Joan Baptiste Miró Raduà, Secretari de l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre, Comarca de La
Ribera d'Ebre.
CERTIFICO:
Que segons consta a l’arxiu municipal, el Ple d’aquest ajuntament, en la sessió extraordinària
del dia 29 de gener de 2021, va prendre el següent acord:
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"7. Aprovació inicial de la modificació puntual de normes subsidiàries de planejament referent a
la regulació d'usos i adaptació del sòl no urbanitzable
Fets
2.1. La Comissió d’Urbanisme de Tarragona va aprovar definitivament el 7/05/1997 les Normes
Subsidiàries de Planejament de Riba-roja d’Ebre.
2.2. El 8/07/2005 la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va donar conformitat al Text
refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Riba-roja d’Ebre, sent la
norma d’aplicació, així com les successives modificacions puntuals que s’han fet sobre la
mateixa.
2.3. El Ple de l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre, en sessió extraordinària de data 15 de
setembre de 2017, va aprovar l’Avanç de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries
referent a la regulació del sòl no urbanitzable, amb l’objecte d’adequar la regulació del sòl no
urbanitzable a les directrius dels plans territorials vigents i establir una regulació del SNU que
tingui la consideració de “normativa específica de l’espai a protegir”.
2.4. En la sessió de 17 d’octubre de 2017, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’
Ebre, va emetre informe sobre l’Avanç de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament, per regular els usos i l'adaptació del SNU al PTPTE, de Riba-roja d'Ebre, a l’
efecte de l’informe urbanístic i territorial previst a l’article 86 bis i a la disposició transitòria
divuitena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’
agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, amb les
següents observacions:
5.1 Valoració territorial
Pel que fa al sistema d’espais oberts, la proposta de l’Avanç recull tant gràficament com
normativa les categories previstes en el PTPTE per al municipi de Riba-roja d’Ebre (sòl de
protecció preventiva, sòl de protecció especial i sòl de protecció especial inclòs en PEIN i
xarxa Natura 2000). Així mateix, s’observa que es proposa una regulació molt
concreta de la zona amb regulació d’ús (clau 26) que en part se situa en PEIN i xarxa
Natura 2000 (clau 26a) on es preveuen els usos de pesca, càmping, embarcadors
turístics, embarcadors esportius i lleure. En aquestes zones hi ha diverses
instal·lacions turístiques construïdes als anys 90 lligades al turisme fluvial (lloguer d’
embarcacions amb pernoctació, campaments per a la pesca del silur, embarcadors,
càmpings, zones de pícnic, etc). En aquest sentit, tal i com ja s’ha indiciat anteriorment,
amb aquesta regulació es preveu donar compliment a la Disposició transitòria 3a de
les Normes d’ordenació territorial on s’estableixen els usos no admissibles i
admissibles als espais que formen part del PEIN i/o xarxa Natura 2000 mentre no es
disposi de la regulació específica corresponent.
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Altrament, s’observa que es proposa incloure en la normativa urbanística les
determinacions referents al sistema d’espais oberts establertes en les Directrius de
paisatge del PTPTE.
Pel que fa al sistema d’infraestructures, s’observa que en la documentació gràfica de l’
Avanç no es recullen les determinacions referents a la nova via de connexió amb la Granja
d’Escarp ni la prolongació de la línia de ferrocarril com un tren tramvia. Per tant, cal
completar la documentació gràfica de la Modificació amb les determinacions sobre
el sistema d’infraestructures de mobilitat i transport previstes en el PTPTE.
5.2 Valoració urbanística
El municipi de Riba-roja d’Ebre, disposa d’uns valors paisatgístics, ecològics, naturals,
arquitectònics i culturals que necessiten que se’n garanteixi la seva preservació. Així
mateix, donada la proximitat dels embassaments de Riba-roja i Flix, també disposa d’una
activitat econòmica i turística vinculada al turisme fluvial i a la pesca del silur. A més, la
legislació urbanística ha deixat inaplicables moltes de les regulacions previstes per al sòl
no urbanitzable en les NSP de l’any 1997; i en el propi PTPTE, en l’article 1.16, s’estableix
que els planejaments urbanístics s’hi hauran d’anar adaptant progressivament i en la DA
1a del PDUCATTE també s’indica aquesta necessitat d’adaptació. Per tant, es considera
justificada la tramitació d’una Modificació de tota la regulació del sòl no urbanitzable per tal
d’adaptar-la a la legislació vigent i concretar la regulació de les edificacions admeses per
tal de preservar els valors existents. En aquest sentit, es considera que la Modificació
justifica la iniciativa, l’oportunitat i la conveniència en relació als interessos públics i privats
concurrents d’acord amb l’article 97 del TRLUC.
Pel que fa a les qualificacions previstes en sòl no urbanitzable, s’observa que d’una banda
es recullen part d’unes qualificacions molt concretes previstes en les NSP i que d’altra
banda se’n preveuen de noves per recollir les categories del PTPTE. No obstant això, en
alguns casos les qualificacions se superposen i pot ser que un sòls qualificats de
zona amb regulació d’ús (clau 26) siguin alhora zona d’espais naturals protegits
(clau 25a) i alhora zona de protecció especial (clau 24). Aquesta superposició de
