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1. MEMÒRIA INFORMATIVA 

1.1. OBJECTE 

 
La present Modificació del Pla Parcial Temple Sud es redacta a instàncies de la 
Junta de Compensació per assolir els següents objectius: 
 

1. Ajustar les previsions del Pla parcial a les modificacions puntuals introduïdes 
al POUM i que afecten als següents paràmetres: 

 
• Modificació del coeficient mínim d’edificabilitat pel sostre d’us 

 no residencial: Passa a ser del 0’15 m²st/m²sl, enfront del  0’10 
 m²st/m²sl anterior.  

 
• Modificació del percentatge d’HPO i sostre destinat a HPO: 

 Passa a ser del 30 % del total d’habitatges i del sostre 
 destinat a aquest us, enfront del 50 % i 45 % anterior 
 respectivament. 

 
• Disminuir la densitat prevista: Passa a ser de 0’81 hab/ha 

 enfront de les 0’90 hab/ha anteriors. 
 

2. Ajustar l’excés de vialitat del Pla Parcial que superava les exigències 
marcades al POUM vigent xifrades en un 10 % de la superfície de l’àmbit. 

 
3. Mantenir invariable la superfície, situació i perímetre de les àrees destinades 

a equipaments. 
 

4. Unificar la tipologia dels edificis amb façana a l’Avg. De la Generalitat, 
separant físicament aquells destinat a ús residencial dels destinats a ús 
terciari.   

 
5. Reajustar el pla d’etapes a les noves condicions econòmiques. 

 
 

1.2. ANTECEDENTS, PLANEJAMENT VIGENT 

 
En data d’avui les figures de planejament que afecten a l’àmbit del Pla Parcial Temple 
Sud son les següents: 
 

1. Pla d’Ordenació Urbana Municipal. DOGC 22/10/2007, núm. 4922. 
 
2. Correcció errada material del POUM que afecta l’àmbit del PP Temple Sud. 

DOGC 16/04/2008, núm. 5112. 
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3. Pla parcial temple Sud. BOP 03/07/2010. 
 

4. Projecte de Reparcel.lació del Pla parcial Temple Sud. BOP 22/11/2010. 
 

5. Projecte Obres d’Urbanització del Pla Parcial Temple Sud. BOP 03/07/2010, 
núm. 152. 

 
6. Modificació puntual del POUM que afecta a l’edificabilitat, número d’HPO i 

percentatge de sostre no residencial. 
 
 

1.3. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ  

 
La modificació del Pla parcial Temple Sud es redacta per ajustar les seves 
previsions a dos noves circumstancies que l’afecten i condicionen directament: 
 

1. La modificació puntual del POUM que varia tres dels seus paràmetres 
fonamentals: la densitat, el número d’HPO i el percentatge de sostre no 
residencial. 

 
2. El elevat cost de les obres d’urbanització conseqüència en primer lloc dels 

estàndards de qualitat previstos pels seus acabats, i en segon lloc l’excessiu 
pes de la vialitat en el planejament que supera en escreix les previsions fetes 
pel mateix POUM i que conjuntament amb la conjuntura econòmica que està 
travessant el nostre país, especialment en el sector immobiliari, han afectat a 
la seva viabilitat econòmica comportant com a conseqüència la paralització 
de les obres d’urbanització del Pla parcial. 

 
La present modificació del Pla parcial introdueix una nova tipologia per a les zones 
d’us terciari amb façana a l’Avg. Generalitat. Es generen dos edificacions aïllades 
amb parcel·les vinculades pròpies destinades a ús comercial que permetran la seva 
edificació de forma independent a la demanda pròpia de l’ús residencial.   

 
 

1.4. ABAST DE LA MODIFICACIÓ. RESUM NUMÈRIC COMPARATIU I 
 VERIFICACIÓ DELS STANDARS LEGALS 

Als quadres següents es realitza un estudi comparatiu entre les previsions que per a 
tots els sistemes i zones efectua el POUM, el Pla Parcial aprovat i la present 
modificació: 
 
Previsions de sòl: 
 
La modificació puntual no ha variat les previsions inicials del POUM pel que fa a la 
qualificació del sòl. La referència d’aquest estudi comparatiu continua sent els 
paràmetres del POUM vigent. 
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Previsió reserves per a sistemes i distribució del sòl: 
 

77.272,00          
74.235,00          

POUM PP PP MODIFICAT
C Sitema Viàri
% Sobre superfície amb aprofitament 20,00                 25,41                 20,00                 
m² Xarxa viària generada pel PP 14.849,00          18.864,00          14.849,00          
m² Xarxa viària existent 3.037,00            3.037,00            3.037,00            
m² Total sistema viària 17.886,00          21.901,00          17.886,00          
E Equipaments
% Sobre superfície amb aprofitament 10,00                 20,00                 20,00                 
m² Equipaments 7.423,50            14.849,00          14.849,00          
V Espais lliures
% Sobre superfície amb aprofitament 20,00                 20,17                 20,00                 
m² Espais lliures 14.849,00          14.974,00          14.849,00          
Total Sòl Públic
% Sobre superfície amb aprofitament 55,00                 65,58                 60,00                 
m² Sòl Públic 40.829,25          48.687,00          44.547,00          
Total Sòl Privat residencial
% Sobre superfície amb aprofitament 45,00                 34,42                 40,00                 
m² Sòl Privat Residencial 33.405,75          25.548,00          29.688,00          

m² Superfície del sector amb aprofitament urbanístic
m² Superfície total del Pla Parcial

 
 
Previsions de sostre edificable i número d’habitatges: 
 

77.272,00   
74.235,00   

POUM PP
MOD. 

