
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 16 d'octubre de 2014, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de
l'Ebre referent al municipi de Tortosa.

En data 30 de juliol de 2014 l’Ajuntament ha presentat al registre dels Serveis Territorials d’Urbanisme de les
Terres de l’Ebre la documentació a la qual se supeditava la publicació de l’Acord adoptat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre de 25 de juny de 2014 i, per tant, és procedent publicar
l’esmentat acord:

La Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, en la sessió de 25 de juny de 2014, va adoptar,
entre d’altres, l’acord següent:

 

Exp.: 2014 / 054215 / E

Pla especial urbanístic sector 1 conjunt històricoartístic, al terme municipal de Tortosa

 

Per tot el que s’ha exposat, vista la proposta de la Ponència Tècnica, i d’acord amb els fonaments que s’hi
exposen, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament Pla especial urbanístic sector 1 conjunt històric-artístic, de Tortosa, promogut i
tramès per l’Ajuntament, incorporant d’ofici les prescripcions següents:

- S’esmena la documentació, tal i com s’indica en la part valorativa, en compliment de l’acord de la Comissió
Territorial del Patrimoni Cultural de les Terres de l’Ebre de 23/05/2014.

- Es corregeixen les errades detectades en la normativa, catàleg i plànols segons l’indicat en la part valorativa.

-2 Supeditar la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la consegüent
executivitat, a la presentació per part de l'Ajuntament de la documentació esmenada d’acord amb les
prescripcions exposades.

-3 Facultar la secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre perquè, un cop
presentada per part de l’ajuntament la documentació esmentada a l'apartat anterior, previ informe dels serveis
tècnics, disposi la publicació d'aquest acord i, si escau, de les normes urbanístiques corresponents al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 106
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per
la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-4 Comunicar-ho a l’ajuntament.

 

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

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

 

Consulta i informació de l’expedient

L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, als locals de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Les Terres de l'Ebre, carrer Nou de la Vall, 12, Tortosa (CP-43500), de 9:30 h a 13:30 h, de
dilluns a divendres feiners.

S’inclou a continuació l’enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l’instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d’autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l’article 103.3 del Text refós
de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2014/054215/E&set-locale=ca

 

Tortosa, 16 d’octubre de 2014

 

Xavier Rehues i Estivill

Cap del Servei Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre

 

 

Annex

Normes urbanístiques del Pla especial urbanístic sector 1 conjunt històricoartístic, de Tortosa.

 

(Vegeu la imatge al final del document)

Normativa_cat1.pdf
 

 

(14.289.073)
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Annex 
Normes urbanístiques del Pla especial urbanístic sector 1 conjunt històricoartístic, de 
Tortosa.  
 
3 DOCUMENT NORMATIU DEL PEUCHT. S1 
 
CAPÍTOL 1 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 
Objecte 
 
1 Aquest Pla especial urbanístic té per objecte la protecció integral del Patrimoni 
arquitectònic, arqueològic i ambiental del conjunt històric de Tortosa en l’àmbit delimitat del 
Sector 1. 
 
2 S’entén per Patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del conjunt històric de 
Tortosa, el conjunt d’edificis, construccions, plaques històriques i altres elements artístics 
i/o culturals; jaciments arqueològics; ambients de carrers, carrerons, places, etc., així com 
altres espais o racons que, considerats aïlladament o en conjunt, constitueixen la identitat 
històrica de Tortosa i que representa un llegat procedent d’anteriors generacions. 
 
3 La preservació dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals constitueix 
manifestació del principi de desplegament urbanístic sostenible i ha de contribuir 
significativament a la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 
 
Article 2 
Marc legal 
 
1 El Pla té la condició de Pla especial urbanístic per a l’ordenació i protecció dels valors 
culturals i paisatgístics que el fonamenten. 
 
2 El Pla s’emmarca en lo que disposa l’article 33.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del Patrimoni cultural català (LPCC), l’article 24 i 26 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de 
modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (LUC), aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i l’article 15 del Text refós de la normativa del Pla 
d’ordenació urbanístic municipal de Tortosa (POUM) que regula l’elaboració de Plans 
especials urbanístics. 
 
3 Igual que d’altres Plans especials de conjunts històrics ho preveuen, el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya és competent per regular aspectes puntuals i 
específics que puguin sorgir i que no estiguin previstos en aquest Pla especial urbanístic. 
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Article 3 
Àmbit territorial 
 
1 L’àmbit del Pla especial urbanístic del conjunt històric de Tortosa i els seus entorns de 
protecció (PEUCHT), coincideix amb el de la Declaració de Conjunt històric artístic 
aprovada per Decret del Ministeri d’Educació i Ciència el 26 de febrer de 1976. 
 
Aquesta declaració inclou dues àrees, la zona històrica artística (Conjunt històric), i la zona 
de respecte (Zones de protecció) que es descriuen a continuació: 
 
A Conjunt històric de Tortosa (CH) 
 
El conjunt històric (CH) queda delimitat per un recinte que s’inicia al nord amb la travessia 
del Mur, seguint en direcció est, amb l’entorn de la Torre del Cèlio i la plaça Menahem Ben 
Saruq, l’entorn de la muralla de Remolins, per la seva part exterior, envoltant el perímetre a 
l’entorn de les Avançades de Sant Joan; a continuació la pujada de Sant Josep de la 
Muntanya, el carrer del Portal del Rastre, la Muralla del Rastre, el Baluard de la Victòria, el 
carrer de les Esplanetes, les Fortificacions del Turó Sitjar i el Baluard del Carme. Pel sud, 
limita amb la carretera Simpàtica, el carrer de Joan d’Aldana, el carrer de la Muralla de 
Sant Joan, el carrer de Sant Blai, el carrer dels Banys i la plaça d’Emili Sanz. Per l’oest, 
amb el carrer de Lluís Millet, la travessia de Santa Teresa, el carrer d’en Carbó, la plaça de 
l’Àngel, el carrer de l’Àngel, la plaça d’Agustí Querol, la plaça de la Constitució, el carrer de 
Francesc Gimeno, la plaça del Paiolet; per l’oest amb la façana fluvial formada per la 
Rambla de Felip Pedrell. Segueix al nord pel carrer de Rasquera, el carrer del Sindicat, el 
carrer del Castell de la Suda, el carrer de Jaume Tió, el carrer de Jerusalem, la Travessia 
de Jerusalem per tancar el perímetre amb el carrer de Ginestar. 
 
A la delimitació del recinte descrit cal afegir, també, el Parc de Teodor González (CH). 
 
B. Zones de protecció del conjunt històric de Tortosa (ZP), aquestes zones de protecció 
(ZP) que venen definides en el mateix Catàleg d’edificis i conjunts urbans i rurals de 
caràcter històric, artístic i ambiental del conjunt de la ciutat i municipi de Tortosa no són 
més que els àmbits que el Ministeri d’educació i ciència declara l’any 1976 com a “zones 
de respecte”, per tant, a partir d’aquest moment les “zones de respecte” les anomenarem 
Zones de protecció (ZP). 
 
Atès que la llei 9/1993, en el seu article 11.1b) estableix l’opció de delimitar l’entorn 
necessari per a la protecció del bé, constituït per l’espai que li dona suport ambiental, i 
atesa la conveniència de fer-ne ús per tal de potenciar la protecció integral del bé objecte 
d’aquest Pla especial urbanístic, se’n defineix l’àrea delimitada com a zona de protecció, 
que comprèn dos àmbits sectorials, anomenats “zones” (ZP1, ZP2 i ZP3). Aquests han 
estat definits seguint criteris visuals, ambientals i de paisatge urbà i venen conformats 
estratègicament en dues àrees diferents, confrontades amb el perímetre del conjunt 
delimitat: 
 

a) Zona de protecció 1 (ZP1), Remolins - Tenasses 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6732 - 21.10.20144/69 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14289073-2014



� ��

Comprèn l’estructura urbana històrica del barri de Remolins que envolta el Coll Jueu i el 
perímetre de la fortalesa de Tenasses. 
 
b) Zona de protecció 2 (ZP2), Zona centre 
Comprèn l’estructura urbana que configura l’espai central de l’eixample ciutat, al voltant 
de l’Ajuntament inclosa la seva façana fluvial constituïda principalment a partir de la 
presència de dos edificis referents: el Mercat i l’antic Mercat del Peix. 
 
c) Zona de protecció 3 (ZP3), Entorn de protecció del fortí d’Orleans 
Comprèn el perímetre del fortí d’Orleans. 
 

2 Al seu entorn, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la 
Direcció general d’Arxius, biblioteques, museus i patrimoni i els Serveis territorials a les 
Terres de l’Ebre més l’Ajuntament de Tortosa acorden iniciar la redacció del Pla especial 
urbanístic delimitant un àmbit central, a partir d’ara identificat com a Pla especial urbanístic 
del conjunt Històric de Tortosa. Sector 1 (PEUCHT.S1), per tal de regular l’àmbit amb més 
edificacions patrimonials, de valor monumental del conjunt històric. 
 
El Sector 1 del conjunt històric queda delimitat, des del nord, amb el límit septentrional de 
les Avançades de Sant Joan, seguint a l’est amb l’entorn de les pròpies Avançades; 
Rastre, seguint pel carrer de la Mare de Déu de la Providència fins la plaça de Mossèn Sol; 
la Constitució i carrer de Francesc Gimeno fins la façana fluvial. En aquest punt, a l’oest, 
segueix per l’eix de la rambla de Felip Pedrell continua per l’avinguda de Remolins, torna 
per l’eix del carrer de Tivenys, envolant el recinte de l’Escorxador, per l’eix de Felip Pedrell, 
fins la façana sud de la plaça de Sant Jaume seguint per l’eix del carrer de Santa Anna, 
segueix en direcció est per la costa de l’Escorxador vell i travessa pel carrer de Rasquera, 
tombant pel carrer del Sindicat; carrer del Castell de la Suda Jaume Tió fins al carrer de la 
Figuereta tancant el perímetre fins el Portal dels Jueus que enllaça amb el límit nord de les 
Avançades de Sant Joan. 
 
Dins el Sector 1 del conjunt històric el Pla especial urbanístic estableix dos àmbits 
d’actuació diferenciats: 
 
a) Àmbit territorial 1 (AT1), Nucli Antic Central. 
 
Comprèn el Castell de la Suda amb les Avançades de Sant Joan, el barri del Castell, la 
part nord de l’entorn de Montcada (compresa entre la plaça del Pont de Pedra, els carrers 
del Vall, Nou del Vall, i el carrer de Jurista Martí Miralles, la plaça dels Estudis, el carrer de 
la Mercè, la plaça de la Cinta, el carrer de la Rosa fins la mateixa plaça del Pont de Pedra); 
una part de l’entorn del Pont de l’Estat i la part interior del Barri de la Catedral. 
 
b) Àmbit territorial 2 (AT2), Front fluvial. 
 
Comprèn tota l’extensió de la façana fluvial del conjunt històric i que determina un front 
característic en la seva totalitat. Tot i que cal considerar com a àmbit de reflexió i de treball 
conjunt el front oest de la ciutat (des dels barris de Remolins, Sant Jaume fins el centre, 
Eixample) en el PEUCHT.S1 s’aborda específicament la zona compresa entre el recinte de 
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l’Escorxador i la plaça del Paiolet (Pont de l’Estat). S’inclou la part baixa de l’entorn del 
Pont de l’Estat, del barri de la Catedral i del barri de Sant Jaume, en l’àmbit comprès entre 
els carrers de la Ciutat, de la Croera i del carrer de Santa Anna, d’una banda i el front 
fluvial constituït per la part final de l’avinguda de Remolins (conjunt de l’Excorxador) i la 
rambla de Felip Pedrell, entre plaça Sant Jaume i pont de l’Estat. 
 
3 Pel que fa a la interpretació correcta dels límits, es fa constar el següent ordre de 
prelació: en cas de contradicció legal preval la referència gràfica a qualsevol altra, tal com 
defineix el plànol PO 1.2. 
 
Article 4 
Vigència 
 
1 El Pla especial urbanístic del conjunt històric de Tortosa en l’àmbit del Sector 1, en 
endavant PEUCHT.S1, entrarà en vigor l’endemà de la publicació, una vegada acordada 
l’aprovació definitiva, i tindrà vigència indefinida en tant no es revisi. 
 
2 La modificació del PEUCHT.S1 requereix la mateixa tramitació que la seva formació. 
 
Article 5 
Contingut 
 
1 El PEUCHT.S1 està integrat pels següents documents: 
 

A. Memòria i documents annexos 
B. Normativa 
C. Estudi econòmic - financer 
D. Catàleg 
E. Plànols d’informació 
F. Plànols normatius 

 
2 Tenen caràcter vinculant les normes i els plànols d’ordenació que inclouen els plànols 
d’aixecament gràfic actual dels plans de façana dels vials del Sector 1 del conjunt històric. 
El catàleg també és vinculant en quant a la inclusió de cadascun dels elements en 
categories i nivells de protecció i en quant a la regulació de la intervenció continguda a les 
fitxes individuals i identificatives de parcel·la. (FID). 
 
3 La memòria, els annexos, així com els plànols d’informació més la descripció i la 
informació de les fitxes individuals i identificatives de parcel·la (FID), fonamenten el 
PEUCHT.S1 i han de ser presos en consideració per a la correcta interpretació dels 
documents vinculants. 
 
4 A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic, els serà aplicables 
el que es preveu en la Llei del Patrimoni cultural català (9/1993, de 30 setembre) i 
tanmateix el desplegament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002, de 5 de 
març, relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
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Article 6 
Catàleg 
 
1 El catàleg del PEUCHT.S1 està integrat per la relació de fitxes individuals i identificatives 
de cadascuna de les parcel·les (FID) compreses a l’àmbit del conjunt històric, per la relació 
de fitxes de carrers i/o àmbits urbans i per la proposta de classificació dels elements 
conforme les categories que estableix la legislació sobre patrimoni cultural. 
 
2 Les fitxes individuals i identificatives de parcel·la (FID) són indexades en base al codi de 
carrer o vial (segons la base municipal d’identificació de tots els carrers del municipi de 
Tortosa, de quatre xifres) i al número de policia de cadascuna de les finques (de dues 
xifres). Aporten informació (identificació, descripció, tipificació, fotografies recents i 
antigues, notícies històriques i règim urbanístic), classifiquen l’element de conformitat amb 
les categories de protecció de la Llei de Patrimoni cultural català 9/1993, de 30 de 
setembre, tot estimant criteris addicionals, propis d’aquest Pla especial urbanístic, regulant 
la intervenció i els usos. 
 
3 A les fitxes individuals i identificatives de parcel·la (FID) s’han incorporat, sempre que ha 
estat possible, imatges, fotovols i plànols antics a fi de permetre reconèixer referències 
tipològiques dels diferents models edificatoris, així com visions de determinats paisatges 
urbans i de fronts consolidats amb l’interès que es justifiquin i es concretin les solucions 
compositives formals més adients. 
 
4 Qualsevol intervenció (pla o projecte) en l’àmbit del PEUCHT.S1 ha de prendre com a 
punt de partida la fitxa individual i identificativa de parcel·la (FID) que s’escaigui, sens 
perjudici d’aprofundir en l’estudi de l’element de què se tracti i en els seus entorns definits, 
especialment el front edificatori o ambient on s’inscriu. 
 
5 Totes les parcel·les incloses dins del PEUCHT.S1, àmbits territorials 1 (Nucli antic 
central) i 2 (Front fluvial), disposen de fitxes individuals i identificatives de parcel·la (FID). 
 
6 Les finques i els solars que formen part del que anomenem com a vials de frontera, és a 
dir carrers o places on un dels seus fronts és inclòs en aquest PEUCHT.S1 i l’altra és, tot i 
formar part del conjunt històric o de l’entorn de protecció, no estan contemplats en el 
present document. Per tal de mantenir l’equilibri entre els respectius fronts edificatoris en 
els vials de frontera, es defineix un tractament, des del punt de vista ambiental idèntic al 
que s’adscriu en la morfologia general del front contemplat en aquest pla. 
 
7 Els vials de frontera del PEUCHT.S1 que es defineix com a tals en el PEUCHT.S1, són 
els següents: la part afectada del carrer de Tivenys, el carrer de Santa Anna, el carrer de la 
Mare de Déu de la Providència, el carrer del Vall, el carrer Nou del Vall, la plaça del Pont 
de Pedra i la plaça d’Agustí Querol. 
 
8 En els vials de frontera, tot i les seves especificitats que volen regular les actuacions en 
façanes per tal de preservar els dos fronts edificatoris segons un criteri unitari, el 
Departament de Cultura conserva la competència per la regulació de totes les parcel·les 
situades a l’àmbit extern al Sector 1. 
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Article 7 
Desplegament i execució 
 
1 El desplegament i l’execució del Pla especial urbanístic correspon a l’Ajuntament de 
Tortosa, als propietaris dels terrenys inclosos en el seu àmbit i, en general, als ciutadans i 
ciutadanes d’aquesta ciutat. 
 
2 Correspon al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya l’exercici de les 
competències que li assignen les lleis, en especial la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
Patrimoni cultural català. 
 
Article 8 
Instruments 
 
1 Les determinacions d’aquest Pla especial urbanístic són d’aplicació directa. 
 
2 No obstant, el PEUCHT.S1 pot ser desplegat mitjançant ordenances complementàries i 
mitjançant Plans de millora urbana de composició volumètrica i de façanes. 
 
