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1.  POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PAU) 
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PAU 3          RIUMAR 3 

 

ÀMBIT 

Situat al nord del nucli de Riumar, entre els PMU2 i PMU 4. 

OBJECTIUS 

Resoldre la situació urbanística d’un habitatge edificat, amb la imputació dels deures 
corresponents d’urbanització i cessió. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,179 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   16% 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Ciutat Jardí Riumar  R 6r     

 

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,10 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    6 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 
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PAU 3          RIUMAR 3 

 

 

 
E 1:1.500 (DIN A4) 
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PAU 5         CAMÍ DE SIRGA 

 

 

ÀMBIT 

Situat a ponent del nucli, a continuació de la trama urbana consolidada però deslligat d’aquesta, si 
bé està en continuïtat amb la implantació del Pla parcial ‘la Cava’. 

OBJECTIUS 

Possibilitar la implantació d’una activitat hotelera i de restauració, en coherència amb la 
Modificació puntual de les NNSS, aprovada definitivament el 5 de novembre de 2015 i publicada al 
DOGC de 14 de juliol de 2016. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,2299 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,1586 Ha  16,88% 

Zones verdes   V    0,4505 Ha  38,19% 

Serveis Tècnics / Embarcador T    0,0508 Ha  1,59% 

ZONES 

Hoteler 1   A 2a.2    0,3301  Ha  25,21% 

Lúdic    A 2d.2    0,2200 Ha  18,03% 

SOSTRE MÀXIM 

Sostre total clau A 2a.2  3.749,31 m2 

Sostre total clau A 2a.2     924,41 m2 

NOMBRE D’HABITATGES 

0 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        15% 

HPP           no 

S’estableix un termini de 4 anys per a l’aprovació dels projecte de reparcel·lació i urbanització i 2 anys per 
l’inici de les obres. 

ALTRES 

Polígon que recull l’ordenació tramitada i aprovada com a MP NS ‘PAU Camí de Sirga’, exp. 
2014/52759. 
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PAU 5         CAMÍ DE SIRGA 

 

 

 
E 1:1.000 (DIN A4) 
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PAU 6         JOAN BONET 1 

 

 

ÀMBIT 

Situat al nord del nucli urbà, a Hortets, a llevant de l’accés des de la carretera TV-3454 pel carrer 
Joan Bonet. 

OBJECTIUS 

El PAU 6 incorpora terrenys per a habitatge aïllat amb façana al carrer Joan Bonet, amb una 
proporció elevada de zona verda pública, per dignificar aquest punt d’accés. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,5009 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   - 

Zones verdes   V    0,1647 Ha  32,88% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Cases familiars 2   R 6.3    0,3362 Ha  67,12% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           no 

ALTRES 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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PAU 6         JOAN BONET 1 

 

 

 
E 1:1.000 (DIN A4) 
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PAU 7          SANT RAMON 

 

 

ÀMBIT 

Situat per sota de l’Av. Goles de l’Ebre, a Barracot. Forma part dels terrenys qualificats per les 
Normes subsidiàries com a sòl urbanitzable delimitat, inclòs en la DU4 Sant Joan. El PAU 7està 
situat a llevant de l’àmbit, inclou el tram central dels carrer Jacint Verdaguer i Sant Ramon i la 
meitat del carrer Sant Isidre 

OBJECTIUS 

La proposta del POUM per a l’àmbit de Sant Joan consisteix en delimitar un conjunt d’àmbits més 
petits que agrupin un nombre limitat de propietats, coherents des del punt de vista del nivell 
d’urbanització, que facilitin el seu desenvolupament. Simultàniament s’han adequat els 
aprofitaments urbanístics a les tipologies existents en aquest entorn, descartant el procés de 
densificació que preveien les Normes vigents. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,1322 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,3592 Ha  31,72% 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Cases urbanes 1   R 5.1    0,2230 Ha  19,70% 

Cases familiars 1   R 6.1    0,5500 Ha  48,58% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors PAU 11, SUD 11, SUD 11  i 
SUD 13. Amb aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a 
nivell d’avanç del conjunt dels 5 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de 
cessió i la funcionalitat de les xarxes de serveis 
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PAU 7          SANT RAMON 

 

 

 
E 1:1.000 (DIN A4) 
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PAU 8         EST CEIP RIUMAR 

 

 

ÀMBIT 

Situat a l’accés a l’àmbit de Barracot des de la carretera TV-3454, al darrera del col·legi públic 
Riumar. 

OBJECTIUS 

Resoldre el sistema viari i la situació de l’aprofitament en aquest àmbit. Obtenir terrenys de cessió 
per a espais lliures en front la carretera. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,7559 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,1234 Ha  16,32% 

Zones verdes   V    0,1649 Ha  21,82% 

Equipament   E    0,0204 Ha  2,70% 

ZONES 

Cases urbanes 1   R 5.1    0,4472 Ha  59,16% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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PAU 8         EST CEIP RIUMAR 

 

 

 
E 1:1.500 (DIN A4) 
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PAU 11       SANT ISIDRE / SANT PERE 

 

 

ÀMBIT 

Situat per sota de l’Av. Goles de l’Ebre, a Barracot. Forma part dels terrenys qualificats per les 
Normes subsidiàries com a sòl urbanitzable delimitat, inclòs en la DU4 Sant Joan. El PAU 11, 
situat a llevant de l’àmbit, inclou part dels carrers Sant Isidre i Sant Pere.  

OBJECTIUS 

La proposta del POUM per a l’àmbit de Sant Joan consisteix en delimitar un conjunt d’àmbits més 
petits que agrupin un nombre limitat de propietats, coherents des del punt de vista del nivell 
d’urbanització, que facilitin el seu desenvolupament. Simultàniament s’han adequat els 
aprofitaments urbanístics a les tipologies existents en aquest entorn, descartant el procés de 
densificació que preveien les Normes vigents. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,7693 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,1968 Ha  25,58% 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Cases urbanes 1   R 5.1    0,5725 Ha  74,42% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors PAU 7, SUD 11, SUD 11  i 
SUD 13. Amb aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a 
nivell d’avanç del conjunt dels 5 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de 
cessió i la funcionalitat de les xarxes de serveis 
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PAU 11       SANT ISIDRE / SANT PERE 

 

 

 
E 1:1.500 (DIN A4) 
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PAU 18         TRAVESSERA PAU CASALS   

 

 

ÀMBIT 

Situat a llevant de la Cava, en un interior d’illa per sobre del carrer Sant Jaume. 

OBJECTIUS 

Resoldre els problemes d’accessibilitat d’un interior d’illa classificats com a sòl urbà consolidat per 
les Normes vigents, però que no té les condicions d’accessibilitat adequades 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,8805 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,0590 Ha  6,70% 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Cases familiars 1   R 6.1    0,8215 Ha  93,30% 

         

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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PAU 18         TRAVESSERA PAU CASALS  

 

 

 
E 1:1.000 (DIN A4) 
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PAU 19         CARRER DELTA 

 

 

ÀMBIT 

Situat a llevant de la Cava, en un interior d’illa per sota del carrer Sant Jaume. 

OBJECTIUS 

Resoldre els problemes d’accessibilitat d’un interior d’illa classificats com a sòl urbà consolidat per 
les Normes vigents, però que no té les condicions d’accessibilitat adequades 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,8391 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,2476 Ha  13,46% 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Cases familiars 1   R 6.1    1,5915 Ha  86,54% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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PAU 19        CARRER DELTA 

 

 

 
E 1:1.500 (DIN A4) 
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PAU 20        LO PASSADOR 

 

 

ÀMBIT 

Es tracta d’un polígon en sòl urbà no consolidat, situat al sud del sòl urbà, en els terrenys vacants 
situats al costat del pont ‘lo Passador’. Tenen una superfície de 4,3512 Ha. La ordenació de l’àmbit 
prové d’una modificació puntual de les Normes subsidiàries, que el POUM respecta.  

OBJECTIUS 

Definir un espai de nova centralitat destinat a usos turístics, fluvials i de lleure, pròxim al pont 
sobre el riu Ebre. 

La proposta preveu sòl per a sistema d’espais lliures i equipaments i aprofitament urbanístic 
destinat a ús hoteler i lúdic – recreatiu. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       4,3512 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,7602 Ha  17,47% 

Zones verdes   V    0,6498 Ha  14,93% 

Equipament   E    0,9183 Ha  21,10% 

ZONES 

Hoteler 1   A 2a.1    1,4575  Ha  34,50% 

Lúdic    A 2d.1    0,5654 Ha  12,99% 

SOSTRE MÀXIM 

Sostre total clau A 2a.1  5.830 m2 

Sostre total clau A 2a.1  3.109 m2 

NOMBRE D’HABITATGES 

0 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Administració actuant: INCASOL 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

És voluntat del POUM en aquest àmbit recollir íntegrament les determinacions de la Modificació de 
NNSS tramitada específicament. 
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PAU 20        LO PASSADOR 

 

 

 
E 1:2.500 (DIN A4) 
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PAU 21        CARRER GIRONA 

 

 

ÀMBIT 

Situat a la cruïlla entre el carrer Robert Graupera i el carrer Girona. 

OBJECTIUS 

Resoldre la cruïlla entre els dos carrers, obtenir sòl de cessió per a espai lliure i la part 
corresponent de sistema viari per la rotonda i disposar del sòl per a implantar usos residencials. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,810 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,2310 Ha  12,76% 

Zones verdes   V    0,1810 Ha  10,00% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Residencial 1   R 4.1a    1,4040 Ha  77,57% 

 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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PAU 21        CARRER GIRONA 

 

 

 
E 1:1.500 (DIN A4) 
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PAU 22       CARRER ULLDECONA  

 

 

ÀMBIT 

Situat a la cruïlla entre el carrer Ulldecona i el carrer Girona. 

OBJECTIUS 

Resoldre la cruïlla entre els dos carrers, obtenir sòl de cessió per a espai lliure i disposar del sòl 
per a implantar usos residencials. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,6570 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   - 

Zones verdes   V    0,2260 Ha  34,40% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Residencial 1   R 4.1a    0,4310 Ha  66,60% 

 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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PAU 22       CARRER ULLDECONA 

 

 
 
E 1:1.000 (DIN A4) 
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PAU 23       AVINGUDA LA PAU 6 

 

ÀMBIT 

Situat al nord del casc urbà, a Hortets, a llevant de l’accés des de la carretera TV-3454 pel carrer 
Joan Bonet. 

OBJECTIUS 

El PAU 23 permet la implantació d’una activitat turística, en format de petit hotel o restaurant 
indistintament, que complementa l’activitat ja implantada en el PAU 53. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,2429 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   - 

Zones verdes   V    0,6728 Ha  54,13% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Hoteler / Restauració  A 2.a    0,2358 Ha  18,97% 

Verd privat   VP    0,3343 Ha  26,90% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors PAU 53 i PAU 24. Amb 
aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç 
del conjunt dels 5 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la 
funcionalitat de les xarxes de serveis 
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PAU 23            
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PAU 24           
   

 

ÀMBIT 

Situat al nord del nucli urbà, a Hortets, a llevant de l’accés des de la carretera TV-3454 pel carrer 
Joan Bonet. 

OBJECTIUS 

Obtenir sòl per a sistema d’espais lliures i equipaments, com a part de la nova façana del casc 
urbà. 

Facilitar la gestió dels terrenys que ara estan qualificats com a sistema viari, d’espais lliures i 
equipaments, incorporant a l’àmbit aprofitament urbanístic, amb façana a l’avinguda de la Pau. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       2,1343 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   - 

Zones verdes   V    1,0923 Ha  51,18% 

Equipament   E    0,5529 Ha  25,91% 

ZONES 

Cases familiars 2   R 6.2    0,4891 Ha  22,92% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors PAU 53 i PAU 23. Amb 
aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç 
del conjunt dels 5 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la 
funcionalitat de les xarxes de serveis 
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PAU 24            
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PAU 25      ACT. ECONÒMICA - SERVEIS 

 

 

ÀMBIT 

Situat al nord del nucli urbà, a Hortets, a llevant de l’accés des de la carretera TV-3454 pel carrer 
Joan Bonet. 

OBJECTIUS 

Obtenir sòl per a sistema d’espais lliures i reordenar els accessos de les activitats, com a part de la 
nova façana del casc urbà. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,5773 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,3093 Ha  19,61% 

Zones verdes   V    0,2179 Ha  13,81% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Activitat econòmica i serveis A 1b    1,051 Ha  66,58% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de la zona 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de la zona 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

 



 Aprovació Inicial. Juliol 2018 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM de Deltebre 
II. FITXES NORMATIVES                                                                                                                                                       30 
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PAU 27        CARRER DEL MAR 

 

 

ÀMBIT 

Situats a ponent de l’àmbit d’Hortets, a la part interior del sòl urbà delimitat per l’avinguda de la 
Pau, a l’entorn de l’equipament educatiu de l’escola bressol. 

OBJECTIUS 

Delimitació d’un àmbit que permeti el seu desenvolupament urbanístic, amb la determinació dels 
paràmetres urbanístics fonamentals i presentant una ordenació orientativa, a concretar en la 
tramitació del Pla de millora urbana 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,4869 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,0770 Ha  15,81% 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Cases familiars 1   R 6.1    0,4099 Ha  84,19% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de la zona 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de la zona 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors PMU 26, PMU 28, PMU 29 I 
PMU 30. Amb aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a 
nivell d’avanç del conjunt dels àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de 
cessió i la funcionalitat de les xarxes de serveis 
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PAU 27        CARRER DEL MAR 
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 PAU 40       CARRER POBLENOU 

 

 

ÀMBIT 

Situat entre l’Avinguda Ntra. Sra. de l’Assumpció i el riu. 