PUNTUAL 
POUM

PP 
MODIFICAT

m²st/m²sl Coeficient edificabilitat 1,00              1,00                 0,956            0,956          
m²st/m²sl sostre residencia s/ total 0,90              0,90                 0,852            0,852          
m²st/m²sl sostre no residencial s/ total 0,10              0,10              0,142            0,142          
m² st Total 74.235,00     74.235,00     70.933,00     70.933,00   
m²st Ús residencial 66.811,00     66.811,00        60.439,00     60.439,00   
m² st ús no residencial 7.424,00       7.424,00       10.494,00     10.494,00   

% m²st/m²sl HPO 45,00            45,00               30,00            30,01          
% m²st/m²sl Hab. Lliures 55,00            55,00               70,00            69,99          
m²st HPO 300,65          31.730,00        18.139,00     18.139,00   
m²st Habitatges lliues 367,46          35.081,00        42.300,00     42.300,00   
Hab/ha Densitat 100,00          100,00             81,00            80,60          
Núm. Total habitatges 668,00          668,00             601,00          598,00        
% núm. HPO s/ total 50,00            50,00               30,00            31,77          
Núm. HPO 334,00          334,00             180,00          190,00        
Núm. Habitatges lliures 334,00          334,00             421,00          408,00        

m² Superfície total del Pla Parcial
m² Superfície del sector amb aprofitament urbanístic
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1.5. MODIFICACIÓ DEL SISTEMA VIÀRI  

Al quadre següent es realitza un estudi comparatiu entre les previsions que per aquest 
sistema efectua el POUM, les definides al Pla Parcial aprovat i les que efectua la 
present modificació: 
 

74.235,00          

POUM PP PP MODIFICAT
% Sobre superfície amb aprofitament 20,00                 25,41                 20,00                 
m² Xarxa viària generada pel PP 14.849,00          18.864,00          14.849,00          
m² Xarxa viària existent 3.037,00            3.037,00            3.037,00            
m² Total xarxa viària 17.886,00          21.901,00          17.886,00          

Superfície del sector amb aprofitament urbanístic.m²
SISTEMA VIÀRI

 
 
Es preveu efectuar una disminució de 4.015’00 m² sobre la vialitat prevista al Pla 
Parcial aprovat, ajustant-la a les previsions inicials del POUM de 14.849’00 m² 
corresponent al 20 % de la superfície de l’àmbit del Pla Parcial amb aprofitament. 
 
Amb aquesta reducció i modificació la vialitat resta de la forma següent: 
 
C1.- C/ Ferran Arasa: 

 
El Pla Parcial aprovat preveia per aquest carrer la construcció d’una rambla que 
connectava la plaça Bimil.lenari amb el c/ Ferran d’Aragó o passeig del canal 
mitjançant una segona rotonda.  
 
A la present modificació, aquest carrer perd la condició de rambla i es converteix 
amb un vial de doble sentit, conservant-se la rotonda cruïlla amb el carrer Ferran 
d’Aragó amb les mateixes dimensions i característiques. 
 
Al quadre següent s’efectua un estudi comparatiu dels paràmetres inicials i 
modificats d’aquest carrer: 
 

Paràmetre PP PP MODIFICAT
m Amplada total 34,00                 18,00                 
núm Vials 4,00                   2,00                   
m Amplada total vials 3+3+3+3 4+4
m Amplada voreres laterals  de 3 a 5 de 3 a 5
m Amplada carril bici lateral 2,40                   2,40                   
núm Aparcaments 28,00                 42,00                 

CARRER FERRAN ARASA

  
 
C2.- Rotonda connexió C/ Ferran Arasa i C/ Ferran d’Aragó 
 
No ha sofert cap variació en la seva definició geomètrica. 
 
C3.- Carrer central E/O: 

 
El Pla Parcial aprovat preveia per aquest carrer un doble carril, un per cada sentit de 
circulació. 
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A la present modificació es manté el doble sentit de circulació i la secció del carrer. 
Tan sols es canvia el número d’aparcaments en superfície.  
 
Al quadre següent s’efectua un estudi comparatiu dels paràmetres inicials i 
modificats d’aquest carrer: 
 

Paràmetre PP PP MODIFICAT
m Amplada total 16,60                 16,60                 
núm Vials 2,00                   2,00                   
m Amplada total vials 3,30 + 3,30 3,30 + 3,30
m Amplada voreres laterals  de 3 a 5 de 3 a 5
núm Aparcaments 44,00                 48,00                 

CARRER CENTRAL E/O

 
 

C4.- Carrer paral·lel al pont Tirant lo Blanc: 
 
El Pla Parcial aprovat preveia per aquest carrer un sol sentit de circulació amb 
aparcaments laterals en bateria i dos voreres laterals. 
 
La modificació manté l’amplada total d’aquest carrer, suprimint la vorera lateral sud i 
incrementant l’amplada de l’únic carril de circulació. 
 
Al quadre següent s’efectua un estudi comparatiu dels paràmetres inicials i 
modificats d’aquest carrer: 
 

Paràmetre PP PP MODIFICAT
m Amplada total 11,35                 11,35                 
núm Vials 1,00                   1,00                   
m Amplada total vials 3,10                   4,10                   
m Amplada vorera lateral nord  de 2,50 a 7,25 de 2,50 a 7,25
m Amplada vorera lateral sud 1,00                   -
núm Aparcaments 29,00                 29,00                 

CARRER PARAL.LEL AL PONT TIRANT LO BLANC

 
 

C5.- Avinguda de la Generalitat: 
 
Al tram de l’Avg. De la Generalitat comprés entre la plaça del Bimil.lenari i la plaça 
de la Família, l’ajuntament de Tortosa preveia una secció de 42’50 m, dels quals 
22’80 m inclosos dintre de l’àmbit del pla parcial Temple Sud. 

 
Es preveia per aquesta via d’accés a la ciutat des del sud, quatre carrils centrals de 
3 m d’amplada cadascun, dos per cada sentit de circulació, separats per una mitjana 
de protecció de 1 m i dos carrils laterals de servei amb una franja d’aparcaments 
laterals, separats de la via central per un parterre enjardinat de 2’75 m i una vorera 
final de 3 m. 

 
Els 22’80 m situats dintre de l’àmbit del PP, es distribuïen de la forma següent: 
 
3’00 m de vorera lateral, aparcament en diagonal de 4’75, vial lateral de 4’25 m, 
vorera de separació entre lateral i central de 2’75 m, dos vials d’entrada a la ciutat 
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de 3’00 m cadascun, 1’00 m de vorera mitjana de separació entre vials, i una resta 
de 1’05 m que en un futur completaria els vials de sortida.  

 
La modificació que es proposa deixa inalterada la via existent de quatre carrils, dos 
per direcció de manera que l’ampliació de l’avg. Generalitat al costat est s’inicia 
exactament al mateix extrem de l’àmbit coincident amb la vorada actual. 
 
L’ampliació de l’avg. Generalitat proposta disposa d’una amplada total de 14’00 m 
distribuïts de la forma següent: una vorera lateral de 8’75 m, un vial lateral de 4’25 m 
i una vorera mitjana de separació amb els carrils existents de 1’00m. 
 