3 El desplegament del Pla d’ordenació urbana municipal de Tortosa (POUM) en l’àmbit del 
PEUCHT.S1 ha de ser respectuós amb aquest, com també ho ha de ser l’execució del 
planejament, tant general com derivat, sigui mitjançant actuacions sistemàtiques o aïllades. 
 
4 Qualsevol obra que s’executi a l’àmbit del PEUCHT.S1 ha de comptar amb autorització 
municipal prèvia, ja sigui llicència urbanística, projecte d’urbanització, projecte d’obra local 
ordinària o projecte d’obres d’altra naturalesa. 
 
5 Es fomentarà la subscripció de convenis de col·laboració com a mecanisme per a 
promoure la participació i l’acord de tots els agents en el desplegament i execució del 
PEUCHT.S1. 
 
6 Un instrument auxiliar i complementari per al desplegament i bones pràctiques en 
l’execució d’aquest Pla especial urbanístic podria ser, si l’Administració municipal ho creu 
adequat, la creació d’una Comissió local del Patrimoni cultural del conjunt històric de 
Tortosa (CLPCCHT). 
 
Article 9 
Comissió local del Patrimoni cultural del conjunt històric de Tortosa 
 
L’Ajuntament de Tortosa podrà crear, si ho estima convenient i mitjançant una ordenança, 
una Comissió local del Patrimoni cultural del conjunt històric de Tortosa, inicialment en 
l’àmbit del PEUCHT.S1, com un òrgan assessor extern, de naturalesa consultiva, que vetlli 
per la qualitat arquitectònica de totes les actuacions, emmarcada dins els criteris normatius 
que s’expressen en l’articulat del Pla especial urbanístic, acceptant la llibertat creativa dels 
autors, respectant els valors d’integració en el paisatge urbà característic del conjunt 
històric. 
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En qualsevol cas, la competència per atorgar i denegar les llicències resta subjecta al que 
estableix l’article 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (LUC), que regula el Règim jurídic de les 
llicències urbanístiques, així com la legislació de règim local. 
 
Article 10 
Ordenances complementàries 
 
Per a la regulació detallada d’aspectes concrets en l’àmbit del PEUCHT.S1 es podrà 
redactar ordenances complementàries, com ara per al tractament i integració d’elements 
d’infraestructura, regulació de suports publicitaris, actuacions en la urbanització, mobiliari 
urbà o senyalització, de tipus general i específica (històrica, documental, etc.), a la via 
pública, prèvia aprovació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 11 
Plans de millora urbana de composició volumètrica i de façanes 
 
1 Els interessats podran formular Plans de millora urbana (PMU) de composició 
volumètrica i de façanes en sòl urbà consolidat amb la finalitat de concretar per a un sector 
les determinacions del present PEUCHT.S1. 
 
2 L’aprovació del Pla de millora urbana (PMU) restarà subjecta al que estableix la legislació 
urbanística vigent; en concret a l’article 70 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (LUC) i haurà de comptar 
amb l’aprovació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 12 
Projecte d’obres 
 
L’aprovació de projectes d’urbanització i de projectes d’obra local ordinària o d’altra 
naturalesa es tramitaran, tal i com s’ha esmentat anteriorment, d’acord amb l’article 188 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya (LUC), que regula el Règim jurídic de les llicències urbanístiques. Aquestes 
s’atorgaran d’acord amb el que estableix aquesta Llei, el planejament urbanístic i les 
ordenances municipals. La competència i el procediment per atorgar i denegar les 
llicències urbanístiques vinculades als projectes d’obres presentats, s’ajusta al que 
estableix la legislació de règim local. 
 
Article 13 
Actes subjectes a llicència urbanística 
 
1 Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes que s’hi estableixen al 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya (LUC), pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els 
actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
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2 En particular, està subjecte a llicència qualsevol actuació que comporti la modificació de 
l’aspecte exterior dels edificis, com ara la instal·lació d’elements tècnics, (antenes, 
parabòliques, aparells de climatització, etc.). 
 
3 Queda subjecte a llicència qualsevol modificació de l’estructura parcel·laria, tant si es 
tracta de divisió com d’agrupació o ambdues operacions simultàniament o successiva. 
 
4 Les obres es classifiquen en majors i menors de conformitat amb el que estableix la 
normativa del Pla d’ordenació urbana municipal de Tortosa (POUM) vigent. 
 
Són Obres menors les que modifiquen, reformen o rehabiliten un edifici existent, sempre 
que no n’alterin la configuració arquitectònica ni tinguin caràcter d’intervenció total. 
S’entenen com a tal, les obres parcials que no produeixin una variació essencial de la 
composició general, del volum; les que no afectin a l’estructura portant de l’edifici; les que 
no ampliïn o disminueixin el seu volum i que no modifiquin la seva distribució o que no 
tinguin per objecte canviar els usos característics de l’edifici, és a dir, totes aquelles obres 
que modernitzin o reparin elements existents, sempre de conformitat amb el redactat 
normatiu. Disposaran com a mínim d’un projecte bàsic i / o una memòria valorada 
redactada per un arquitecte o arquitecte tècnic i enginyer o enginyer tècnic, en els casos 
que en siguin competents (especialment en el capítol de la millora d’instal·lacions). 
 
Referent a les actuacions de pintat d’elements de façana, el cromatisme a seguir seran els 
criteris definits a la carta de color que s’incorpora en aquest Pla especial, per tant, en la 
sol·licitud de llicència s’incorporarà la descripció dels elements a pintar i la referència de 
color que s’aplicarà amb les combinacions definides de tonalitats entre fusteria, baranes i 
parament vertical. 
 
La modificació d’obertures a les façanes o murs de càrrega no podrà ser considerada obra 
menor ni tampoc ho serà la substitució de sostres i teulats, en aquests casos caldrà aportar 
projecte complert (bàsic i executiu), visat per tècnic competent. 
 
Per a sol·licitar llicència d’obra menor, serà suficient complimentar la documentació 
necessària que l’Ajuntament de Tortosa posa a l’abast al seu web (www.tortosa.cat) i en el 
qual hi figuraran amb tota precisió les obres a realitzar, excepte les obres que puguin tenir 
incidència en la envolupant de l’edifici (canvi de fusteria, tractament de balcons, pintura de 
façana, canals, etc.) que requeriran un procediment especial, segons s’expressa en l’article 
15.1. 
 
El propietari, juntament amb el professional que dugui a terme les obres esmentades, 
seran solidaris en la responsabilitat que comporti aquestes obres i també en les sancions 
que puguin imposar-se per incompliment o variacions del projecte que no siguin 
comunicats prèviament. 
 
La resta d’intervencions, d’obra nova, de reforma i d’ampliació seran considerades Obres 
Majors i requeriran projecte complert d’execució signat per tècnic superior i visat pel 
Col·legi corresponent d’acord amb la normativa actual. 
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Per a la sol·licitud de la llicència preceptiva per totes aquestes obres, serà necessari 
acompanyar al projecte els documents pertinents assenyalats en l’article 15 del present 
pla. 
 
5 Per a tots els edificis amb els Nivells de protecció 1 (protecció integral) i 2 (protecció 
tipològica), tant les obres majors com les obres menors s’hauran de tramitar a partir d’un 
avantprojecte o projecte bàsic/executiu, on consti l’anàlisi de l’estat actual de l’edifici per a 
poder redactar el projecte definitiu amb un coneixement total de les seves característiques, 
especialment en els paraments, espais i estructura. 
 
Article 14 
Informe d’avantprojecte 
 
1 Abans de sol·licitar llicència urbanística es podrà presentar un avantprojecte que serà 
objecte d’examen pels serveis tècnics municipals. 
 
2 Si la valoració de l’avantprojecte fos negativa, s’informarà per escrit al sol·licitant de les 
raons que fonamenten aquesta decisió. 
 
3 Si la valoració fos positiva, eventualment amb prescripcions, s’emetrà certificat acreditatiu 
de l’adequació de l’avantprojecte a les determinacions del Pla especial urbanístic així com 
d’aquelles prescripcions si s’escaigués. Aquest informe no exclou la valoració definitiva que 
s’haurà d’avaluar a la vista del projecte bàsic/executiu definitiu. 
 
Article 15 
Sol·licitud de llicència. Documentació necessària 
 
1 La sol·licitud de llicència d’obres majors, obres menors que afectin l’envoltant de l’edifici o 
de parcel·lació ha d’anar acompanyada, obligatòriament, de la memòria i la fitxa de l’Estudi 
d’ordenació volumètrica (EOV) segons el format annex (v. Annex 01). 
 
2 Tots els projectes, que facin referència a l’envoltant de l’edifici, han d’incorporar, de forma 
preceptiva i vinculant, i la fitxa de l’Estudi d’ordenació volumètrica (EOV). 
 
3 Per la resta de projectes d’obres majors que no afectin l’envoltant de l’edifici, es tractaran 
d’acord amb les especificacions definides, en el capítol d’intervenció, a la respectiva fitxa 
individual i identificativa de parcel·la (FID) on es determinen les directrius a tenir present en 
la funció de nivell de protecció. 
 
4 La sol·licitud de llicència d’obres majors en l’àmbit del PEUCHT.S1 ha d’anar 
acompanyada del projecte bàsic i executiu, sense el qual no és possible constatar 
l’adequació de la intervenció projectada a les determinacions d’aquest Pla especial 
urbanístic i s’hauria de denegar la llicència. 
 
Per intervencions sobre construccions existents i/o solars dins l’àmbit del PEUCHT.S1 la 
documentació que haurà d’aportar una sol·licitud de llicència d’obres majors constarà de: 
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a) Memòria justificativa en relació amb la fitxa individual i identificativa de parcel·la (FID) del 
Catàleg, amb expressió de: 
 
— La relació de les intervencions proposades amb el planejament general i sectorial vigent. 
— Les relacions amb l’entorn definit (ambient i/o front edificador) i la seva normativa. 
— Els usos relacionats amb la intervenció que es formula. 
— La justificació expressa de l’acompliment de la fitxa FID del Catàleg. 
 
b) Memòria descriptiva i constructiva de la situació real original de l’element amb expressió 
de: 
 
— L’estat de les parts protegides que consten en la fitxa FID del Catàleg (lesions o 
patologies). 
— L’estat general de la construcció objecte de la intervenció. 
— Breu descripció de l’estat de l’entorn. El detall s’explicitarà en l’Estudi d’ordenació 
volumètrica (EOV), si es necessària pel tipus d’intervenció. 
 
c) Memòria descriptiva i constructiva de la intervenció a realitzar amb expressió de: 
 
— L’estat de càrregues dels elements i apuntalaments, quan afecti a elements estructurals, 
si s’escau. 
— Breu descripció dels materials, les textures i el cromatisme, si s’escau pel tipus 
d’intervenció. El detall s’explicitarà en l’Estudi d’ordenació volumètrica (EOV), tal i com 
s’indica en l’article 17.3 d’aquest Pla. 
— Les mesures específiques a adoptar en el decurs de la intervenció que es proposa. 
 
d) Plànol de situació i emplaçament, referits al conjunt de la zona i a l’illa respectivament, 
en les mateixes escales que queden grafiades en la documentació del present Pla especial 
urbanístic, amb expressió de: 
 
— Delimitació del solar, la construcció i / o les restes i el seu entorn. 
— Per a construccions existents, les característiques de la coberta (a partir de la 
comprovació ocular i/o documental, fotovols per exemple), si és objecte del projecte. 
 
e) Plantes, seccions i alçats de l’estat actual, a escala 1/50 sobreposant, en obres de 
reforma, amb colors diferents (vermell, groc), els murs, envans o elements estructurals de 
nova creació i d’enderroc respectivament, amb expressió de: 
 
— Detall dels àmbits o parts protegides: volumetria, façanes, nivells de forjat, estructura 
interior, etc. 
— Altres detalls, a escala 1/20, dels elements ornamentals, balcons, baranes, etc., que 
figurin en els àmbits de protecció, si s’escau. 
 
f) Plànols a escala 1/50 de plantes, alçats, seccions i volumetries de les noves 
intervencions objecte de la sol·licitud de llicència, amb expressió dels detalls necessaris per 
a la concreta comprensió de les esmenes que s’introdueixin, si s’escau. 
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g) Autorització d’altres Organismes o Administracions que siguin competents, si és 
necessari per al desplegament del projecte. 
 
Quant es tracti de Béns culturals d’interès nacional (BCIN), serà preceptiva l’aprovació de 
la intervenció per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Tanmateix, si es proposen actuacions en Béns culturals d’interès local (BCIL) que 
comportin la seva no catalogació, aquesta haurà de ser aprovada, també, pel Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
h) En el cas concret que s’intervingui en les façanes, o bé que es modifiquin, se 
substitueixin totalment o es construeixin de nova planta, es presentaran plànols a escala 
1/50 de l’estat actual i de les modificacions proposades incloent les façanes veïnes 
immediates, així com detalls a 1/20 dels elements individualitzats, si s’escau. 
 
Així mateix, es presentarà un alçat del conjunt del carrer a escala 1/250, en el qual es 
puguin comparar l’estat actual de l’edificació amb el de la nova proposta més l’Estudi 
d’ordenació volumètrica (EOV) amb la fitxa de característiques que l’acompanya. Tal i com 
s’indica en l’article 17.3 d’aquest Pla. 
 
i) En general, per tal d’afavorir l’encaix de la proposta d’intervenció al PEUCHT.S1, es deu 
presentar un avantprojecte, abans de redactar el projecte bàsic/executiu que serà informat 
pels serveis tècnics municipals, segons s’esmena en l’article 14 del present pla.  
 
5 En el cas d’obres menors en les que es proposin canvis en el sanejament de la façana 
comporti variacions d’elements com canals, baixants, cornises, ràfecs, llosanes de balcó, 
baranes o fusteria, s’adjuntaran a la sol·licitud els plànols d’estat actual i les modificacions 
proposades, dibuixats amb precisió a escala 1/50, amb detalls individualitzats dels 
elements a escala 1/20 (fusteries, llosanes i baranes de balcons, ràfecs, cornises, etc.), si 
s’escau. 
 
Article 16 
Edificis anteriors al segle XIX 
 
1 Les obres majors en edificis anteriors al segle XIX podran incorporar un estudi dels 
paraments i diagnosi estructural, perquè les conclusions, justifiquin una actuació 
compatible amb les característiques de l’edifici original.  
 
2 Per a dur a terme les cales que siguin necessàries per a aquest estudi, si s’escau, s’ha 
de sol·licitar llicència municipal. 
 
3 Tant els avantprojectes com els projectes d’obres majors relatius a edificis anteriors al 
segle XIX, hauran d’incloure els resultats d’aquest estudi, en el cas que s’hagin realitzat. 
 
Article 17 
Memòria de l’Estudi d’ordenació volumètrica (EOV) 
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La memòria de l’Estudi d’ordenació volumètrica (EOV) ha de presentar la següent 
estructuració: 
 
1 Factors de localització 
 
A Localització del projecte segons dues escales diferenciades: dins de la trama del Conjunt 
històric de Tortosa i referida a l’àmbit del PEUCHT.S1, perquè serveixi per exposar una 
reflexió paisatgística i de relació amb la trama urbana existent. 
 
B Justificació de l’adequació al PEUCHT.S1: compliment de la normativa aplicable. 
 
C Anàlisi de l’entorn (teixit urbà, front edificatori o ambient consolidat): estudiar 
especialment els valors dominants de l’entorn del carrer o plaça on s’ha d’executar la 
intervenció: 
 
— Tipus de parcel·la dominant (parcel·la estreta o ampla, patró, etc.) 
— Tipologia dominant (habitatges unifamiliars o plurifamiliars) 
— Uniformitat o no del front edificatori o ambient on s’inscriu la intervenció proposada. 
 
D Convivència entre tipologies diverses amb o sense predomini d’una sobre les altres. 
 
2 Factors d’anàlisi 
 
A Anàlisi de la homogeneïtat del front edificatori o ambient (consolidat o no): 
 
— Estudiar si apareix un front homogeni de façanes per la repetició dels mecanismes de 
composició en els elements que l’integren o per la successió d’edificacions d’una 
determinada tipologia o període de construcció. 
 
— Estudiar la geometria d’alguns elements que composen el front i fan que aquest 
adquireixi ritmes, seqüències de façana (obertures, balcons, baranes, línies de cornises, 
ràfecs, etc.). 
 
— Veure si existeixen elements externs al front que el cohesionen dins el teixit (secció de 
carrer, paviment, enllumenat, etc.) 
 
— Estudiar els materials, les textures i els colors existents. 
 
B Anàlisi de la discontinuïtat en la formació del front edificador o ambient: 
 
— Estudiar les tipologies derivades de les diverses èpoques de les construccions que 
determinen la continuïtat o discontinuïtat en el front de carrer. 
 
— Estudiar les adicions o alteracions que s’han produït en un immoble concret (remuntes, 
alteracions de coberta, obertures de finestres, supressió de ràfecs, etc.) i que trenquen o 
modifiquen la continuïtat en el front de carrer o ambient determinat. 
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3 Justificació del projecte 
 
A Justificació compositiva de les façanes del projecte: 
 
— Predomini del massís enfront el buit 
— Existència de ritme en la ubicació dels forats; predomini de l’ordre en la composició del 
forat. 
— Predomini d’una determinada proporció en la forma de les obertures (verticals, 
quadrades). 
— Presència o no de balcons. 
— Presència de porxos o discontinuïtats en les obertures dels baixos. 
 