OBJECTIUS 

Resoldre la urbanització del carrer Poblenou i del nou vial de vora, que ressegueix la traça del 
canalet i que ha de donar sortida a tots els carrers que ara acaben en cul de sac. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,3500 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,2780 Ha  20,59% 

Hidrogràfic   H    0,0075 Ha  0,56% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Nucli urbà   R 1b    0,0320 Ha  2,37% 

Cases familiars 2   R 6.2    1,0325 Ha  76,48% 

 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de la zona 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de la zona 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

La superfície de sistema hidrogràfic es correspon amb el pas del ‘canalet’. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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PAU 40       CARRER POBLENOU 
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PAU 41         SANT CARLES 

 

 

 

ÀMBIT 

Situat entre l’Avinguda Ntra. Sra. de l’Assumpció i el riu. 

OBJECTIUS 

Resoldre la urbanització del carrer Sant Carles i del nou vial de vora, que ressegueix la traça del 
canalet i que ha de donar sortida a tots els carrers que ara acaben en cul de sac. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,4217 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,3091 Ha  21,74% 

Hidrogràfic   H    0,0331 Ha  2,33% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Nucli urbà   R 1b    0,1684 Ha  11,84% 

Cases familiars 2   R 6.2    0,9111 Ha  64,09% 

 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de la zona 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de la zona 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

La superfície de sistema hidrogràfic es correspon amb el pas del ‘canalet’. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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PAU 41         SANT CARLES 
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PAU 42      TRAVESSERA ASSUMPCIÓ 1 

 

 

 

ÀMBIT 

Situat entre l’Avinguda Ntra. Sra. de l’Assumpció i el riu. 

OBJECTIUS 

Resoldre la urbanització del carrer Travessera i del nou vial de vora, que ressegueix la traça del 
canalet i que ha de donar sortida a tots els carrers que ara acaben en cul de sac 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,4961 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,2271 Ha  15,18% 

Hidrogràfic   H    0,0339 Ha  2,27% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Cases familiars 2   R 6.2    1,2351 Ha  82,55% 

 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de la zona 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de la zona 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

La superfície de sistema hidrogràfic es correspon amb el pas del ‘canalet’. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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PAU 42      TRAVESSERA ASSUMPCIÓ 1 
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PAU 43        CARRER VALÈNCIA 

 

 

ÀMBIT 

Situat entre l’Avinguda Ntra. Sra. de l’Assumpció i el riu. 

OBJECTIUS 

Resoldre la urbanització del carrer València i del nou vial de vora, que ressegueix la traça del 
canalet i que ha de donar sortida a tots els carrers que ara acaben en cul de sac 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,0252 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,1757 Ha  17,14% 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Cases familiars 2   R 6.2    0,8495 Ha  82,86% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de la zona 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de la zona 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

La superfície de sistema hidrogràfic es correspon amb el pas del ‘canalet’. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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PAU 44      TRAVESSERA ASSUMPCIÓ 2 

 

 

ÀMBIT 

Situat entre l’Avinguda Ntra. Sra. de l’Assumpció i el riu. 

OBJECTIUS 

Resoldre la urbanització del nou vial de vora, que ressegueix la traça del canalet i que ha de donar 
sortida a tots els carrers que ara acaben en cul de sac. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,4021 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,0396 Ha  9,85% 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Cases familiars 2   R 6.2    0,3625 Ha  90,15% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de la zona 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de la zona 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

La superfície de sistema hidrogràfic es correspon amb el pas del ‘canalet’. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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PAU 45        CARRER AUBE 1 

 

 

ÀMBIT 

Situat a llevant del nucli de Jesús i Maria centre, amb façana al carrer Aube. 

OBJECTIUS 

Resoldre la urbanització del sistema viari. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,2907 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,1075 Ha  36,98% 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Cases aïllades 1   R 6.1    0,1830 Ha  63,02% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de la zona 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de la zona 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors PAU 46 I PAU 47. Amb 
aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç 
del conjunt dels 5 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la 
funcionalitat de les xarxes de serveis 
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PAU 46        CARRER AUBE 2 

 

 

ÀMBIT 

Situat a llevant del nucli de Jesús i Maria centre, amb façana al carrer Aube. 

OBJECTIUS 

Resoldre la urbanització del sistema viari. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,3478 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,1032 Ha  29,67% 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Cases aïllades 1   R 6.1    0,2446 Ha  70,33% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de la zona 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de la zona 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors PAU 45 I PAU 47. Amb 
aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç 
del conjunt dels 5 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la 
funcionalitat de les xarxes de serveis 
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PAU 47        CARRER AUBE 3 

 

 

ÀMBIT 

Situat a llevant del nucli de Jesús i Maria centre, amb façana al carrer Aube. 

OBJECTIUS 

Resoldre la urbanització del sistema viari. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,2824 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,0911 Ha  32,26% 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Cases aïllades 1   R 6.1    0,1913 Ha  67,74% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de la zona 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de la zona 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors PAU 45 I PAU 46. Amb 
aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç 
del conjunt dels 5 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la 
funcionalitat de les xarxes de serveis 
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PAU 47        CARRER AUBE 3 
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PAU 50        VERGE DEL PILAR 

 

 

ÀMBIT 

Situat a l’extrem del carrer del Pilar. 

OBJECTIUS 

Resoldre la mobilitat de dos carrers en cul de sac. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,6234 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,0713 Ha  11,44% 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Cases familiars 1   R 6.1    0,5521 Ha  88,56% 

SOSTRE MÀXIM 

 

NOMBRE D’HABITATGES 

 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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PAU 50        VERGE DEL PILAR 
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PAU 53        JOAN BONET 2 

 

 

ÀMBIT 

Situat al nord del casc urbà, a Hortets, a llevant de l’accés des de la carretera TV-3454 pel carrer 
Joan Bonet. 

OBJECTIUS 

El PAU 23 permet la implantació d’una activitat turística, en format de restaurant, que 
complementa l’activitat prevista en el PAU 53. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,2729 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   - 

Zones verdes   V    0,0669 Ha  24,51% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Turístic / Restauració  A 2.d    0,2060 Ha  75,49% 

SOSTRE MÀXIM 

 

NOMBRE D’HABITATGES 

 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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PAU 53        JOAN BONET 2 
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2.  PLANS DE MILLORA URBANA (PMU) 
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PMU 1         RIUMAR 1 

 

ÀMBIT 

Situat al sud-est del nucli de Riumar. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de sòl destinat a ús residencial i acabar de configurar el nucli de Riumar pel seu 
costat sud-est. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,4870 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   10% 

Zones verdes   V    -   45% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Ciutat Jardí Riumar  R 6r     

 

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,22 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    15 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes. 

Obligatorietat de situar les Zones Verdes en la part de l’àmbit més propera al mar. 
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PMU 1         RIUMAR 1 

 

 

 
E 1:1.500 (DIN A4) 
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PMU 2         RIUMAR 2 

 

ÀMBIT 

Situat al nord-oest del nucli de Riumar. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de sòl destinat a ús residencial i acabar de configurar el nucli de Riumar pel seu 
costat nord-oest. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,4383 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   15% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Ciutat Jardí Riumar  R 6r     

 

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,22 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    15 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           no 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes. 
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PMU 2         RIUMAR 2 
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PMU 4         RIUMAR 4 

 

ÀMBIT 

Situat al nord del nucli de Riumar. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de sòl destinat a ús residencial i acabar de configurar el nucli de Riumar pel seu 
costat nord, amb una important cessió d’espais lliures en front del mar. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,9851 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   20% 

Zones verdes   V    -   21% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Ciutat Jardí Riumar  R 6r     

 

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,22 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    15 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           no 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes. 

Obligatorietat de situar les Zones Verdes en la part de l’àmbit més propera al mar. 
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PMU 4         RIUMAR 4 
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PMU 9         ELS SALATS 

 

ÀMBIT 

L’àmbit està situat al nord de l’àmbit de Barracot, en uns terrenys amb façana a la carretera TV-
3454. 

OBJECTIUS 

Facilitar l’ordenació i gestió de l’àmbit. L’ús proposat és el residencial en coherència amb l’entorn, 
amb la cessió de sòl per a sistema d’espais lliures formant una protecció en front la carretera.  

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,1691 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   18% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

 

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,20 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    15 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes. 

Obligatorietat de situar les Zones Verdes com a franja de protecció envers la carretera. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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PMU 9         ELS SALATS 
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PMU 10      ESTACIÓ CARRILET LA CAVA 

 

ÀMBIT 

L’àmbit està situat al nord del nucli, just per sota de la carretera i el canal, on hi havia hagut 
l’estació del carrilet 

OBJECTIUS 

Resoldre i gestionar l’ordenació de l’àmbit, entenent que aquest és un punt estratègic i on cal 
donar valor a la singularitat del lloc, una oportunitat per ubicar sòl de sistema públic per a 
equipament i espai lliure i també sostre destinat a activitat econòmica relacionada amb el turisme, 
al mateix temps que es preveu una important reserva per a aparcament 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,3243 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   28% 

Zones verdes   V    -   38% 

Equipament   E    -   12% 

ZONES 

Hoteler    A 2a     

Turístic / Restauració  A 2d     

 

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,50 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    0 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           no 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes i Equipaments. 

La superfície de sistema viari inclou una reserva d’aparcament amb façana al carrer Sant Miquel. De 2.000 
m2 de superfície. 

Obligatorietat de situar les Zones Verdes com a franja de protecció envers la carretera i formant un gran parc 
a l’accés al nucli pel carrer de l’Estació. 
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PMU 10      ESTACIÓ CARRILET LA CAVA 

 

 

 
E 1:1.500 (DIN A4) 
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PMU 12       NORD CEIP ST. MIQUEL 

 

 

ÀMBIT 

Situat al nord de la Cava, a la zona canal, entre el sòl urbà consolidat i la carretera. 

OBJECTIUS 

Delimitació de l’àmbit que permeti el desenvolupament urbanístic, amb la determinació dels 
paràmetres urbanístics fonamentals i presentant una ordenació orientativa, a concretar en la 
tramitació del Pla de millora urbana. 

L’ús principal és el residencial i es preveuen reserves per a sistemes d’espais lliures, en front la 
carretera i de sistema viari per a aparcament. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,2527 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   24% 

Zones verdes   V    -   15% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    15 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes.  

La superfície de sistema viari inclou una reserva d’aparcament amb façana al carrer Travessia de Toreros. 

Obligatorietat de situar les Zones Verdes com a franja de protecció envers la carretera. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sector PAU 13. Amb aquest objectiu, 
amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del conjunt dels 
àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la funcionalitat de les 
xarxes de serveis 
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PMU 12       NORD CEIP ST. MIQUEL 
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PMU 13         PAÍS VALENCIÀ - N 

 

 

ÀMBIT 

Situat al nord de la Cava, a la zona canal, entre el sòl urbà consolidat i la carretera. 

OBJECTIUS 

Delimitació de l’àmbit que permeti el desenvolupament urbanístic, amb la determinació dels 
paràmetres urbanístics fonamentals i presentant una ordenació orientativa, a concretar en la 
tramitació del Pla de millora urbana. 

L’ús principal és el residencial i es preveuen reserves per a sistemes d’espais lliures, en front la 
carretera, d’equipaments i de sistema viari per a aparcament. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,2891 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   17% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   8% 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    12 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes. La superfície de sistema viari inclou una reserva d’aparcament. 

Obligatorietat de situar les Zones Verdes com a franja de protecció envers la carretera. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sector PAU 12. Amb aquest objectiu, 
amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del conjunt dels 
àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la funcionalitat de les 
xarxes de serveis 
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PMU 13         PAÍS VALENCIÀ - N 
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PMU 14         PAÍS VALENCIÀ - S 

 

 

ÀMBIT 

Situat al nord de la Cava, a la zona canal, entre els carrers Madrid i País Valencià.. 

OBJECTIUS 

Delimitació de l’àmbit que permeti el desenvolupament urbanístic, amb la determinació dels 
paràmetres urbanístics fonamentals i presentant una ordenació orientativa, a concretar en la 
tramitació del Pla de millora urbana. 

L’ús principal és el residencial i es preveuen reserves per a sistema viari. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,0923 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   12% 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,18 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    12 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius 

. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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PMU 14         PAÍS VALENCIÀ – S 
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PMU 15          MADRID 

 

ÀMBIT 

Situat al nord de la Cava, a la zona canal, entre els carrers Madrid i País Valencià.. 

OBJECTIUS 

Delimitació de l’àmbit que permeti el desenvolupament urbanístic, amb la determinació dels 
paràmetres urbanístics fonamentals i presentant una ordenació orientativa, a concretar en la 
tramitació del Pla de millora urbana. 

L’ús principal és el residencial i es preveuen reserves per a sistemes d’espais lliures, en front la 
carretera, d’equipaments i de sistema viari per a aparcament 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,5467 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   10% 

Zones verdes   V    -   5% 

Equipament   E    -   20% 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,18 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    12 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes i Equipaments. 

Obligatorietat de situar les Zones Verdes com a franja de protecció envers la carretera. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sector PAU 16. Amb aquest objectiu, 
amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del conjunt dels 
àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la funcionalitat de les 
xarxes de serveis 
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PMU 15          MADRID 

 

 

 
E 1:1.500 (DIN A4) 
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PMU 16         TIVENYS 

 

 

ÀMBIT 

Situat al nord de la Cava, a la zona canal, entre el sòl urbà consolidat i la carretera. 

OBJECTIUS 

Delimitació de l’àmbit que permeti el desenvolupament urbanístic, amb la determinació dels 
paràmetres urbanístics fonamentals i presentant una ordenació orientativa, a concretar en la 
tramitació del Pla de millora urbana. 

L’ús principal és el residencial i es preveuen reserves per a sistemes d’espais lliures, en front la 
carretera, d’equipaments i de sistema viari per a aparcament. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       2,2353 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   10% 

Zones verdes   V    -   15% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,18 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    12 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes. 

Obligatorietat de situar les Zones Verdes com a franja de protecció envers la carretera. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sector PAU 15. Amb aquest objectiu, 
amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del conjunt dels 
àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la funcionalitat de les 
xarxes de serveis 
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PMU 16         TIVENYS 
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PMU 17       CAMBRA ARROSSERA 

 

 

ÀMBIT 

Situat al nord del casc urbà, per sota de la carretera TV3454, en l’accés principal a la Cava. 