Al quadre següent s’efectua un estudi comparatiu dels paràmetres inicials i 
modificats d’aquest carrer: 
 

Paràmetre PP PP MODIFICAT
m Amplada total 22,80                 14,00                 
m Vorera lateral 3,00                   8,75                   
m aparcament lateral 4,75                   -                      
m Vial lateral 4,25                   4,25                   
m Vorera separació vial lateral / central 2,75                   -
núm. Carrils d'accés 2,00                   
m Carrils d'accés 6,00                   -                      
m Vorera mitjana 1,00                   1,00                   
m Resto carril 1,05                   -                      
núm. Aparcaments 90,00                 -                      

AMPLIACIÓ AVG. GENERALITAT

 
 
 

1.6. MODIFICACIÓ DELS ESPAIS LLIURES  

La superfície total dels espais lliures s’adapta a les previsions que efectua el POUM, 
es a dir, 14.849’00 m² que correspon al 20 % de la superfície de l’àmbit amb 
aprofitament. 
 
La previsió del Pla Parcial era de 14.974’00 m², per tant es produeix un ajust o 
disminució de 125’00 m². 
 
La distribució detallada de cada un dels espais lliures resultants és la següent: 
  
Zona PP PP MODIFICAT
V1 2.441,00            4.142,00            
V2 2.027,00            
V3 7.561,00            7.762,00            
V4 408,00               408,00               
V5 2.537,00            2.537,00            
Totals 14.974,00          14.849,00           
 
 
 
 
 



Modificació del Pla Parcial Temple sud. Tortosa.                                                                                          
 

F. Xavier Martí i Ferré. Arquitecte redactor                                                                                            Pàg.- 9           
 

Espais lliure V1: 
 
La disminució de l’amplada del carrer Ferran Arasa al transformar-se en un vial de 
doble sentit, eliminant-se la rambla central prevista inicialment, comporta l’increment 
de superfície d’aquesta zona fins els 4.142.- m².  
 
Espai lliure V2: 
 
Aquest espai corresponia a la rambla central del carrer Ferran Arasa que amb la 
present modificació a restat eliminada. 
 
Espai lliure V3: 
 
Aquest espai que correspon a la zona verda situada a l’extrem sud de la plaça del 
Bimil.lenari i que es perllonga com a vial per a vianants fins al carrer central, 
tipològicament no ha canviat encara que com a conseqüència de la disminució de 
l’amplada del carrer Ferran Arasa, ha sofert un increment de superfície de 201’00 m² 
fins els 7.762’00 m². 
 
Espai lliure V4: 
 
Aquest espai no ha sofert cap tipus de variació. 
 
Espai lliure V5: 
 
Aquest espai considerat com a complementari de la xarxa viària situat entre el carrer 
Ferran d’Aragó i el canal de la dreta, no ha sofert cap variació. 
 
 

1.7. EQUIPAMENTS  

 
La modificació del Pla parcial manté invariable la superfície, situació i forma de les 
dos àrees destinades a aquest ús. 
 
 

1.8. MODIFICACIÓ DE LA ZONA RESIDENCIAL AMB ORDENACIÓ OBERTA,   
 CLAU 3 

 
Pel que fa a l’ordenació volumètrica, la modificació del Pla parcial tan sols afecta al 
conjunt d’edificacions situades amb façana a l’Avg. De la Generalitat. 
 
La resta d’edificacions posteriors a aquesta avinguda mantenen les seves 
característiques volumètriques, sostre edificable, usos i nombre d’habitatges. Es 
modifica la proporció d’habitatges de protecció oficial al adaptar-se al requeriment 
del 30 % de reserva d’aquest ús que fixa la modificació puntual del POUM.   
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A la franja amb façana a l’Avg. De la Generalitat, es situen dos conjunts 
d’edificacions amb ordenació oberta semintensiva separats pel vial central de nova 
creació. Cada un d’ells disposa de dos edificacions en alçada amb 15 plantes 
destinades a us residencial, més un edificació central aïllada de dos plantes 
destinada a usos exclusivament no residencials  
 
Al quadre de l’apartat següent es detalla les característiques de cada edificació que 
fixa la modificació en comparació a les inicials del Pla parcial.  
 
Dintre aquesta zona es preveuen tres tipologies: 
 
Residencial amb ordenació oberta semintensiva en PB+6P, amb 9.850.- m² de sòl 
Residencial amb ordenació oberta intensiva en PB+14P, amb 9.124.- m² de sòl.  
Altres usos no residencials ordenació oberta en PB+1P, amb 10.714.- m² de sòl  
 
Dintre d’aquestes zones es preveuen les següents illes i edificacions: 
 

Superfície Sostre Sostre Sostre Sostre no núm. h.
parcel.la total H.P.O. h. lliures residencial hab. lliures

E1 1.500,95      6.643,00     3.003,00     2.972,00     668,00        61 32 29
E2 1.520,80      5.432,00     5.432,00     57 57
E3 1.505,25      5.488,00     5.488,00     58 58
E4 2.609,00      7.180,00     582,00        6.198,00     400,00        63 6 57
E5 4.382,00      2.813,50     2.813,50     
E6 2.428,00      7.180,00     6.780,00     400,00        63 63
E7 1.640,42      6.860,00     3.290,00     2.881,00     689,00        62 34 28
E8 1.451,33      5.143,00     4.765,00     378,00        50 50
E9 1.505,25      5.488,00     1.067,00     4.421,00     58 11 47
E10 2.428,00      7.180,00     6.780,00     400,00        63 63
E11 6.332,00      4.345,50     4.345,50     
E12 2.385,00      7.180,00     6.780,00     400,00        63 63

29.688,00    

Illa Edifici HPO

3

1

4

2

Totals 598  190  408  70.933,00   18.139,00   42.300,00   10.494,00   

 
 
 
 

1.9. ESTUDI COMPARATIU PERMENORITZAT ENTRE ELS PARÀMETRES 
 INICIALS I MODIFICATS DEL PLA PARCIAL 
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Paràmetre Pla Parcial anterior Pla Parcial modificat Diferència
m² - % n. hab. m² - % n. hab. m² - %

Superfície total àmbit PP 77.272,00          77.272,00              -            
Superfície amb aprofitament 74.235,00          74.235,00              -            