B Anàlisi i determinació de la línia de coronament del front edificatori: 
 
— Predomini d’un coronament unitari; constituït per les petites variacions en alçada del 
remat de cada immoble. 
— Predomini de remats unitaris individualitzats en cada construcció. 
— Predomini de solucions constructives de coronament basades en el remat de la coberta 
(ràfecs, canals ceràmics vistos, cornises amb teules, etc.) 
 
C Planicitat i línies dominants de composició a façanes: 
 
— Predomini de balcons calats de dimensions ajustades al forat arquitectònic a què 
serveixen. 
— Predomini de balcons sortints de mida diferent. 
— Ús escàs de línies de composició horitzontals com serien impostes, ràfecs que 
sobresurten del pla de façana, balcons cecs correguts, etc. 
 
D Anàlisi de materials, textures i colors en els acabats de façanes: 
 
— Predomini d’acabats continus en el conjunt del front (arrebossats amb presència o no 
d’esgrafiats, etc.). 
— Predomini d’acabats en material ceràmic, carreus de pedra o revestiments. 
— Existència d’uniformitat en la coloració del front dins una mateixa gamma cromàtica. 
— Tipus de fusteries (materials, qualitats i colors). 
 
E Fotomuntatge de la intervenció proposada: veure la solució adoptada i la relació en el 
teixit urbà contigu, si s’escau. 
 
4 Documentació gràfica 
 
A Plànols de situació i emplaçament, referits al conjunt de la zona i a l’illa respectivament, a 
escala 1/2000 per indicar la situació i 1/500 per emplaçament. 
 
B Plantes i seccions a escala 1/50, sobreposant (en obres de reforma) amb colors diferents 
(vermell, groc) els murs, envans o elements estructurals de nova creació i d’enderroc 
respectivament. 
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C En el cas que s’intervingui en les façanes, o bé que es modifiqui, se substitueixin 
totalment o es construeixin de nova planta, es presentaran plànols a escala 1/50 de l’estat 
actual i de les modificacions proposades incloent les façanes veïnes immediates, així com 
detalls a escala 1/20 dels elements individualitzats. 
 
D Altrament, es presentarà un alçat del conjunt del carrer a escala 1/250, en el qual es 
pugui comparar l’estat actual de l’edificació amb el de la nova proposta, complementant el 
fotomuntatge de la intervenció proposada. 
 
Article 18 
Procediment per a l’atorgament de llicència 
 
1 Els projectes d’obres majors, menors i els de parcel·lació que afectin a parcel·les 
situades dins el PEUCHT.S1, és a dir, en els seus dos àmbits territorials (Nucli antic 
central, AT1 i Front fluvial, AT2), hauran d’obtenir l’informe favorable per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
2 Si l’informe dels serveis tècnics municipals fos desfavorable, justificarà tant la denegació 
de la llicència com el requeriment d’esmenar totes les diferències relacionades amb el 
PEUCHT.S1 o amb l’ordenament general, tot i que en un moment anterior ja s’hagués 
requerit al promotor la correcció de deficiències d’altra naturalesa o fins i tot d’aspectes 
relacionats amb el mateix. 
 
Article 19 
Enderroc 
 
1 Les llicències d’enderroc només es concediran si simultània o prèviament es concedeix la 
d’obres majors, llevat que la construcció a enderrocar presenti perill d’esfondrament i així 
es constati mitjançant certificat emès per tècnic competent i visat pel col·legi professional a 
què pertanyi o/i apreciació directa dels tècnics municipals de la qual quedarà constància 
als informes preceptius per a l’atorgament de la llicència. 
 
2 En els dos àmbits territorials del conjunt històric (Nucli antic central, AT1 i Front fluvial, 
AT2) no es concedirà cap llicència d’enderroc si no es justifica fefaentment, mitjançant 
estudi signat per tècnic competent, la seva necessitat en funció del possible perill 
d’enfonsament o amenaça a la seguretat pública, o per imperatiu de l’execució d’obres 
permeses dins la zona en els casos d’impossibilitat de restauració que en tot cas caldrà 
justificar. 
 
3 L’enderroc d’immobles que individualment hagin estat declarats Bé cultural d’interès 
nacional (BCIN) o Bé cultural d’interès local (BCIL) exigeix que amb caràcter previ s’hagi 
deixat sense efecte la declaració per part de les administracions competents. 
 
4 En totes les edificacions existents dins el conjunt històric, tant les que siguin declarades 
com a ruïna, com les que disposen del Nivell de protecció 5 (Documental), abans de 
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procedir a l’enderroc, serà preceptiu i vinculant per a l’obtenció de la llicència, la 
presentació d’un informe patrimonial. 
 
Article 20 
Mitgeres 
 
1 Es tindrà cura del tractament de totes les mitgeres del conjunt històric, tant desprès de 
les operacions d’enderroc com en els solars existents que limitin amb les mateixes. 
 
2 Les parets mitgeres s’hauran de tractar com a façanes principals. 
 
3 Les actuacions es realitzaran amb materials i solucions respectuoses amb el significat 
patrimonial del conjunt històric. 
 
4 No es permetran els envanets pluvials d’obra de fàbrica vista, o de fibrociment, o de 
materials aïllants vistos. 
 
5 El tractament de les mitgeres i envans pluvials tindran continuïtat amb la resta de la 
façana de l’edifici pel que fa a colors dominants. 
 
6 Els projectes d’intervenció que afectin l’envoltant de l’edifici, hauran d’anar acompanyats 
de la memòria i la fitxa de l’EOV. 
 
Article 21 
Actes promoguts per altres administracions 
 
1 Els actes subjectes a autorització municipal en els termes que s’hi estableixen als articles 
anteriors que siguin promoguts o executats per altres Administracions o Entitats de dret 
públic queden subjectes a l’ordenament urbanístic legal vigent. 
 
CAPÍTOL 2 
DRETS I DEURES DELS PROPIETARIS 
 
Article 22 
Deure de conservació 
 
1 Els propietaris de tota classe de solars, terrenys, construccions i instal·lacions han de 
complir els deures d’ús, conservació i rehabilitació que s’hi estableix a la legislació sobre 
règim de sòl, per la legislació urbanística i per la legislació sobre patrimoni cultural. 
 
2 L’obligació de conservació també recau sobre els posseïdors sigui quin sigui el títol 
jurídic habilitant de llur possessió i sense perjudici del règim jurídic aplicable a la relació 
amb el propietari. 
 
3 L’Ajuntament de Tortosa ha d’ordenar d’ofici o a instància de qualsevol persona 
interessada, l’execució de les obres necessàries per a conservar les condicions a què es 
refereix l’apartat 1. Les ordres d’execució s’han d’ajustar a la normativa de règim local, amb 
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observança sempre del principi de proporcionalitat administrativa i amb l’audiència prèvia 
de les persones interessades. 
 
4 L’incompliment injustificat de les ordres d’execució habilita l’administració per a adoptar 
qualsevol de les mesures d’execució forçosa següents: 
 
A La imposició de multes coercitives, que es pot reiterar fins que es compleixi l’obligació de 
conservació. 
 
B L’execució subsidiària a càrrec de la persona obligada. 
 
5 L’incompliment injustificat de les ordres d’execució habilita l’Ajuntament, així mateix, a 
incloure la finca en el Registre municipal de solars sense edificar, als efectes que preveu la 
legislació urbanística. 
 
6 El cost derivat del deure de conservació l’ha de sufragar el propietari. No obstant això 
l’Ajuntament de Tortosa, podrà estudiar mesures de foment per l’execució de millores 
d’interès general sense perjudici dels deures de conservació del propietari. 
 
7 La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Cultura, ostenta les facultats 
que li atorguen les lleis en relació amb els immobles considerats, singularment, com a Bé 
cultural d’interès nacional (BCIN). 
 
8 L’obligació de conservació s’estén als elements incorporats a la construcció o que formen 
part de la mateixa, com escuts, emblemes, pedres heràldiques, llindes datades -tots ells 
considerats com a Béns culturals d’interès nacional (BCIN) i subjectes a l’aplicació dels 
principis definits a la LPCC 9/1993- així com plaques històriques de record o de 
testimoniatge de fets, detalls ornamentals (de pedra, de ceràmica, terracota o forja), 
senyals de riuades, grafitis de la guerra civil, o bé d’altres elements coneguts a l’interior de 
l’immoble, que no s’hi podran canviar de lloc ni realitzar reparacions o reformes sense la 
preceptiva llicència del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya o municipal, 
segons els casos. 
 
Article 23 
Efectes de la declaració de ruïna 
 
En el cas d’una declaració de ruïna legal, segons la normativa sectorial, que afecti un 
edifici catalogat, objecte d’un procediment de catalogació o declarat bé cultural, correspon 
a l’administració competent la determinació dels efectes de la declaració de ruïna, sens 
perjudici de l’obligació de les persones propietàries d’adoptar les mesures urgents i 
imprescindibles per a mantenir-lo en condicions de seguretat. 
 
Article 24 
Informació i accés 
 
1 Els propietaris de finques incloses al catàleg han de facilitar informació sobre l’estat 
d’aquelles i sobre llur utilització si els ho demana l’administració. 
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2 Els propietaris de finques declarades Bé cultural d’interès nacional (BCIN) o Bé cultural 
d’interès local (BCIL) han de permetre l’accés dels especialistes per tal que puguin 
estudiar-los. L’accés es produirà de manera que no interfereixi en la normal utilització de la 
finca. 
 
3 Els propietaris de finques declarades individualment Bé cultural d’interès nacional (BCIN) 
han de permetre la senyalització i visita pública que en cada moment estableixi la legislació 
sobre patrimoni cultural i quan es desplegui el reglament que ho regularà. La visita pública 
es produirà en termes que no resultin incompatibles amb la normal utilització de la finca. 
 
Article 25 
Mesures de foment 
 
1 Els propietaris de béns immobles inclosos en el PEUCHT.S1, tenen dret a acollir-se a les 
mesures de foment i ajut vigents, en el moment de formular la sol·licitud, estipulades per 
les administracions públiques per tal de complir el deure de conservació. 
 
2 Els propietaris de béns immobles també poden acollir-se, a través de les administracions, 
als beneficis que suposa l’aplicació de l’anomenat “u per cent cultural” establert a la 
legislació sobre patrimoni cultural. 
 
3 L’Ajuntament de Tortosa facilitarà informació als interessats dels ajuts que puguin atorgar 
d’altres administracions. 
 
Article 26 
Règim sancionador 
 
1 L’incompliment de les determinacions del PEUCHT.S1 pot constituir infracció 
administrativa o il·lícit penal. 
 
2 Les infraccions administratives són les tipificades a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català i la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya (LUC), aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
3 Atès el principi general del dret sancionador “non bis in idem”, una infracció no pot ser 
objecte de més d’una sanció. 
 
4 En cas que l’Ajuntament de Tortosa detecti algun fet que pugui ser constitutiu d’alguna de 
les infraccions que tipifica la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, 
incoarà el corresponent expedient sancionador o ho posarà en coneixement de 
l’administració competent, cas que no ho fos. 
 
5 En cas que es detecti algun fet no inclòs a l’apartat anterior o que pugui constituir 
infracció urbanística, incoarà expedient sancionador. 
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6 Transcorreguts tres mesos des de la comunicació a què es refereix el darrer incís de 
l’apartat 4 sense que l’administració competent no notifiqui a l’Ajuntament de Tortosa la 
incoació de procediment sancionador, es podrà iniciar les actuacions que procedissin per 
infracció urbanística. De la mateixa manera s’actuarà si caduqués aquell procediment 
sancionador o s’hi determinés la inexistència d’infracció al patrimoni cultural. 
 
7 La incoació de procediment penal pels mateixos fets determinarà la suspensió del 
procediment sancionador que estigués en tràmit. 
 
Article 27 
Regulació de les intervencions a les Zones d’expectativa arqueològica i paleontològica o 
geològica (ZEA i ZEPG) 
 
Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per les 
disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen els 
apartats següents: 
 
1 En totes les àrees de l’inventari del patrimoni arqueològic que s’inclou, els serà aplicable 
el que es preveu en la Llei del Patrimoni cultural català (9/1993, de 30 de setembre) i 
tanmateix el desplegament d’aquests aspectes que es contemplen en el Decret 78/2005, 
de 5 de març, del reglament de Protecció del patrimoni arqueològic, paleontològic i 
geològic. 
 
2 Segons consta a l’inventari del patrimoni arqueològic de la Direcció general d’Arxius, 
biblioteques, museus i patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, en el terme municipal de Tortosa consten 83 jaciments, dels quals 34 jaciments 
es troben dins l’àmbit del PEUCHT.S1. 
 
3 A tots els efectes, s’incorporen tots els jaciments arqueològics terrestres que consten en 
l’inventari arqueològic de la Direcció general d’arxius, biblioteques, museus i patrimoni, 
inclosos en l’àmbit del Pla especial urbanístic del conjunt històric de Tortosa i el seu entorn 
de protecció. 
 
4 Tots els jaciments que se situen dins l’àmbit del PEUCHT.S1 queden també reflectits en 
les fitxes individuals i identificatives de parcel·la (FID) afectades, en coincidència amb la 
delimitació dels polígons i parcel·les marcats a l’inventari del patrimoni arqueològic de la 
Direcció general d’arxius, biblioteques, museus i patrimoni del Departament de Cultura. 
 
5 En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en zones d’expectativa arqueològica i 
paleontològica o geològica (ZEA iZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls que 
es determinen al Decret 78/2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic. 
 
6 En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa i soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en zones d’expectativa arqueològica i paleontològica o geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals emetran informe en el qual es proposarà 
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l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i documentació de les 
eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per part del promotor de 
l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la llicència. Les mesures 
poden consistir en prospeccions, controls i excavacions arqueològiques o altres 
intervencions, també arqueològiques, de tractament de restes. Hauran de comptar amb 
l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. (Sempre segons 
el Decret 78/2002). 
 
7 D’acord amb l’apartat anterior, en els espais de protecció arqueològica reconeguts en el 
PEUCHT.S1, l’obtenció de llicències d’obres a tots els solars i construccions afectats 
requerirà la realització d’un control arqueològic en el seguiment dels treballs. 
 
8 En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent. 
 
9 Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals podran efectuar-ne el seguiment “in situ” als efectes 
d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del patrimoni 
arquitectònic i arqueològic. 
 
10 Si durant el desplegament d’obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar, immediatament, els treballs i 
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l’Ajuntament de Tortosa i a la Direcció general d’arxius, biblioteques, 
museus i patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un 
termini màxim de 48 hores (segons el Decret 78/2002). 
 
11 Els treballs es mantindran suspensos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
CAPÍTOL 3 
CATEGORIES DE PROTECCIÓ 
 
Article 28 
Nivells de protecció 
 
El PEUCHT.S1 estableix cinc nivells o categories de protecció, que han de configurar les 
possibilitats d’intervenció en cada element: 
 
1 Nivell de protecció 1. Protecció integral 
 
Edificis de caràcter singular, de gran valor arquitectònic, històric o artístic que, amb 
independència del seu estat de conservació, s’han de mantenir íntegrament, amb respecte 
per les seves característiques específiques, siguin o no arquitectòniques i dels elements o 
parts que el composen. Inclou les edificacions que per la qualitat de la seva trama 
estructural i la mateixa posició urbana, són enteses com a referents “monumentals” i per 
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tant s’ha de garantir la seva conservació amb els mètodes propis de la restauració 
adequada. Les actuacions de restauració en cap cas no podran suposar aportacions de 
reinvenció o nou disseny. 
 
Dins d’aquest Nivell de protecció es troben els edificis catalogats com a Bé cultural 
d’interès nacional (BCIN). Les competències sobre els mateixos corresponen íntegrament, 
en virtut de la LPCC 9/1993, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, tal i 
com consta a les respectives fitxes FID del Catàleg. 
 
2 Nivell de protecció 2. Protecció tipològica 
 
Edificis d’especial valor arquitectònic, artístic o ambiental, el valor de la qual resideix 
principalment en la seva estructura tipològica, reflectida en la façana i en la disposició 
d’elements com el vestíbul, la caixa d’escala o per les seves especials característiques 
estructurals, pel seu sistema portant i tècnica constructiva utilitzada, pels valors 
dimensionals, pel tipus de paràmetres emprats o per les condicions distributives i 
organització espacial. Aquestes són parts o conceptes a mantenir, sense perjudici de les 
actuacions de rehabilitació, amb una restauració tipològica adequada que hauran de 
preservar i revalorar els esmentats elements d’interès. 
 
Abans de procedir a qualsevol intervenció que afecti la seva tipologia o l’envoltant (façanes 
i cobertes), s’haurà de redactar un informe patrimonial, regulat a partir de la disposició 
addicional cinquena, que acompanyarà el projecte. Aquest document serà preceptiu per a 
l’obtenció de la llicència corresponent. Les característiques del mateix es troben regulades 
per la disposició addicional cinquena d’aquestes normes. 
 
Dins d’aquest Nivell de protecció es troben els edificis catalogats com a Bé cultural 
d’interès local (BCIL). Les competències sobre els mateixos correspon a l’Ajuntament de 
Tortosa a partir de les determinacions incorporades en les respectives fitxes FID, a 
excepció del procediment de descatalogació que requerirà d’un informe previ emès pel 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en virtut de la LPCC 9/1993. 
 
