edificació.  

S’identifica en els plànols d'ordenació amb la clau 7. 

2. Subzones. Atenent a la posició de la zona respecte el conjunt del sòl urbà consolidat es 
diferencien dues subzones: la indústria aïllada urbana i la indústria aïllada separada. El POUM 
identifica les corresponents subzones, amb un subíndex que s'afegeix a la clau de la zona. Els 
possibles plans parcials o plans de millora que es redactin en posterioritat podran establir 
subzones en la mesura que regulin de forma més precisa els paràmetres establerts en aquesta 
zona. Les subzones que diferencia el present POUM són les següents: 

 

Subzona del Pla Municipal Clau 
Subzona d'indústria aïllada urbana Clau 7a1 
Subzona d'indústria aïllada separada  2000 Clau 7b1 
Subzona d'indústria aïllada separada  3500 Clau 7b2 
Subzona d'indústria aïllada separada 20000 Clau 7b3 
Subzona d'indústria aïllada separada Baix Ebre Clau 7b4 

 

3. CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ 

3.1 Condicions de parcel·lació de la zona d’indústria aïllada. Clau 7a1 i 7b1. 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Parcel·lació i reparcel·lació art. 214 Segons NNUU generals 
Parcel·la art. 215 Segons NNUU generals 
Parcel·la mínima art. 216 2.000 m2 

S’admetran les parcel·les preexistents en dimensió 
inferior a aquesta 

Front mínim de parcel·la art. 217 30 m. 
Fons de parcel·la art. 218 Segons NNUU generals 
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Fondària mínima de parcel·la art. 219 Segons NNUU generals 

3.2 Condicions de parcel·lació de la zona d’indústria aïllada. Clau 7b2. 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Parcel·lació i reparcel·lació art. 214 Segons NNUU generals 
Parcel·la art. 215 Segons NNUU generals 
Parcel·la mínima art. 216 3.500 m2 
Front mínim de parcel·la art. 217 60  m. 
Fons de parcel·la art. 218 Segons NNUU generals 
Fondària mínima de parcel·la art. 219 Segons NNUU generals 

3.3 Condicions de parcel·lació de la zona d’indústria aïllada. Clau 7b3. 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Parcel·lació i reparcel·lació art. 214 Segons NNUU generals 
Parcel·la art. 215 Segons NNUU generals 
Parcel·la mínima art. 216 20.000 m2 
Front mínim de parcel·la art. 217 100 m. 
Fons de parcel·la art. 218 Segons NNUU generals 
Fondària mínima de parcel·la art. 219 Segons NNUU generals 

3.4  Condicions de parcel·lació de la zona d’indústria aïllada. Clau 7b4. 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Parcel·lació i reparcel·lació art. 214 Segons NNUU generals 
Parcel·la art. 215 Segons NNUU generals 
Parcel·la mínima art. 216 250 m2 

S’admetran les parcel·les preexistents en dimensió 
inferior a aquesta 

Front mínim de parcel·la art. 217 10 m.  
Fons de parcel·la art. 218 Segons NNUU generals 
Fondària mínima de parcel·la art. 219 Segons NNUU generals 

 

4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ. 

4. 1 Paràmetres referits al carrer de la zona d’indústria. Clau 7 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Alineació de carrer art. 223 Segons plànol d’ordenació detallada del sòl urbà. 

L’alineació de l’edificació que s’estableix en el front 
de l’autovia de l’Aldea o l’avinguda Generalitat té la 
consideració d’obligatòria. 

Rasant de l'alineació de carrer art. 224 Segons NNUU generals 
Rasant de carrer o vial art. 225 Segons NNUU generals 
Amplada de carrer o vial art. 226 Segons NNUU generals 
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4.2. Paràmetres referits a la parcel·la de la zona d’indústria. Clau 7 

4.2.1 Paràmetres referits a la parcel·la de la zona d’indústria aïllada. Clau 7a1 i 7b1 

 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Solar art. 235 Segons NNUU generals 
Coeficient d'edificabilitat neta art. 236 1  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 
Ocupació màxima de la parcel·la art. 240 65% 
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.  

Dins d’aquest espai es permetran els usos 
d’aparcament i càrrega i descàrrega, tot combinant-
los amb arbrat i vegetació. Tots els espais que no 
tinguin una funció concreta s’hauran d’enjardinar 
convenientment i s’haurà de fer un manteniment 
periòdic. 