OBJECTIUS 

Resoldre l’ordenació de l’àmbit, entenent que aquest és un punt estratègic i on cal donar valor a la 
singularitat del lloc, una oportunitat per ubicar sòl de sistema públic per a equipament i espai lliure i 
també sostre destinat a activitat econòmica, lúdica i comercial relacionada amb el turisme i al 
servei als habitants de Deltebre 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       2,2768 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X       10% 

Zones verdes   V       18% 

Equipament   E       14% 

ZONES 

Comercial   A 2b     

Lúdic    A 2c 

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,5 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    0 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           no 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes i Equipaments. 
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PMU 17       CAMBRA ARROSSERA 

 

 

 
E 1:1.500 (DIN A4) 
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PMU 26       CARRER MALDONADO 1 

 

 

ÀMBIT 

Situat a ponent de l’àmbit d’Hortets, a la part interior del sòl urbà delimitat per l’avinguda de la Pau, 
a l’entorn de l’equipament educatiu de l’escola bressol. 

OBJECTIUS 

Delimitació d’un àmbit que permeti el seu desenvolupament urbanístic, amb la determinació dels 
paràmetres urbanístics fonamentals i presentant una ordenació orientativa, a concretar en la 
tramitació del Pla de millora urbana 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,7023 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   10% 

Zones verdes   V    -   15% 

Equipament   E    -   -% 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,20 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    10 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes i Equipaments. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors PAU 27, PMU 28, PMU 29 
PMU 30 i PMU 31. Amb aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi 
previ a nivell d’avanç del conjunt dels àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls 
de cessió i la funcionalitat de les xarxes de serveis 
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PMU 26       CARRER MALDONADO 1 

 

 

 
E 1:1.500 (DIN A4) 
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PMU 28       AVINGUDA LA PAU 1 

 

 

ÀMBIT 

Situat a ponent de l’àmbit d’Hortets, a la part interior del sòl urbà delimitat per l’avinguda de la Pau, 
a l’entorn de l’equipament educatiu de l’escola bressol. 

OBJECTIUS 

Delimitació d’un àmbit que permeti el seu desenvolupament urbanístic, amb la determinació dels 
paràmetres urbanístics fonamentals i presentant una ordenació orientativa, a concretar en la 
tramitació del Pla de millora urbana 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,4637 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   12% 

Zones verdes   V    -   15% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,20 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    10 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes i Equipaments. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors PAU 27, PMU 26, PMU 29 
PMU 30 i PMU 31. Amb aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi 
previ a nivell d’avanç del conjunt dels àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls 
de cessió i la funcionalitat de les xarxes de serveis 
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PMU 28       AVINGUDA LA PAU 1 
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PMU 29       AVINGUDA LA PAU 2 

 

 

ÀMBIT 

Situat a ponent de l’àmbit d’Hortets, a la part interior del sòl urbà delimitat per l’avinguda de la Pau, 
a l’entorn de l’equipament educatiu de l’escola bressol. 

OBJECTIUS 

Delimitació d’un àmbit que permeti el seu desenvolupament urbanístic, amb la determinació dels 
paràmetres urbanístics fonamentals i presentant una ordenació orientativa, a concretar en la 
tramitació del Pla de millora urbana 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,5917 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   12% 

Zones verdes   V    -   15% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,20 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    10 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes i Equipaments. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors PAU 27, PMU 26, PMU 28, 
PMU 30 i PMU 31. Amb aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi 
previ a nivell d’avanç del conjunt dels àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls 
de cessió i la funcionalitat de les xarxes de serveis 
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PMU 29       AVINGUDA LA PAU 2 
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PMU 30       AVINGUDA LA PAU 3 

 

 

ÀMBIT 

Situat a ponent de l’àmbit d’Hortets, a la part interior del sòl urbà delimitat per l’avinguda de la Pau, 
a l’entorn de l’equipament educatiu de l’escola bressol. 

OBJECTIUS 

Delimitació d’un àmbit que permeti el seu desenvolupament urbanístic, amb la determinació dels 
paràmetres urbanístics fonamentals i presentant una ordenació orientativa, a concretar en la 
tramitació del Pla de millora urbana 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,6492 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   15% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,20 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    10 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes i Equipaments. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors PAU 27, PMU 26, PMU 28, 
PMU 29 i PMU 31. Amb aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi 
previ a nivell d’avanç del conjunt dels àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls 
de cessió i la funcionalitat de les xarxes de serveis 
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PMU 30       AVINGUDA LA PAU 3 
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PMU 31       AVINGUDA LA PAU 4 

 

 

ÀMBIT 

Situat a ponent de l’àmbit d’Hortets, a la part interior del sòl urbà delimitat per l’avinguda de la Pau, 
a l’entorn de l’equipament educatiu de l’escola bressol. 

OBJECTIUS 

Delimitació d’un àmbit que permeti el seu desenvolupament urbanístic, amb la determinació dels 
paràmetres urbanístics fonamentals i presentant una ordenació orientativa, a concretar en la 
tramitació del Pla de millora urbana 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,8699 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   12% 

Zones verdes   V    -   15% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,20 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    10 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes i Equipaments. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors PAU 27, PMU 26, PMU 28, 
PMU 29 I PMU 30. Amb aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi 
previ a nivell d’avanç del conjunt dels àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls 
de cessió i la funcionalitat de les xarxes de serveis 
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PMU 31       AVINGUDA LA PAU 4 

 

 

 
E 1:1.500 (DIN A4) 
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PMU 32       AVINGUDA LA PAU 5 

 

 

ÀMBIT 

Situat al nord-oest de l’àmbit d’Hortets, a la part interior del sòl urbà delimitat per l’avinguda de la 
Pau. 

OBJECTIUS 

Permetre el seu desenvolupament urbanístic, amb la determinació dels paràmetres urbanístics 
fonamentals i presentant una ordenació orientativa, a concretar en la tramitació del Pla de millora 
urbana. 

L’ús principal és el residencial i es preveuen reserves per a sistemes d’espais lliures, no situades 
en l’ordenació orientativa, i de sistema viari. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,9707 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   12% 

Zones verdes   V    -   15% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,20 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    10 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes i Equipaments. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb el sector PMU 33, Amb aquest objectiu, 
amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del conjunt dels 
àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la funcionalitat de les 
xarxes de serveis 
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PMU 32       AVINGUDA LA PAU 5 

 

 

 
E 1:1.000 (DIN A4) 
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PMU 33           LEOPOLD SEGARRA 

 

ÀMBIT 

Situat al nord-oest de l’àmbit d’Hortets, a la part interior del sòl urbà delimitat per l’avinguda de la 
Pau. 

OBJECTIUS 

Permetre el seu desenvolupament urbanístic, amb la determinació dels paràmetres urbanístics 
fonamentals i presentant una ordenació orientativa, a concretar en la tramitació del Pla de millora 
urbana. 

L’ús principal és el residencial i es preveuen reserves per a sistemes d’espais lliures, no situades 
en l’ordenació orientativa, i de sistema viari. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,1405 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,20 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    10 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes i Equipaments. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb el sector PMU 32, Amb aquest objectiu, 
amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del conjunt dels 
àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la funcionalitat de les 
xarxes de serveis 
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PMU 33           LEOPOLD SEGARRA 
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PMU 34       CARRER MALDONADO 2 

 

 

ÀMBIT 

Situat al nord de l’avinguda Ntra. Sra. de l’Assumpció, limitant amb el carrer Maldonado pel costat 
nord. 

OBJECTIUS 

Permetre el seu desenvolupament urbanístic, amb la determinació dels paràmetres urbanístics 
fonamentals i presentant una ordenació orientativa, a concretar en la tramitació del Pla de millora 
urbana. 

L’ús principal és el residencial i es preveuen reserves per a sistemes d’espais lliures, no situades 
en l’ordenació orientativa, i de sistema viari. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,1825 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   10% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,20 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    10 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes i Equipaments. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb el sector PMU 35, Amb aquest objectiu, 
amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del conjunt dels 
àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la funcionalitat de les 
xarxes de serveis 
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PMU 35       CARRER MALDONADO 3 

 

 

ÀMBIT 

Situat al nord de l’avinguda Ntra. Sra. de l’Assumpció, limitant amb el carrer Maldonado pel costat 
nord. 

OBJECTIUS 

Permetre el seu desenvolupament urbanístic, amb la determinació dels paràmetres urbanístics 
fonamentals i presentant una ordenació orientativa, a concretar en la tramitació del Pla de millora 
urbana. 

L’ús principal és el residencial i es preveuen reserves per a sistemes d’espais lliures, no situades 
en l’ordenació orientativa, i de sistema viari. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,5198 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   10% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,20 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    10 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes i Equipaments. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb el sector PMU 34, Amb aquest objectiu, 
amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del conjunt dels 
àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la funcionalitat de les 
xarxes de serveis 
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PMU 35       CARRER MALDONADO 3 
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PMU 36           RIALTO 

 

ÀMBIT 

Situat al costat nord de l’avinguda Ntra. Sra. de l’Assumpció, entre els carrers Leopold Segarra i 
Joan Bonet. 

OBJECTIUS 

Ordenar l’aprofitament atorgat a l’àmbit i qualificar el teatre cinema Rialto com a equipament 
públic. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,6213 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   - 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   20% 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,40 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    20 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Comprèn la cessió per a sistema d’Equipaments de l’edifici del Teatre Rialto. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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PMU 36           RIALTO 
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PMU 37          BÉQUER 

 

ÀMBIT 

Situat amb façana al carrer Bequer. 

OBJECTIUS 

Ordenar uns terrenys situats a l’interior de l’illa amb difícils condicions d’accessibilitat. No està 
prevista la cessió per a equipaments o espai lliure. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,9746 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   10% 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,15 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    10 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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PMU 37          BÉQUER 
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PMU 38          JOAN MIRÓ 

 

ÀMBIT 

Situat a ponent d’Hortets, entre el Joan Miró i l’avinguda Ntra. Sra. de l’Assumpció. 

OBJECTIUS 

Donar continuïtat al vial traçat per resoldre la correcta accessibilitat de l’àmbit. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,7109 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   12% 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,15 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    10 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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PMU 38          JOAN MIRÓ 
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PMU 39        MAS DE PASQUAL 

 

ÀMBIT 

Situat per sota de l’avinguda Ntra. Sra. de l’Assumpció, entre el carrer Ramon Llull i Guifré el Pilós. 

OBJECTIUS 

Definir l’ordenació de l’àmbit, amb la qualificació del Mas de Pasqual com a equipament públic, i 
distribuir l’aprofitament urbanístic atorgat a l’ambit. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       2,8336 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   5% 

Equipament   E    -   25% 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    12 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes i Equipaments. Comprèn la cessió per a sistema d’Equipaments de l’edifici del Mas de Pasqual. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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PMU 39        MAS DE PASQUAL 
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PMU 48        EQ. JESÚS I MARIA 

 

ÀMBIT 

L’àmbit és discontinu i està format, en primer lloc, per una parcel·la situada al costat de l’església 
de Jesús i Maria i, per l’altra per uns terrenys situats en el front del riu. 

OBJECTIUS 

facilitar una nova ordenació, que alliberi d’edificació els terrenys situats a la vora del riu i concentri 
l’edificació residencial en els terrenys a l’entorn de la església. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,4600 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   - 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   40% 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,70 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    50 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa al Sistema 
d’Equipaments. 
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PMU 48        EQ. JESÚS I MARIA 
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PMU 49          RIU TER 

 

ÀMBITS 

Situat al final del carrer riu Ter, tocant al riu, al final de la zona urbana de Jesús i Maria. 

OBJECTIUS 

Reordenació de l’àmbit, amb la situació dels espais lliures en el front del riu. Es dibuixa de manera 
orientativa l’estructura del sistema viari, que ha de tancar l’ordenació alineada a vial d’aquesta 
zona del nucli urbà 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,7522 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   20% 

Zones verdes   V    -   15% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    15 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes i Equipaments. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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PMU 49           RIU TER 
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PMU 51        MOLÍ DE MIRONS 1 

 

 

ÀMBIT 

Situat a l’extrem del casc urbà, a Molí de Mirons, tocant al riu. 

OBJECTIUS 

Possibilitar la implantació d’una àrea de dinamització turística hotelera. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,5917 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X       25% 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   22% 

ZONES 

Hoteler    A 2     

Eixample de Nucli   R 2a     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,50 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    0 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           no 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius. Comprèn la cessió per a sistema 
d’Equipaments de l’edifici històric del molí. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb el sector PMU 52, Amb aquest objectiu, 
amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del conjunt dels 
àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la funcionalitat de les 
xarxes de serveis 
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PMU 51        MOLÍ DE MIRONS 1 
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PMU 52        MOLÍ DE MIRONS 2 

 

 

ÀMBIT 

Situat a l’extrem del casc urbà, a Molí de Mirons, tocant al riu. 

OBJECTIUS 

Ordenar l’`rea residencial a banda i banda del carrer Amposta. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,1508 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   25% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Compatible: 

Cases urbanes   R 5     

Cases familiars   R 6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,20 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat Bruta   D    10 hab./Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

Els percentatges de sòl per a cessió de sistema són indicatius, amb caràcter de mínim pel que fa a Zones 
verdes. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb el sector PMU 51, Amb aquest objectiu, 
amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del conjunt dels 
àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la funcionalitat de les 
xarxes de serveis 
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PMU 52        MOLÍ DE MIRONS 2 
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UR 1          PASSATGE GENARO 

 

 

ÀMBIT 

Situat a la cruïlla entre el carrer Goles de l’Ebre i el passatge Genaro. 

OBJECTIUS 

Resoldre els problemes d’accessibilitat i de condició de parcel·la. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,1489 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   - 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Unifamiliar agrupada  R 5.1    0,1093 Ha  73,40% 

Nucli urbà   R 1.b    0,0395 Ha  26,60% 

 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 
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UR 1          PASSATGE GENARO 
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UR 2          SANT MARTÍ 

 

 

ÀMBIT 

Situat al final del carrer Sant Martí, per sota la carretera. 