3 Nivell de protecció 3. Protecció ambiental 
 
Protegeix edificis, el valor dels quals ve determinat per la persistència, encara que 
fragmentada, dels seus valors originals o bé perquè la qualitat de la composició formal de 
la façana, individualment o per l’agregació amb d’altres, conforma un conjunt o paisatge 
urbà de notable valor ambiental. Aquest valor és independent de què l’interior hagi sofert 
alteracions notables en el temps, ja sigui recuperable o no, o no tingui especial significació. 
Les obres de rehabilitació tindran per objecte la seva reestructuració parcial, amb 
l’adequació, millora o actualització de l’immoble, destacant bàsicament la qualitat 
compositiva de la façana. Tot i que alguns edificis presenten parts i/o elements que no 
s’adeqüen estrictament al nivell, s’han protegit per raons històriques, o donada la qualitat 
compositiva i formal que tenen per sí mateixos o en el conjunt immediat. 
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4 Nivell de protecció 4. Adequació ambiental 
 
Afecta edificis o part dels mateixos, les característiques formals dels quals no són 
coherents en el conjunt històric de Tortosa, o bé perquè no presenten particulars valors 
històric arquitectònics o per ser molt dificultosa la seva recuperació i adequació a l’ambient 
que l’envolta. Aquests elements seran d’adequació, de manera que la nova façana seguirà 
les pautes donades per restituir la coherència ambiental de l’entorn urbà mitjançant una 
reestructuració total. 
 
El grau de protecció també ha de tenir a veure, com s’ha esmentat anteriorment, amb la 
situació urbanística amb que es troben els immobles, atès que en ocasions aquestes 
prescripcions es superposen i deixen sense efecte les de protecció, quan no es tracta d’un 
bé cultural d’interès nacional. 
 
5 Nivell de protecció 5. Protecció documental 
 
Afecta edificis, parts d’immobles, béns, construccions i altres elements simbòlics que “no 
gaudint d’una protecció física” permetin mantenir els valors associats a la memòria del lloc 
o del propi bé, com a testimoni de valors històrics a preservar en record. 
 
Dins d’aquest Nivell de protecció es troben, també, les edificacions que ocupin actualment 
espais assenyalats com a vials (complements de vialitat), places, zones verdes o 
equipaments definits en el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) vigent, o bé 
edificis en els quals no es possible la seva recuperació mitjançant tècniques i mitjans 
normals, així com els declarats com a ruïna legal. 
 
No es protegeix físicament la construcció, llevat d’algun element característic de la imatge 
exterior, com escuts, emblemes, pedres heràldiques -tots ells considerats com a Béns 
culturals d’interès nacional (BCIN) i subjectes a l’aplicació dels principis definits a la LPCC 
9/1993- així com llindes datades, plaques històriques de record o de testimoniatge de fets, 
detalls ornamentals (de pedra, de ceràmica, de terracota o forja), baranes de balcons o 
elements de forja general i altres parts amb valors reconeguts en la fitxa FID. Els mateixos 
podran ser objecte de recol·locació, desplaçament o susceptibles de ser traslladats al 
Museu de Tortosa o altre espai cultural que preservi adequadament l’element reconegut. 
 
Es podrà procedir a la deconstrucció, parcial o total, del bé catalogat. 
 
Els escuts heràldics, considerats com a Bé cultural d’interès nacional (BCIN), no es podran 
canviar de lloc ni realitzar-hi reparacions o reformes sense la preceptiva autorització del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tota la construcció i els seus elements podran ser enderrocats. Prèviament, però, s’haurà 
de redactar un informe patrimonial, regulat a partir de la disposició addicional cinquena, 
que reculli els aspectes i detalls inherents al bé (aixecament actual, documentació i 
imatges històriques, reportatge fotogràfic actual, anàlisi de l’evolució urbanística del sector, 
així com l’estudi dels expedients d’obres per tenir documentades totes les modificacions o 
transformacions sofertes. 
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Es tindrà en compte, al llarg dels processos de deconstrucció i/o enderroc, recollir totes les 
dades pertinents que puguin correspondre a troballes arqueològiques. Aquestes s’hauran 
d’incorporar a l’informe patrimonial. Respecte les troballes fortuïtes s’haurà de procedir tal i 
com s’exposa en l’article 27 d’aquestes normes. 
 
Article 29 
Categories de la Llei del patrimoni cultural català 
 
1 Amb independència dels nivells de protecció definits a l’article precendent, els immobles 
inclosos a l’àmbit del Pla especial urbanístic poden ser declarats Bé cultural d’interès 
nacional (BCIN) o Bé cultural d’interès local (BCIL), essent-los aplicables el règim establert 
a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni cultural català. 
 
2 Els elements declarats pel Departament de Cultura específicament com a Bé cultural 
d’interès nacional (BCIN) són els que es relacionen en la disposició addicional segona 
d’aquestes normes. Tots ells restaran sotmesos a informe i gestió per part del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
3 Tots els immobles subjectes al Nivell de protecció 1 (integral) i d’altres que es relacionen 
específicament en la disposició addicional tercera d’aquestes normes, s’inclouran en la 
tramitació d’un expedient per a considerar-los béns immobles catalogats. D’aquesta 
manera, a partir de la seva declaració restaran inscrits com a Béns culturals d’interès local 
(BCIL). 
 
4 Els immobles subjectes als nivells de protecció 2 i 3, es consideren com altres béns 
integrants del patrimoni cultural català (BIPCC) i, d’acord amb el document de Directrius de 
contingut per als Catàlegs de Béns protegits i Plans especials de protecció, són anomenats 
com a Béns amb protecció urbanística (BPU)7. 
 
Article 30 
Tipologia de les intervencions. Definicions 
 
Les formes d’actuació que poden realitzar-se en l’àmbit del Patrimoni arquitectònic, que 
contempla aquest Pla especial urbanístic, es tipifiquen de la manera que es descriu a 
continuació. El tipus d’intervenció haurà de ser degudament incorporat, descrit i justificat en 
base al compliment dels requeriments indicats a la fitxa individual i identificativa de 
parcel·la (FID), atenent a les parts catalogades com als criteris d’intervenció en cada cas. 
Això es farà constar en l’informe d’avantprojecte (v. Article 14) previ o acompanyant a la 
sol·licitud la de llicència d’obres que s’estableixen com a procediment per a autoritzar la 
intervenció. 
 
1 S’entén pròpiament com a Tipologia el conjunt de les característiques definitòries d’una 
època o un estil concret. Per tant les formes d’intervenció, les tècniques i els materials a 
emprar s’adequaran als diversos tipus o models reconeguts a Tortosa. Tots ells responen a 
una classificació de les construccions o fenòmens artístics aplicats en esquemes genèrics, 
o tipus, d’acord amb certes analogies formals o funcionals establertes. 
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2 S’entén com a Volumetria la consideració del volum d’una construcció en una integritat. 
Es tracta d’una magnitud que expressa l’espai ocupat i que permet identificar-lo per a la 
seva preservació o possible alteració. 
 
3 S’entén per Composició la disposició de proporcions, de figures, de colors, o d’altres 
elements artístics o merament constructius, capaços de generar un ritme o un determinat 
llenguatge en una determinada edificació. 
 
4 S’entén per Integració compositiva el conjunt de criteris a valorar, preservar i/o tenir en 
consideració en les determinades àrees territorials o en els elements concrets, abans de 
realitzar la intervenció proposada. Dins el mateix concepte s’expliciten els conceptes 
següents que s’hauran de justificar en la memòria: 
 
— Pla de façana: tancament perimetral de l’edifici. En les construccions entre mitgeres 
generalment ve determinat per l’alineació segons un front a carrer. 
 
— Façana a carrer: pla de façana generat per l’alineació d’un vial 
 
En algunes tipologies arquitectòniques de Tortosa es pot establir una jerarquització vertical 
que singularitzi els tractaments de les plantes inferiors, les plantes principals, les mides i 
proporcions de balcons o obertures, les cornises i/o els ràfecs de coronament. 
En algunes tipologies caldrà determinar l’existència d’eixos de simetria subordinats o no a 
la composició general. 
 
En algunes tipologies caldrà determinar i concretar preferentment un predomini del massís 
sobre el buit. En la major part de les mateixes, es pot marcar una disposició general de 
forats segons eixos verticals de composició, amb la presència d’elements sortints, com són 
els balcons, i establir contrapunts de directriu horitzontal, d’acord amb les proporcions i 
mides que determina el present Pla parcial. 
 
— Façana interior: pla de façana que en les construccions entre mitgeres ve determinat per 
l’alineació segons la fondària edificable. Donada les característiques de les parcel·les del 
conjunt històric, generalment la façana interior coincideix amb la façana al carrer posterior. 
En els casos on aparegui una façana oberta a un pati o jardí propi, es podrà determinar 
una estructura compositiva diferenciada, segons una determinada retícula ortogonal amb 
un predomini del massís sobre el buit o a l’inrevés. 
 
— Façana mitgera o mitgeres: és la paret lateral, límit entre dues edificacions o parcel·les, 
que s’eleva des dels fonaments fins a la coberta, encara que la seva continuïtat 
s’interrompi per celoberts o patis de ventilació de caràcter mancomunat. 
 
— Eixos: línies de referència sobre les quals s’estableix l’ordre i posició de les obertures en 
la façana o bé les indicacions de valors remarcables com és la simetria. La no modificació 
de l’eix de composició de les obertures vol dir que, en el cas d’ampliació permesa d’una 
construcció existent amb la/les façana/façanes protegides, les noves obertures 
s’adequaran en posició, proporció i mida a les preexistents. 
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— Cossos afegits: construccions, generalment situades o previstes en planta baixa i que 
poden completar l’edificabilitat permesa, d’acord amb els criteris derivats del POUM i el Pla 
especial urbanístic. En conseqüència només s’autoritza aquest supòsit en les parcel·les 
que puguin acollir-se al creixement d’una nova construcció independent o annexa a 
l’existent, ocupant espai en planta. En el cas de l’augment de volumetria en vertical 
(plantes o volum subjecte a ampliació) es regirà pel criteri que especifica la fitxa 
identificativa en aquest aspecte. Però en tots dos casos, aquests criteris no contradiran els 
aprovats pel POUM. 
 
5 S’entén com Obra nova, el conjunt de les intervencions físiques que tenen per objecte les 
construccions de nova planta, sobre solars buits existents dins de peces considerades com 
a béns patrimonials o adjacents a peces catalogades, quan la seva fitxa identificativa així 
ho estableixi. També es consideren Obra nova les noves edificacions que es construeixin 
sobre els solars que puguin resultar com a conseqüència de l’enderroc d’edificacions, 
conforme a la normativa d’aquest Pla especial i quan sigui permès. 
 
6 S’entén com Ampliació, les intervencions físiques que tenen per objecte incrementar el 
volum construït d’un bé catalogat dins d’una parcel·la o l’ocupació en planta a partir 
d’edificacions existents. 
 
7 S’entén com Restauració en una terminologia àmplia, tot el conjunt d’intervencions que 
tenen per objectiu prolongar l’existència d’un bé, i millorar les seves condicions físiques. 
S’inclou, dins l’àmbit de la Restauració, els conceptes que tradicionalment s’han tractat de 
manera diferenciada, com són els de Manteniment, Consolidació i la pròpia acció 
restauradora. 
 
La restauració és, doncs, la intervenció física que té per objecte les obres de: 
 
A Manteniment 
Per tal de conservar l’element protegit en condicions de salubritat i ornat, sense alterar la 
seva estructura i distribució, ni ocultar o modificar valors constructius o morfològics. Es 
consideren d’aquest tipus, les reparacions eventuals de tots els elements que estiguin en 
mal estat o hagin deixat de complir la seva funció (cobertes, baixants, instal·lacions 
sanitàries, etc.) i les obres d’estricte manteniment (arrebossats, pintats, neteges de façana, 
etc.) 
 
B Consolidació 
Per tal de reforçar o substituir elements deteriorats, a fi d’assegurar l’estabilitat i seguretat 
de l’edifici i el manteniment de les seves condicions bàsiques d’ús, amb possibles 
modificacions menors de la seva estructura. 
 
C Les obres pròpiament dites de Restauració, per tal de restituir un bé catalogat o parts 
d’aquest, a les seves condicions o estat original, comprenent a més, obres de consolidació 
o demolició parcial, justificades per la restauració, tot fent una lectura històrica de les 
diverses etapes de l’element. 
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D Les obres específicament anomenades de Restauració tipològica, hauran de restituir les 
especials característiques estructurals; dimensions i distributives en funció dels valors 
tipològics que representin les edificacions significatives incloses amb aquesta actuació. 
 
8 S’entén com a Rehabilitació, el conjunt de intervencions físiques que tenen per objectiu 
l’adequació, millora o actualització de les condicions d’habitabilitat, amb el manteniment de 
les característiques tipològiques de l’element, tot i incorporar nous possibles usos. 
 
Inclou els conceptes de: 
 
A Modernització: 
Millora de les condicions d’habitabilitat i accessibilitat d’un edifici o d’una part dels seus 
locals, mitjançant la substitució o adequació de les seves instal·lacions a les diverses 
normatives actuals incloses les de seguretat. Comprèn fins i tot, la redistribució del seu 
espai interior, tot mantenint les seves característiques morfològiques. 
 
B Adaptació: 
Conjunt de millores introduïdes en un edifici o part d’ell, determinades per la pròpia 
evolució dels usos que s’hi despleguen. 
 
C Condicionament: 
Conjunt de modificacions o reparacions a introduir en un edifici, relacionades o derivades 
de l’activitat que s’hi desplega i compatibles amb la protecció de l’esmentat edifici. 
 
D Reutilització: 
Adequació del bé protegit a uns usos més actuals i/o a les necessitats col·lectives. 
Destinació del bé a un altre ús, que en faci viable el manteniment i la gestió de l’element. 
 
E Reestructuració: 
Transformació o adequació de l’espai interior de l’edificació, afectant als elements 
estructurals, causant alteracions en la seva morfologia. La reestructuració pot ser total o 
parcial, en funció del nivell d’afectació i buidat del seu interior però, en tot cas, no afecta les 
façanes. 
 
9 S’entén com a Reforma, les intervencions destinades a modificar les condicions 
estructurals, formals o senzillament l’estat de la construcció d’un edifici per tal de millorar-
lo. 
 
10 S’entén com a Reconstrucció, les intervencions físiques, que tenen per objecte la 
reposició total o parcial, d’un element concret o d’un edifici preexistent en el mateix lloc, 
reproduint les seves característiques morfològiques, mitjançant la reproducció del bé 
original. 
 
11 S’entén com Eliminació, les intervencions físiques que tenen per objecte la supressió 
d’elements afegits com, cossos, volums, antenes, dipòsits de fibrociment, consoles d’aire 
condicionat o altres aparells o construccions obsoletes. 
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12 S’entén com a Inclusió, les intervencions físiques que tenen per objecte la disposició de 
nous elements que millorin criteris d’habitabilitat i accessibilitat, així com l’adequació a les 
respectives normatives actuals, incloent les de seguretat. 
 
13 S’entén per Renovació, les intervencions físiques que tenen per objecte la modificació 
de les estructures actuals per tal d’adequar-les als nous criteris d’habitabilitat i 
accessibilitat, així com al compliment de les respectives normatives aplicables, incloent les 
de seguretat. 
 
14 S’entén per Enderroc, l’acció i efecte de tirar a terra, desfer (una construcció) fent caure 
successivament les parts de les quals es compon. 
 
15 S’entén com a Desconstrucció, el conjunt d’accions graduals i selectives de 
desmantellament d’una edificació, que tenen per objecte la recuperació i aprofitament dels 
elements constructius per mitjà de processos de reciclatge o de reutilització. Totes les 
intervencions físiques d’enderroc i demolició o substitució, total o parcial, de les 
edificacions catalogades, o no, on es contempli aquesta possibilitat, prèviament es 
procedirà a la documentació exhaustiva de l’element sobre el què s’actua. Per les 
edificacions entre mitgeres s’aconsella procedir a la deconstrucció per tal d’establir 
l’estabilitat estructural de les edificacions confrontants; en canvi, per les edificacions 
aïllades es poden prioritzar l’ús de mètodes mecànics i per tant procedir al que definiríem 
com enderroc convencional. 
 
16 S’entén com Desplaçament, les intervencions físiques que tenen per objecte relocalitzar 
elements urbans que, pel seu interès cal conservar. 
 
Article 31 
Admissió d’intervencions segons el nivell de protecció 
 
1 En el nivell de protecció 1 (protecció integral) s’admet els següents tipus d’intervenció: 
Obres de restauració, obres de rehabilitació, obres de reforma, obres d’eliminació, obres 
d’inclusió, definides segons els criteris següents: 
 
— Treballs de restauració i consolidació pròpies per assegurar l’estabilitat de l’edifici i que 
afectin fonaments, estructura portant, coberta i escala sense modificar-ne la seva posició i 
mida. 
 
— Treballs de restauració pel restabliment al seu estat originari dels elements 
arquitectònics alterats, emparant la reconstrucció de les parts eventualment enderrocades. 
 
— Treballs de rehabilitació per adequar, millorar o actualitzar les condicions d’habitabilitat, 
amb el manteniment de les característiques tipològiques de l’element, tot i incorporar nous 
possibles usos. 
 