Alçada reguladora ref. a parcel·la art. 243 L’alçada màxima edificble es fixa en 12 m a comptar 
des de la rasant de la vorera del carrer, amidada a 
l’eix de la parcel.la, fins alpunt d’arrencada de la 
coberta. Equival a la planta baixa i una planta pis. 
Per sobre d’aquesta alçada es permetrà que 
sobresurtin només les xemeneies i els elements 
tècnics puntuals. 

En funció dels processos de producció es permetran 
alçades majors. 

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. 

Planta baixa referida a parcel·la art. 246 Segons NNUU generals 
Separacions mínimes art. 247 carrer L’assenyalada en el plànol d’ordenació 

del sòl urbà i en el seu defecte 5,00 m. 
  lateral 5,00 m. 
  fons 5,00 m. 
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.. 
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Adapt. togràf. i mov de terres art. 249 Només s'admeten els que es facin per assolir el 
nivell natural de la parcel·la. 

Es permet la construcció d’un moll de càrrega i 
descàrrega de 1,40mts d’alçada, sense que això 
signifiqui modificació de la cota de PB a efectes de 
l’alçada reguladora 

Unitat mínima de projecte art. 250 No s’estableixen Unitats Mínimes de Projecte 
Aparcament art.278 Una plaça per a cada 150 m² o fracció de superfície 

construïda. 

4.2.3 Paràmetres referits a la parcel·la de la zona d’indústria aïllada. Clau 7b2 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Solar art. 235 Segons NNUU generals 
Coeficient d'edificabilitat neta art. 236 1 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 
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 50% de la superfície 
de la parcel.la. 

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.  

Dins d’aquest espai es permetran els usos 
d’aparcament i càrrega i descàrrega, tot combinant-
los amb arbrat i vegetació. Tots els espais que no 
tinguin una funció concreta s’hauran d’enjardinar 
convenientment i s’haurà de fer un manteniment 
periòdic. 

Alçada reguladora ref. a parcel·la art. 243 L’alçada màxima edificble es fixa en 12 m a comptar 
des de la rasant de la vorera del carrer, amidada a 
l’eix de la parcel.la, fins alpunt d’arrencada de la 
coberta. Equival a la planta baixa i una planta pis. 
Per sobre d’aquesta alçada es permetrà que 
sobresurtin només les xemeneies i els elements 
tècnics puntuals. 

En funció dels processos de producció es permetran 
alçades majors. 

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

Planta baixa referida a parcel·la art. 246 Segons NNUU generals 
Separacions mínimes art. 247 carrer 8 m. 
  lateral 8 m. 
  fons 10 m. 
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 Només s'admeten els que es facin per assolir el 
nivell natural de la parcel·la. 

Es permet la construcció d’un moll de càrrega i 
descàrrega de 1,40mts d’alçada, sense que això 
signifiqui modificació de la cota de PB a efectes de 
l’alçada reguladora 

Unitat mínima de projecte art. 250 En cas de compartimentació, l’unitat mínima de 
projecte serà la corresponent a la parcel.la principal. 

Aparcament art.278 Una plaça per a cada 150 m² o fracció de superfície 
construïda. 

 

4.2.3 Paràmetres referits a la parcel·la de la zona d’indústria aïllada. Clau 7b3 

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. 

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. 



 

30 

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.  

Dins d’aquest espai es permetran els usos 
d’aparcament i càrrega i descàrrega, tot combinant-
los amb arbrat i vegetació. Tots els espais que no 
tinguin una funció concreta s’hauran d’enjardinar 
convenientment i s’haurà de fer un manteniment 
periòdic. 

Alçada reguladora ref. a parcel·la art. 243 L’alçada màxima edificble es fixa en 12 m a comptar 
des de la rasant de la vorera del carrer, amidada a 
l’eix de la parcel.la, fins alpunt d’arrencada de la 
coberta. Equival a la planta baixa i una planta pis. 

En funció dels processos de producció es permetran 
alçades majors, sempre que estiguin degudament 
justificades i no superin els 15 m. 

Per sobre d’aquesta alçada es permetrà que 
sobresurtin només les xemeneies i els elements 
tècnics puntuals. 

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. 

Planta baixa referida a parcel·la art. 246 Segons NNUU generals 
Separacions mínimes art. 247 carrer 20 m. 
  lateral 10 m. 
  fons 20 m. 
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 Només s'admeten els que es facin per assolir el 
nivell natural de la parcel·la. 