Superfície de sòl públic 48.687,00          44.547,00              4.140,00 -    
V Espais lliures 14.974,00          14.849,00              125,00 -       
V1 2.441,00            4.325,00               1.884,00   
V2 2.027,00            -                         2.027,00 -   
V3 7.561,00            7.579,00               18,00        
V4 408,00               408,00                  -           
V5 2.537,00            2.537,00               -            
V % Espais lliures s/sup. amb aprofitament 20,17                 20,00                    0,17 -           
E Equipaments 14.849,00          14.849,00              -            
E % Equipaments s/sup. amb aprofitament 20,00                 20,00                    -            
C Xarxa viària generada pel PP 18.864,00          14.849,00              4.015,00 -    
C % Xarxa viària PP s/sup. amb aprofitament 25,41                 20,00                    5,41 -           
C Xarxa viària existent 3.037,00            3.037,00               -            

Superfície de sòl privat 25.548,00          29.688,00              4.140,00    
% Sòl privat s/ sup.amb aprofitament 34,42                 40,00                    5,58           
Illa 1 6.837,00            9.419,00               2.582,00   
Illa 2 9.587,00            11.145,00              1.558,00   
Illa 3 4.527,00            4.527,00               -           
Illa 4 4.597,00            4.597,00               -           

Sostre total generat 74.235,00          70.933,00              3.302,00 -    
Coeficient edificabilitat m²st/m²sl 1,00                   0,956                    0,044 -         
Sostre total residencial 66.811,00          668,00  60.439,00              598,00    6.372,00 -    
% Sostre residencial s/ sostre total 90,00                 85,21                    4,79 -           
Densitat hab/ha 0,90                   0,806                    0,09 -           
Sostre total no residencial 7.424,00            10.494,00              3.070,00    
% Sostre no residencial s/ sostre total 10,00                 14,79                    
E1 (pb+6p) 668,00               668,00                  -           
E2 (pb+6p)
E3 (pb+6P) -           
E4 (pb+14p) 400,00               400,00                  -            
E5 (pb+1p) 1.456,00            2.813,50               1.357,50   
E6 (pb+14p) 389,00               400,00                  11,00        
E7 (pb+6p) 689,00               689,00                  -           
E8 (pb+6p) 378,00               378,00                  -           
E9 (pb+6p) -           
E10 (pb+14p) 390,00               400,00                  10,00        
E11 (pb+1p) 2.654,00            4.345,50               1.691,50   
E12 (pb+14p) 400,00               400,00                  -            
Sostre i núm. habitatges lliures 35.081,00          334,00  42.300,00              408,00    7.219,00    
% sobre total 52,51                 50,00    69,99                    68,23      
E1 (pb+6p) 2.127,00            20,00   2.972,00               29,00     845,00      
E2 (pb+6p)
E3 (pb+6P) 5.488,00               58,00     5.488,00   
E4 (pb+14p) 6.800,00            56,00   6.198,00               57,00     602,00 -      
E5 (pb+1p) 2.195,00            24,00   2.195,00 -   
E6 (pb+14p) 2.685,00            27,00   6.780,00               63,00     4.095,00   
E7 (pb+6p) 2.107,00            20,00   2.881,00               28,00     774,00      
E8 (pb+6p)
E9 (pb+6p) 4.421,00               47,00     4.421,00   
E10 (pb+14p) 3.923,00            40,00   6.780,00               63,00     2.857,00   
E11 (pb+1p) 8.444,00            91,00   8.444,00 -   
E12 (pb+14p) 6.800,00            56,00   6.780,00               63,00     20,00 -        
Sostre i núm. HPO 31.730,00          334,00  18.139,00              190,00    13.591,00 -  
% sobre total 47,49                 50,00    30,01                    31,77      
E1 (pb+6p) 3.848,00            41,00   3.003,00               32,00     845,00 -      
E2 (pb+6p) 5.432,00            57,00   5.432,00               57,00     -           
E3 (pb+6P) 5.488,00            58,00   5.488,00 -   
E4 (pb+14p) 582,00                  6,00       582,00      
E5 (pb+1p) 1.407,00            15,00   1.407,00 -   
E6 (pb+14p) 1.238,00            13,00   1.238,00 -   
E7 (pb+6p) 4.064,00            42,00   3.290,00               34,00     774,00 -      
E8 (pb+6p) 4.765,00            50,00   4.765,00               50,00     -           
E9 (pb+6p) 5.488,00            58,00   1.067,00               11,00     5.477,00 -   
E10 (pb+14p)
E11 (pb+1p)
E12 (pb+14p)

ESTUDI COMPARATIU DELS PARÀMETRES INICIALS I MODIFICATS DEL PLA PARCIAL TEMPLE SUD.
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1.10. MODIFICACIÓ DE LA ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

 
La superfície total de l’àmbit del pla parcial Temple sud, és de 77.272 m². Dintre 
d’aquesta àrea s’inclouen una sèrie de vials existents amb una superfície total de 
3.037 m², la resta de superfície, 74.235 m², de sòl privat està integrat per 20 finques 
independents que corresponen a cinc propietaris. 
 
D’acord amb els termes del conveni urbanístic signat, aquesta superfície de vialitat 
existent no genera aprofitament urbanístic. Tant sols el sòl privat existent dintre de 
l’àmbit del pla parcial el genera, i caldrà doncs establir un percentatge de 
participació de cada una de les propietats respecte a aquest total privat per poder 
avaluar els drets i obligacions en el procés de la gestió urbanística del pla parcial. 
 