— Treballs d’eliminació de tots els cossos i altres elements sobreposats que no siguin 
d’interès per la història de l’edifici i es demostrin incoherents amb l’estructura originaria i a 
les ampliacions orgàniques que l’edifici hagi suportat en el temps. 
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— Treballs per la inclusió d’elements tecnològics i higiènic sanitaris essencials pel seu ús i, 
en general, per la seva habitabilitat, sempre que es respectin les normes abans 
esmentades. 
 
2 En el nivell de protecció 2 (protecció del tipus) s’admet els següents tipus d’intervenció: 
Obres de restauració, obres de rehabilitació, obres de reforma, obres d’eliminació, obres 
d’inclusió, obres de renovació, obres de deconstrucció; definides segons els criteris 
següents: 
 
— Treballs de restauració tipològica a partir de l’avaluació, mitjançant el restabliment als 
seus valors originals, d’aspectes arquitectònics significatius com les façanes i els ambients 
d’uns determinats espais interiors. 
 
— Obres de restauració tipològica que comportin la consolidació de l’estructura de l’edifici i 
la substitució de les parts inseparables del mateix, sense modificar els elements 
estructurals configuratius de la pròpia construcció. 
 
— Treballs de rehabilitació per adequar, millorar o actualitzar les condicions d’habitabilitat, 
amb el manteniment de les característiques tipològiques de l’element , tot i incorporar nous 
possibles usos. 
 
— Obres o treballs d’eliminació d’elements sobreposats que es verifiquin com incoherent a 
l’estructura originària de l’edifici i a les ampliacions orgàniques del mateix. 
 
— Treballs de restabliment tipològic i de renovació d’una part (parcial o totalment 
enderrocada) de l’edifici, sempre que es demostri documentalment la coherència de la 
proposta amb l’estructura originària de l’immoble o d’un altre mentre respongui al mateix 
tipus i període històric. L’actuació ha de reforçar les característiques tipològiques 
estructurals (sistema portant), funcionals (qualificació de recorreguts i comunicacions) i 
formals (façanes i/o ambients dels espais interiors). 
 
— Treballs de deconstrucció o enderroc sense possibilitat de reconstrucció d’elements 
estranys sobreposats a la implantació originària i que contribueixin a la recuperació 
funcional i formal d’espais lliures vinculats a l’edifici. 
 
— Treballs per la inclusió d’elements tecnològics i higiènic sanitaris essencials per les 
exigències de l’ús i, en general, per la seva habitabilitat, sempre que respectin les normes 
precedents. 
 
3 En el nivell de protecció 3 (protecció ambiental) s’admet els següents tipus d’intervenció: 
Obres de restauració, obres de rehabilitació, obres de reforma, obres d’ampliació, obres de 
renovació, obres d’eliminació, obres d’inclusió, obres de deconstrucció, obres d’enderroc; 
definides segons els criteris següents: 
 
— Treballs de restauració i restabliment al seu estat originari de la façana i altres elements 
vinculats segons s’explicitin a la fitxa de l’edifici. 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6732 - 21.10.201429/69 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14289073-2014



� �	�

 
— Treballs de rehabilitació per adequar, millorar o actualitzar les condicions d’habitabilitat, 
amb el manteniment de les característiques tipològiques de l’element, tot i incorporar nous 
possibles usos. 
 
— Treballs d’ampliació, si així ho possibilita la present Normativa, tot seguint les directrius 
d’aquesta. 
 
— Treballs de renovació de les altres parts existents a l’edifici seguint la Normativa 
explicitada en cada immoble. 
 
— Obres o treballs d’eliminació d’elements sobreposats que es verifiquin com incoherents 
a l’estructura originària de l’edifici i a les ampliacions orgàniques del mateix. 
 
— Treballs per la inclusió d’elements tecnològics i higiènic sanitaris essencials per les 
exigències de l’ús, i en general, per la seva habitabilitat, sempre que respectin les normes 
precedents. 
 
— Treballs d’enderroc o deconstrucció parcial que permetin la reconstrucció immediata 
segons les directrius que la Normativa estableix, pel seu cas, en la fitxa individualitzada. 
 
5 En tots els elements, construccions o espais físics existents declarats amb el nivell de 
protecció 5 (protecció històrica) s’admet els següents tipus d’intervenció: Obres de 
manteniment, obres de rehabilitació, obres de reforma, obres de reconstrucció, obres 
d’eliminació, obres de deconstrucció i/o substitució, obres d’enderroc; definides segons els 
criteris següents: 
 
— Obres de manteniment pròpies per assegurar l’estabilitat de l’element i que afectin a 
fonaments, estructura portant, coberta i escala sense modificar-ne la seva posició i mida. 
 
— Obres de rehabilitació per adequar, millorar o actualitzar les condicions de seguretat, 
amb el manteniment de les característiques tipològiques de l’element, tot i incorporar usos 
compatibles que no malmetin els seus valors intrínsecs. 
 
— Obres o treballs per la reconstrucció de les condicions originals de l’element o espai 
físic, sempre que es respectin les normes abans esmentades. 
 
— Obres o treballs de deconstrucció, substitució i enderroc per als edificis fora d’ordenació 
o afectats dins el Poum com a vials, complement de vialitat, zones verdes o afectades per 
un procés de degradació del conjunt. 
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CAPÍTOL 4 
CRITERIS MATERIALS D’INTERVENCIÓ 
 
Article 32 
Criteris generals 
 
1 En el present capítol s’estableixen els criteris materials que cal observar en les 
intervencions que es produeixin en l’àmbit del PEUCHT.S1, sempre amb caràcter 
subsidiari respecte les determinacions contingudes a les fitxes individuals identificatives de 
parcel·la (FID), que prevaldran en cas de contradicció. 
 
2 No obstant, l’anàlisi específica i acurada que es manifesti en ordenances 
complementàries o en Plans de millora urbana de composició volumètrica i de façanes pot 
justificar l’aplicació de criteris diferents dels continguts en aquest capítol. 
 
3 D’acord amb l’article 11, apartat 3 de la Llei de patrimoni cultural català 9/1993, la 
declaració d’un Bé cultural d’interès nacional (BCIN) pot incloure la determinació de criteris 
bàsics que, amb caràcter específic, han de regir sobre les intervencions sobre el dit bé. 
 
4 En tots els casos, segons la Llei de patrimoni cultural català 9/1993, les intervencions en 
els Conjunts històrics d’interès nacional han de respectar els criteris següents: 
 
a) S’han de mantenir l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques 
generals de l’ambient i de la silueta paisatgística. 
 
b) Són prohibides les instal·lacions urbanes, elèctriques, telefòniques i qualsevol altres, tan 
aèries com adossades a la façana, que s’han de canalitzar soterrades. Les antenes de 
televisió, les pantalles de recepció d’ones i els dispositius similars s’han de situar en llocs 
en què no perjudiquin la imatge urbana de part del conjunt. 
 
c) És prohibit col·locar-hi anuncis i rètols publicitaris. Els rètols que anuncien serveis 
públics, els de senyalització i els comercials han de ser harmònics amb el conjunt i, en el 
cas de no disposar d’una normativa específica, la regulació dels mateixos serà objecte de 
l’aprovació per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
d) A efectes paisatgístics i de respecte del patrimoni cultural, es prohibeix la disposició de 
rètols i cartells en una franja perimetral de 5 m a l’entorn d’elements o conjunts catalogats 
com a BCIN, quan aquests estan envoltats d’espais verds protegits. 
 
5 Referent a l’adequació de les instal·lacions urbanes, el criteri a emprà es desplegarà 
d’acord amb les precisions introduïdes en la Secció primera (Espai públic) del present 
document normatiu. 
 
6 Les antenes de televisió, les pantalles de recepció d’ones i els dispositius similars, com 
antenes informàtiques permeses per la Llei de telecomunicacions (wifi, wimax i altres 
sistemes presents o futurs), s’han de situar en llocs en què no perjudiquin la imatge urbana 
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de part del conjunt. Aquest criteri es desplegarà d’acord amb l’article 33 (Normativa 
sectorial) que ve a continuació. 
 
7 Pel que fa la implantació de noves infraestructures de telecomunicació dintre del Sector 1 
d’aquest PEUCHT, quedarà subjecte als criteris definits al Pla d’infraestructures de 
Radiocomunicació de Tortosa aprovat definitivament el 4 de setembre de 2008 pel 
Departament de Política territorial i obres públiques (PTOP), ara Territori i sostenibilitat 
(TES), de la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 33 
Normativa sectorial 
 
1 La possible contradicció entre les determinacions del PEUCHT.S1, emmarcat en un 
àmbit territorial declarat Bé cultural d’interès nacional (BCIN) i la normativa sectorial que 
sigui aplicable, com ara la relativa a l’habitabilitat, accessibilitat, ecoeficiència, les 
telecomunicacions, la protecció contra incendis i la instal·lació d’activitats, s’haurà de 
resoldre de la manera més respectuosa amb els valors patrimonials objecte de protecció. 
 
2 Es prohibeix la disposició de plaques solars en tot l’àmbit del PEUCHT.S1, al tractar-se 
d’elements clarament distorsionadors del paisatge d’un conjunt històric declarat Bé cultural 
d’interès nacional (BCIN), d’acord amb les precisions de l’article anterior. 
 
3 En cap cas es justificarà excepcions en l’aplicació d’aquest PEUCHT.S1 per la voluntat 
d’instal·lar nous usos als edificis preexistents o legalitzar els usos existents que no 
gaudeixin de les autoritzacions preceptives. 
 
 
SECCIÓ PRIMERA 
ESPAI PÚBLIC 
 
Article 34 
Xarxes d’instal·lacions i serveis 
 
1 Les xarxes d’instal·lacions i serveis que transcorren per l’espai públic, com ara 
l’abastament d’aigua potable, subministrament d’electricitat, telefonia, cable, hidrants 
contra incendis o sanejament, s’hauran d’integrar en el paisatge urbà, bàsicament 
mitjançant el soterrament de les infraestructures aèries actuals. 
 
2 Tota nova actuació en el traçat de línies elèctriques s’haurà de realitzar de forma 
soterrada. De no realitzar-se d’aquesta forma, no s’autoritzarà en cap cas una ampliació de 
potència. 
 
3 L’Ajuntament de Tortosa coordinarà les intervencions de les companyies 
subministradores per tal que s’aprofiti l’obertura de rases per al soterrament de totes les 
infraestructures que ho admetin. 
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4 Als anteriors efectes, l’Ajuntament de Tortosa promourà la redacció de convenis bilaterals 
i multilaterals de col·laboració amb les companyies de serveis. 
 
5 Les escomeses, comptadors, caixes i altres elements per al subministrament a les 
finques s’hauran de situar a l’interior de l’edifici en cas d’obra nova o gran rehabilitació. 
 
6 Qualsevol instal·lació s’haurà d’integrar adequadament en el paisatge urbà del Conjunt 
històric de Tortosa. 
 
Article 35 
Cablejat 
 
1 Mentre no es soterrin les línies de cable existents, s’hauran de situar provisionalment 
grapades a façana, prèvia presentació del projecte i alçats corresponents per les 
companyies instal·ladores. 
 
2 S’exceptua de l’anterior els edificis catalogats específicament com a Bé cultural d’interès 
local i els considerats amb el nivell de protecció 1 (protecció integral), en els que no 
s’admeten les conduccions grapades per façana. Tot i així es donarà un període transitori 
per establir els mecanismes i els terminis per portar a terme les actuacions, 
coordinadament entre l’Ajuntament de Tortosa, l’empresa proveïdora i el propietari o 
propietaris afectats. 
 
3 En cap supòsit, ni en els creuaments de carrers, s’admetran les instal·lacions aèries. 
 
4 Les diferents companyies elèctriques, telefòniques i de cable, no podran instal·lar, en cap 
cas, pals, cadiretes o cartells pels seus serveis, ni clavar cap mena de suports, excepte els 
casos d’instal·lació grapada admesa, per lligar-hi o posar-hi les conduccions de forma 
provisional per obres però en cap cas com a definitiu. 
 
Article 36 
Hidrants 
 
Els hidrants de la xarxa contra incendis, en l’àmbit del PEUCHT.S1, s’instal·laran soterrats, 
accessibles mitjançant trapes senyalitzades convenientment i d’acord amb el traçat 
consensuat entre els serveis d’emergència i els serveis tècnics municipals. 
 
Article 37 
Xarxa de sanejament 
 
L’Ajuntament a través de l’empresa d’aigües de Tortosa anirà procedint a un pla per a la 
millora i renovació de la xarxa de sanejament, d’acord amb els nous projectes 
d’urbanització que es portin a terme. 
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Article 38 
Urbanització de carrers i places 
 
1 La pavimentació de carrers i places situades en l’àmbit del PEUCHT.S1 observaran 
estrictament les normes i definicions indicades en els projectes d’urbanització, on es 
mostraran els criteris de pavimentació dissenyats específicament amb criteris respectuosos 
per la singularitat del conjunt protegit, tant en els tractaments com en el tipus de materials 
descrits i seguir els criteris que s’estableixen en la documentació de les fitxes dels 
elements d’urbanització de la ciutat. 
 
2 Com a elements dissuasius de tràfic rodat de vehicles s’utilitzarà el model o models 
homologats per l’Ajuntament de Tortosa, que es defineix en la fitxa dels elements 
d’urbanització. 
 
Article 39 
Enllumenat públic 
 
1 Es preservaran les lluminàries tradicionals, tipus vuitcentista, en les zones del Conjunt 
històric on resten instal·lades, en les seves modalitats: les que es disposen al barri del Call 
o carrers adjacents -molt particulars i arrelades- i els fanals que estan definits dintre de les 
actuacions realitzades en el PINCAT amb a model Villa de poliamida reforçada (fitxa 
annexa dels elements d’urbanització), també, es tindrà en compte, per la millora de 
l’eficiència i l’estalvi energètic, l’estudi i adequació de nous dissenys de llumeneres que 
segueixin criteris patrimonials. 
 
2 Pel que fa a l’enllumenat de parcs i places, de nova creació o reurbanització, es podrà 
aplicar models de lluminàries de nous dissenys, mantenint el respecte pels valors 
ambientals del lloc i en coherència amb la proposta arquitectònica de l’espai que 
s’urbanitza. Se seguiran els criteris i models ja consolidats en el Conjunt històric de 
Tortosa. 
 
3 Com a conjunt històric s’adoptaran els criteris precisos per tal d’adequar la situació actual 
a una planificació determinada, sobre l’ús i la disposició de lluminàries, d’acord amb el que 
representa un àmbit de protecció patrimonial com el que ens ocupa. En aquest sentit, és 
necessari fer compatible les mesures d’eficiència energètica, derivades de les normatives 
actuals, amb els criteris de qualitat patrimonial derivades de l’estructura urbana específica. 
 
4 Se substituiran els altres tipus de lluminàries, instal·lades en l’àmbit del conjunt històric, 
que no presenten característiques que segueixin els criteris descrits, d’acord amb el pla de 
l’Ajuntament. 
 
5 A partir dels dissenys homologats, la lluminària sempre disposarà, majoritàriament, de 
difusor i la llum serà, prioritàriament blanca, amb preferència de tonalitat càlida, s’admeten 
els nous sistemes d’enllumenat, com per exemple, a base de LED’s d’alta temperatura de 
color, o halogenurs metàl·lics. Referent a la llum de vapor de sodi d’alta i de baixa pressió i 
d’altres similars, es valorarà la seva substitució per altres sistemes que millorin el seu 
rendiment cromàtic. 
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6 El PEUCH.S1 contempla i recull enllumenats de tipus especial, per enriquir els valors 
monumentals o ambientals d’un determinat element o edifici patrimonial. En qualsevol cas, 
la proposta i realització d’enllumenats especials haurà de venir acompanyada d’un projecte 
general que haurà de ser ratificat per l’Ajuntament de Tortosa, previ informe dels serveis 
tècnics municipals. 
 
7 Finalment, per les especials característiques del front fluvial, es podrà redactar un 
projecte integral d’il·luminació per tal d’emfatitzar els valors paisatgístics i patrimonials del 
nou front de ciutat, des de l’Escorxador fins la plaça del Paiolet, un cop materialitzades les 
actuacions que determina aquest PEUCHT.S1, derivades de les regulacions que fixa el 
Poum vigent. 
 
Article 40 
Publicitat comercial 
 
1 Amb caràcter general, no es permetrà la fixació de cartells, col·locació de suports ni, en 
general, manifestació d’activitat publicitària en tot l’àmbit del PEUCHT.S1. 
 
2 Pel que fa a les pancartes i cartells, es materialitzaran tal com defineix l’ordenança 
municipal reguladora del bon ús de la via pública de l’Ajuntament de Tortosa, en el seu 
article 10: 
 
a) La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o 
qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda, es realitzarà únicament en els 
llocs expressament habilitats a l’efecte per l’autoritat municipal. És prohibida la col·locació 
de cartells i pancartes en edificis instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic o 
element del paisatge o en el mobiliari urbà o espais verds (fanals, arbres, parades 
d’autobús, etc.), sense autorització expressa de l’Ajuntament. 
 
b) No obstant això i de forma específica pel que fa a les pancartes, banderoles, i tòtems a 
la via pública, només s’admetrà la seva col·locació quan vagin adreçats a difondre 
publicitat relativa a esdeveniments d’interès públic, promoguts per l’administració i entitats 
sense ànim de lucre, garantint la solidesa necessària per evitar la caiguda, o que topin amb 
els vehicles, i no ocultarà elements de senyalització del trànsit, arquitectònics o d’interès 
significatiu. I en tot cas, es requerirà autorització municipal prèvia. 
 
c) En tot cas la col·locació d’expositors a la via pública amb finalitat comercial requerirà 
autorització municipal. 
 