OBJECTIUS 

Resoldre els problemes d’accessibilitat i de condició de parcel·la. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,3884 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,0171 Ha  4,40% 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Unifamiliar agrupada  R 5.1    0,3713 Ha  95,60% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 
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UR 2          SANT MARTÍ 
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UR 3      SANT ISIDRE / GOLES DE L’EBRE 

 

 

ÀMBIT 

Situat a la cruïlla entre els carrers Sant Isidre i Goles de l’Ebre. 

OBJECTIUS 

Resoldre els problemes d’accessibilitat i de condició de parcel·la. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,0315 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   - 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Nucli urbà   R 1b    0,0315 Ha  100% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 
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UR 3      SANT ISIDRE / GOLES DE L’EBRE 
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UR 4         BALMES NORD 

 

 

ÀMBIT 

Situat al nord del carrer Balmes, per sota de l’avinguda Goles de l’Ebre. 

OBJECTIUS 

Resoldre els problemes d’accessibilitat i de condició de parcel·la d’un conjunt de finques de mida 
molt reduïda. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,0883 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   - 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Hoteler / Restauració  A 2.a    0,0167 Ha   

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 
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UR 4         BALMES NORD 

 

 

 
E 1:1.000 (DIN A4) 
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UR 5          TRINQUET 

 

 

ÀMBIT 

Situat amb façana al carrer Trinquet. 

OBJECTIUS 

Resoldre els problemes d’accessibilitat i de condició de parcel·la d’un conjunt de finques de mida 
reduïda. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,2080 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   - 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Cases urbanes 1   R 5.1    0,2080 Ha  100% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 
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UR 5          TRINQUET 

 

 

 
E 1:1.000 (DIN A4) 
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UR 6                  PASSEIG REINOSA 1 

 

 

ÀMBIT 

Situat amb façana al passeig Reinosa, a l’alçada del carrer Constitució. 

OBJECTIUS 

Resoldre els problemes d’accessibilitat i de condició de parcel·la d’un conjunt de finques de mida 
reduïda. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,0772 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   - 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Residencial 2   R 4.2    0,0772 Ha  100% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 
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UR 6                  PASSEIG REINOSA 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 1:1.000 (DIN A4) 
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UR 7                  PASSEIG REINOSA 2 

 

ÀMBIT 

Situat amb façana al passeig Reinosa, a l’alçada del carrer Constitució. 

OBJECTIUS 

Resoldre els problemes d’accessibilitat i de condició de parcel·la d’un conjunt de finques de mida 
reduïda. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,0683 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   - 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Residencial 2   R 4.2    0,0683 Ha  100% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 
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UR 7                  PASSEIG REINOSA 2 
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UR 8                  PASSEIG REINOSA 3 

 

 

ÀMBIT 

Situat amb façana al passeig Reinosa, a l’alçada del carrer Constitució. 

OBJECTIUS 

Resoldre els problemes d’accessibilitat i de condició de parcel·la d’un conjunt de finques de mida 
reduïda. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,0453 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   - 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Residencial 2   R 4.2    0,0453 Ha  100% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 
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UR 8                  PASSEIG REINOSA 3 
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UR 9                  PASSEIG REINOSA 4 

 

 

ÀMBIT 

Situat amb façana al passeig Reinosa, a l’alçada del carrer Pablo Picasso. 

OBJECTIUS 

Resoldre els problemes d’accessibilitat i de condició de parcel·la d’un conjunt de finques de mida 
reduïda. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,1745 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   - 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Residencial 2   R 4.2    0,1745 Ha  100% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 
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UR 9                  PASSEIG REINOSA 4 
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UR 10          HAVANA 

 

 

ÀMBIT 

Situat amb façana al passeig Reinosa, a l’alçada del carrer Hernan Cortés. 

OBJECTIUS 

Resoldre els problemes d’accessibilitat i de condició de parcel·la d’un conjunt de finques de mida 
reduïda. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,2768 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   - 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Cases familiars 1   R 6.1    0,2768 Ha  100% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 
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UR 10          HAVANA 
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UR 11         ANTONI GAUDÍ 

 

 

ÀMBIT 

Situat amb façana al passeig Antoni Gaudí, a l’alçada de l’avinguda Esportiva. 

OBJECTIUS 

Resoldre els problemes d’accessibilitat i de condició de parcel·la d’un conjunt de finques de mida 
reduïda. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,0384 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   - 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Eixample del nucli  R 2a    0,0384 Ha  100% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 
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UR 11         ANTONI GAUDÍ 
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UR 12           NTRA. SRA ESPERANÇA 

 

 

ÀMBIT 

Situat amb façana al carrer Ntra. Sra. Esperança. 

OBJECTIUS 

Resoldre els problemes d’accessibilitat i de condició de parcel·la d’un conjunt de finques de mida 
reduïda. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,1396 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    0,0392 Ha  100% 

Zones verdes   V    -   - 

Equipament   E    -   - 

ZONES 

Cases urbanes 1   R 5.1    0,1004 Ha  100% 

SOSTRE MÀXIM 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

NOMBRE D’HABITATGES 

Segons aplicació dels paràmetres de zona. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        no 

HPP           no 

ALTRES 
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UR 12           NTRA. SRA ESPERANÇA 
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4.  SÒL URBANITZABLE DELIMITAT (SUD) 
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SUD 1          

 

ÀMBIT 

Situat al sud del nucli de Riumar, per sota dels sectors SUD2, SUD3 i SUD4 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de sòl destinat a activitat econòmica vinculada amb el turisme, hotel. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       5,8379 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   5% 

Zones verdes   V    -   45% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Hoteler, Restauració  A.2     

Lúdic i Comercial 

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,24 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    0 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació  

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           no 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit així com la millora de les condicions del nucli urbà de Riumar. 

Els usos hotelers es localitzaran en contacte a la zona urbanitzada existent al nord del sector. La 
situació dels terrenys destinats a sistema d’espais lliures és obligada.. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Condicions derivades de l’estudi d’avaluació ambiental 

En relació als espais lliures: 

En el sòl destinat a espai lliures no es realitzarà cap tipus de transformació del sòl, ni de la 
morfologia del terreny, ni cap tipus de plantació. Es conservarà la vegetació natural existent, 
conservant les comunitats de salicorniars pròpies de l’entorn natural on es troben localitzades, de 
forma que preservaran la seva funció ambiental i el seu paper connector per a les espècies 
faunístiques d’aquests hàbitats. 
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Es realitzarà una separació física entre la zona urbanitzada i els espais lliures mitjançant una tanca 
integrada en l’entorn per evitar l’accés de les persones, tant a nivell d’estructura com de materials 
utilitzats, permeable per a la fauna però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir l’accés 
a aquests ambients. 

Es preveurà una mesura d’erradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor presents en el 
sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el grau d’amenaça sobre les 
espècies autòctones i per als hàbitats d’interès comunitari. 
 
En relació a l’edificació:  
 
El projecte de l’edifici hoteler haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística.  

En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Criteri 19.2.1), les 
edificacions hauran de respondre a models i tipologies edificatòries pròpies de la zona, sense 
caure en la mera repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran materials d’acabament que 
presentin colors i textures que siguin harmònics amb el caràcter del paisatge deltaic i no 
introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva imatge dominant. 

Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social entre els diferents àmbits del sector a peu i 
amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests eixos haurà d’emfatitzar la seva integració 
paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel 
qual discorre cada tram.  

En totes les edificacions de nova construcció d’usos hotelers i comercials la qualificació 
d’eficiència energètica haurà de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que 
s’aprova el procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova 
construcció com existents.  

A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de 
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una puntuació 
mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels paràmetres contemplats en 
l’article 6.  
 

En relació a l’espai public:  

S’hauran de dissenyar totes les instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per 
una zona de protecció alta (E2) donat que es troba en contacte amb el límit del PEIN del Delta de 
l’Ebre a l’est del sector.  

Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu impacte 
lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors d’il·luminació 
associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons els textos normatius 
vigents en el moment del seu desenvolupament.  

El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos d’inundació 
i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl 
(minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i 
semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).  

L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització del 
mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en l’entorn i una 
selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, caldrà tenir en compte 
l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, especialment el risc d’inundació 
i la intensitat i freqüència de les onades de calor.  

En relació al risc d’inundabilitat:  

En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament derivat, es 
seguiran els criteris de la publicació “Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local” de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).  

Mesura compensatòria 
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La mesura de compensació proposada per l’EAE consisteix en la restauració ambiental i 
recuperació de les condicions ecològiques de l’espai connector dels erms del “Niño perdido” situat 
a l’oest de la urbanització de Riumar en contacte amb la línia de costa 
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SUD 1          

 

 
 
E 1:4.000 (DIN A4) 
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SUD 2          

 

 

ÀMBIT 

Situat al sud del nucli de Riumar, entre aquest i el sector SUD1 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de sòl destinat a ús residencial i acabar de configurar el nucli de Riumar pel seu 
costat sud-est. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       3,9293 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   30% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,2 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    15 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació  

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit així com la millora de les condicions del nucli urbà de Riumar. 

La situació dels terrenys destinats a sistema d’espais lliures és obligada.. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Condicions derivades de l’estudi d’avaluació ambiental 

En relació als espais lliures: 

En el sòl destinat a espai lliures no es realitzarà cap tipus de transformació del sòl, ni de la 
morfologia del terreny, ni cap tipus de plantació. Es conservarà la vegetació natural existent, 
conservant les comunitats de salicorniars pròpies de l’entorn natural on es troben localitzades, de 
forma que preservaran la seva funció ambiental i el seu paper connector per a les espècies 
faunístiques d’aquests hàbitats. 

Es realitzarà una separació física entre la zona urbanitzada i els espais lliures mitjançant una tanca 
integrada en l’entorn per evitar l’accés de les persones, tant a nivell d’estructura com de materials 
utilitzats, permeable per a la fauna però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir l’accés 
a aquests ambients. 
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En els jardins associats a les noves construccions residencials i zones enjardinades de vials no es 
permetrà la plantació d’espècies exòtiques invasores i espècies no autòctones i no adaptades a 
l’entorn. Es potenciarà la plantació de les següents espècies: Tamariu (Tamarix canariensis), 
Garric (Quercus coccifera), Llentiscle (Pistacia lentiscus) i Margalló (Chamaerops humulis).  

Es preveurà una mesura d’eradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor presents en el 
sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el grau d’amenaça sobre les 
espècies autòctones i per als hàbitats d’interès comunitari.  

En relació a l’edificació:  

Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, amb preferència per la 
tipologia d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície destina a zones  
 
El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística.  

En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Criteri 19.2.1), les 
edificacions hauran de respondre a models i tipologies edificatòries pròpies de la zona, sense 
caure en la mera repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran materials d’acabament que 
presentin colors i textures que siguin harmònics amb el caràcter del paisatge deltaic i no 
introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva imatge dominant. 

Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social entre els diferents àmbits del sector a peu i 
amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests eixos haurà d’emfatitzar la seva integració 
paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel 
qual discorre cada tram.  

En totes les edificacions de nova construcció d’usos hotelers i comercials la qualificació 
d’eficiència energètica haurà de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que 
s’aprova el procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova 
construcció com existents.  

A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de 
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una puntuació 
mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels paràmetres contemplats en 
l’article 6.  

En relació a l’espai public:  

S’hauran de dissenyar totes les instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per 
una zona de protecció alta (E2) donat que es troba en contacte amb el límit del PEIN del Delta de 
l’Ebre a l’est del sector.  

Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu impacte 
lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors d’il·luminació 
associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons els textos normatius 
vigents en el moment del seu desenvolupament.  

El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos d’inundació 
i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl 
(minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i 
semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).  

L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització del 
mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en l’entorn i una 
selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, caldrà tenir en compte 
l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, especialment el risc d’inundació 
i la intensitat i freqüència de les onades de calor.  

En relació al risc d’inundabilitat:  

En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament derivat, es 
seguiran els criteris de la publicació “Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local” de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).  
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Mesura compensatòria 

La mesura de compensació proposada per l’EAE consisteix en la restauració ambiental i 
recuperació de les condicions ecològiques de l’espai connector dels erms del “Niño perdido” situat 
a l’oest de la urbanització de Riumar en contacte amb la línia de costa 
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SUD 2          
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E 1:2000 (DIN A4) 
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SUD 3       

 

 

ÀMBIT 

Situat al sud del nucli de Riumar, entre aquest i el sector SUD1 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de sòl destinat a ús residencial i acabar de configurar el nucli de Riumar pel seu 
costat sud-est. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       3,6596 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   18 

Zones verdes   V    -   10 

Equipament   E    -   5 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,2 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    15 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació  

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit així com la millora de les condicions del nucli urbà de Riumar. 

La situació dels terrenys destinats a sistema d’espais lliures és obligada.. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Condicions derivades de l’estudi d’avaluació ambiental 

En relació als espais lliures: 

En el sòl destinat a espai lliures no es realitzarà cap tipus de transformació del sòl, ni de la 
morfologia del terreny, ni cap tipus de plantació. Es conservarà la vegetació natural existent, 
conservant les comunitats de salicorniars pròpies de l’entorn natural on es troben localitzades, de 
forma que preservaran la seva funció ambiental i el seu paper connector per a les espècies 
faunístiques d’aquests hàbitats. 

Es realitzarà una separació física entre la zona urbanitzada i els espais lliures mitjançant una tanca 
integrada en l’entorn per evitar l’accés de les persones, tant a nivell d’estructura com de materials 
utilitzats, permeable per a la fauna però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir l’accés 
a aquests ambients. 
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En els jardins associats a les noves construccions residencials i zones enjardinades de vials no es 
permetrà la plantació d’espècies exòtiques invasores i espècies no autòctones i no adaptades a 
l’entorn. Es potenciarà la plantació de les següents espècies: Tamariu (Tamarix canariensis), 
Garric (Quercus coccifera), Llentiscle (Pistacia lentiscus) i Margalló (Chamaerops humulis). 