qualificacions que gràficament s’entén prou bé per una superposició de trames i
colors, per contra normativament és més difícil de comprendre per no saber quina
de les tres qualificacions cal aplicar en cada cas concret. El més recomanable és
preveure una nomenclatura de qualificacions en format arbre on a partir de dues o
tres qualificacions principals es generin la resta.
Per tant, la normativa ha de contenir la regulació de cadascuna de les qualificacions
previstes en el sòl no urbanitzable en els mateixos termes que en la documentació
gràfica, definint-les i establint de forma concreta els usos admesos en cadascuna d’
elles.
Així mateix, s’observa que com a sistema general de serveis tècnics (clau 27)
únicament es qualifiquen els sòls on hi ha prevista la implantació d’un centre de
valorització i dipòsit de residus segons l’establert en el PEU corresponent, quan
també s’haurien de qualificar amb aquesta clau els sòls de les línies d’evacuació
dels parcs eòlics de la Terra Alta i dels parcs eòlics de la Terra Alta, Ribera d'Ebre,
Segrià i les Garrigues en coherència amb els PEUs corresponents. Per tant, cal
completar tant la documentació gràfica com la normativa amb la delimitació de la
totalitat dels sòls qualificats de sistema general de serveis tècnics (clau 27)
previstos en SNU.
Pel que fa a la normativa urbanística, a més de l’indicat anteriorment referent a la
regulació específica de cadascuna de les qualificacions, s’observen algunes
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incongruències o errades que cal esmenar com: la correlació dels títols i els articles,
la supressió de la reproducció literal de regulacions del PTPTE i la seva substitució
per únicament la seva remissió, la substitució de la referència a construccions
agropecuàries per construccions agrícoles, la supressió d’alguns articles amb
caràcter repetitiu, la supressió d’alguns paràgrafs sense caràcter normatiu, etc.
Pel que fa a la documentació, l’aportada dona compliment a l’article 59 del TLRUC. No
obstant això, cal completar-la amb plànols d’informació i en els plànols d’ordenació
cal indicar les diferents línies d’afectació respecte les carreteres i el ferrocarril. En
un altre ordre de coses, tot i que no és objecte de la Modificació, en els plànols d’
ordenació de l’Avanç s’observa que respecte els plànols d’ordenació de les NSP hi ha dos
ajustos en la delimitació del sòl urbà, un en la zona del Calvari i un altre en el límit amb el
riu Ebre. El primer ajust prové d’una Modificació puntual de les NSP de l’any 2014, però el
segon ajust no té cap justificació i suposa una important pèrdua de sòls qualificats de
sistema d’espais lliures (clau VP). Per tant, atès que no sembla objecte del document,
cal mantenir la delimitació del sòl urbà prevista en les NSP en el límit amb el riu Ebre.
Finalment, atès que es tracta únicament de l’Avanç, no s’aporta cap informe d’un
organisme sectorial. Per tant, tenint en compte l’àmbit i la proposta de la Modificació,
durant la tramitació de la corresponent Modificació caldrà sol·licitar els informes dels
organismes sectorials següents: Agència Catalana de l’Aigua, Oficina de Medi
Ambient de les Terres de l’Ebre, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de TES; Diputació
de Tarragona; Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació;
Departament de Cultura; Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre i Protecció
Civil del Departament d’Interior; i Departament d’Empresa i Ocupació.
Pel que fa a la modificació de la delimitació del sòl urbà, en el sí de la Comissió es
considera que es pot admetre aquesta modificació si es justifica en la memòria del
document, i sempre i quan es mantingui la qualificació dins del sistema d’espais lliures.
D’altra banda, en el sí de la Comissió, i a resultes de la petició del representant de l’
Administració General de l’Estat, s’indica que durant la tramitació del document caldrà
sol·licitar informe a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).
2.5. El 18 de desembre de 2017 l’Oficina de Medi Ambient dels Serveis territorials a les Terres
de l’Ebre va emetre informe en relació a l’abast de l’estudi ambiental estratègic, per establir els
principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris i els indicadors a aplicar en la
redacció del pla. La valoració, en resum, diu:
a) Valoració global del document inicial estratègic: Malgrat els continguts s’ajustin als
mínims que determina la Llei d’avaluació ambiental, el contingut i informació incorpora
una documentació ambiental molt succinta que no focalitza en els aspectes ambientals
claus.
b) Relació amb altres plans i programes: Ha de ser la Comissió Territorial d’Urbanisme
de les Terres de l’Ebre qui valori si la modificació suposa la regulació específica
corresponent i s’adequa a la legislació urbanística vigent, així com a les directrius del
planejament territorial i als criteris de desenvolupament urbanístic sostenible, tal com
descriu l’article 86 bis i la disposició transitòria divuitena de la Llei d’urbanisme.
c) Identificació dels elements ambientalment rellevant en l’àmbit del Pla: Si bé s’han
identificat els espais més rellevants des del punt de vista ambiental, hi ha altres que el
document no ha tingut en compte, com la presència de la llúdriga (Lutra lutra) i l’àliga
cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), i pel que fa a la flora les espècies Sternbergia

