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Disposicions

EDICTE

de 17 de gener de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
les Terres de l’Ebre referent al municipi de Tortosa.

Un cop l’Ajuntament de Tortosa ha presentat la documentació amb les prescrip-
cions exigides per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, la 
Secretària d’aquesta ordena la publicació d’aquest edicte.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en la sessió de 4 
d’octubre de 2010 va adoptar l’acord següent:

Exp.: 2010/042017/E
Modiicació puntual del POUM plans parcials portals de ciutat al terme municipal 
de Tortosa

Per tot l’exposat, vista la proposta de la Ponència Tècnica la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre acorda:

—1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanís-
tica municipal de Tortosa, Plans Parcials Portals Ciutat Nord i Centre, promoguda 
i tramesa per l’Ajuntament.

—2 Supeditar la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i la consegüent executivitat, a la presentació per part de l’Ajuntament 
d’un document que incorpori les següents prescripcions:

2.1.- Atès que la modificació a tràmit engloba els tres plans parcials, Ciutat-
Nord, Ciutat-Centre i Ciutat-Sud, i aquest últim no s’ha desenvolupat, cal que el 
document incorpori la normativa urbanística de la clau 6a1, procedents 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 Ciutat Sud la clau 7a 
a la fitxa normativa i la clau 7a2 als plànols d’ordenació.

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

2.3.- Caldrà esmenar les errades materials descrites a la part valorativa.

—3 Facultar a la secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’Ebre per a què, un cop presentada per part de l’Ajuntament, la documentació 
esmentada a l’apartat anterior, disposi la publicació d’aquest acord i, si escau, de 
les normes urbanístiques corresponents, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme.

—4 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter 
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 107.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici 
que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, 
i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de 
formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

DEPARTAMENT
DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5815 – 10.2.2011 8065

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-
güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà 
d’aquell en què es rep la comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén 
rebutjat presumptament.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 106 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, a l’arxiu de planejament del Servei Territorial d’Urbanisme de les 
Terres de l’Ebre, al carrer Nou del vall, 10-12 de Tortosa.

Tortosa, 17 de gener de 2011

TERESA CARBÓ ESPUNY

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre
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Annex
Normes urbanístiques de la Modificació puntual POUM dels plans parcials 
portals de ciutat de Tortosa.

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 m2 sostre/m2 sòl. 

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 DE 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. 

ANNEX

Normes urbanístiques de la Modiicació puntual POUM dels plans parcials portals de ciutat  
al terme municipal de Tortosa
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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. 

TRAMITACIÓ

La present modificació puntual s’ha de tramitat conforme a l’establert a l’article 
94 del DL 1/2005 i donat que el seu contingut no comporta cap modificació dels 
estàndards urbanístics ni paràmetres d’ordenació d’aquells àmbits afectats, no 
se’n han de demanar informe a cap organisme per no haver-ne cap d’afectat 
per la mateixa. 

(11.017.033)
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