Es preveurà una mesura d’eradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor presents en el 
sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el grau d’amenaça sobre les 
espècies autòctones i per als hàbitats d’interès comunitari.  

En relació a l’edificació:  

Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, amb preferència per la 
tipologia d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície destina a zones  
 
El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística.  

En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Criteri 19.2.1), les 
edificacions hauran de respondre a models i tipologies edificatòries pròpies de la zona, sense 
caure en la mera repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran materials d’acabament que 
presentin colors i textures que siguin harmònics amb el caràcter del paisatge deltaic i no 
introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva imatge dominant. 

Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social entre els diferents àmbits del sector a peu i 
amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests eixos haurà d’emfatitzar la seva integració 
paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel 
qual discorre cada tram.  

En totes les edificacions de nova construcció d’usos hotelers i comercials la qualificació 
d’eficiència energètica haurà de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que 
s’aprova el procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova 
construcció com existents.  

A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de 
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una puntuació 
mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels paràmetres contemplats en 
l’article 6.  

En relació a l’espai public:  

S’hauran de dissenyar totes les instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per 
una zona de protecció alta (E2) donat que es troba en contacte amb el límit del PEIN del Delta de 
l’Ebre a l’est del sector.  

Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu impacte 
lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors d’il·luminació 
associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons els textos normatius 
vigents en el moment del seu desenvolupament.  

El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos d’inundació 
i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl 
(minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i 
semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).  

L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització del 
mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en l’entorn i una 
selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, caldrà tenir en compte 
l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, especialment el risc d’inundació 
i la intensitat i freqüència de les onades de calor.  

En relació al risc d’inundabilitat:  

En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament derivat, es 
seguiran els criteris de la publicació “Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local” de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).  
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Mesura compensatòria 

La mesura de compensació proposada per l’EAE consisteix en la restauració ambiental i 
recuperació de les condicions ecològiques de l’espai connector dels erms del “Niño perdido” situat 
a l’oest de la urbanització de Riumar en contacte amb la línia de costa 
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SUD 3       
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E 1:2.000 (DIN A4) 
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SUD 4          

 

ÀMBIT 

Situat al sud del nucli de Riumar, entre aquest i el sectors SUD1 I SUD5 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de sòl destinat a ús residencial, compatible amb l’ús comercial, millorar la zona 
d’accés a l’àmbit acabar de configurar el nucli de Riumar pel seu costat sud. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       5,1159 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   20% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

Comercial   A.2b 

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,3 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    15 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit així com la millora de les condicions del nucli urbà de Riumar. 

La situació dels terrenys destinats a sistema d’espais lliures és obligada.. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Condicions derivades de l’estudi d’avaluació ambiental 

En relació als espais lliures: 

En el sòl destinat a espai lliures no es realitzarà cap tipus de transformació del sòl, ni de la 
morfologia del terreny, ni cap tipus de plantació. Es conservarà la vegetació natural existent, 
conservant les comunitats de salicorniars pròpies de l’entorn natural on es troben localitzades, de 
forma que preservaran la seva funció ambiental i el seu paper connector per a les espècies 
faunístiques d’aquests hàbitats. 

Es realitzarà una separació física entre la zona urbanitzada i els espais lliures mitjançant una tanca 
integrada en l’entorn per evitar l’accés de les persones, tant a nivell d’estructura com de materials 
utilitzats, permeable per a la fauna però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir l’accés 
a aquests ambients. 
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En els jardins associats a les noves construccions residencials i zones enjardinades de vials no es 
permetrà la plantació d’espècies exòtiques invasores i espècies no autòctones i no adaptades a 
l’entorn. Es potenciarà la plantació de les següents espècies: Tamariu (Tamarix canariensis), 
Garric (Quercus coccifera), Llentiscle (Pistacia lentiscus) i Margalló (Chamaerops humulis). 

Es preveurà una mesura d’eradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor presents en el 
sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el grau d’amenaça sobre les 
espècies autòctones i per als hàbitats d’interès comunitari.  

En relació a l’edificació:  

Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, amb preferència per la 
tipologia d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície destina a zones  
 
El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística.  

En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Criteri 19.2.1), les 
edificacions hauran de respondre a models i tipologies edificatòries pròpies de la zona, sense 
caure en la mera repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran materials d’acabament que 
presentin colors i textures que siguin harmònics amb el caràcter del paisatge deltaic i no 
introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva imatge dominant. 

Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social entre els diferents àmbits del sector a peu i 
amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests eixos haurà d’emfatitzar la seva integració 
paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel 
qual discorre cada tram.  

En totes les edificacions de nova construcció d’usos hotelers i comercials la qualificació 
d’eficiència energètica haurà de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que 
s’aprova el procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova 
construcció com existents.  

A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de 
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una puntuació 
mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels paràmetres contemplats en 
l’article 6.  

En relació a l’espai public:  

S’hauran de dissenyar totes les instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per 
una zona de protecció alta (E2) donat que es troba en contacte amb el límit del PEIN del Delta de 
l’Ebre a l’est del sector.  

Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu impacte 
lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors d’il·luminació 
associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons els textos normatius 
vigents en el moment del seu desenvolupament.  

El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos d’inundació 
i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl 
(minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i 
semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).  

L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització del 
mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en l’entorn i una 
selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, caldrà tenir en compte 
l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, especialment el risc d’inundació 
i la intensitat i freqüència de les onades de calor.  

En relació al risc d’inundabilitat:  

En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament derivat, es 
seguiran els criteris de la publicació “Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local” de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).  
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Mesura compensatòria 

La mesura de compensació proposada per l’EAE consisteix en la restauració ambiental i 
recuperació de les condicions ecològiques de l’espai connector dels erms del “Niño perdido” situat 
a l’oest de la urbanització de Riumar en contacte amb la línia de costa 
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SUD 4          
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SUD 5           

 

ÀMBIT 

Situat al sud-oest del nucli de Riumar, entre aquest i el sectors SUD4 I SUD6 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de sòl destinat a ús residencial, compatible amb l’ús comercial, millorar la zona 
d’accés a l’àmbit acabar de configurar el nucli de Riumar pel seu costat sud-oest. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       5,0292 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   15% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

Comercial   A.2b 

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,3 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    15 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit així com la millora de les condicions del nucli urbà de Riumar. 

La situació dels terrenys destinats a sistema d’espais lliures és obligada.. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Condicions derivades de l’estudi d’avaluació ambiental 

En relació als espais lliures: 

En el sòl destinat a espai lliures no es realitzarà cap tipus de transformació del sòl, ni de la 
morfologia del terreny, ni cap tipus de plantació. Es conservarà la vegetació natural existent, 
conservant les comunitats de salicorniars pròpies de l’entorn natural on es troben localitzades, de 
forma que preservaran la seva funció ambiental i el seu paper connector per a les espècies 
faunístiques d’aquests hàbitats. 

Es realitzarà una separació física entre la zona urbanitzada i els espais lliures mitjançant una tanca 
integrada en l’entorn per evitar l’accés de les persones, tant a nivell d’estructura com de materials 
utilitzats, permeable per a la fauna però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir l’accés 
a aquests ambients. 
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En els jardins associats a les noves construccions residencials i zones enjardinades de vials no es 
permetrà la plantació d’espècies exòtiques invasores i espècies no autòctones i no adaptades a 
l’entorn. Es potenciarà la plantació de les següents espècies: Tamariu (Tamarix canariensis), 
Garric (Quercus coccifera), Llentiscle (Pistacia lentiscus) i Margalló (Chamaerops humulis). 

Es preveurà una mesura d’eradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor presents en el 
sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el grau d’amenaça sobre les 
espècies autòctones i per als hàbitats d’interès comunitari.  

En relació a l’edificació:  

Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, amb preferència per la 
tipologia d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície destina a zones  
 
El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística.  

En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Criteri 19.2.1), les 
edificacions hauran de respondre a models i tipologies edificatòries pròpies de la zona, sense 
caure en la mera repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran materials d’acabament que 
presentin colors i textures que siguin harmònics amb el caràcter del paisatge deltaic i no 
introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva imatge dominant. 

Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social entre els diferents àmbits del sector a peu i 
amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests eixos haurà d’emfatitzar la seva integració 
paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel 
qual discorre cada tram.  

En totes les edificacions de nova construcció d’usos hotelers i comercials la qualificació 
d’eficiència energètica haurà de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que 
s’aprova el procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova 
construcció com existents.  

A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de 
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una puntuació 
mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels paràmetres contemplats en 
l’article 6.  

En relació a l’espai public:  

S’hauran de dissenyar totes les instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per 
una zona de protecció alta (E2) donat que es troba en contacte amb el límit del PEIN del Delta de 
l’Ebre a l’est del sector.  

Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu impacte 
lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors d’il·luminació 
associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons els textos normatius 
vigents en el moment del seu desenvolupament.  

El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos d’inundació 
i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl 
(minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i 
semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).  

L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització del 
mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en l’entorn i una 
selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, caldrà tenir en compte 
l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, especialment el risc d’inundació 
i la intensitat i freqüència de les onades de calor.  

En relació al risc d’inundabilitat:  

En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament derivat, es 
seguiran els criteris de la publicació “Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local” de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).  

Mesura compensatòria 
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La mesura de compensació proposada per l’EAE consisteix en la restauració ambiental i 
recuperació de les condicions ecològiques de l’espai connector dels erms del “Niño perdido” situat 
a l’oest de la urbanització de Riumar en contacte amb la línia de costa 
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SUD 5           

 

 

 
E 1:2.500 (DIN A4) 
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SUD 6           

 

 

ÀMBIT 

Situat al sud-oest del nucli de Riumar, entre aquest i el sectors SUD5 I SUD7 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de sòl destinat a ús residencial, millorar la zona d’accés a l’àmbit i acabar de 
configurar el nucli de Riumar pel seu costat sud-oest. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       4,3073 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   15% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,2 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    15 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit així com la millora de les condicions del nucli urbà de Riumar. 

La situació dels terrenys destinats a sistema d’espais lliures és obligada.. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Condicions derivades de l’estudi d’avaluació ambiental 

En relació als espais lliures: 

En el sòl destinat a espai lliures no es realitzarà cap tipus de transformació del sòl, ni de la 
morfologia del terreny, ni cap tipus de plantació. Es conservarà la vegetació natural existent, 
conservant les comunitats de salicorniars pròpies de l’entorn natural on es troben localitzades, de 
forma que preservaran la seva funció ambiental i el seu paper connector per a les espècies 
faunístiques d’aquests hàbitats. 

Es realitzarà una separació física entre la zona urbanitzada i els espais lliures mitjançant una tanca 
integrada en l’entorn per evitar l’accés de les persones, tant a nivell d’estructura com de materials 
utilitzats, permeable per a la fauna però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir l’accés 
a aquests ambients. 
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En els jardins associats a les noves construccions residencials i zones enjardinades de vials no es 
permetrà la plantació d’espècies exòtiques invasores i espècies no autòctones i no adaptades a 
l’entorn. Es potenciarà la plantació de les següents espècies: Tamariu (Tamarix canariensis), 
Garric (Quercus coccifera), Llentiscle (Pistacia lentiscus) i Margalló (Chamaerops humulis). 

Es preveurà una mesura d’eradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor presents en el 
sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el grau d’amenaça sobre les 
espècies autòctones i per als hàbitats d’interès comunitari.  

En relació a l’edificació:  

Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, amb preferència per la 
tipologia d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície destina a zones  
 
El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística.  

En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Criteri 19.2.1), les 
edificacions hauran de respondre a models i tipologies edificatòries pròpies de la zona, sense 
caure en la mera repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran materials d’acabament que 
presentin colors i textures que siguin harmònics amb el caràcter del paisatge deltaic i no 
introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva imatge dominant. 

Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social entre els diferents àmbits del sector a peu i 
amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests eixos haurà d’emfatitzar la seva integració 
paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel 
qual discorre cada tram.  

En totes les edificacions de nova construcció d’usos hotelers i comercials la qualificació 
d’eficiència energètica haurà de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que 
s’aprova el procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova 
construcció com existents.  

A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de 
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una puntuació 
mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels paràmetres contemplats en 
l’article 6.  

En relació a l’espai public:  

S’hauran de dissenyar totes les instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per 
una zona de protecció alta (E2) donat que es troba en contacte amb el límit del PEIN del Delta de 
l’Ebre a l’est del sector.  

Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu impacte 
lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors d’il·luminació 
associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons els textos normatius 
vigents en el moment del seu desenvolupament.  

El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos d’inundació 
i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl 
(minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i 
semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).  

L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització del 
mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en l’entorn i una 
selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, caldrà tenir en compte 
l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, especialment el risc d’inundació 
i la intensitat i freqüència de les onades de calor.  

En relació al risc d’inundabilitat:  

En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament derivat, es 
seguiran els criteris de la publicació “Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local” de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).  
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Mesura compensatòria 

La mesura de compensació proposada per l’EAE consisteix en la restauració ambiental i 
recuperació de les condicions ecològiques de l’espai connector dels erms del “Niño perdido” situat 
a l’oest de la urbanització de Riumar en contacte amb la línia de costa 
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SUD 6           
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E 1:2.500 (DIN A4) 

SUD 7           

 

ÀMBIT 

Situat al sud-oest del nucli de Riumar, entre aquest i el sectors SUD6, SUD8 i SUD9 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de sòl destinat a ús residencial millorar la zona d’accés a l’àmbit acabar de 
configurar el nucli de Riumar pel seu costat sud-oest. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       3,4041 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   10% 

Zones verdes   V    -   25% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,2 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    15 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit així com la millora de les condicions del nucli urbà de Riumar. 

La situació dels terrenys destinats a sistema d’espais lliures és obligada.. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Condicions derivades de l’estudi d’avaluació ambiental 

En relació als espais lliures: 

En el sòl destinat a espai lliures no es realitzarà cap tipus de transformació del sòl, ni de la 
morfologia del terreny, ni cap tipus de plantació. Es conservarà la vegetació natural existent, 
conservant les comunitats de salicorniars pròpies de l’entorn natural on es troben localitzades, de 
forma que preservaran la seva funció ambiental i el seu paper connector per a les espècies 
faunístiques d’aquests hàbitats. 