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Baptiste Miró Raduà - DNI ** (SIG) el dia 03/02/2021 a les 09:19:54 i ANTONIO SUÁREZ FRANQUET - DNI ** (SIG) el dia 03/02/2021 a les 12:01:39

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Riba-roja d'Ebre. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 731FD39FD66B40C791FB8275069A76EF i data d'emissió 03/02/2021 a les 12:04:48

colchiciflora, Moricandia moricandioides, Senecio aurícula. S’observa també, que
manca la valoració de la incidencia en la connectivitat ecològica atès que no s’han
definit els espais d’interès connector del municipi.
d) Objectius, criteris i indicadors ambientals per a l’elaboració del Pla: Descriu que no s’
assenyala cap objectiu ni criteri ambiental i, per tant, l’estudi ambiental estratègic haurà
d’establir els diferents objectius ambientals de forma jerarquitzada. En aquest sentit
haurà d’aprofundir en els quatre blocs següents: Model territorial i d’ocupació del sòl;
Cicle de l’aigua afeccions; Biodiversitat, connectivitat i patrimoni natural; Qualitat del
paisatge.
e) Validació de l’anàlisi d’alternatives. El document inicial estratègic no estudia cap
alternativa i caldria justificar l’elecció de l’alternativa adoptada prèvia comparació amb
altres de viables.
f) Valoració i viabilitat ambiental de l’alternativa adoptada per l’avanç. A més de la
proposta presentada caldrà estudiar les alternatives que es considerin raonables,
tècnica i ambientalment viables, avaluant els possibles efectes negatius en l’ordenació
proposada i les mesures previstes per reduir-les o prevenir-les.
2.6. En data XXX l’arquitecta municipal emet informe favorable amb la següent valoració:
Valoració
El document de l’Avanç tramitat el 2017 estava sotmès a avaluació ambiental i, per
tant, disposava d’un informe ambiental preliminar per tal que l'òrgan ambiental pogués
determinar el nivell de detall i grau d'especificació de l'informe de sostenibilitat
ambiental.
Sens perjudici del què pugui establir la normativa sobre avaluació ambiental de plans i
programes, l'informe ambiental preliminar, quan es tracti del planejament general ha de
contenir els aspectes assenyalats en les lletres a i b de l'article 70 del Reglament d’
urbanisme i, quan es tracti de plans urbanístics derivats, ha de contenir els aspectes
assenyalats en les lletres a i b de l'apartat 1 de l'article 100 del Reglament. La lletra b fa
referència a les alternatives d’ordenació proposades i en el cas que ens ocupa no se’n
va considerar. La proposta de la modificació es basava únicament en regular els usos i
el desenvolupament de les actuacions urbanístiques del sòl no urbanitzable del terme
municipal de Riba-roja d’Ebre, donant compliment a les disposicions del PTPTE, tant
pel que fa a les Normes d’ordenació territorial com als criteris específics de valoració
del paisatge, adequar la normativa en els àmbits PEIN i Xarxa Natura 2000 i regular els
usos d’aquets espais, d’acord amb la Disposició transitòria del PTPTE.
El document ambiental que es presenta identifica diverses alternatives entre les quals s’
ha escollit la 2, que és la que intervé en la totalitat del territori, la qual es justifica de
manera correcta d’acord amb el que determina l’apartat b de l’article 70 del Reglament
de la Llei d’urbanisme.
En compliment de l’informe de la Comissió territorial d’urbanisme, el nou document ha
modificat la nomenclatura de les claus, definint les següents:
Sòl de protecció preventiva