Al quadre següent s’avalua l’estructura de la propietat en el moment de l’aprovació 
definitiva del Pla parcial: 



Modificació del Pla Parcial Temple sud. Tortosa.                                                                                          
 

F. Xavier Martí i Ferré. Arquitecte redactor                                                                                            Pàg.- 13         
 

Parcel·la 
núm. segons 

cadastre

Propietari Superfície m² % sobre total 
pla parcial

% sobre sòl 
privat

1 SB IMMOBILIARIA SA 5.716 7,3972 7,6999
11a SB IMMOBILIARIA SA 121 0,1566 0,1630
2 SB IMMOBILIARIA SA 2.902 3,7556 3,9092
3 SB IMMOBILIARIA SA 7.021 9,0861 9,4578
4 SB IMMOBILIARIA SA 3.471 4,4919 4,6757
5 SB IMMOBILIARIA SA 1.438 1,8610 1,9371
6 SB IMMOBILIARIA SA 11.449 14,8164 15,4225
7 SB IMMOBILIARIA SA 4.143 5,3616 5,5809
8 SB IMMOBILIARIA SA 10.771 13,9391 14,5093
9 SB IMMOBILIARIA SA 9.845 12,7407 13,2619
9a Domenech Codorniu, Agustí 2.190 2,8341 2,9501
10 SB IMMOBILIARIA SA 569 0,7364 0,7665
11b SB IMMOBILIARIA SA 57 0,0738 0,0768
12 Castelló Prades, Rosa 3.619 4,6835 4,8751
11c Castelló Prades, Rosa 150 0,1941 0,2021
13 SB IMMOBILIARIA SA 2.625 3,3971 3,5361
14 SB IMMOBILIARIA SA 1.379 1,7846 1,8576
15 Juan Llaó, Isabel 2.164 2,8005 2,9151
11d Juan Llaó, Isabel 147 0,1902 0,1980
16 Capafons Espuny, Mª Jose 4.458 5,7692 6,0053

Total privat 74.235 100,0000

Vialitat existent 3.037 3,9303

Total 77.272 100,0000

Propietari % sobre total 
pla parcial

% sobre sòl 
privat

SB IMMOBILIARIA SA 79,5981 82,8543
Domenech Codorniu, Agustí 2,8341 2,9501
Castelló Prades, Rosa 4,8776 5,0772
Juan Llaó, Isabel 2,9907 3,1131
Capafons Espuny, Mª Jose 5,7692 6,0053
Vialitat existent 3,9303 ***
Total 100 100,0000

 
 
 
Del quadre anterior es dedueix que la mercantil Subirats Berenguer Immobiliària SA, 
disposa d’un percentatge de participació del 79’5891 % sobre el total de la superfície 
del sector, encara que la seva participació sobre el sòl privat objecte de generar 
aprofitament urbanístic augmenta fins el 82’8543 %. 
 
Quatre propietaris més, que en conjunt representen el 17’1457 %, completen la 
resta del sòl privat existent dintre de l’àmbit del pla parcial Temple sud. 
 
La parcel·la 9 a, és el resultat d’una segregació recent no recollida encara pel 
cadastre. 
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Les parcel·les amb el numeral 11, constitueixen en conjunt, un camí intern de servei 
dels terrenys annexes. La seva superfície total s’ha assignat de forma proporcional a 
cada propietat amb relació amb el front de façana de parcel·la a que dona servei. 
 
 

1.11. MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ 

 
L’aprovació de la modificació del Pla parcial comportarà la necessitat d’adaptar el 
projecte de reparcel.lació a la nova ordenació, que es deurà realitzar d’acord amb 
els següents criteris: 
 

1. L’equidistribució de les càrregues i beneficis derivats de la reparcel.lació 
modificada es realitzarà a partir dels percentatges de participació finals de 
cada una de les propietats existents en el moment de l’aprovació definitiva del 
anterior Pla parcial. 

 
2. Les parcel·les o finques següents, resultants del Projecte de Reparcel.lació 

aprovat, no sofriran cap tipus de modificació: 
 

 Equipaments: 
 
 Eq.  
 Ed. 
 
 Espais lliures: 
 
 V4 
 V5 
 
 Vials  
 
 C3 
 C4 
 C6 
 
 Parcel·les corresponents a la cessió del 10 % de l’aprofitament: 
 
 2 
 9 
 10 
 
3.  Les parcel·les o finques següents, resultants del Projecte de Reparcel.lació 

aprovat, no sofriran modificació en el número total d’habitatges, superfície de 
les parcel·les ni en el sostre edificable. El número d’HPO a adjudicar-se 
s’adaptarà al percentatge fixat per la modificació puntual del POUM i la 
càrrega urbanística variarà proporcionalment segons el seu percentatge de 
participació final. 
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 1 
 3 
 8 
  
4. La resta de parcel·les que corresponen a la totalitat amb façana a l’Avg. de la 

Generalitat, s’adaptaran en tot a les modificacions del Pla parcial. 
 

 

1.12. MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES DE URBANITZACIÓ 

 
L’aprovació de la modificació del Pla parcial comportarà la necessitat d’adaptar el 
projecte d’obres d’urbanització a la nova ordenació, que es deurà realitzar d’acord 
amb els següents criteris d’optimització de recursos::  
 

1. Optimitzaran els recursos econòmics preservant els criteris eco-eficiència. 
 
2. Minimització de les despeses de manteniment posterior. 

 
3. Implantació dels serveis de recollida de la brossa vinculat al procés de 

desenvolupament i edificació futura del Pla parcial. 
 

4. Disseny de les zones verdes lliures amb criteris de sostenibilitat i adequació 
al medi natural propi. 
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2. NORMES URBANÍSTIQUES MODIFICADES 

Es descriuen tan sols aquells articles afectats per la modificació del Pla parcial, la 
resta que es mantenen inalterats es donen per reproduïts.  
 
 
Títol II: PARÀMETRES D’ORDENACIÓ I ÚS 
 
Art. 4.- Espais lliures públics. Clau V. 
 
Aquesta ordenança és d’aplicació a les zones senyalades al plànol O-02 sota la clau 
V, Espais lliures, Sistema de parcs i jardins urbans. La seva superfície total és de 
14.849.- m² i abasta les àrees següents: 
 
 V1 4.325.- m² Zona vinculada al PERI El Temple 
 V2 Es suprimeix 
 V3 7.579.- m² Zona central 
 V4    408.- m² Zona nord 
 V5 2.537.- m² Zona Passeig Ferran d’Aragó 
 
El seu ús està restringit a aquelles activitats destinades a l’esbarjo, esplai o repòs 
dels ciutadans a l’aire lliure, en espais no edificats. 
 
Tant sols estarà permesa les edificacions i instal.lacions descobertes per a la 
pràctica esportiva o jocs infantils que no ocupin més del 5 % de la superfície total de 
la zona verda on s’ubiquin i amb una alçada màxima de 7’00 mts. 
 
No se li assigna edificabilitat 
 
Articles relacionats de les Normes urbanístiques del POUM:  
 
Capítol quart, Secció segona, art. 111 al 115. Article 265.7 
 
Art. 6.- Xarxa viària. Clau C. 
 