Es realitzarà una separació física entre la zona urbanitzada i els espais lliures mitjançant una tanca 
integrada en l’entorn per evitar l’accés de les persones, tant a nivell d’estructura com de materials 
utilitzats, permeable per a la fauna però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir l’accés 
a aquests ambients. 
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En els jardins associats a les noves construccions residencials i zones enjardinades de vials no es 
permetrà la plantació d’espècies exòtiques invasores i espècies no autòctones i no adaptades a 
l’entorn. Es potenciarà la plantació de les següents espècies: Tamariu (Tamarix canariensis), 
Garric (Quercus coccifera), Llentiscle (Pistacia lentiscus) i Margalló (Chamaerops humulis). 

Es preveurà una mesura d’eradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor presents en el 
sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el grau d’amenaça sobre les 
espècies autòctones i per als hàbitats d’interès comunitari.  

En relació a l’edificació:  

Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, amb preferència per la 
tipologia d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície destina a zones  
 
El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística.  

En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Criteri 19.2.1), les 
edificacions hauran de respondre a models i tipologies edificatòries pròpies de la zona, sense 
caure en la mera repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran materials d’acabament que 
presentin colors i textures que siguin harmònics amb el caràcter del paisatge deltaic i no 
introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva imatge dominant. 

Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social entre els diferents àmbits del sector a peu i 
amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests eixos haurà d’emfatitzar la seva integració 
paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel 
qual discorre cada tram.  

En totes les edificacions de nova construcció d’usos hotelers i comercials la qualificació 
d’eficiència energètica haurà de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que 
s’aprova el procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova 
construcció com existents.  

A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de 
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una puntuació 
mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels paràmetres contemplats en 
l’article 6.  

En relació a l’espai public:  

S’hauran de dissenyar totes les instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per 
una zona de protecció alta (E2) donat que es troba en contacte amb el límit del PEIN del Delta de 
l’Ebre a l’est del sector.  

Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu impacte 
lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors d’il·luminació 
associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons els textos normatius 
vigents en el moment del seu desenvolupament.  

El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos d’inundació 
i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl 
(minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i 
semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).  

L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització del 
mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en l’entorn i una 
selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, caldrà tenir en compte 
l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, especialment el risc d’inundació 
i la intensitat i freqüència de les onades de calor.  

En relació al risc d’inundabilitat:  

En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament derivat, es 
seguiran els criteris de la publicació “Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local” de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).  
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Mesura compensatòria 

La mesura de compensació proposada per l’EAE consisteix en la restauració ambiental i 
recuperació de les condicions ecològiques de l’espai connector dels erms del “Niño perdido” situat 
a l’oest de la urbanització de Riumar en contacte amb la línia de costa 
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SUD 7           

 

 

 
E 1:2.000 (DIN A4) 
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SUD 8           

 

ÀMBIT 

Situat al sud-oest del nucli de Riumar, entre aquest i el sectors SUD4 I SUD6 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de sòl destinat a ús per a activitat turística, hotel de molt baixa densitat, i acabar 
de configurar el nucli de Riumar pel seu costat sud-oest. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       14,6374 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   2% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Hoteler, Restauració  A.2     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,02 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    0 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació  

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           no 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit així com la millora de les condicions del nucli urbà de Riumar. 

La situació dels terrenys destinats a sistema d’espais lliures és obligada.. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Condicions derivades de l’estudi d’avaluació ambiental 

En relació als espais lliures: 

En el sòl destinat a espai lliures no es realitzarà cap tipus de transformació del sòl, ni de la 
morfologia del terreny, ni cap tipus de plantació. Es conservarà la vegetació natural existent, 
conservant les comunitats de salicorniars pròpies de l’entorn natural on es troben localitzades, de 
forma que preservaran la seva funció ambiental i el seu paper connector per a les espècies 
faunístiques d’aquests hàbitats. 

Es realitzarà una separació física entre la zona urbanitzada i els espais lliures mitjançant una tanca 
integrada en l’entorn per evitar l’accés de les persones, tant a nivell d’estructura com de materials 
utilitzats, permeable per a la fauna però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir l’accés 
a aquests ambients. 



 Aprovació Inicial. Juliol 2018 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM de Deltebre 
II. FITXES NORMATIVES                                
170 

En els jardins associats a les noves construccions residencials i zones enjardinades de vials no es 
permetrà la plantació d’espècies exòtiques invasores i espècies no autòctones i no adaptades a 
l’entorn. Es potenciarà la plantació de les següents espècies: Tamariu (Tamarix canariensis), 
Garric (Quercus coccifera), Llentiscle (Pistacia lentiscus) i Margalló (Chamaerops humulis). 

Es preveurà una mesura d’eradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor presents en el 
sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el grau d’amenaça sobre les 
espècies autòctones i per als hàbitats d’interès comunitari.  

En relació a l’edificació:  

L’hotel annex a la llacuna artificial del sector haurà de complir criteris d’Integració paisatgística 
d’acord amb l’entorn natural on s’ubica  
 
Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, amb preferència per la 
tipologia d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície destina a zones  
 
El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística.  

En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Criteri 19.2.1), les 
edificacions hauran de respondre a models i tipologies edificatòries pròpies de la zona, sense 
caure en la mera repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran materials d’acabament que 
presentin colors i textures que siguin harmònics amb el caràcter del paisatge deltaic i no 
introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva imatge dominant. 

Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social entre els diferents àmbits del sector a peu i 
amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests eixos haurà d’emfatitzar la seva integració 
paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel 
qual discorre cada tram.  

En totes les edificacions de nova construcció d’usos hotelers i comercials la qualificació 
d’eficiència energètica haurà de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que 
s’aprova el procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova 
construcció com existents.  

A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de 
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una puntuació 
mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels paràmetres contemplats en 
l’article 6.  

En relació a l’espai public:  

S’hauran de dissenyar totes les instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per 
una zona de protecció alta (E2) donat que es troba en contacte amb el límit del PEIN del Delta de 
l’Ebre a l’est del sector.  

Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu impacte 
lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors d’il·luminació 
associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons els textos normatius 
vigents en el moment del seu desenvolupament.  

El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos d’inundació 
i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl 
(minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i 
semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).  

L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització del 
mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en l’entorn i una 
selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, caldrà tenir en compte 
l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, especialment el risc d’inundació 
i la intensitat i freqüència de les onades de calor.  

En relació al risc d’inundabilitat:  
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En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament derivat, es 
seguiran els criteris de la publicació “Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local” de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).  

Mesura compensatòria 

La mesura de compensació proposada per l’EAE consisteix en la restauració ambiental i 
recuperació de les condicions ecològiques de l’espai connector dels erms del “Niño perdido” situat 
a l’oest de la urbanització de Riumar en contacte amb la línia de costa 
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SUD 8           

 

 

 
E 1:4.000 (DIN A4) 
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SUD 9           

 

ÀMBIT 

Situat al sud-oest del nucli de Riumar, entre aquest i el sectors SUD7 i SUD10 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de sòl destinat a ús residencial millorar la zona d’accés a l’àmbit acabar de 
configurar el nucli de Riumar pel seu costat sud-oest. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       2,9239 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   10% 

Zones verdes   V    -   25% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,2 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    15 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació  

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit així com la millora de les condicions del nucli urbà de Riumar. 

La situació dels terrenys destinats a sistema d’espais lliures és obligada.. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Condicions derivades de l’estudi d’avaluació ambiental 

En relació als espais lliures: 

En el sòl destinat a espai lliures no es realitzarà cap tipus de transformació del sòl, ni de la 
morfologia del terreny, ni cap tipus de plantació. Es conservarà la vegetació natural existent, 
conservant les comunitats de salicorniars pròpies de l’entorn natural on es troben localitzades, de 
forma que preservaran la seva funció ambiental i el seu paper connector per a les espècies 
faunístiques d’aquests hàbitats. 

Es realitzarà una separació física entre la zona urbanitzada i els espais lliures mitjançant una tanca 
integrada en l’entorn per evitar l’accés de les persones, tant a nivell d’estructura com de materials 
utilitzats, permeable per a la fauna però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir l’accés 
a aquests ambients. 
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En els jardins associats a les noves construccions residencials i zones enjardinades de vials no es 
permetrà la plantació d’espècies exòtiques invasores i espècies no autòctones i no adaptades a 
l’entorn. Es potenciarà la plantació de les següents espècies: Tamariu (Tamarix canariensis), 
Garric (Quercus coccifera), Llentiscle (Pistacia lentiscus) i Margalló (Chamaerops humulis). 

Es preveurà una mesura d’eradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor presents en el 
sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el grau d’amenaça sobre les 
espècies autòctones i per als hàbitats d’interès comunitari.  

En relació a l’edificació:  

Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, amb preferència per la 
tipologia d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície destina a zones  
 
El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística.  

En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Criteri 19.2.1), les 
edificacions hauran de respondre a models i tipologies edificatòries pròpies de la zona, sense 
caure en la mera repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran materials d’acabament que 
presentin colors i textures que siguin harmònics amb el caràcter del paisatge deltaic i no 
introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva imatge dominant. 

Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social entre els diferents àmbits del sector a peu i 
amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests eixos haurà d’emfatitzar la seva integració 
paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel 
qual discorre cada tram.  

En totes les edificacions de nova construcció d’usos hotelers i comercials la qualificació 
d’eficiència energètica haurà de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que 
s’aprova el procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova 
construcció com existents.  

A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de 
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una puntuació 
mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels paràmetres contemplats en 
l’article 6.  

En relació a l’espai public:  

S’hauran de dissenyar totes les instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per 
una zona de protecció alta (E2) donat que es troba en contacte amb el límit del PEIN del Delta de 
l’Ebre a l’est del sector.  

Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu impacte 
lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors d’il·luminació 
associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons els textos normatius 
vigents en el moment del seu desenvolupament.  

El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos d’inundació 
i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl 
(minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i 
semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).  

L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització del 
mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en l’entorn i una 
selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, caldrà tenir en compte 
l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, especialment el risc d’inundació 
i la intensitat i freqüència de les onades de calor.  

En relació al risc d’inundabilitat:  

En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament derivat, es 
seguiran els criteris de la publicació “Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local” de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).  

Mesura compensatòria 
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La mesura de compensació proposada per l’EAE consisteix en la restauració ambiental i 
recuperació de les condicions ecològiques de l’espai connector dels erms del “Niño perdido” situat 
a l’oest de la urbanització de Riumar en contacte amb la línia de costa 
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SUD 10           

 

 

ÀMBIT 

Situat a l’oest del nucli de Riumar, entre aquest i el sectors SUD9, tancant el nucli pel costat de 
ponent 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de sòl destinat a ús residencial i terciari hoteler, i acabar de configurar el nucli de 
Riumar pel seu costat oest. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       18,8976 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   30% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6  

Hoteler i Serveis   A.2    

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB  Hoteler i serveis 0,1 m2st/m2sl 

      Residencial 0,1 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha (sobre l’àmbit total) 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació  

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit així com la millora de les condicions del nucli urbà de Riumar. 

La situació dels terrenys destinats a sistema d’espais lliures és obligada. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Condicions derivades de l’estudi d’avaluació ambiental 

En relació als espais lliures: 

En el sòl destinat a espai lliures no es realitzarà cap tipus de transformació del sòl, ni de la 
morfologia del terreny, ni cap tipus de plantació. Es conservarà la vegetació natural existent, 
conservant les comunitats de salicorniars pròpies de l’entorn natural on es troben localitzades, de 
forma que preservaran la seva funció ambiental i el seu paper connector per a les espècies 
faunístiques d’aquests hàbitats. 
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Es realitzarà una separació física entre la zona urbanitzada i els espais lliures mitjançant una tanca 
integrada en l’entorn per evitar l’accés de les persones, tant a nivell d’estructura com de materials 
utilitzats, permeable per a la fauna però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir l’accés 
a aquests ambients. 

En els jardins associats a les noves construccions residencials i zones enjardinades de vials no es 
permetrà la plantació d’espècies exòtiques invasores i espècies no autòctones i no adaptades a 
l’entorn. Es potenciarà la plantació de les següents espècies: Tamariu (Tamarix canariensis), 
Garric (Quercus coccifera), Llentiscle (Pistacia lentiscus) i Margalló (Chamaerops humulis). 

Es preveurà una mesura d’eradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor presents en el 
sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el grau d’amenaça sobre les 
espècies autòctones i per als hàbitats d’interès comunitari.  

En relació a l’edificació:  

Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, amb preferència per la 
tipologia d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície destina a zones  
 
El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística.  

En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Criteri 19.2.1), les 
edificacions hauran de respondre a models i tipologies edificatòries pròpies de la zona, sense 
caure en la mera repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran materials d’acabament que 
presentin colors i textures que siguin harmònics amb el caràcter del paisatge deltaic i no 
introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva imatge dominant. 

Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social entre els diferents àmbits del sector a peu i 
amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests eixos haurà d’emfatitzar la seva integració 
paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel 
qual discorre cada tram.  

En totes les edificacions de nova construcció d’usos hotelers i comercials la qualificació 
d’eficiència energètica haurà de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que 
s’aprova el procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova 
construcció com existents.  

A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de 
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una puntuació 
mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels paràmetres contemplats en 
l’article 6.  

En relació a l’espai public:  

S’hauran de dissenyar totes les instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per 
una zona de protecció alta (E2) donat que es troba en contacte amb el límit del PEIN del Delta de 
l’Ebre a l’est del sector.  

Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu impacte 
lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors d’il·luminació 
associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons els textos normatius 
vigents en el moment del seu desenvolupament.  

El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos d’inundació 
i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl 
(minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i 
semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).  