Zona agrícola

Clau 20

Sòl de protecció especial

Zona de protecció especial

Clau 24a

Sòl de protecció especial

Zona de protecció d’elements naturals

Clau 24b

Sòl de protecció especial

Zona de protecció del patrimoni

Clau 24c

Sòl de protecció especial

Zona amb regulació d’usos

Clau 24d
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Sòl de protecció especial

Zona amb regulació d’usos

Clau 24e

Sòl de protecció especial

Zona PEIN i/o Xarxa natura 2000

Clau 25a

Sòl de protecció especial

Zona PEIN i/o Xarxa natura 2000 amb regulació d’usos

Clau 25b

Sòl de protecció especial

Zona de protecció especial amb regulació d’usos

Clau 25c

Sòl de protecció especial

Sistema general de serveis tècnics

Clau 27

El sistema d’espais oberts del PTPTE, que correspon al sòl no urbanitzable, crea tres
subcategories: el sòl de protecció especial, que és sòl d’especial interès (identitari,
paisatgístic, social...), i s’impossibilita la seva incorporació al procés d’urbanització; el
sòl de protecció territorial, que és inadequat pel procés d’urbanització per localització,
topografia, connectivitat, vinculació a infraestructures o valors elevats però no
especials; i el sòl de protecció preventiva, que constitueix el SNU convencional,
susceptible d’incorporació al procés de transformació urbanística mitjançant la
modificació del planejament.
El càmping existent des dels anys 90 es troba en la clau 25c, i segons Pla territorial
parcial de les Terres de l’Ebre els terrenys estan inclosos en zona PEIN o Xarxa natura
2000. El Pla d'espais d'interès natural té com a objectius fonamentals establir un
sistema d’espais naturals protegits representatiu de la riquesa paisatgística i la
diversitat biològica del territori de Catalunya i, conseqüentment, donar-los una protecció
bàsica. La Xarxa Natura 2000 és un sistema europeu d’àrees protegides que deriva de
la Directiva 92/43/CEE d’hàbitats i de la Directiva 79/409/CEE sobre les aus, i es
compon de dos tipus d’espais: les zones especials de conservació (ZEC) i les zones d’
especial protecció per a les aus (ZEPA). A través del document objecte d’informe es
dona compliment a la Disposició transitòria 3a de les Normes d’ordenació territorial on s’
estableixen els usos no admissibles i admissibles als espais que formen part del PEIN i
/o xarxa Natura 2000 mentre no es disposi de la regulació específica corresponent.
Atès que aquest ús turístic, existent en aquest indret abans de l’aprovació del PTPTE,
disposarà de regulació es considerarà admès pel planejament malgrat quedi inclòs en
un espai protegit.
La normativa sectorial en matèria de turisme està continguda en el Decret 75/2020, de
4 d’agost, de turisme de Catalunya, i en la resolució MAH/4161/2010, de 20 de
desembre, per la qual s’estableixen els criteris ambientals per a l’atorgament del
distintiu de garantia de qualitat ambiental del càmping. En matèria de protecció civil, la
normativa que ho regula està continguda en el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual
s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es
fixa el contingut d'aquestes mesures. El càmping existent, si bé disposarà de regulació
específica perquè pugui ser admès, caldrà que s’adapti a la normativa vigent detallada
en el present paràgraf per tal que l’activitat es consideri legalment implantada. Així
mateix, caldrà definir les unitats d’acampada, els serveis, accessos i totes les
característiques tècniques que es requereixen per aquesta activitat.
En l’art. 31.5 de la present modificació es defineixen a grans trets com han de ser les
edificacions: Qualsevol construcció tindrà una alçària màxima de 4,0 m no permetentse més que planta baixa. Essent l’ocupació màxima del 5%. Excepcionalment i de
forma justificada es podrà autoritzar edificacions amb un màxim de 6,5 m d’alçada,
corresponent a planta baixa i pis, i també es descriuen les condicions d’ordenació dels
espais comuns.
En relació al càmping existent, i d’acord amb el que determina la Disposició addicional
dinovena del Text refós de la Llei d’urbanisme, per a poder mantenir l'activitat dels
càmpings legalment implantats a l'entrada en vigor de la present disposició addicional
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que, d'acord amb la legislació sectorial, es trobin en zones de risc d'inundació que
poden produir danys greus a les persones o els béns, els titulars han d'elaborar un pla
de gestió del risc i costejar i, si s'escau, executar les mesures correctores que siguin
necessàries per a prevenir els danys, de conformitat amb el pla especial urbanístic
tramitat amb aquesta finalitat. En aquest sentit, el càmping haurà de disposar dels
mecanismes necessaris per detectar i prevenir quan es pot produir una inundació que
sigui susceptible d’afectar-lo, i permetin assegurar la seva evacuació a una zona
segura. Per tant, caldrà que disposin d’un Pla d’autoprotecció (PAU) per protegir els
seus clients.
Pel que fa a la clau 27, com a Sistema general de Serveis tècnics s’engloba l’àrea del
centre de valorització i disposició de residus, que segons el planejament municipal
vigent de Riba-roja, es troba en sòl no urbanitzable, sense regulació específica, i
segons el Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre, en sòl de protecció especial, i
parcialment en sòl de protecció preventiva, concretament en part de l’àmbit del camí d’
accés.
L’àmbit d’aquesta activitat es troba regulat per un Pla especial urbanístic autònom per a
la qualificació del sistema urbanístic de serveis tècnics per a la implantació d’un centre
de valorització i dipòsit de residus tipus II, aprovat definitivament pel Conseller de
Territori i Sostenibilitat en data 17 d’abril de 2013 i publicat el 26 de novembre de 2012.
L’esmentat Pla especial urbanístic disposa d’un apartat normatiu que regula l’activitat
que s’hi desenvolupa i inclou la finca que té una extensió de 116,79ha, qualificada com