3 Per a la retolació comercial de les plantes baixes o superiors dels edificis s’integraran 
dins dels forats (portes, finestres o balcons), d’acord a la composició originària de l’element 
en el qual s’incorporin. 
 
4 Només es permetrà la col·locació d’elements publicitaris a les plantes baixes en l’àmbit 
del PEUCHT.S1 quan pel seu disseny, materials, proporcions i transparència, s’integrin en 
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la composició de l’edifici sense desfigurar-ne la imatge ni ocultar elements decoratius ni 
estructurals. 
 
5 Els colors dels elements de publicitat comercial (rètols i cartells) no seran estridents. 
Queden prohibides les tonalitats fluorescents en tots el casos. 
 
6 Totes les noves disposicions, ordenances o normatives que es redactin en l’àmbit de la 
publicitat comercial hauran de comptar amb l’aprovació preceptiva del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 41 
Senyalització de carrers i places 
 
1 Es podrà redactar una ordenança complementària que establirà, d’acord amb un projecte 
específic, els models de plaques per a senyalització de carrers i places. 
 
2 L’ordenança complementària s’ajustarà al document de criteris que són definits en la 
Imatge gràfica de la senyalització exterior dins l’apartat de Senyalització en el trajecte per a 
informacions del Patrimoni monumental, natural i d’interès, promogut per Consell de 
disseny de la Generalitat de Catalunya, la Federació de municipis de Catalunya i 
l’Associació de municipis de Catalunya. En aquest sentit són perfectament compatibles i 
admissibles els actuals elements de senyalització individualitzada que l’Ajuntament de 
Tortosa ha instal·lat en els principals edificis catalogats de la ciutat. 
 
3 Es mantindran, en tot cas, les plaques de senyalització que ja formen part de la 
iconografia i del record històric de la ciutat, així com les plaques de número de la policia de 
les finques que se situen dins l’àmbit del PEUCHT.S1. 
 
4 Es tindrà present els valors dels materials, textures i colors tradicionals que presenten la 
major part de les façanes actuals del conjunt històric de cara a avaluar el nou disseny de 
les plaques i els números. 
 
5 Totes les noves disposicions, ordenances o normatives que es redactin en l’àmbit de la 
senyalització de carrers i places, hauran de comptar amb l’aprovació preceptiva del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 42 
Arbrat 
 
S’haurà de mantenir la imatge urbana conformada per la disposició dels elements vegetals 
i les espècies que el Departament de serveis de l’Ajuntament responsables de la gestió i 
manteniment de les zones verdes defineixin. 
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Article 43 
Aprofitament privatiu a la via pública 
 
En els supòsits en què s’hagi autoritzat l’ús privatiu de l’espai públic, qüestió que vindrà 
regulada en determinats carrers i espais del Conjunt històric, com ara terrasses 
d’establiments de pública concurrència, i per les característiques definitòries del paisatge 
urbà del PEUCHT.S1, les instal·lacions i mobiliari hauran de complir, sens perjudici del que 
s’estableix en el corresponent permís o llicència d’ocupació, les següents condicions: 
 
1 Les taules i cadires hauran de ser de material de fusta o d’alumini, s’acceptarà la 
publicitat pròpia de l’establiment, i s’admetrà altra publicitat comercial, que no superarà en 
el cas de taules la mida de 6 x 15 cm, en el cas de cadires 3 x 10 cm. 
 
2 S’admetrà la disposició de jardineres per a la delimitació física de l’espai de terrassa a la 
via pública. 
 
3 No s’admeten tancaments que donin aparença de consolidació de l’espai en via pública, 
com estructures metàl·liques de suport (ferro o alumini) o de fusta; elements de vidre, 
plàstic o fusta. En canvi s’admet la disposició de para-sols o tendals amb els criteris que 
determina l’article 45, apartat 18 de les presents Normes. 
 
En qualsevol cas, els tendals hauran de ser plegables i desmuntables, i no es podran 
projectar fora de la línia de la voravia. El material serà lleuger i desmuntable, i no s’admetrà 
la utilització de teles asfàltiques, xapes antiestètiques, galvanitzades, materials d’obra, o 
qualsevol altre tipus de material inadequat que atempti contra la seguretat, l’ornamentació 
o l’estètica. 
 
Els tendals han de disposar de sistemes d’ancoratge desmuntables, amb sustentació de 
material d’alumini o fusta. El tendal pròpiament dit serà de material tèxtil de color cru o 
similar, sense publicitat (només s’acceptarà la publicitat pròpia de l’establiment). 
L’Ajuntament de Tortosa podrà autoritzar, de manera singular, altres tipus de materials, 
sempre que així ho demani, de manera justificada, el o la sol·licitant de l’ocupació. 
 
4 Com a criteri generalitzable, tots els elements que ocupin un espai autoritzat a la via 
pública, han de tenir el caràcter de la “temporalitat”. Per tant, en cap cas es podrà utilitzar 
la via pública com a lloc d’emmagatzematge de taules, cadires i para-sols, des de les 8 
hores fins a les 23 hores, exceptuant un únic dia a la setmana coincident amb el dia de 
descans setmanal de l’establiment. 
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SECCIÓ SEGONA 
CRITERIS MATERIALS APLICABLES A L’EDIFICACIÓ EN TOT L’ÀMBIT DEL PLA 
ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CONJUNT HISTÒRIC DE TORTOSA. SECTOR 1 
 
Article 44 
Criteris genèrics 
 
1 Les disposicions que es detallen a continuació seran aplicables en tot l’àmbit sempre que 
no contradiguin les prescripcions que s’indiquen a cadascuna de les fitxes individuals 
identificatives de parcel·la (FID). 
 
2 En els edificis catalogats amb els nivells de protecció 1 (integral), 2 (tipològica) i 3 
(ambiental), els tancaments de fusta de les obertures conservaran les seves 
característiques actuals sempre que responguin al model original, no podent ser substituïts 
mentre no es demostri la impossibilitat de reparació, o bé el canvi d’ús en el cas de planta 
baixa. Qualsevol substitució requerirà llicència municipal. 
 
3 Les façanes mitgeres, mitgeres o part d’elles, tant les pròpies com les veïnes que quedin 
al descobert un cop enllestida l’execució de l’edificació o reforma, hauran d’ésser tractades 
com façanes en tots els casos pel promotor de l’obra o propietari de la finca. Es prohibeix 
l’acabat amb envà pluvial vist. A aquests efectes tindran la consideració de façanes tots els 
paraments d’un edifici visibles des de qualsevol espai d’ús públic (carrer, plaça, zona 
verda, riu, interior, etc.). 
 
4 Per criteris paisatgístics i d’adequació als valors del Conjunt històric de Tortosa, 
l’Ajuntament podrà requerir de forma immediata, als propietaris que disposin de façanes 
mitgeres, en indrets especialment significatius dins l’àmbit del PEUCHT.S1, l’adequació 
urgent d’aquests façanes. A tal efecte la propietat haurà de presentar un projecte que 
haurà de ser aprovat pels serveis tècnics municipals. 
 
5 En els casos d’obra nova o qualsevol tipus d’intervenció que afecti una actuació de 
façanes, tots els tancaments en la fusteria exterior seran del tipus tradicional, de doble full 
practicable i amb l’acabat dels tancaments de color de tonalitat fosca. No s’autoritza en cap 
cas els aluminis anoditzats o altres materials aliens a les característiques tradicionals del 
Conjunt històric de Tortosa. 
 
Aniran pintats amb els colors que s’inscriguin dins els tradicionals de Tortosa. 
 
S’exceptuen els tancaments i colors dels immobles amb el nivell de protecció 1, 2, i 3 
(Protecció integral, tipològica i ambiental) que podran mantenir les fusteries originals i la 
seva gamma cromàtica històrica. 
 
6 En el cas d’intervenir en els revestiments, els morters hauran de ser de calç del tipus 
tradicional o textures similars. 
 
7 En relació amb les tonalitats i els colors d’acabat, aquests seran harmònics amb el 
conjunt històric de Tortosa i es seguiran els cromatismes, composicions i materials a 
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emprar, aprovades en la carta de colors que s’annexa en aquest Pla especial. En el cas de 
disposar de documentació o testimonis a la façana dels colors originals, caldrà mantenir-los 
i seguir la composició i el tractament pictòric original, o que tingui semblança amb aquesta. 
 
8 En el cas d’intervenir en elements arquitectònics (arcades, llosanes de balcó, ampits de 
finestra, emmarcaments de pedra, cantonades, etc.) de pedra natural de les façanes o 
altres, no es poden destruir i per la seva neteja només podran ser utilitzats mitjans no 
destructius. 
 
9 Els morters a emprar en la reparació d’elements arquitectònics resseguits de carreuats, 
maçoneria, etc., seran només de calç. No són autoritzats per la restauració ciments 
pòrtland o altres que també siguin agressius als materials petris originals. 
 
10 En el cas d’intervenir en baixants i canalons vistos, com elements adossats a les 
façanes, els materials hauran de ser: ceràmic, coure, zenc, negre, fosa o algun altre 
material metàl·lic de color fosc; no es permetrà en cap cas el PVC, o altres materials aliens 
a les característiques tradicionals del conjunt històric de Tortosa. 
 
11 En el cas d’intervenir en elements singulars de façana, cal conservar-los seguint el 
sistema constructiu propi, com elements existents i característics de la façana (per 
exemple: la tortugada o canal feta de teules, el sistema constructiu dels balcons (llosana), 
esgrafiats, elements ornamentals adossats, etc.). 
 
12 En el cas d’una intervenció global a la façana a on es detecta la presència d’elements 
i/o instal·lacions obsoletes, que estan afegits o adossats a façana i que no realitzen cap 
funció, cal eliminar-les. 
 
13 En el cas d’una actuació puntual (façana, canal, baixant), cal que la intervenció s’ajusti 
en textura i color d’acabat, als elements constructius existents. 
 
14 Tota instal·lació d’aparells condicionadors d’aire haurà de disposar d’autorització 
municipal. En la zona compresa en els límits del PEUCHT.S1 es prohibeix la instal·lació de 
qualsevol aparell o element d’aire condicionat, en façanes, balcons o que sigui visible des 
de la via pública. S’admetrà en cobertes, sempre que es disposin les mesures correctives 
per tal que no siguin visibles directament. Es seguiran els criteris que defineix l’article 37.1 
de les ordenances de l’Ajuntament de Tortosa sobre el bon ús de la via pública, on diu que, 
la instal·lació d’aparells d’aire condicionat es farà de forma que aquests no facin soroll ni 
molestin en els habitatges contigus, i no es podran col·locat si sobresurten del pla de 
façanes. En els casos que per les característiques de l’edifici això no sigui possible, l’òrgan 
municipal competent podrà fixar les determinacions per a la seva instal·lació. 
 
15 Queden prohibides les marquesines adossades a les façanes dels edificis de tot l’àmbit 
del PEUCHT.S1. 
 
16 Altrament es prohibeixen específicament i són considerats volums disconformes, 
excepte si són originals de l’obra, els elements següents: 
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— Galeries tancades en cobertes, balcons i altres parts dels edificis 
— Marquesines i altres construccions similars situades en cobertes, balcons i altres parts 
dels edificis 
— Tot tipus d’estructures, provisionals o no, sobreposades als terrats i les cobertes dels 
edificis 
 
17 Els tendals han de disposar de sistemes d’ancoratge desmuntables, amb sustentació de 
material d’alumini o fusta. El tendal pròpiament dit serà de material tèxtil de color cru o 
similar, sense publicitat (només s’acceptarà la publicitat pròpia de l’establiment). 
L’Ajuntament podrà autoritzar, de manera singular, altres tipus de materials, sempre que 
així ho demani, de manera justificada, el o la sol·licitant de l’ocupació. 
 
18 Les taules i cadires hauran de ser de material de fusta o d’alumini, s’acceptarà la 
publicitat pròpia de l’establiment, i s’admetrà altra publicitat comercial, que no superarà en 
el cas de taules la mida de 6 x 15 cm, en el cas de cadires 3 x 10 cm. 
 
Article 45 
Densitat màxima 
 
La densitat màxima es regula pel que estableixen els articles 221 (Densitat màxima 
d’habitatges bruta) i 239 (Densitat màxima d’habitatges neta) de les Normes urbanístiques 
del Pla d’ordenació urbana municipal (Poum) vigent. 
 
Article 46 
Plaques solars 
 
En compliment de l’article 34 apartat 7 i amb la intenció de vetllar per la qualitat 
paisatgística del Conjunt històric de Tortosa, es prohibeix la disposició de captadors 
d’energia solar a les cobertes i en els jardins. 
 
Article 47 
Altura dels forjats 
 
1 Com a principi general, les altures reguladores (AR) i el nombre de plantes ve regulat pel 
Poum vigent. 
 
2 En els edificis amb nivells de protecció 1 (protecció integral) i 2 (protecció del tipus), 
l’altura dels diferents forjats coincidirà amb l’existent, llevat dels casos que es permeti una 
ampliació o modificació que es regirà pel que s’assenyala a la fitxa en el seu cas. 
 
3 En els edificis amb el nivell de protecció 3 (protecció ambiental) l’altura dels diferents 
forjats podran variar, però sempre tenint en compte els valors tipològics de la composició i 
ritme de les obertures en la façana. 
 
4 L’altura lliure de les plantes baixes i plantes pis, en les parcel·les sotmeses a nova 
intervenció, es regiran segons els paràmetres de la parcel·la en la zona Clau 1 i les seves 
subzones. 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6732 - 21.10.201440/69 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14289073-2014



� �
�

 
5 Pel que fa a l’altura reguladora de les zones qualificades com a sistemes d’equipaments, 
s’ajustaran a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge i a 
l’organització general del teixit urbà, tenint en compte l’adequació ambiental dintre de les 
altures definides en la Clau 1 i en cadascuna de les illes dels plànols d’ordenació del 
Poum, com també, de l’ambient que conforma el propi carrer. L’alçada màxima definida en 
l’illa on s’implanta l’equipament, es podrà incrementar fins un màxim d’1,50 m per assolir 
l’altura de les edificacions veïnes, i amb la finalitat d’aconseguir una millor integració i 
harmonia del conjunt. 
 
Article 48 
Cossos sortints 
 
1 Segons les tipologies dels ambients edificadors, es podran projectar-se en balcons 
segons el vol que regula els paràmetres referits a les parcel·les de la Clau 1 i les seves 
subzones. La composició de façana evidenciarà, però, un predomini de la finestra sobre el 
balcó, i es regirà en quant al nombre d’obertures i situació d’aquestes pel que assenyala la 
tipologia edificatòria específica de l’època i l’estil de l’immoble. Les llosanes dels balcons 
estaran centrades a l’eix de l’obertura, mantindran les característiques tradicionals pròpies 
de Tortosa i no podrà presentar revestiments ceràmics ni de cap altre tipus, que siguin 
visibles des del carrer. 
 
La llosana agafarà una única obertura, centrada en el seu eix, i es prohibiran els balcons 
correguts al llarg de la façana, excepte en els casos de rehabilitació de llosanes continues 
existents en immobles amb els nivells de protecció 1 (protecció integral) i 2 (protecció del 
tipus). 
 
2 Les baranes seran de barrots de forja verticals, de secció quadrada o rodona inferior als 
2 per 2 cm, separats un màxim de 10 cm, amb una altura compresa entre 90 i 110 cm. 
 
Article 49 
Cobertes i coronaments 
 
1 S’haurà de reutilitzar teula àrab vella procedent dels edificis substituïts o d’aparença 
similar. Es podrà utilitzar teules noves, per les canals i cobertes, seguint les mateixes 
característiques cromàtiques que les tradicionals utilitzades en el conjunt històric. 
 
2 Les cobertes dels edificis de nova planta o que substitueixin els existents amb el nivell de 
protecció 4 (adequació ambiental), a partir de la seva reestructuració total, es realitzaran a 
una o dues aigües en virtut de la fondària edificable i de les característiques particulars, 
tindran un pendent uniforme per les vessants, variable entre un 20 i un 30%, perpendicular 
a les línies de façana i amb el carener entre els dos ràfecs oposats, en les cobertes a dues 
vessants. 
 
3 El ràfec de la coberta s’haurà d’iniciar en el nivell definit per la línia d’altura reguladora. 
Aquest nivell podrà variar 30 cm per sobre o per sota d’aquesta línia a fi d’evitar una 
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coincidència de nivell amb el ràfec veí. La línia d’arrencada de la coberta serà igual per a 
tot el perímetre de l’edifici sempre que la base ho permeti. 
 
4 Sobre la coberta no s’admetran altres cossos que les xemeneies de sortida de fums o de 
ventilació de banys, lavabos i cuines, així com l’antena de televisió col·lectiva (una per 
immoble fins que tot el Nucli antic central disposi de la xarxa per a la recepció de senyal 
digital de televisió. A partir de llavors no s’admetrà cap tipus d’antena ni a les cobertes ni 
als balcons). Sota d’aquesta s’hauran d’englobar-hi les caixes d’escala, d’ascensor, d’aire 
condicionat i altres de similars. En cap cas aquests elements descrits, se situaran en els 
plans de façana. 
 
5 Els ràfecs i cornises tindran el vol adequat per poder igualar el dels existents en el front 
edificatori respectiu. El ràfec serà obligat en els casos de substitució de l’edificació si les 
dues edificacions col·laterals en tenen. El vol serà de 0,40 m en carrers de menys de 12 m 
i de 0,80 m en carrers de més de 12 m. Queden prohibits els ràfecs formats amb forjats 
volats. 
 