L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització del 
mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en l’entorn i una 
selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, caldrà tenir en compte 
l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, especialment el risc d’inundació 
i la intensitat i freqüència de les onades de calor.  

En relació al risc d’inundabilitat:  
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En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament derivat, es 
seguiran els criteris de la publicació “Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local” de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).  

Mesura compensatòria 

La mesura de compensació proposada per l’EAE consisteix en la restauració ambiental i 
recuperació de les condicions ecològiques de l’espai connector dels erms del “Niño perdido” situat 
a l’oest de la urbanització de Riumar en contacte amb la línia de costa 
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SUD 11          

 

ÀMBIT 

L’àmbit està situat a Barracot, per sota de l’Av. Goles de l’Ebre i fins la façana amb el riu, en forma 
de ventall. Es correspon a part dels terrenys de l’antiga DU4 Sant Joan. 

OBJECTIUS 

La proposta del POUM per a l’àmbit de Sant Joan consisteix en delimitar un conjunt d’àmbits més 
petits que agrupin un nombre limitat de propietats, coherents des del punt de vista del nivell 
d’urbanització, que facilitin el seu desenvolupament. El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons 
els paràmetres establerts en la normativa per la clau R6 i R5, zona d’urbà tradicional. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       2,9625 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

La situació dels terrenys destinats a sistema d’espais lliures és obligada. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors SUD 12 i SUD 13. Amb 
aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç 
del conjunt dels 3 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la 
funcionalitat de les xarxes de serveis. 
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ÀMBIT 

L’àmbit està situat a Barracot, per sota de l’Av. Goles de l’Ebre i fins la façana amb el riu, en forma 
de ventall. Es correspon a part dels terrenys de l’antiga DU4 Sant Joan. 

OBJECTIUS 

La proposta del POUM per a l’àmbit de Sant Joan consisteix en delimitar un conjunt d’àmbits més 
petits que agrupin un nombre limitat de propietats, coherents des del punt de vista del nivell 
d’urbanització, que facilitin el seu desenvolupament. El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons 
els paràmetres establerts en la normativa per la clau R6 i R5, zona d’urbà tradicional. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,6098 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors SUD 11 i SUD 13. Amb 
aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç 
del conjunt dels 3 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la 
funcionalitat de les xarxes de serveis. 
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ÀMBIT 

L’àmbit està situat a Barracot, per sota de l’Av. Goles de l’Ebre i fins la façana amb el riu, en forma 
de ventall. Es correspon a part dels terrenys de l’antiga DU4 Sant Joan. 

OBJECTIUS 

La proposta del POUM per a l’àmbit de Sant Joan consisteix en delimitar un conjunt d’àmbits més 
petits que agrupin un nombre limitat de propietats, coherents des del punt de vista del nivell 
d’urbanització, que facilitin el seu desenvolupament. El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons 
els paràmetres establerts en la normativa per la clau R6 i R5, zona d’urbà tradicional. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       2,7331 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

La situació dels terrenys destinats a sistema d’espais lliures s’ha de fer en front al riu. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors SUD 11 i SUD 12. Amb 
aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç 
del conjunt dels 3 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la 
funcionalitat de les xarxes de serveis. 

 



 Aprovació Inicial. Juliol 2018 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM de Deltebre 
II. FITXES NORMATIVES                                
187 

SUD 13          

 

 

 
E 1:2.500 (DIN A4) 



 Aprovació Inicial. Juliol 2018 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM de Deltebre 
II. FITXES NORMATIVES                                
188 

SUD 14          

 

ÀMBIT 

L’àmbit està situat a la part central del nucli urbà, per sota de la carretera TV3454 i a ponent del 
carrer Girona, en la zona denominada Parellada.  

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys aptes per a la implantació de sòl residencial, per atendre les 
necessitats del municipi., destinats a us residencial de baixa densitat 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       2,9119 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.4, R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        15% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors SUD 15, SUD 16, SUD 17 i 
SUD 18. Amb aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a 
nivell d’avanç del conjunt dels 3 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de 
cessió i la funcionalitat de les xarxes de serveis. 
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ÀMBIT 

L’àmbit està situat a la part central del nucli urbà, per sota de la carretera TV3454 i a ponent del 
carrer Girona, en la zona denominada Parellada.  

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys aptes per a la implantació de sòl residencial, per atendre les 
necessitats del municipi., destinats a us residencial de baixa densitat 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       2,4523 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        15% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors SUD 14, SUD 16, SUD 17 i 
SUD 18. Amb aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a 
nivell d’avanç del conjunt dels 3 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de 
cessió i la funcionalitat de les xarxes de serveis.
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ÀMBIT 

L’àmbit està situat a la part central del nucli urbà, per sota de la carretera TV3454 i a ponent del 
carrer Girona, en la zona denominada Parellada.  

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys aptes per a la implantació de sòl residencial, per atendre les 
necessitats del municipi., destinats a us residencial de baixa densitat 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       2,4135 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        15% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors SUD 14, SUD 15, SUD 17 i 
SUD 18. Amb aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a 
nivell d’avanç del conjunt dels 3 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de 
cessió i la funcionalitat de les xarxes de serveis.
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ÀMBIT 

L’àmbit està situat a la part central del nucli urbà, per sota de la carretera TV3454 i a ponent del 
carrer Girona, en la zona denominada Parellada.  

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys aptes per a la implantació de sòl residencial, per atendre les 
necessitats del municipi., destinats a us residencial de baixa densitat 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,7719 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        15% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors SUD 14, SUD 15, SUD 16 i 
SUD 18. Amb aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a 
nivell d’avanç del conjunt dels 3 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de 
cessió i la funcionalitat de les xarxes de serveis.
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ÀMBIT 

L’àmbit està situat a la part central del nucli urbà, per sota de la carretera TV3454 i a ponent del 
carrer Girona, en la zona denominada Parellada.  

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys aptes per a la implantació de sòl residencial, per atendre les 
necessitats del municipi., destinats a us residencial de baixa densitat 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       3,3570 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        15% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors SUD 14, SUD 15, SUD 16 i 
SUD 17. Amb aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a 
nivell d’avanç del conjunt dels 3 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de 
cessió i la funcionalitat de les xarxes de serveis.
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ÀMBIT 

L’àmbit està situat al sud de l’avinguda Robert Graupera, a ponent del carrer Girona. Forma part 
del que en les Normes anteriors era la DU3 Sant Lluís. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys adequats per les necessitats d’habitatge. Definir les condicions que 
facilitin la gestió d’aquest àmbit de sòl urbanitzable. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,3115 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors SUD 20, SUD 21, SUD 22, 
SUD 23 i SUD 24. Amb aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi 
previ a nivell d’avanç del conjunt dels 5 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels 
sòls de cessió i la funcionalitat de les xarxes de serveis
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ÀMBIT 

L’àmbit està situat al sud de l’avinguda Robert Graupera, a ponent del carrer Girona. Forma part 
del que en les Normes anteriors era la DU3 Sant Lluís. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys adequats per les necessitats d’habitatge. Definir les condicions que 
facilitin la gestió d’aquest àmbit de sòl urbanitzable. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,4906 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors SUD 19, SUD 21, SUD 22, 
SUD 23 i SUD 24. Amb aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi 
previ a nivell d’avanç del conjunt dels 5 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels 
sòls de cessió i la funcionalitat de les xarxes de serveis 
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ÀMBIT 

L’àmbit està situat al sud de l’avinguda Robert Graupera, a ponent del carrer Girona. Forma part 
del que en les Normes anteriors era la DU3 Sant Lluís. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys adequats per les necessitats d’habitatge. Definir les condicions que 
facilitin la gestió d’aquest àmbit de sòl urbanitzable. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,3009 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors SUD 19, SUD 20, SUD 22, 
SUD 23 i SUD 24. Amb aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi 
previ a nivell d’avanç del conjunt dels 5 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels 
sòls de cessió i la funcionalitat de les xarxes de serveis 
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ÀMBIT 

L’àmbit està situat al sud de l’avinguda Robert Graupera, a ponent del carrer Girona. Forma part 
del que en les Normes anteriors era la DU3 Sant Lluís. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys adequats per les necessitats d’habitatge. Definir les condicions que 
facilitin la gestió d’aquest àmbit de sòl urbanitzable. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,2148 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors SUD 19, SUD 20, SUD 21, 
SUD 23 i SUD 24. Amb aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi 
previ a nivell d’avanç del conjunt dels 5 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels 
sòls de cessió i la funcionalitat de les xarxes de serveis 
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ÀMBIT 

L’àmbit està situat al sud de l’avinguda Robert Graupera, a ponent del carrer Girona. Forma part 
del que en les Normes anteriors era la DU3 Sant Lluís. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys adequats per les necessitats d’habitatge. Definir les condicions que 
facilitin la gestió d’aquest àmbit de sòl urbanitzable. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,2770 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors SUD 19, SUD 20, SUD 21, 
SUD 22 i SUD 24. Amb aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi 
previ a nivell d’avanç del conjunt dels 5 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels 
sòls de cessió i la funcionalitat de les xarxes de serveis 
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ÀMBIT 

L’àmbit està situat al sud de l’avinguda Robert Graupera, a ponent del carrer Girona. Forma part 
del que en les Normes anteriors era la DU3 Sant Lluís. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys adequats per les necessitats d’habitatge. Definir les condicions que 
facilitin la gestió d’aquest àmbit de sòl urbanitzable. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,1988 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb els sectors SUD 19, SUD 20, SUD 21, 
SUD 22 i SUD 23. Amb aquest objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi 
previ a nivell d’avanç del conjunt dels 5 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels 
sòls de cessió i la funcionalitat de les xarxes de serveis 
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ÀMBIT 

L’àmbit està situat al sud de l’avinguda de la Pau, a Hortets. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys adequats per les necessitats d’habitatge. Definir les condicions que 
facilitin la gestió d’aquest àmbit de sòl urbanitzable. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       3,2516 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació  

Cessió d’aprofitament urbanístic        15% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 
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ÀMBIT 

L’àmbit està situat al sud de l’avinguda de la Pau, a Hortets. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys adequats per les necessitats d’habitatge. Definir les condicions que 
facilitin la gestió d’aquest àmbit de sòl urbanitzable. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,4168 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació  

Cessió d’aprofitament urbanístic        15% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb el sector SUD 27. Amb aquest objectiu, 
amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del conjunt dels 2 
àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la funcionalitat de les 
xarxes de serveis 
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ÀMBIT 

L’àmbit està situat al sud de l’avinguda de la Pau, a Hortets. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys adequats per les necessitats d’habitatge. Definir les condicions que 
facilitin la gestió d’aquest àmbit de sòl urbanitzable. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       2,306 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació  

Cessió d’aprofitament urbanístic        15% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb el sector SUD 26. Amb aquest objectiu, 
amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del conjunt dels 2 
àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la funcionalitat de les 
xarxes de serveis 



 Aprovació Inicial. Juliol 2018 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM de Deltebre 
II. FITXES NORMATIVES                                
215 

SUD 27          

 

 

 
E 1:2.000 (DIN A4) 



 Aprovació Inicial. Juliol 2018 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM de Deltebre 
II. FITXES NORMATIVES                                
216 

SUD 28          

 

 

ÀMBIT 

L’àmbit està situat al sud de l’avinguda Robert Graupera, a ponent del carrer Girona. Forma part 
del que en les Normes anteriors era la DU3 Sant Lluís. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys adequats per les necessitats d’habitatge. Definir les condicions que 
facilitin la gestió d’aquest àmbit de sòl urbanitzable. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,5228 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació  

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb el sector SUD 29 i 30. Amb aquest 
objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del 
conjunt dels 3 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la 
funcionalitat de les xarxes de serveis 
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ÀMBIT 

L’àmbit està situat al sud de l’avinguda Robert Graupera, a ponent del carrer Girona. Forma part 
del que en les Normes anteriors era la DU3 Sant Lluís. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys adequats per les necessitats d’habitatge. Definir les condicions que 
facilitin la gestió d’aquest àmbit de sòl urbanitzable. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,9013 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb el sector SUD 28 i 30. Amb aquest 
objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del 
conjunt dels 3 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la 
funcionalitat de les xarxes de serveis 
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ÀMBIT 

L’àmbit està situat al sud de l’avinguda Robert Graupera, a ponent del carrer Girona. Forma part 
del que en les Normes anteriors era la DU3 Sant Lluís. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys adequats per les necessitats d’habitatge. Definir les condicions que 
facilitin la gestió d’aquest àmbit de sòl urbanitzable. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,4556 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        10% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb el sector SUD 28 i 29. Amb aquest 
objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del 
conjunt dels 3 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la 
funcionalitat de les xarxes de serveis 
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ÀMBIT 

L’àmbit està situat al nord de l’avinguda de la Pau, a Hortets. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys adequats per les necessitats d’habitatge. Definir les condicions que 
facilitin la gestió d’aquest àmbit de sòl urbanitzable. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,9320 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        15% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb el sector SUD 32 i 33. Amb aquest 
objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del 
conjunt dels 3 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la 
funcionalitat de les xarxes de serveis 
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ÀMBIT 

L’àmbit està situat al nord de l’avinguda de la Pau, a Hortets. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys adequats per les necessitats d’habitatge. Definir les condicions que 
facilitin la gestió d’aquest àmbit de sòl urbanitzable. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,6366 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        15% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb el sector SUD 31 i 33. Amb aquest 
objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del 
conjunt dels 3 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la 
funcionalitat de les xarxes de serveis 
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ÀMBIT 

L’àmbit està situat al nord de l’avinguda de la Pau, a Hortets. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys adequats per les necessitats d’habitatge. Definir les condicions que 
facilitin la gestió d’aquest àmbit de sòl urbanitzable. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       0,6549 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Residencial aïllat i agrupat  R.5 i R.6     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,25 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    10 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: compensació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        15% 

HPP           30% 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent. Els usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Amb caràcter general no s’admeten les 
plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de 
la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb el sector SUD 31 i 32. Amb aquest 
objectiu, amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del 
conjunt dels 3 àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la 
funcionalitat de les xarxes de serveis 
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ÀMBIT 