Es permet la construcció d’un moll de càrrega i 
descàrrega de 1,40mts d’alçada, sense que això 
signifiqui modificació de la cota de PB a efectes de 
l’alçada reguladora 

Unitat mínima de projecte art. 250 En cas de compartimentació, l’unitat mínima de 
projecte serà la corresponent a la parcel.la principal. 

Aparcament art.278 Una plaça per a cada 150 m² o fracció de superfície 
construïda. 
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4.2.4 Paràmetres referits a la parcel·la de la zona d’indústria. Clau 7b4 

- S’estableixen 3 categories: 

7b4.1) Parcel.la amb superfície superior a 7000 m² 

7b4.2) Parcel.la amb superfície compresa entre 3000 i 7000 m² 

7b4.3) Parcel.la amb superfície compresa entre 250 i 3000 m² 

L’agregació o segregació de parcel.les farà que la parcel.la o parcel.les resultants adquireixin la 
categoria  corresponent a la seva nova superfície. 

Segons els usos es distingeixen dos grups: 

-Grup A: indústria o magatzem 

-Grup B: altres usos permesos 

 

Paràmetre Cond. gral. Condicions particulars 
Solar art. 235 Segons NNUU generals 
Coeficient d'edificabilitat neta art. 236 Segons plànol d’ordenació detallada del sòl urbà i el 

nombre d’alçades permeses. 
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 
Ocupació màxima de la parcel·la art. 240 Segons plànol d’ordenació detallada del sòl urbà 
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.  

Dins d’aquest espai es permetran els usos 
d’aparcament i càrrega i descàrrega, tot combinant-
los amb arbrat i vegetació. Tots els espais que no 
tinguin una funció concreta s’hauran d’enjardinar 
convenientment i s’haurà de fer un manteniment 
periòdic. 
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Alçada reguladora ref. a parcel·la art. 243 Per les parcel.les amb possibilitat d’edificar pb+2pp 
l’alçada màxima edificable es fixa  en 15m. Per la 
restra, l’’alçada màxima edificable es fixa en 12 m, 
que equival a la planta baixa i una planta pis.En 
ambdós casos, a comptar des de la rasant de la 
vorera del carrer, amidada a l’eix de la parcel.la, fins 
alpunt d’arrencada de la coberta. Per sobre 
d’aquesta alçada es permetrà que sobresurtin 
només les xemeneies i els elements tècnics 
puntuals. 

En funció dels processos de producció es permetran 
alçades majors. 

Punt d'apli. alç. ref. a parcel·la art. 244 Segons NNUU generals 
Nombre de pl. referit a parcel·la art. 245 3p (pb+2pp) pels edificis del grup B situats a front 

de façana. 

2p (pb+1pp).Per la resta. 

El nombre de plantes vindrà limitat per l'alçada 
reguladora i les necessitats de les alçades lliures 
interiors de cada activitat i planta. 

Planta baixa referida a parcel·la art. 246 Segons NNUU generals 
Separacions mínimes art. 247 carrer GRUP A: 

7b4.1: 5 m pespecte alineació, amb 
possibilitat d’edificar un 15% de la 
superfície de sostre total a línea amb 
l’alineació. 

7b4.2, 7b4.3: a línea amb l’alineació 

GRUP B: 

7b4.1: 10m. 

7b4.2, 7b4.3: 5 m respecte alineació 

 
  lateral 5,00 m. 

En en cas se parcel.les 7b4.3, grup A, 
s’edificarà entre mitgeres les parcel.les 
que tinguin les parcel.les veïnes 
edificades entre mitgeres. En cas 
contrari, es mantindrà la separació de 5 
m. 
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  fons 5,00 m. 

En parcel.les colindants a la via del 
F.F.C.C., 10 m. 

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 Només s'admeten els que es facin per assolir el 
nivell natural de la parcel·la. 

Es permet la construcció d’un moll de càrrega i 
descàrrega de 1,40mts d’alçada, sense que això 
signifiqui modificació de la cota de PB a efectes de 
l’alçada reguladora 

Unitat mínima de projecte art. 250 En cas de compartimentació, l’unitat mínima de 
projecte serà la corresponent a la parcel.la principal. 

Aparcament art.278 Una plaça per a cada 150 m² o fracció de superfície 
construïda. 

 

4.3. Paràmetres referits a l'edificació de la zona d’indústria aïllada.  

4.3.1 Paràmetres referits a l'edificació de la zona d’indústria aïllada. Clau 7a1 i 7b1 7b2 7b3 

 

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’index d’edificabilitat establert. La resta d’edificacions 
auxiliars hauran de separar-se  les distàncies 
establertes per l’edificació principal. 