Article 50 
Canals i baixants 
 
1 Les canals podran quedar dins la cornisa, o bé a l’extrem dels ràfecs de la coberta i han 
de ser de ceràmica vidriada o sense vidriera (tortugues), d’acer galvanitzat, d’acer prelacat 
amb colors foscos o ferro colat. 
 
2 En el cas de baixants vistos, aquests seran ceràmics, d’acer galvanitzat o de ferro colat 
llis. Els ceràmics aniran amb la seva textura original o pintats i els metàl·lics en color fosc. 
 
3 Es prohibeixen expressament els baixants i les canals de material plàstic (PVC, PE o PP) 
i de fibrociment. 
 
Article 51 
Xemeneies 
 
1 En les actuacions de renovació de cobertes es podran mantenir totes les xemeneies i 
fumerals de concepció tradicional existents, a excepció d’aquelles d’obra ceràmica sense 
arrebossar, sense el barret característic o sense la proporció correcta d’altura i amplada, 
de fibrociment o de materials plàstics. 
 
2 Les de nova construcció s’adaptaran al tipus tradicional, d’obra remolinada pintada, de 
secció quadrada o rectangular constant, incloent-hi el seu barret. També es permetran les 
xemeneies realitzades amb altres materials que mantinguin la imatge geomètrica de les 
tradicionals. 
 
3 Els conductes tipus “Shunt” es revestiran igualment amb un tractament tradicional 
d’acord amb les característiques fixades per les xemeneies. 
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Article 52 
Composició de façanes 
 
En el Nucli antic l’execució d’obertures haurà de respectar els següents criteris: 
 
1 En els edificis que puguin estar adossats al llenç de muralla que conformà el primitiu 
recinte emmurallat no s’hi podran practicar obertures ni nínxols de cap tipus, malgrat 
quedin a l’interior dels habitatges, en tots els casos, al ser un BCIN la competència 
d’atorgament de llicència serà del Departament de Cultura. 
 
2 Les obertures en els paraments exteriors es produiran en la línia de façana i en cap cas 
formaran terrasses interiors. 
 
3 La composició de les obertures variarà d’acord a les característiques del propi edifici o a 
la tipologia ambiental de l’entorn més immediat, i seran les següents: 
 
A La composició en façana es farà d’acord amb eixos verticals amb balcons i finestres 
aplomats i de forma rectangular. 
 
El nombre d’eixos variarà d’acord amb l’amplada de parcel·la. 
 
La proporció dels forats amb balcó serà d’altura mínim a 1,9 vegades l’amplada i la de 
finestra d’altura mínim a 1,2 altures, o en tot cas es mantindrien les proporcions que es 
defineixen. 
 
La distància mínima de les obertures a les mitgeres serà de 100 cm i entre elles de 80 cm. 
S’admet la variació d’aquestes mides sempre que es justifiqui degut a l’amplada reduïda de 
la mateixa façana, mantenint la preservació i la continuïtat dels eixos de composició en 
façanes existents objecte de protecció, però en tot cas, no es podrà contradir el que es 
defineix en el Poum referent a la distància mínima de les obertures a les mitgeres. 
 
B La composició dels forats serà asimètrica amb obertures quadrades i rectangulars de 
mides i proporcions diferents entre si. 
 
Article 53 
Materials i colors 
 
1 Les façanes exteriors i interiors seran arrebossades amb morter de calç, de textura llisa o 
amb esgrafiats; estucades i pintades amb dibuix o sense, d’acord amb les característiques 
de la construcció existent, tot respectant i valorant els elements arquitectònics originals 
(motllures, guardapols i altres elements sortints del pla de façana) i segons les categories 
d’intervenció admeses a l’article 33. 
 
2 Dintre del present PEUCHT.S1, s’incorpora com a annex la Carta de colors per a tot 
l’àmbit del Sector 1. En el moment de la seva aprovació s’incorpora com a normatiu al 
present PEUCHT i serà de complement obligatori per totes les edificacions existents i de 
substitució on s’intervingui. 
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3 La pintura d’exterior ha de ser al silicat o amb pigments naturals, no s’admet pintura 
plàstica i amb els criteris cromàtics que vindran definits segons la Carta de colors de 
Tortosa, amb l’excepció de les que es troben catalogades, que mantindran els acabats - 
estucs, esgrafiats, enrajolats, etc.- i colors que presentaven els edificis originals. 
 
4 En el cas de restauracions de pintures, en edificis declarats amb els nivells de protecció 1 
(protecció integral), 2 (protecció del tipus) o 3 (protecció ambiental), es conservarà les 
varietats cromàtiques originals. 
 
5 Per a intervenir en edificis amb el nivell de protecció 1 (protecció integral) s’ha de 
determinar els colors originals, tant en l’acabat de les façanes, com en les fusteries. Un cop 
determinat el seu color, serà d’obligada aplicació d’acord amb les característiques de 
pintures i acabats esmentats. 
 
6 Quan es realitzi una reforma parcial d’una façana i no es pinti la totalitat d’aquesta, el 
color s’aplicarà de manera que s’integri tant per la tonalitat dominant, com per les 
veladures del mateix amb la resta de l’edifici. 
 
7 No s’admeten les gelosies de ceràmica i vidre ni les parets de vidre. 
 
8 No es permetran els repicats d’arrebossats generals de la façana (incloent el sòcol) i més 
concretament a l’entorn de les obertures per deixar la pedra -excepte el paredat de carreu- 
o els maons vistos. L’acabat de façana serà únic per les plantes pis per la planta baixa. 
També es pintaran els portells d’instal·lacions, que aniran sempre enrasades a línia de 
façana, no podent sobresortir ni presentar regruixos. 
 
9 La reparació d’arrebossats fets amb morter de calç en edificis amb els nivells de 
protecció 1 (protecció integral), 2 (protecció del tipus) o 3 (protecció ambiental), s’executarà 
respectant aquesta composició amb la finalitat de mantenir les mateixes propietats 
mecàniques de suport, la permeabilitat original i, també, la seva adherència. En cada tipus 
de reparació es requerirà d’un morter de composició específica. 
 
10 La restauració d’estucs, en edificis amb els nivells de protecció 1 (protecció integral), 2 
(protecció del tipus) o 3 (protecció ambiental), exigeix un tractament previ de neteja, 
consistent en l’eliminació per mitjans mecànics, físics o químics de les restes de materials 
antics, degradats o mal adherits; la reparació dels defectes superficials; la consolidació, la 
preparació de les capes d’acabats i la formació de l’estuc d’acabat aplicant la mateixa 
gamma cromàtica original. 
 
Article 54 
Tancaments i fusteries 
 
1 El tipus de tancaments exteriors seran únics per a tota la façana, exceptuant les plantes 
baixes que podran variar les seves característiques i s’adequaran als usos permesos i a 
l’activitat que es realitza, sempre i quan es mantingui una coherència en el seu conjunt, 
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també s’ha de tenir en compte buidats, que puguin existir en l’última planta en edificis amb 
els nivells de protecció 1 (protecció integral) i 2 (protecció del tipus). 
 
2 Aquests tancaments aniran sempre disposats amb les finestres o balconeres de dues 
fulles de tonalitats fosques amb els colors que vindran referenciats en la carta de colors i 
referenciats en els següents apartats. 
 
3 Els vidres de les finestres i balcons seran incolors, transparents o translúcids, i que 
permetin el pas de la llum. 
 
4 Els colors de pintura per a totes les fusteries exteriors seran els tradicionals. 
Circumstancialment, es pot acceptar la utilització del color original, sempre que estigui 
acreditada per un procés analític, dels edificis catalogats amb els nivells de protecció 1 
(protecció integral) o 2 (protecció del tipus). 
 
5 En obres de restauració i rehabilitació de les façanes realitzades en edificis amb els 
nivells de protecció 1 (protecció integral) o 2 (protecció del tipus) serà obligatori el 
manteniment de la gamma cromàtica original o bé de l’actual, en el cas que s’ajusti als 
colors que s’estableixen en el paràgraf anterior. 
 
6 Tots els portals no comercials, és a dir, portes d’entrada a habitatges, patis, vestíbuls, 
garatges, etc., seran de fusta o altres materials amb acabat pintat amb tonalitats fosques, a 
excepció dels ja existents que podran ésser també de fusta vista, un cop restaurada. 
 
7 En les entrades de garatge existents al Nucli antic, les portes podran ésser basculants; 
en tots els altres casos seran d’obertura convencional, d’eix vertical amb una o dos fulles. 
Podran ser de plafó. 
 
8 Els tancaments de protecció solar (persianes) podran ser de dos tipus: les persianes 
tradicionals de fusta, enrotllables i suspeses per l’exterior i els porticons a base 
d’encadellat o de lamel·les o peces tipus llibret seguint les característiques tradicionals 
(pintats o lacats amb qualsevol dels colors esmentats anteriorment). Tan es tracti d’un tipus 
o de l’altre (de corda o de llibret) s’unificaran per a tota la façana. 
 
9 També es permetran les persianes enrotllables amb guia, de fusta per pintar o d’alumini, 
sempre que el calaix de la persiana no s’acusi en façana. 
 
10 La col·locació de reixes només es podrà realitzar en les plantes baixes, tant en les 
façanes anteriors com posteriors, i haurà d’estar justificat tipològicament d’acord amb la 
composició general de la façana i el front del carrer. Sempre aniran col·locades sense 
sobresortir del pla de façana. Seran formades per barrots o retícules metàl·liques, amb o 
sense, elements decoratius. Es tolerarà la col·locació de reixats antics provenint d’altres 
construccions enderrocades, sempre que compositivament quedi justificat. 
 
 
 
 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6732 - 21.10.201445/69 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14289073-2014



� ���

Article 55 
Elements sobreposats a les façanes 
 
1 La col·locació de qualsevol retolació i publicitat només es permet a la planta baixa, estan 
subjecte a llicència municipal i haurà de complir amb els requisits que es detallen als 
apartats següents. 
 
2 Es prohibeix qualsevol tipus de marquesina i rètols comercials així com banderoles, 
tanques publicitàries o cartelleres de tipus privat i altres voladissos decoratius que 
sobrevolin del pla de façana tant anterior com posterior dels edificis. 
 
3 També es prohibeixen els rètols col·locats tipus “bandera” i els rètols lluminosos que 
sobresurtin del pla de façana. 
 
4 Els rètols visibles des del carrer o qualsevol espai d’ús públic respectaran les façanes i 
cobertes dels edificis i tota la retolació comercial anirà incorporada dins de les obertures 
pròpies de l’edifici, sense que ultrapassin el pla de la façana. 
 
5 Els materials a utilitzar seran: 
 
— vidre transparent o glaçat, incolor o blanc, sense dibuix, gravat o imprès 
— metacrilat transparent incolor 
— bronze, coure o metalls similars 
— fusta, ferro i alumini pintat segons la carta de colors 
 
6 Els rètols es col·locaran dins del forat de l’obertura de la façana a nivell de planta baixa. 
En raó de l’altura de la planta baixa es pot acceptar, d’acord amb la presentació del 
corresponent projecte i en funció de les característiques tipològiques de l’edifici o del front 
edificatori del carrer, que el rètol en qüestió vagi fixat damunt la llinda de la porta d’accés 
del comerç, sobresortint el mínim que permet el material i segons les característiques 
determinades en l’apartat anterior. 
 
7 Els rètols es podran il·luminar mitjançant focus de baixa tensió, sense produir efectes de 
contaminació lumínica i concentrant el feix de llum directament sobre el cartell i no sobre la 
via pública o la façana de l’edifici. Només podran ésser lluminosos en sí, si estan situats el 
pla de la façana i sempre que els fluorescents no siguin aparents des de l’exterior. 
 
8 Excepcionalment, s’autoritzaran rètols a la via pública que senyalitzin serveis públics. 
 
9 Les farmàcies disposen d’un tipus de banderola especialment definida. Aquesta serà de 
metacrilat transparent sense il·luminació intermitent. La mida de la creu anirà en funció a 
l’altura de la seva col·locació. 
 
10 Igualment es podran redactar projectes d’homogeneïtzació de publicitat en els àmbits 
que es defineixin sota les directrius dels serveis tècnics municipals. 
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11 En edificis no qualificats amb els nivells de protecció 1 (protecció integral) o 2 (protecció 
del tipus), en planta baixa i sobre paraments de façana es podran col·locar rètols de vidre o 
metacrilat transparent que no perjudiquin la composició original o alterin o ocultin elements 
arquitectònics de l’edifici. 
 
12 La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o 
qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda, es realitzarà únicament en els 
llocs expressament habilitats a l’efecte per l’autoritat municipal. És prohibida la col·locació 
de cartells i pancartes en edificis instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic o 
element del paisatge o en el mobiliari urbà o espais verds (fanals, arbres, parades 
d’autobús, etc.), sense autorització expressa de l’Ajuntament. 
 
Article 56 
Usos 
 
1 Es podran autoritzar els usos i activitats previstos en el Poum de Tortosa vigent en el 
Capítol quart (Paràmetres reguladors d’usos i activitats) en la seva Secció primera 
(Classificació urbanística dels usos) recollits en els articles compresos entre el 264 i 269; 
en la Secció segona (Regulació general dels usos) recollits en els articles compresos entre 
el 270 i el 272 i, en la Secció tercera (Regulació específica dels usos i activitats) recollits en 
els articles compresos entre el 273 i el 275. 
 
2 L’ús com a garatge o aparcament privat en les plantes baixes, està recollit en la Secció 
quarta del Poum (Regulació particular de l’ús aparcament) recollits en els articles 
compresos entre el 276 i el 279 i anirà condicionat també als criteris de vialitat. 
 
Secció tercera. Nucli antic central (AT 1) 
 
El Nucli antic central (Àmbit territorial 1) és delimitat pel conjunt de vials i referències 
contemplades en la descripció inclosa dins l’article 3, apartat 2a de les presents Normes. 
En el Poum totes les illes i parcel·les respectives tenen la Clau 1 (Sector residencial casc 
antic. Clau 1). 
 
Article 57 
Regulació i objectius 
 
1 El PEUCHT.S1, en virtut de les consideracions expressades en la memòria, te la voluntat 
d’adequació als criteris patrimonials emanats de la Llei 9/1993 i fer compatibles les 
disposicions derivades del Poum vigent. 
 
2 L’àmbit territorial 1, on es situa el nucli més històric de Tortosa, té una clara definició 
física que es defineix entre el límit nord que forma el passeig de Ronda, sota les muralles 
del castell de la Suda i en sentit sud, delimitat per la traça que forma el barranc del Rastre, 
l’orografia d’aquest àmbit és molt canviant, ja que la zona que delimita amb l’àmbit 
territorial 2 es predominantment plana que és la zona que envolta la Catedral i segueix en 
sentit sud pel carrer Nou del vall i carrer de la Mercè, mentre que la zona que envolta el 
castell de la Suda i les avançades de Sant Joan, està conformada amb fortes pendents per 
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arribar a la cota del Castell, en aquesta zona, el barri del Castell és l’exemple clar 
d’aquesta adequació al terreny que conforma el barri. 
 
3 Aquesta àrea ocupa la major part de la superfície que forma el Sector 1 del PEUCHT, 
amb la implantació de la majoria dels edificis i elements catalogats existents en el 
PEUCHT, la resta d’edificis que formen l’àmbit es situen principalment en l’eix que forma el 
carrer Bisbe Aznar, carrer de la Rosa, plaça de la Cinta, carrer de la Mercè i carrer Sant 
Domènec, també dintre d’aquesta zona, tal com s’ha comentat anteriorment, està el barri 
del Castell enclavat entre la Catedral, el Castell de la Suda i els Reials Col·legis. 
 
4 Si analitzem les característiques generals de les tipologies edificatòries existents en 
aquest àmbit, es manté la diferenciació anteriorment descrita, és a dir, l’eix que forma el 
carrer Bisbe Aznar, carrer de la Rosa, plaça de la Cinta, carrer de la Mercè i carrer Sant 
Domènec, és on es situen les edificacions més significatives amb una major consolidació i 
qualitat arquitectònica i amb una tipologia predominantment d’habitatge plurifamiliar, 
mentre que en el barri del Castell les edificacions són més senzilles amb fronts de façana 
estrets i alts i una presència important d’habitatges unifamiliars. 
 
5 Referent a la tipologia d’implantació de les edificacions en les dues zones, s’ha de 
preservar, i mantenir, el sentit ambiental que durant anys ha mantingut aquesta fisonomia 
de front de façana irregular i a la vegada ordenat de les pròpies edificacions. 
 
Secció quarta. Front fluvial (AT2) 
 
El front fluvial de Tortosa és un referent clar del que podem anomenar la façana de ciutat. 
L’àmbit territorial 2 (AT2) emmarcat dins l’actual redacció del PEUCHT.S1 comprèn, apart 
d’importants elements catalogats, com el Palau Episcopal o el conjunt de l’Escorxador, 
l’obertura de la Catedral a l’Ebre. 
 
L’operació urbanística que ha d’integrar aquesta peça cabdal en el marc del nou paisatge 
que transformarà la visió patrimonial de tota la façana fluvial de Tortosa (contemplada dins 
el Catàleg del Poum com a Zona d’actuació específica I (ZAE I), delimitada pel sector de la 
Catedral i del Palau del Bisbe, i per una part de la façana fluvial de Tortosa). 
 