a sistema d’equipament comunitari de serveis tècnics (clau ST) i, a part, el camí de
Maials, d’una superfície de 8,85ha, qualificats com a sistema viari (clau SV). El present
document incorpora la normativa del PEU aprovat, el qual disposa del tots els informes
sectorials preceptius.
La resta de sistemes urbanístics del SNU són: el sistema general de serveis tècnics,
línies d’evacuació elèctrica dels parcs eòlics, al qual no se li assigna cap tipus de clau,
el sistema hidrogràfic, clau H, i els sistema xarxa ferroviària, que tampoc té cap clau
assignada.
La codificació i nomenclatura de la qualificació urbanística del sòl d’aquesta Modificació
de Normes subsidiàries de planejament s’hauria d’emmarcar en l’estructura bàsica de
codificació urbanística del Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) elaborat per la
Generalitat de Catalunya, per tal d’unificar criteris en la qualificació urbanística en tot
Catalunya. En aquest sentit, seria recomanable assignar claus als sistemes anteriors:
Clau ST-E, al Sistema tècnic que comprèn les línies d’evacuació elèctrica dels parcs
eòlics, Clau SF al Sistema Ferroviari.
Pel que fa al Sistema hidrogràfic (Clau SH), caldria remarcar que constitueixen aquest
sistema el conjunt de canals, rieres, torrents, làmines d’aigua, fonts naturals que
estructuren el paisatge, així com les diverses capes freàtiques del subsòl. Aquest sòl és
de titularitat pública.
A través del present instrument de planejament urbanístic es modifica la normativa i
altres aspectes que actualment apliquen en el sòl no urbanitzable del municipi, en
aquest sentit, tal com es descriu en l’article 102 del reglament d’urbanisme i en l’article
71 de la LUC, s’han de concretar els àmbits afectats i s’ha d’incorporar un plànol de
delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de
procediments. Aquest document no s’incorpora atès que es preveu que l’àmbit sigui tot
el que és objecte de la modificació, tal com justifica el document aportat en el punt 2 de
la memòria (pàgina 10). No obstant, tal com es descriu en l’art. 102.4, mentre estigui
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suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències, es poden tramitar
els instruments o atorgar llicències fonamentals en el règim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas
que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou
planejament, una vegada definitivament aprovat.
Pel que fa a la substancialitat o no de les modificacions introduïdes en el document que
es tramita, s’han introduït alguns canvis respecte l’anterior però són, bàsicament, per
donar compliment a l’informe emès en relació a l’abast de l’estudi ambiental estratègic
redactat per l’Oficina de Medi Ambient dels Serveis territorials a les Terres de l’Ebre i a l’
informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre sobre l’Avanç de
la modificació.
Ateses les consideracions anteriors i que la documentació aportada s’ajusta a les
determinacions de la normativa aplicable i disposa de tots els continguts exigibles,
sense perjudici del que digui l’informe jurídic preceptiu, informo favorablement la
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per a la regulació d’
usos i adaptació del sòl no urbanitzable al Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre,
el qual incorpora la documentació ambiental estratègica ordinària.
Es recomana incorporar la codificació i nomenclatura de la qualificació urbanística del
sòl del Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) elaborat per la Generalitat de Catalunya,
per tal d’unificar criteris en la qualificació urbanística en tot Catalunya, i per tant,
assignar claus al Sistema tècnic que comprèn les línies d’evacuació elèctrica dels parcs
eòlics i al Sistema ferroviari.
Pel que fa al Sistema hidrogràfic (Clau SH), caldria remarcar que constitueixen aquest
sistema el conjunt de canals, rieres, torrents, làmines d’aigua, fonts naturals que
estructuren el paisatge, així com les diverses capes freàtiques del subsòl. Aquest sòl és
de titularitat pública.
En cas que la corporació procedeixi a l’aprovació inicial del document objecte d’
informe, caldrà sol·licitar els informes dels organismes sectorials competents, tals com l’
Agència Catalana de l’Aigua, l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre, Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
del Departament de TES; Diputació de Tarragona; Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació; Departament de Cultura; Regió d’Emergències de les
Terres de l’Ebre i Protecció Civil del Departament d’Interior; i Departament d’Empresa i
Ocupació.
En data 26 de gener de 2021 el secretari municipal emet informe favorable.
Fonaments de dret
3.1. De conformitat amb l’art. 57.1 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), al no disposar de POUM, el Text
refós de les Normes Subsidiàries de Planejament és l’instrument d’ordenació urbanística
integral del territori i per tant un instrument de Planejament urbanístic general del municipi.
3.2. D’acord amb l’art. 117.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU), s’entén per modificació del Text
refós de les Normes Subsidiàries de Planejament, la introducció de qualsevol tipus de canvis
en les seves determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl i els sistemes
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generals, sempre que no comportin la seva revisió, que es defineix en l’art. 116 de la mateixa
norma com l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica o el model d’
ordenació o de classificació de sòl preestablertes.
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3.3. Seguint l’art. 118 de l’RLU, les modificacions de les NNSS han de contenir les
determinacions adequades a llur finalitat específica, d’acord amb les pròpies de la figura de
Planejament que es modifica, i han de:

a. Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que s’
introdueixen.
b. Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les
normes urbanístiques objecte de modificació.
c. Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació corresponents, les
determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que substitueixen els precedents.
d. Justificar el compliment, si és el cas, de l’increment de les reserves de sòl per a espais
lliures públics i equipaments públics de l’art. 100, apartats 1 a 3, del TRLU.
e. Incorporar l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada en els casos en què sigui
preceptiu, d’acord amb el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada.

3.4. D’acord amb l’art. 117.3 de l’RLU, la tramitació de les modificacions de les Normes
Subsidiàries segueix el mateix procediment establert per a la seva formació amb les
particularitats següents:
3.5. De conformitat amb l’art. 73 TRLU, els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les
figures d e Planejament urbanístic han de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació
de terrenys, d’edificació, de reforma, de rehabilitació o enderrocament de construccions, d’
instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals
connexes, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim
urbanístic, en el qual s’han de grafiar a l’escala adequada i amb detall i claredat suficients, d’
acord amb l’art. 102 de l’RLU. El plànol ha de restar a disposició del públic en les oficines de l’
Ajuntament al llarg del termini de suspensió (art. 102.3 del RLU). En tot cas, l’acord de
suspensió ha de ser publicat en el butlletí oficial de la província.
Cal determinar també l’abast de les llicències que se suspenen i, en tot cas, aquesta suspensió
no pot tenir una durada superior a dos anys.
Atenenet la memòria i l’infome de la tècnica la suspensió afecta a la tramitació dels instruments
urbanístics i l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma,
rehabilitació construcció o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació
d'activitats o usos concrets, i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la
legislació sectorial.
L’àrea afectada per la suspensió estarà prevista en una plànol adjunt.
No obstant, atenent l’art. 102.4 del Reglament d'urbanisme mentre estigui suspesa la tramitació
de procediments i l'atorgament de llicències en aplicació del que estableix l'art. 73.2 de la LUC,
es poden tramitar els instruments o atorgar llicències fonaments en el règim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que,
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per naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una
vegada definitivament aprovat.
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Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.