Aquesta ordenança és d’aplicació a les zones senyalades al plànol O-02 sota la clau 
C, Xarxa viària local. La seva superfície total és de 17.886.- m², de les quals 
14.849.- m² corresponen a vialitat de nova creació i 3.037.- m² a vialitat existent 
dintre de l’àmbit del pla parcial. 
 
Articles relacionats de les Normes urbanístiques del POUM:  
 
Capítol tercer, Secció segona,, Sistema viari, art. 90 al 97. 
 
Art. 7.-  Zona residencial amb ordenació oberta. Clau 3 
 
Aquesta ordenança és d’aplicació a les zones senyalades al plànol O-02 sota la clau 
3. La seva superfície total és de 29.688.- m², l’edificabilitat total assignada és de 
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70.933’00 m² , i el nombre màxim d’habitatges és de 598. El 31’77 % d’aquests 
habitatges, es a dir 190 unitats, seran protegits. 
 
Dintre aquesta zona es preveuen tres tipologies: 
 
Residencial amb ordenació oberta semintensiva en PB+6P, amb 9.850.- m² de sòl 
Residencial amb ordenació oberta intensiva en PB+14P, amb 9.124.- m² de sòl.  
Altres usos no residencials ordenació oberta en PB+1P, amb 10.714.- m² de sòl  
 
Dintre d’aquestes zones es preveuen les següents illes i edificacions: 
 
 

Superfície Sostre Sostre Sostre Sostre no núm. h.
parcel.la total H.P.O. h. lliures residencial hab. lliures

E1 1.500,95    6.643,00      3.003,00    2.972,00    668,00       61 32 29
E2 1.520,80    5.432,00      5.432,00    57 57
E3 1.505,25    5.488,00      5.488,00    58 58
E4 2.609,00    7.180,00      582,00       6.198,00    400,00       63 6 57
E5 4.382,00    2.813,50      2.813,50    
E6 2.428,00    7.180,00      6.780,00    400,00       63 63
E7 1.640,42    6.860,00      3.290,00    2.881,00    689,00       62 34 28
E8 1.451,33    5.143,00      4.765,00    378,00       50 50
E9 1.505,25    5.488,00      1.067,00    4.421,00    58 11 47
E10 2.428,00    7.180,00      6.780,00    400,00       63 63
E11 6.332,00    4.345,50      4.345,50    
E12 2.385,00    7.180,00      6.780,00    400,00       63 63

190  408   70.933,00    18.139,00  42.300,00  10.494,00  29.688,00  

Illa Edifici HPO

3

1

4

2

Totals 598  

 
A la clau 3 s’incorpora el subíndex HPO a les zones destinades a ús residencial 
habitatges protegits, indicant-se en un caixetí el nombre d’habitatges i la superfície 
construïda mínima a construir dintre de cada un dels edificis, d’acord amb les dades 
del quadre anterior. 
 
Al moment de la redacció dels projectes bàsic i executiu es podran combinar i 
modificar entre els diferents edificis el sostre destinat a cada ús així com el tipus i 
nombre d’habitatges, de Protecció Oficial o Lliures, mantenint-se les dades totals 
assignades en aquests quadres. 
 
Els paràmetre específics d’edificació i ús per a cada una d’aquestes zones son els 
següents: 
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Paràmetre Ordenació oberta 
ús no residencial

 Ordenació oberta 
intensiva  

 Ordenació oberta 
semintensiva              

Sostre edificable, m² 7.159,00             28.720,00           35.054,00                           
Ús plantes baixes No residencial No residencial Habitatges i no residencial
Número total d'habitatges 252                     346                                     
Núm. total habitats PO 6                         184                                     
Núm. Total habitatges lliures 246                     162                                     
Alçada lliure mínima plantes baixes 4,00                    4,00                    4,00                                    
Alçada lliure mínima plantes elevades 4,00                    2,70                    2,70                                    
Alçada màxima,núm de plantes 2                         15                       7                                         
Alçada màxima, mts 10,00                  47,80                  23,00                                  
Alineació, rasant i amplada carrer
Ocupació màxima de parcel.la
Ocupació màxima planta soterrani
Sòl de parcel.la lliure d'ocupació
Tanques  Permesa a la part posterior i lateral de les parcel.les 

 Segons plànols d'ordenació del pla parcial 
 Segons plànols d'ordenació del pla parcial 
 La totalitat de la superfície de la parcel.la 
 Segons plànols d'ordenació del pla parcial 

 
Per a la resta de paràmetres no contemplats al quadre anterior, son d’aplicació les 
previsions del POUM, en especial la Secció quarta de la les Normes urbanístiques, 
Regulació particular de l’ús d’aparcament, articles 276 al 279. 
 
Art. 8.-  Reserves mínimes d’aparcament. 
 
D’acord amb les exigències del POUM en aquesta matèria i amb les previsions 
efectuades a l’estudi de mobilitat, es fixen les següents reserves mínimes 
d’aparcament per a cada un dels edificis. 
 
Sostre no residencial : 1 ut / 60 m², H.P.O : 1 ut / hab., H. Lliure : 1’50 ut / hab. 
 

Sostre no habitatges Previsió
residencial lliures aparcaments

E1 668,00         32 29 87               
E2 57 57               
E3 58 87               
E4 400,00         6 57 98               
E5 2.813,50      47               
E6 400,00         63 101             
E7 689,00         34 28 87               
E8 378,00         50 56               
E9 11 47 82               
E10 400,00         63 101             
E11 4.345,50      72               
E12 400,00         63 101             

190    184 97710.494,00    

1

4

2

Totals

Illa Edifici H.P.O.

3
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TÍTOL III: GESTIÓ 
 
 
Art. 20.- Pla d’etapes. 
 
La urbanització del sector es realitzarà en un sol polígon. Les obres d’urbanització 
es realitzaran en dos etapes. La primera abasta el carrer Ferran d’Aragó. La segona 
fase compren la resta de les obres d’urbanització. 
 
Art. 21.- Inici i duració de les obres d’urbanització 
 
El projecte d’obres d’urbanització i el de reparcel.lació s’hauran d’aprovar en un 
termini màxim d’un any des de l’executivitat del Pla parcial. 
 
L’inici de les obres d’urbanització no podrà superar els sis mesos des de l’aprovació 
del Projecte d’obres d’urbanització. 
 
La primera fase correspondrà a les obres d’urbanització definitiva del carrer Ferran 
d’Aragó i es finalitzaran en un termini màxim d’un any des del seu inici. 
 