Planta baixa art. 253 L’açada 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 3m. 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 
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Plantes pis art. 255 Les alçades de plantes pis superiors a 4,80 m 
s'hauran de justificar a través de l'activitat concreta. 

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 la façana art. 263 Segons NNUU generals 
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 compaertimentació serà de 10 metres. 

-La superfície mínima de cada establiment serà de 250 
m2 

-Els edificis que siguin comparimentats 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 homogènees de traçat. 

-No es permet d’utilitzar els espais comuns com a 
zones d’emmagatzemament, 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. 

4.3.3 Paràmetres referits a l'edificació de la zona d’indústria aïllada. Clau 7b4 

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. 
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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’index d’edificabilitat establert. La resta d’edificacions 
auxiliars hauran de separar-se  les distàncies 
establertes per l’edificació principal. 

Planta baixa art. 253 L’açada 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 3m. 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 Les alçades de plantes pis superiors a 4,80 m 
s'hauran de justificar a través de l'activitat concreta. 

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 la façana art. 263 Segons NNUU generals 
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 compaertimentació serà de 10 metres. 

-La superfície mínima de cada establiment serà de 250 
m2 

-Els edificis que siguin comparimentats 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 homogènees de traçat. 

-No es permet d’utilitzar els espais comuns com a 
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zones d’emmagatzemament, 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. 

5.CONDICIONS D’EDIFICACIÓ  

5.1. Condicions d'ús de la zona d’indústria aïllada urbana. Clau 7a1  

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 Sòcio-
cultural 

Esportiu 

Condic. (5) Incompatible Condic. (3) Condic. (3) Condic. (3) Condic. (3) Condic. (3) 
Administrat. Serv. 

tècnics 
Estac. i 
aparc. 

Agrícola Ramader Forestal Altres usos 

Condic. (3) Compatible Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Condic. 
general 

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 de vivenda pel personal de vigilància, conservació o guarda de 
l'establiment, limitant-se a un habitatge per parcel·la. 

(2)  Només s’autoritzen implantacions comercials establertes en la legislació sectorial de 
comerç, o bé si són autoritzades per estar compromeses dins els estàndarts establerts per la 
ciutat de Tortosa en el Programa d’Orientació d’Equipaments Comercials, POEC. El tipus de 
comerç admès serà essencialment destinat a la venda d’automòbils i d’altres vehicles, de 
maquinària, de materials per a la construcció i articles de sanejament, de ferreterria i jardineria. 
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5.1. 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 Sòcio-
cultural 

Esportiu 

Dominant Dominant Condic. (3) Condic. (3) Condic. (3) Condic. (3) Condic. (3) 

 

Administrat. Serv. 
tècnics 

Estac. i 
aparc. 

Agrícola Ramader Forestal  

Condic. (3) 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 de vivenda 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 infrastructures i 
els accessos i compleixi els requisits següents: justificar que l’àmbit està situat a una distància 



 

38 

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 entremitgeres. Clau 7 

Regulació particular de l'ús d'aparcament D’acord amb l’art.276¬ i següents de les NNUU. 
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Fitxa PP 09. SUBd-09. Sector Portal de Ciutat-Sud Codi: PP–PORTAL DE CIUTAT SUD 

1. Àmbit 

a. Comprèn els terrenys situats al sud del nucli urbà de Tortosa, a la franja de llevant de l’accés a la 
ciutat per la carretera C-42 a l’Aldea, en contacte amb la rotonda d’Anguera. 

b. La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 4 –Qualificació i gestió del sòl- a escala 
1/3.000, és de 58.815 m². 

2. Objectius  

a. Ordenar aquest sector en base a la ubicació d'usos indústria-terciari, per tal de regular les 
construccions ja existents dintre del sector. 

3. Condicions d'ordenació, edificació i ús 

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

b. 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 20% 
 Espais lliures 10% 
 Equipaments 0% 
 SÒL PÚBLIC mínim 35% 
   
SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Industrial 65% 
 SÒL PRIVAT màxim 65% 
  

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. 

c. Determinacions fonamentals de l'ordenació 

- La reserva d’espais lliures ha de situar-se lineal i paral·lelament al canal. 

d. 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 mateixos paràmetres establerts als Plans Parcials Portal de Ciutat 
Nord i Portal de Ciutat Centre 

.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 la modalitat 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.- El desenvolupament del Pla parcial haurà de preveure la continuïtat del barranc de la Petja. 
