3.6. Pel que fa a la subjecció a avaluació ambiental estratègica de les modificacions de
planejament general, s'ha d'estar a allò que estableix la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de
simplificació de l'activitat administrativa i d'impuls de l'activitat econòmica a la seva DA 8a
relativa a les regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s'adapti a la Llei de l'Estat 21/2013.
En aquest cas es necessària aquesta avaluació ambiental estratègica ordinària, atenent que la
modificació pretén alterar la classificació o la qualificació urbanística del sòl no urbanitzable
(SNU) i comporta un canvi en els usos d’aquest sòl, i a més a més és necessària atenent que
es pretén entre d’altres regular construccions destinades a càmping i d’altres.
3.7. El Ple de l’Ajuntament aprovarà inicialment la modificació del Text refós de les Normes
Subsidiàries de Planejament i l’aprovació inicial de la Avaluació ambienta estratègica ordinària.
Aquest acord requereix la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de
conformitat amb l’article 47.2. ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
3.8. Aprovada inicialment la modificació del Text refós de les Normes Subsidiàries de
Planejament se sotmetrà a informació pública pel termini de 45 dies, atenent que és objecte d’
avaluació ambiental estratègica ordinària, i s’anunciarà mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de premsa
periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis municipal, a la seu electrònica i a la
pàgina web municipal, als efectes de presentació d’al·legacions i/o reclamacions, , d'acord amb
l'article 23.2 del RLU.
Els edictes de convocatòria de la informació pública s’han de trametre en el termini de deu dies
des de l’adopció de l’acord d’aprovació inicial.
En tots els documents que integren la modificació puntual s’ha d’estendre la diligència en la
qual es faci constar que són els documents aprovats inicialment o que han estat objecte d’
acord de denegació de llur aprovació, si és el cas, d’acord amb l’article 113 del Decret 305
/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
En la informació pública, conjuntament amb la modificació, s’ha d’exposar, d'acord amb l'article
8.5 del TRLU, un document comprensiu dels extrems següents:
a. Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de
procediments, i concreció del termini de suspensió i de l’abast de les llicències i
tramitacions que se suspenen.

b. Plànol d’identificació dels àmbits en els que l’ordenació proposada altera la vigent i
resum de l’abast d’aquesta alteració.

De la convocatòria de la informació pública i de l’aprovació inicial s’ha de donar publicitat per
mitjans telemàtics.
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3.9. Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’han de sol·licitar els informes dels
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals tenen un termini d’un
mes per emetre’l, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg (art. 85.5 del Decret
legislatiu 1/2010).
Aquests organismes afectats, atenent als indicats al document d ’Abast de 18 de desembre de
2017, que consta a l’expedient, així als previstos a l’acord d’aprovació de l’avanç de la
Modificació Puntual de les Normes subsidiàries de planejament, per regular els usos i
l'adaptació del SNU al PTPTE, de Riba-roja d'Ebre de 17 d’octubre de 2017 són els següents:
· Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre (DTES)
· Agència Catalana de l’Aigua (DTES)
· Agència de Residus de Catalunya (DTES)
· Servei de Protecció de la Contaminació Acústica i Lumínica (DTES)
· Serveis Territorials d’Urbanisme a les Terres de l’Ebre (DTES)
· Protecció Civil a les Terres de l’Ebre (Departament d’Interior)
· Serveis Territorials del Departament de Cultura a les Terres de l’Ebre
· Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a les
Terres de l’Ebre
· Diputació de Tarragona
· Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
· Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
· Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre
· Protecció Civil del Departament d’Interior
· Departament d’Empresa i Ocupació.
· Departament de Cultura
· Administrador de Infraestructures Ferroviàries (ADIF)
· Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
· Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de TES
3.10. Simultàniament a la informació pública s’ha de concedir audiència:
Als Ajuntaments confrontants amb aquest municipi:
Flix
Ascó
La Fatarella
Vilalba dels Arcs
La Pobla de Massaluca
Faió
Almatret
Maials