La resta d’obres d’urbanització es finalitzaran en un termini màxim de tres anys.  
 
Art. 22.- Obres d’edificació dels habitatges protegits 
 
Els terminis per a l’inici i finalització de l’edificació dels habitatges protegits, d’acord 
amb el previst a l’article 83.1.e del RLLUC serà: 
 
Inici: Termini no superior a dos anys des de que els terrenys hagin assolit la condició 
de solar i atorgada la llicència d’obres.. 
 
Finalització: Tres anys a comptar des de la data d’atorgament de la llicència d’obres. 
 
Es podrà sol·licitar una prorroga en el cas que exhaurit aquest termini, l’inici de 
construcció d’habitatges lliures no hagi assolit encara la xifra del 25 % de la totalitat 
d’habitatges d’aquest tipus previstes al Pla parcial. 
  
Art. 24.- Garantia de compliment de les obligacions 
 
Els propietaris abans de la publicació de l'acord d’aprovació definitiva del pla parcial, 
atorgaran en qualsevol de les formes legals acceptades, garantia en quantia igual a 
l’import del 12 % del valor de les obres d'urbanització de caràcter públic previstes en 
aquest pla parcial. (art. 101.3 de la llei)  
 
Import total de les obres d'urbanització    5.064.491’01 € 
 
Garantia de compliment de les obligacions (12%)     607.789’56 € 
 
Aquesta garantia actualitzada a partir del nou tipus d’IVA aplicable i els nous 
paràmetres de vialitat modificada és superior a la atorgada al moment de l’aprovació 
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definitiva del Pla parcial. En conseqüència no caldrà efectuar cap aportació 
addicional per aquest concepte. 
 
Els propietaris deuran disposar una fiança per assegurar el compliment de les 
obligacions pecuniàries derivades del conveni a signar entre ell mateix, l’Ajuntament 
i l’ACA. 



Modificació del Pla Parcial Temple sud. Tortosa.                                                                                          
 

F. Xavier Martí i Ferré. Arquitecte redactor                                                                                            Pàg.- 21         
 

 
3. ESTUDI ECONÒMIC 

L’avaluació de les despeses d’urbanització es realitzen a partir de dos conceptes o 
grups de inversió clarament diferenciats: 
 

Obra Import euros

DESPESES ADMINISTRATIVES

Redacció pla parcial 65.644,00                             
Redacció projecte reparcel.lació 18.694,00                             
Constitució i gestió Junta de Compensació 48.000,00                             
Projecte i direcció obres d'urbanització 144.329,00                           
Despeses notari, registre 36.000,00                             
Assessorament jurídic 12.500,00                             

Total parcial 325.167,00                           

21 % IVA sobre 329.352,89 68.285,07                             

TOTAL DESPESES ADMINISTRATIVES 393.452,07                          

PREVISIÓ INDEMNITZACIONS EDIFICACIONS EXISTENTS 924.203,44                          

OBRES D'URBANITZACIÓ

Demolicions i moviments de terres 81.000,00                             
Xarxa viària 647.280,48                           
Xarxa aigües residuals 121.200,00                           
Xarxa aigües pluvials 132.000,00                           
Xarxa aigua potable 105.600,00                           
Enllumenat 131.362,40                           
Xarxa BT 214.000,00                           
Xarxa MT 630.000,00                           
Xarxa telecomunicacions 85.000,00                             
Xarxa escombreries 162.000,00                           
Enjardinament i Xarxa de reg 118.000,00                           
Xarxa de gas natural 88.000,00                             
Mobiliàri urbà 56.000,00                             
Seguretat i salut 31.000,00                             
Total pressupost execució material 2.602.442,88                        

13 % Despeses generals sobre 2.879.848,80 338.317,57                           
6 % Benefici industrial sobre 2.879.848,80 156.146,57                           
Total parcial 3.096.907,03                        
21 % IVA sobre 3.427.020,07 650.350,48                           

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA 3.747.257,50                      

TOTAL OBRES D'URBANITZACIÓ 5.064.913,01                      

TOTAL IVA SUPORTAT 718.635,55                           
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S’efectua una primera aproximació del valor en venda de tot el sostre a edificar, atès 
els diferents usos previstos al planejament: 
 

Ùs Núm 
habitatges

Sostre total   
m²

Valor unitàri  
€/m²

Valor total        
€

Habitatge lliure 408            41.429        1.500         62.143.500        
Habitatge protegit 190            18.698        1.261         23.578.178        
Ús no residencial 10.894        1.800         19.609.200        
Total 598            71.021        105.330.878       
 
Per realitzar un estudi sobre la viabilitat econòmica de la promoció que es generarà 
en el desenvolupament del pla parcial d’iniciativa privada, i a partir de les dades ja 
exposades, caldrà modular l’efecte IVA que sota el punt de vista de la promoció 
privada resultarà neutre. 
 
Cost total de les obres d'urbanització 5.064.913,01       
Deducció de l'IVA suportat 788.838,32          
Total 4.276.074,69       

Valor sostre privat (90 % s/105.330.878) 94.797.790,20     

% Repercussió Obres urbanització sobre valor sostre privat 4,51                      
 
Aquesta repercussió del 4’51 % del valor de les obres d’urbanització a realitzar, 
sobre el valor de mercat del sostre a edificar, es considera acceptable dintre dels 
paràmetres i condicions actuals del mercat immobiliari de Tortosa. 
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4. DOCUMENTACIÓ EXIGIDA PER L’ARTICLE 102.1 DE LA LLEI 

L’article 102.1 de la Llei estableix que els plans urbanístics derivats d’iniciativa 
privada, a més d’incloure les determinacions establertes amb caràcter general, han de 
contenir la documentació específica que s’annexa en aquest apartat 
 

4.1 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL AFECTAT 

 
A l’apartat 1.10 d’aquesta memòria es relacionen la totalitat de les diferents propietats 
incloses dintre de l’àmbit del pla parcial amb el detall de la seva participació 
percentual. 
 

4.2 VIABILITAT ECONÒMICA DE LA PROMOCIÓ 

 
Al capítol 3 d’aquesta memòria es detalla l’estudi sobre avaluació econòmica i la 
justificació de la viabilitat d’aquesta iniciativa urbanística. 
 

4.3 COMPROMISOS QUE ADQUIREIXEN ELS PROPIETARIS 

 
Es relacionen el deures i compromisos dels propietaris establerts als articles 44 i 45 
de la Llei. 
 