Es tracta d’un àmbit de sòl urbanitzable delimitat, situat al nord del nucli urbà, com a extensió 
natural del polígon industrial cap a ponent. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys adequats per les necessitats de dinamització econòmica. Definir les 
condicions que facilitin la gestió d’aquest àmbit de sòl urbanitzable. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       7,3188 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Industrial i Serveis  A.1 i A.2     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,7 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    0 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        15% 

HPP           no 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Amb caràcter general no s’admeten les plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al 
previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb el sector SUD I2. Amb aquest objectiu, 
amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del conjunt dels 2 
àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la funcionalitat de les 
xarxes de serveis 
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ÀMBIT 

Es tracta d’un àmbit de sòl urbanitzable delimitat, situat al nord del nucli urbà, com a extensió 
natural del polígon industrial cap a ponent. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys adequats per les necessitats de dinamització econòmica. Definir les 
condicions que facilitin la gestió d’aquest àmbit de sòl urbanitzable. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       6,5110 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Industrial i Serveis  A.1 i A.2     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,7 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    0 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        15% 

HPP           no 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Amb caràcter general no s’admeten les plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al 
previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb el sector SUD I1. Amb aquest objectiu, 
amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del conjunt dels 2 
àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la funcionalitat de les 
xarxes de serveis 
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ÀMBIT 

Es tracta d’un àmbit de sòl urbanitzable delimitat, situat al nord del nucli urbà, com a extensió 
natural del polígon industrial cap a ponent. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys adequats per les necessitats de dinamització econòmica, compatibles 
amb l’habitatge. Definir les condicions que facilitin la gestió d’aquest àmbit de sòl urbanitzable. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       2,4906 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Industrial i Serveis  A.1 i A.2     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,7 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    0 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        15% 

HPP           no 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Amb caràcter general no s’admeten les plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al 
previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb el sector SUD I4. Amb aquest objectiu, 
amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del conjunt dels 2 
àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la funcionalitat de les 
xarxes de serveis 
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ÀMBIT 

Es tracta d’un àmbit de sòl urbanitzable delimitat, situat al nord del nucli urbà, com a extensió 
natural del polígon industrial cap a ponent. 

OBJECTIUS 

Dotar al municipi de terrenys adequats per les necessitats de dinamització econòmica, compatibles 
amb l’habitatge. Definir les condicions que facilitin la gestió d’aquest àmbit de sòl urbanitzable. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Superfície total       1,9568 Ha  100% 

SISTEMES 

Vialitat    X    -   15% 

Zones verdes   V    -   10% 

Equipament   E    -   5% 

ZONES 

Industrial i Serveis  A.1 i A.2     

SOSTRE MÀXIM 

Índex d’Edificabilitat Bruta  IEB    0,7 m2st/m2sl 

NOMBRE D’HABITATGES 

Densitat    D    0 hab/Ha 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ 

Sistema d’actuació       Reparcel·lació: cooperació 

Cessió d’aprofitament urbanístic        15% 

HPP           no 

ALTRES 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les cotes 
d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada en front el risc 
d’inundació de l’àmbit i no ha de suposar un empitjorament de les condicions en front el mateix risc 
de l’entorn. 

Amb caràcter general no s’admeten les plantes soterrades, a no ser que es doni compliment al 
previst a l’article 221 ‘Plantes soterrani’ de la Normativa del POUM. 

Aquest sector s’ha de planificar de manera coherent amb el sector SUD I3. Amb aquest objectiu, 
amb caràcter previ al seu desenvolupament, cal un estudi previ a nivell d’avanç del conjunt dels 2 
àmbits, per tal de garantir la coherència i continuïtat dels sòls de cessió i la funcionalitat de les 
xarxes de serveis 
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5.  PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS (PEU) i PROJECTES 
D’ACTUACIONS ESPECÍFIQUES (PAU) EN SÒL NO 
URBANITZABLE  
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PEU 1          EL GARXAL 

 

 

ÀMBIT 

Situat a l’esquerra de la desembocadura del riu Ebre. 

OBJECTIUS 

El POUM reconeix i manté la vigència del Pla especial d’interès del Garxal, aprovat definitivament 
el 8 de novembre de 2010 i publicat al DOGC de 14 de març de 2011. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Les que estableix el PEU vigent. 
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PEU 2         DELTAVENTUR 

 

 

ÀMBIT 

Situat entre la carretera de Riumar i el riu Ebre. Constitueixen l’àmbit les parcel·les núm. 31 i 32 
del polígon 36. Referències cadastrals 43181A036000320000OF i 43181A036000310000OT 

OBJECTIUS 

Manteniment i millora de l’activitat existent, autoritzada segons Pla especial. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Les que estableix el PEU vigent. 
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PEU 3       CASELLES GUARDACANALS 

 

 

ÀMBIT 

Situat adossat al canal de l’esquerra de l’Ebre. Constitueix l’àmbit la parcel·la núm. 85 del polígon 
19. Referència cadastral 43181A019000850000OU 

OBJECTIUS 

El POUM reconeix i manté la vigència del Pla especial urbanístic de les Caselles dels Guardacanals del 
canal de l'esquerra de l'Ebre , aprovat definitivament el 29 de juliol de 2014 i publicat al DOGC de 9 
d’octubre de 2014 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Les que estableix el PEU vigent. 
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PEU 4         AULA NATURA 

 

 

ÀMBIT 

Constitueix l’àmbit la parcel·la núm. 195 del polígon 40. Referència cadastral 
43181A040001950000OQ 

OBJECTIUS 

El POUM reconeix i manté la vigència del Pla especial urbanístic de reforma d'un edifici per a una aula 
natura situat al polígon 40, parcel.la 195, aprovat definitivament el 22 de novembre de 2012 i publicat 
al DOGC de 30 d’octubre de 2014 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Les que estableix el PEU vigent. 

 
 



 Aprovació Inicial. Juliol 2018 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal - POUM de Deltebre 
II. FITXES NORMATIVES                                
241 

 

PEU / PAU 5       GOSSERA MUNICIPAL 

 

 

ÀMBIT 

Constitueix l’àmbit la parcel·la núm. 66 del polígon 1. Referència cadastral 
43181A001000660000OP 
 
OBJECTIUS 

Ordenar la implantació de les instal·lacions necessàries per a l’ús de gossera municipal. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

El Pla especial concretarà l’àmbit i definirà les condicions d’ordenació i de les instal·lacions 
necessàries per a l’activitat, tenint en compte l’emplaçament, la naturalesa de sòl no urbanitzable, 
les afectacions sectorials i la correcta implantació paisatgística. 

La tramitació serà la establerta en el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en funció de les característiques del projecte. 
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PEU 6         ARROSSAIRES 

 

 

ÀMBIT 

Constitueix l’àmbit la parcel·la núm. 180 del polígon 22. Referència cadastral 
43181A022001800000OS 
 
OBJECTIUS 

Ordenar la implantació de les instal·lacions necessàries per a l’activitat agrícola. 

 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

El Pla especial concretarà l’àmbit i definirà les condicions d’ordenació i de les instal·lacions 
necessàries per a l’activitat, tenint en compte l’emplaçament, la naturalesa de sòl no urbanitzable, 
les afectacions sectorials i la correcta implantació paisatgística. 
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PEU 7          PONT DE REI 

 

 

ÀMBIT 

Constitueix l’àmbit les parcel·les núm. 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 i 36 del polígon 65. Referència 
cadastral 43181A065000280000OY,  43181A065000290000OG,  43181A065000310000OY, 
43181A065000320000OG,  43181A065000330000OQ,  43181A065000340000OP, 
43181A065000350000OL i 43181A065000360000OT. 
 
OBJECTIUS 

Continuar amb la tramitació del PEU a tràmit, segons les condicions establertes. Possibilitar la rehabilitació 
de les construccions existents. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

Continuar amb la tramitació del Pla especial, segons les condicions establertes als acords de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme. S’estableix un termini de 4 anys per a la finalització del tràmit i la 
consolidació de l’activitat. 
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PEU 8          DELTA HOTEL 

 

 

ÀMBIT 

Constitueix l’àmbit les parcel·les núm. 45 del polígon 71. Referència cadastral 
002500100CF01B0001DP i 43181A071000450000OS 
 
OBJECTIUS 

Ordenar la implantació de les instal·lacions necessàries per a l’activitat implantada legalment. 

 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

El Pla especial concretarà l’àmbit i definirà les condicions d’ordenació i de les instal·lacions 
necessàries per a l’activitat, tenint en compte l’emplaçament, la naturalesa de sòl no urbanitzable, 
les afectacions sectorials i la correcta implantació paisatgística. 
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PEU 9         CÀMPING AUBE 

 

 

ÀMBIT 

Constitueix l’àmbit la parcel·la amb referència cadastral 8502901CF1180S0001TF, situada a la zona 
del Garxal 
 
OBJECTIUS 

Ordenar la implantació de les instal·lacions necessàries per a l’activitat  

 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

El Pla especial concretarà l’àmbit i definirà les condicions d’ordenació i de les instal·lacions 
necessàries per a l’activitat, tenint en compte l’emplaçament, la naturalesa de sòl no urbanitzable, 
les afectacions sectorials i la correcta implantació paisatgística. 
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PEU / PAU 10        CAMP DE TIR 

 

 

ÀMBIT 

Constitueix l’àmbit les parcel·les núm. 11, 13 i 86 del polígon 37, amb referència cadastral 
43181A037000110000OO, 43181A037000130000OR i 43181A037000860000OS 
OBJECTIUS 

Ordenar la implantació de les instal·lacions necessàries per a les activitats de camp de tir, zona 
d’ensinistrament de gossos i aeròdrom.  

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

El Pla especial concretarà l’àmbit i definirà les condicions d’ordenació i de les instal·lacions 
necessàries per a l’activitat, tenint en compte l’emplaçament, la naturalesa de sòl no urbanitzable, 
les afectacions sectorials i la correcta implantació paisatgística. 

La tramitació serà la establerta en el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en funció de les característiques del projecte. 
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PEU 11        PAS DE BARQUES 

 

 

ÀMBIT 

Constitueix l’àmbit les parcel·les núm. 37, 39, 57 i 59 del polígon 35, amb referència cadastral 
43181A035000370000OZ,  43181A035000390000OH,  43181A035000570000OO  i 
43181A035000590000OR 
 
OBJECTIUS 

Ordenar les implantacions existents i les instal·lacions necessàries per a les activitats vinculades amb el 
turisme i l’embarcador del Pas de Barques.  

 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

El Pla especial concretarà l’àmbit i definirà les condicions d’ordenació i de les instal·lacions 
necessàries per a l’activitat, tenint en compte l’emplaçament, la naturalesa de sòl no urbanitzable, 
les afectacions sectorials i la correcta implantació paisatgística. 
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PEU / PAU 12     PLATJA MARQUESA / FANGAR 

 

 

ÀMBIT 

Constitueix l’àmbit les parcel·les núm. 119 del polígon 33 i 6 del polígon 77, amb referència 
cadastral 43181A033001190000OW i 43181A077000060000OB 
 
OBJECTIUS 

Ordenar els accessos necessaris, atenent a la singularitat del lloc i a la legislació sectorial en matèria de 
costes i protecció del medi natural.  

 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

El Pla especial concretarà l’àmbit i definirà les condicions d’ordenació i de les instal·lacions 
necessàries per a l’activitat, tenint en compte l’emplaçament, la naturalesa de sòl no urbanitzable, 
les afectacions sectorials i la correcta implantació paisatgística. 

La tramitació serà la establerta en el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en funció de les característiques del projecte. 
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PEU / PAU 13    EMBARCADOR OLMOS / ST. JOAN 

 

 

ÀMBIT 

Constitueix l’àmbit les parcel·les núm. 119 del polígon 56 i 195 del polígon 55, amb referència 
cadastral 43181A056001190000OR i 43181A055001950000OB 
 
OBJECTIUS 

Ordenar les implantacions existents i les instal·lacions necessàries per a les activitats vinculades amb el 
turisme, la Cofradia de Pescadors Sant Joan i l’embarcador Olmos. 

 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

El Pla especial concretarà l’àmbit i definirà les condicions d’ordenació i de les instal·lacions 
necessàries per a l’activitat, tenint en compte l’emplaçament, la naturalesa de sòl no urbanitzable, 
les afectacions sectorials i la correcta implantació paisatgística. 

La tramitació serà la establerta en el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en funció de les característiques del projecte. 
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PEU / PAU 14      EMBARCADOR GARRIGA 

 

 

ÀMBIT 

Constitueix l’àmbit les parcel·les situades en sòl no urbanitzable, però amb façana al carrer del 
Carme núm. 36 al 40. amb referència cadastral 7197301CF0079N0001KM, 
7197302CF0079N0001RM i 7197303CF0079N0001DM   
 
OBJECTIUS 

Ordenar les implantacions existents i les instal·lacions necessàries per a les activitats vinculades amb el 
turisme i l’embarcador Olmos. 

 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

El Pla especial concretarà l’àmbit i definirà les condicions d’ordenació i de les instal·lacions 
necessàries per a l’activitat, tenint en compte l’emplaçament, la naturalesa de sòl no urbanitzable, 
les afectacions sectorials i la correcta implantació paisatgística. 

La tramitació serà la establerta en el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en funció de les característiques del projecte. 
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PEU 15        PORT ILLA DE MAR 

 

 

ÀMBIT 

Constitueix l’àmbit el del port de l’Illa de Mar, dibuixat en els plànols d’ordenació.   
 
OBJECTIUS 

Ordenar les implantacions existents i possibilitar les millores en les instal·lacions necessàries per a les 
activitats pròpies actuals. 

 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

El Pla especial concretarà l’àmbit i definirà les condicions d’ordenació i de les instal·lacions 
necessàries per a l’activitat, tenint en compte l’emplaçament, la naturalesa de sòl no urbanitzable, 
les afectacions sectorials i la correcta implantació paisatgística. 

 