A les associacions següents:
Institut Ildefons Cerdà
Greenpeace España
DEPANA
GEPEC
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Ecologistes en Acció de Tarragona i l’Ebre
Federació Ecologistes en Acció de Catalunya
SEO/Birdlife
ICRA. Institut per la Conservació dels Rapinyaires
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3.11. Finalitzades la informació pública i les consultes a les administracions públiques
afectades, s’emetran els corresponents informes tècnic i jurídic sobres les al·legacions
presentades
3.12. El Ple acordarà l’aprovació provisional de la modificació de les NNSS, en funció de les
al·legacions, consultes i informes. Tots els plànols i resta de documents del Pla aprovats
provisionalment pel Ple seran diligenciats pel secretari de la Corporació.
L’acord d'aprovació provisional s'ha d’adoptar per majoria absoluta i amb caràcter de no
delegable. L’acord d’aprovació provisional s’ha de fer públic per mitjans telemàtics, d’acord
amb el que s’ha exposat per a la informació pública de l’acord d’aprovació inicial.
3.13. La modificació aprovada provisionalment s’elevarà a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Terres de l’Ebre per que la traslladi a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya per
la seva aprovació definitiva.
L’acord d’aprovació definitiva i les normes urbanístiques es publicaran en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, moment a partir del qual serà executiu. Les normes urbanístiques s’
han d’incloure com a annex a l‘edicte corresponent i s’ha de proporcionar un enllaç al Registre
de planejament urbanístic de Catalunya que permeti la consulta telemàtica i immediata del
contingut dels documents que conformen el pla, amb plena garantia de llur autenticitat i
integritat, tal i com es disposa a l’article 89 de la Llei 11/2011, de reestructuració del sector
públic per agilitzar l’activitat administrativa pel qual s’afegeix una disposició addicional quarta a
la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de normes subsidiàries de planejament
referent a la regulació d’usos i adaptació del sòl no urbanitzable al pla territorial parcial de les
Terres de l’Ebre, redactat per l’arquitecta Rosa Maria Poyo Perelló, aprovant amb aquest
mateix acte el document ambiental adjunt a la mateixa.
Segon.- Suspendre, pel termini d’un any, la tramitació dels instruments urbanístics i
l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació
construcció o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos
concrets, i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
L’àrea afectada per la suspensió, d’acord amb el plànol adjunt al present acord, és el sòl no
urbanitzable, l’objecte d’aquesta modificació puntual.
No obstant, atenent l’art. 102.4 del Reglament d'urbanisme mentre estigui suspesa la tramitació
de procediments i l'atorgament de llicències en aplicació del que estableix l'art. 73.2 de la LUC,
es poden tramitar els instruments o atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que
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siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas
que, per naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament,
una vegada definitivament aprovat.
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.
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Tercer.- Sotmetre la proposta de modificació puntual a exposició pública per un termini de 45
dies, mitjançant edictes a inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de premsa periòdica de més divulgació al
municipi, al tauler d’anuncis municipal, a la seu electrònica i a la pàgina web municipal, als
efectes de presentació d’al_legacions i/o reclamacions
Quart.- Donar audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, als ajuntaments
confrontants amb aquest municipi i a les associacions següents:
Institut Ildefons Cerdà
Greenpeace España
DEPANA
GEPEC
Ecologistes en Acció de Tarragona i l’Ebre
Federació Ecologistes en Acció de Catalunya
SEO/Birdlife
ICRA. Institut per la Conservació dels Rapinyaires

Cinquè.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als Organismes
afectats per raó de les seves competències sectorials, concretament a aquelles indicades al
document d ’Abast de 18 de desembre de 2017, que consta a l’expedient, així als previstos a l’
acord d’aprovació de l’avanç de la Modificació Puntual de les Normes subsidiàries de
planejament,
per regular els usos i l'adaptació del SNU al PTPTE, de Riba-roja d'Ebre de 17 d’octubre de
2017.
Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre (DTES)
Agència Catalana de l’Aigua (DTES)
Agència de Residus de Catalunya (DTES)
Servei de Protecció de la Contaminació Acústica i Lumínica (DTES)
Serveis Territorials d’Urbanisme a les Terres de l’Ebre (DTES)
Protecció Civil a les Terres de l’Ebre (Departament d’Interior)
Serveis Territorials del Departament de Cultura a les Terres de l’Ebre
Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a les
Terres de l’Ebre
Diputació de Tarragona
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre
Protecció Civil del Departament d’Interior
Departament de Cultura
Departament d’Empresa i Ocupació.
Administrador de Infraestructures Ferroviàries (ADIF)
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de TES

Sisè.- Donar trasllat al Departament del Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
pel que fa al tràmit d’avaluació ambiental estratègica.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Riba-roja d'Ebre. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 731FD39FD66B40C791FB8275069A76EF i data d'emissió 03/02/2021 a les 12:04:48

Setè.- Donar trasllat als serveis tècnics municipals per al seu coneixement i als efectes
procedents.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació."

I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent, signo aquest certificat

Secretari-Interventor

Alcalde-President

Joan Baptiste Miró Raduà

Antonio Suarez Franquet
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