• Art. 44.1.a Mitjançant la redacció del corresponent projecte de 
reparcel.lació, els propietaris procediran a repartir equitativament els beneficis 
i les càrregues derivats del present Pla parcial 

 
• Art. 44.1.b Els propietaris cediran a l’Ajuntament de manera obligatòria i 

gratuïta tot el sòl reservat pel Pla parcial destinat a sistemes locals detallats 
als articles 4, 5 i 6 d’aquestes normes: Espais Lliures, Equipaments i Xarxa 
viària. 

 
• Art.44.1.d Els propietaris redactaran el corresponent projecte d’obres de 

urbanització costejant i executant al seu càrrec la totalitat de les obres 
d’urbanització inclòs la totalitat del sistema viari situat dintre de l’àmbit del Pla 
Parcial.  

 
Els propietaris hauran d’assumir els costos econòmics de la seva part 
proporcional d’inversió per a totes les infraestructures de sanejament, 
mitjançant un conveni subscrit per l’Ajuntament de Tortosa, els propietaris 
afectat i l’ACA, amb la finalitat d’executar el sanejament amb les adequades 
condicions per a que pugui ser recepcionat per l’Ajuntament. 

 
• Art. 107.3 Els propietaris en un període màxim d’un any i abans de la 

publicació de l’acord d’aprovació definitiva del pla parcial, atorgaran en 
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qualsevol de les formes legals acceptades, garantia en quantia igual a l’import 
del 12 % del valor de les obres d'urbanització de caràcter públic previstes en 
aquest pla parcial.  

 
 Import total de les obres d'urbanització    5.064.491’01 € 
  
 Garantia de compliment de les obligacions (12%)     607.789’56 € 
 
 Aquesta garantia actualitzada a partir del nou tipus d’IVA aplicable i els nous 
 paràmetres de vialitat modificada és superior a la atorgada al moment de 
 l’aprovació definitiva del Pla parcial. En conseqüència no caldrà efectuar cap 
 aportació addicional per aquest concepte 

 
• Art. 44.1.f Les obres de construcció dels habitatges protegits, s’iniciaran i 

finalitzaran d’acord amb l’establert a l’article 22 de les Normes Urbanístiques 
d’aquest Pla parcial. 

 
• Art. 44.1.g Finalitzades les obres d’urbanització, la totalitat dels propietaris 

dels terrenys es constituiran mitjançant document públic en Junta de 
Conservació, redactant i aprovant-se els corresponents estatuts. 

 
S’estableix per a la Junta de Conservació, una vigència mínima de 
funcionament de tres anys a partir de la data de recepció definitiva de les 
obres d’urbanització. 

 
• Transitòria 3a.2 Els propietaris cediran el sòl necessari per poder edificar 

el 10 % de l’aprofitament urbanístic del Pla Parcial, de forma gratuïta i 
completament urbanitzat. 
 
El projecte de reparcel.lació, d’acord amb els criteris establerts a l’art. 36 del 
DL 1/2005 i l’art. 36 concordant del D 305/2006, calcularà i situarà sobre 
l’ordenació del Pla Parcial, el sòl de cessió del 10 % de l’aprofitament 
urbanístic. 

 
• Art. 44.1.d Els propietaris efectuaran al seu càrrec les obres necessàries de 

connexió amb les xarxes generals de subministrament de serveis o 
d’evacuació d’aigües residuals i pluvials situades fora de l’àmbit del Pla 
parcial. 

 
Conforme amb els compromisos a assumir: 

 
Els propietaris 

.
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5. PLA D’ETAPES 

 
La urbanització del sector es realitzarà en un sol polígon. Les obres d’urbanització 
es realitzaran en dos etapes. La primera abasta el carrer Ferran d’Aragó. La segona 
fase compren la resta de les obres d’urbanització. 
 
El projecte d’obres d’urbanització i el de reparcel.lació s’hauran d’aprovar en un 
termini màxim d’un any des de l’executivitat del Pla parcial. 
 
L’inici de les obres d’urbanització no podrà superar els sis mesos des de l’aprovació 
del Projecte d’obres d’urbanització. 
 
La primera fase correspondrà a les obres d’urbanització definitiva del carrer Ferran 
d’Aragó i es finalitzaran en un termini màxim d’un any des del seu inici. 
 
La resta d’obres d’urbanització es finalitzaran en un termini màxim de tres anys.  
 
 
6. TEXT REFÒS 

Per a l’aprovació definitiva de la present modificació del Pla parcial, es 
confeccionarà un text refós complert del Pla parcial que recollirà la totalitat de les 
modificacions aprovades.
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7. PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 

 
I/10 Proposta de parcel.lació       1 / 1.000 
 
 
La resta de plànols d’informació del Pla parcial inicial no han sofert cap tipus de 
modificació. Es donen per reproduïts en aquell expedient.  
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8. PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

 
O/01 Classificació del sòl       1 / 1.000 
O/02 Zonificació. Usos detallats      1 / 1.000 
O/03 Composició volumètrica.      1 / 1.000 
O/04 Sòl de cessió gratuïta      1 / 1.000 
O/05 Xarxa viària.        1 / 1.000  
O/06 Tall transversal –A/B -      1 / 200 
O/07 Tall transversal –C/D/E -      1 / 200 
O/08 Tall transversal –F/G/H -      1 / 200 
O/09 Tall transversal –I/J/K -      1 / 200 
O/10 Tall transversal –L/M -      1 / 200 
O/11 Rasants longitudinals 1      1 / 1.000 
O/12 Rasants longitudinals 2      1 / 1.000 
O/13 Xarxa aigua potable      1 / 1.000 
O/14 Xarxa sanejaments aigües residuals, contenidors residus 1 / 1.000 
O/15 Xarxa aigües pluvials      1 / 1.000 
O/16 Connexió xarxes sanejament     1 / 2.000 
O/17 Xarxa distribució energia elèctrica. (MT)    1 / 2.000 
O/18 Xarxa distribució energia elèctrica. (BT)    1 / 1.000 
O/19 Xarxa gas natural       1 / 1.000 
O/20 Xarxa telefònica       1 / 1.000 
O/21 Xarxa enllumenat públic      1 / 1.000 
 

 
Tortosa, Novembre de 2013 

 
 

 
 
 
 
 
 

F. Xavier Martí i Ferré 
Arquitecte redactor 