Tot i això, l’actuació no s’ha de concentrar, exclusivament, a establir un nou espai enfront 
de la Catedral i que generi una doble panoràmica - des d’aquest element a l’Ebre, al barri 
de Ferreries i a tota la serralada dels Ports i, a l’inrevés des del barri de Ferreries, la 
serralada i el riu cap a la nova estructura de la façana central- sinó que cal articular de 
manera programàtica un conjunt d’intervencions per tractar, en la seva integritat, la 
transformació de la façana fluvial, des de Remolins -Sant Jaume fins la plaça del Paiolet 
resolent, també l’entroncament del pont de l’Estat. 
 
És fonamental i estratègic per la ciutat de Tortosa la solució integrada d’un àmbit territorial, 
que anomenem com a façana fluvial i que ha de servir per ordenar i articular, des de l’eix 
històric essencial interior, format pels carrers de la Ciutat, de la Croera, de Santa Anna fins 
a la plaça de Sant Jaume (amb la integració del propi barri de Sant Jaume i el Call Jueu); 
així com la continuïtat del traçat de la riba esquerra, format per l’avinguda de Remolins, la 
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rambla de Felip Pedrell fins la plaça del Paiolet, tot integrant una sèrie d’equipaments 
(Escorxador, Catedral, Palau Episcopal, Palau Oliver de Boteller), edificis patrimonials (els 
esmentats anteriorment més altres elements, com la font Gòtica, així com els assenyalats 
amb el nivell de protecció 2 (tipològica) i espais públics (Parc de la fira); més el tractament 
polivalent que s’ha d’articular a la plaça -espai arqueològic de la Catedral i del Palau 
Episcopal- en sintonia amb les característiques morfològiques del carrer de la Croera, per 
acabar incloent, al sud d’aquesta part de la façana de ciutat, la redefinició de la plaça del 
Paiolet. 
 
Sota la dinàmica expressada el PEUCHT.S1 dedica aquesta secció a regular les 
característiques que haurà de disposar el redactat del projecte d’adequació de la nova 
façana fluvial de Tortosa, entre els extrems definits i que ha de tenir continuïtat amb la 
resta del front fluvial del Conjunt històric, especialment amb d’inserció d’elements tan 
remarcables com el Mercat, l’antic Mercat del peix, el Parc de Teodor González i 
l’entroncament del Pont del Ferrocarril. 
 
Article 58 
Regulació i objectius 
 
1 El PEUCHT.S1, en virtut de les consideracions expressades en la memòria, té la voluntat 
d’adequació als criteris patrimonials emanats de la Llei 9/1993 i fer compatibles les 
disposicions derivades del Poum vigent. 
 
2 Qualsevol actuació que es proposi s’ha de tractar en la seva globalitat, com un veritable 
front urbà, amb diversos elements referencials i dues articulacions nodals als extrems. 
 
3 Voluntat de potenciar l’àmbit de l’Escorxador, la redefinició de la rambla de Felip Pedrell 
amb l’obertura de l’espai davant de la Catedral, així com el reforçament de l’eix històric 
(decumanus) format pel carrer de la Ciutat; carrer de la Croera i carrer de Santa Anna que, 
des del seu respecte haurà de permetre i resoldre la vertebració dels nous espais i la seva 
interrelació facilitant la continuïtat des de la plaça de Sant Jaume fins el pont de l’Estat 
incloent la transformació, adequació i millora de la plaça del Paiolet. 
 
4 El tractament de la futura plaça cívica davant de la Catedral s’ha de considerar, no com 
un espai aïllat i inconnexa que es genera a partir d’un buit urbà, sinó com a part d’una 
transformació de la façana fluvial de la ciutat amb voluntat de reforçar, també, l’eix històric 
(Ciutat - Croera - Santa Anna - Sant Jaume). 
 
5 El conjunt de l’actuació s’ha de plantejar sota dos visions inseparables i de contingut 
cultural: la dignificació patrimonial, amb l’aportació de l’arqueologia i la continuïtat 
paisatgística en la façana de ciutat. 
 
6 L’àrea central de transformació ve representada per l’obertura de la façana barroca de la 
Catedral al front fluvial i la determinació d’un espai públic que s’haurà de condicionar sota 
els paràmetres següents: 
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— L’actuació ha de servir per incidir en el rol significatiu de l’espai públic en el centre 
històric. 
 
— Cal articular l’espai que s’obre davant de la Catedral sense malmetre la traça històrica 
del carrer de la Croera. El traçat i, especialment, les seves cotes referencials han de 
quedar preservades en els aspectes essencials, evitant la formació de nivells i/o pendents 
que impedeixin o modifiquin els actuals accessos a les edificacions i als vials que enllacen. 
 
— La rasant del carrer Croera va des de la cota 10.66 en la cantonada de la casa Reverté - 
Cadenes amb carrer Croera fins la cota 9,48 en el creuament amb el carrer Costa dels 
Capellans, la proposta d’ordenació d’aquest espai que s’obre front la Catedral s’ha 
d’adequar a la rasant existent. 
 
— El basament de la Catedral el formarà l’escalinata que actualment ja està construïda 
parcialment i es continuarà amb la formació d’una escalinata imperial que s’adequarà fins a 
la rasant del carrer Croera sense interrompre les visuals que existeixen del carrer Croera 
en el seu recorregut des del carrer Ciutat fins a la Catedral, per tant, s’hauran d’analitzar en 
la proposta d’ordenació, les proporcions de l’estesa de les escales frontals per complir els 
requeriments definits. 
 
— El tractament del paviment que es proposarà en aquest nou espai que s’obre davant la 
Catedral ha de mantenir un criteri de continuïtat amb el paviment existent davant el Palau 
Episcopal per poder fer una lectura unitària de tot el conjunt catedralici. En la proposta 
d’ordenació, s’haurà de detallar i justificar com es realitzen els canvis de paviment que hi 
pugui haver amb l’entrega dels vials que delimiten aquest espai, que són el carrer Costa 
dels Capellans i l’avinguda de Felip Pedrell. 
 
— S’haurà de dotar de monumentalitat al nou àmbit generat davant de la Catedral incidint 
en l’adequació de les façanes, fins ara mitgeres, del Palau Episcopal; respectant les 
característiques morfològiques preexistents; possibilitant, però, un correcte tractament 
patrimonial (cultural) i paisatgístic de les mateixes. El mateix procediment, sense tanta 
transcendència formal, és aplicable per les actuals façanes dels edificis que donen al carrer 
Costa dels Capellans i els xamfrans amb el carrer de Santa Anna. 
 
— Recuperació de les ruïnes històriques, especialment de la ciutat romana i anàlisi d’una 
possible integració de les excavacions en el conjunt de l’operació. 
 
Dels treballs d’excavacions arqueològiques realitzats pels Serveis d’arqueologia de la 
universitat Rovira i Virgili, en coordinació amb el Bisbat i l’Ajuntament de Tortosa, es 
desprèn una possible incorporació dins en el projecte de recuperació de l’espai en el marc 
de la façana fluvial, la integració del jaciment de la ciutat romana (s.I) articulant els diversos 
nivells necessaris en base als substrats recuperats, de manera que la plaça s’acomodi a 
les cotes referencials determinades per fer visibles les runes arqueològiques d’alt valor 
qualitatiu. 
 
La integració arqueològica en el nou espai obert significa deixar l’empremta de la història 
amb la voluntat de no esborrar els testimonis claus en els orígens i formació de la ciutat. 
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Això permet defensar el discurs evolutiu de la formació de Tortosa, des de la primera vila 
romana. 
 
— Es diferenciarà per raons qualitatives i de seguretat, en nivell i tractament, la cota 
d’entrega de la plaça amb la rambla de Felip Pedrell, per evitar el contacte directe amb 
aquest important vial de circulació rodada. Aquesta diferència de nivell haurà de permetre 
una visió del conjunt catedralici des de la rasant de l’avinguda Felip Pedrell, per tant, la 
proposta d’ordenació que es proposi no podrà superar l’1,5 m de diferència entre la cota 
d’aquest nou espai i l’avinguda Felip Pedrell. També es valorarà positivament la solució 
que proposi millorar aquesta comunicació visual d’aquestes dues plataformes sense perdre 
les raons de seguretat entre aquests dos espais. 
 
— El tram de Felip Pedrell (nivell zero), entre la plaça del Paiolet i l’Escorxador disposarà 
d’una única plataforma que permeti la circulació dels vehicles i que es perllongui sobre el 
riu, a través d’una passarel·la que voli sobre l’Ebre, per possibilitar un passeig còmode i 
contemplatiu pels vianants. Cal fer notar que, en aplicació del planejament vigent (Poum), 
la futura disposició d’un tercer pont entre els barris de Ferreries i Remolins, ha de permetre 
la substitució de l’actual transport pesat de Felip Pedrell i la consecució d’un recorregut 
prioritari per a vianants entre l’Escorxador i el Paiolet i dels vehicles del barri de Remolins. 
 
Aquest nivell zero que actualment és la única via rodada de connexió entre Tortosa i els 
diferents nuclis urbans de Bítem i Tivenys, vol ser en un futur, un cop es realitzi la 
construcció d’aquest tercer pont, una via de prioritat invertida on el vianant ha de poder 
gaudir del conjunt monumental que s’obre al riu, aquesta avinguda es pot emfatitzar amb la 
creació d’una passarel·la sobre el riu, tal com hem comentat anteriorment, que li faciliti 
donar més perspectiva a aquesta façana fluvial i que lligui aquests espais inter-nodals, com 
són l’Escorxador i la plaça del Paiolet. 
 
— També, la voluntat d’aquesta proposta d’ordenació de l’àmbit territorial 1, té com 
objectiu, el voler recuperar l’antic pont de barques amb la creació d’una passera que 
comuniqui el barri de Ferreries i el barri del Nucli antic, amb la recuperació d’aquesta via de 
comunicació històrica tancaria l’anella vianant del front fluvial que es crea entre el pont del 
tren i l’antic pont de barques. 
 
7 El tema de l’enllumenat de la façana fluvial, en l’àmbit global que es defineix, des de 
l’Escorxador fins la plaça del Paiolet, ha de jugar un paper complementari que millori la 
comprensió cultural d’aquest sector en la seva transformació general. 
 
Secció cinquena. Règim d’usos general 
 
Com a norma general, es mantindran els usos determinats en el Poum vigent. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Disposició transitòria primera 
Antenes 
 
Des del moment en què estigui disponible a tot l’àmbit del PEUCHT.S1 les connexions de 
banda ampla (Internet i televisió per cable o línia telefònica digital), es redactarà una 
ordenança que prevegi la progressiva supressió, en el període de 2 anys a comptar de 
l’endemà de l’entrada de l’ordenança, de les antenes existents en tot l’àmbit del pla. 
 
Disposició transitòria segona 
Caixes d’instal·lacions en façanes 
 
Pel compliment de les normatives vigents que obliguen la disposició de comptadors, caixa 
general de protecció i caixa de seccionament en façana, s’elaborarà, en coordinació entre 
l’Ajuntament de Tortosa, companyies subministradores i el Departament d’Empresa i 
ocupació - a través de Seguretat i qualitat de l’activitat industrial - un document de criteris i 
prescripcions tècniques sobre les característiques que han de tenir i la forma de disposar 
convenientment la caixa de comptadors, caixa general de protecció i caixa de 
seccionament. A partir del moment en que s’aprovi aquest document, serà d’ús obligatori 
en totes les intervencions que es realitzin. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Disposició addicional primera 
Catàleg 
 
El Catàleg d’aquest Pla especial urbanístic queda integrat pel conjunt de fitxes individuals 
identificatives de parcel·la (FID) que determinen el nivell de protecció en cada cas. 
 
Disposició addicional segona 
Béns culturals d’interès nacional (BCIN) 
 
Són elements declarats específicament i a raó de les seves característiques, com a béns 
culturals d’interès nacional, d’acord amb la Llei de patrimoni cultural català 9/1993 i, per 
tant consten en el Registre de Béns culturals d’interès nacional (BCIN) (Article 13 de la 
LPCC) del Departament de Cultura, els següents: 
 
Béns culturals d’interès BCIN Registre Departament de Cultura 
Muralla segle XIV/Tram de Remolins 
i tram Avançades 

BCIN Inv. 1878, Reg. Cult. 1675-MH-ZA, BIC R-I-51-
6748 

Torre Túbal BCIN Inv. 1877, Cult. 1674-MH, BIC R-I-51-6750 
Muralla del sector del Portal de la 
Bassa 

BCIN Inv. 1878, Reg. Cult. 1675-MH, BIC R-I-51-
6748 

Cos guàrdia. Pati d’armes BCIN Inv. 1876. Cult. 1673-MH, BIC R-I-51-6747 
Castell de la Suda - Castell Sant 
Joan 

BCIN Inv. 1876. Cult. 1673-MH, BIC R-I-51-6747 

Poterna del General Ortega BCIN Inv. 38216. Reg. Cult. 1673-MH, R-I-51-6749 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6732 - 21.10.201452/69 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14289073-2014



� ���

Avançades castell de la Suda o Sant 
Joan. Recinte d’accés a les 
Avançades 

BCIN Inv. 38216, Reg. Cult. 4067-MH, BIC R-I-51-
6749 

Avançades del castell de la Suda o 
de Sant Joan 

BCIN Inv. 38216, Reg.Cult. 4067-MH, BIC R-I-51-
6749 

Portal de la Bassa BCIN Inv. 1878, Cult. 1675-MH-ZA, BIC R-I-51-6748 
Conjunt de làpides romanes i 
medievals 

BCIN Inv. Departament de Cultura 13474 

Font gòtica BCIN Inv. Departament de Cultura 13475 
Palau episcopal BCIN Inv. 258, Reg. Cult. 233-MH, BIC R-I-51-0924 
Catedral de Santa Maria BCIN Inv. 251, Reg. Cult. 226, BIC E-I-51-6748 
Portal dels Jueus BCIN Inv. 1878, Cult. 1675-MH-ZA, BIC R-I-51-6748 
Palau Oliver de Boteller BCIN Inv. 250, Reg. Cult. 225 MH, BIC R-I-51-1449 
Muralla del sector des del Portal de 
l’Olivar 

BCIN Inv. 1878, Cult. 1675-MH-ZA, BIC R-1-51-6748 

Portal de l’Olivar BCIN Inv. 1878, Cult. 1675-MH-ZA, BIC R-I-51-6748 
Església de Sant Domènec BCIN Inv. 259, Reg. Cult. 234-MH, BIC R-I-51-3963 
Reials col·legis / Col·legi de Sant 
Jordi i Sant Domènec 

BCIN Inv. 259, Reg. Cult. 234-MH, BIC R-I-51-3963 

Reials Col·legis / Col·legi de Sant 
Jaume i Sant Maties 

BCIN Inv. 259, Reg. Cult. 234 MH, BIC R-I-51-3963 

Portal de Tamarit BCIN Inv. 13554, 1878. Cult. 1675-MH-ZA, BIC R-I-
51-6748 

Avançades del Castell de la Suda o 
de Sant Joan. Zona del Revellí  

BCIN Inv. 38216, Reg. Cult. 4067-MH, BIC R-I-51-
6749 

Muralla del Rastre BCIN Inv. Departament de Cultura 38216, Reg. Cult. 
4067-MH, BIC R-I-51-6749 

Portal de Remolins BCIN Inv. 13470, Reg. Cult. 1878, BIC R-I-51-1675 
Baluard de la Cortadura BCIN Inv. 38216, Reg. Cult. 4067-MH. BIC R-I-51-

6749 
 
Al tractar-se de monuments, el Departament de Cultura, o l’Ajuntament de Tortosa, si n’és 
el propietari o titular d’altre dret real, han d’instar d’ofici la inscripció en el Registre de la 
propietat de la declaració d’aquests béns com a béns culturals d’interès nacional. 
 
Per a ells regirà el que s’estipula en el Capítol I del Títol primer de la Llei de patrimoni 
cultural català 9/1993. Qualsevol proposta d’intervenció haurà de ser sotmesa a informe 
previ del Departament del Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Disposició addicional tercera 
Catalogació dels Béns culturals d’interès local (BCIL) 
 
Segons l’article 17 de la LPCC 9/1993 respecte la Catalogació de béns immobles 
s’expressa el següent: 
 
— La catalogació de béns immobles s’efectua mitjançant llur declaració com a Béns 
culturals d’interès local (BCIL). 
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— La competència per a la declaració de Béns culturals d’interès local (BCIL) correspon al 
ple de l’Ajuntament de Tortosa, al tractar-se d’un municipi de més de cinc mil habitats. La 
declaració s’ha de dur a terme amb la tramitació prèvia de l’expedient administratiu 
corresponent, en el qual ha de constar l’informe favorable d’un tècnic competent en 
patrimoni cultural dels Serveis tècnics municipals. 
 
— L’acord de declaració d’un Bé cultural d’interès local (BCIL) ha d’ésser comunicat al 
Departament de Cultura, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni cultural 
català. 
 
Un cop formalitzada aquesta per part del plenari municipal es comunicarà l’acord al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, perquè en faci la inscripció en el 
Catàleg del Patrimoni cultural català. 
 
Per a tots els Béns culturals d’interès local (BCIL) regirà el que s’estipula en el Capítol II del 
Títol Primer de la Llei de patrimoni cultural català 9/1993. 
 
Disposició addicional quarta 
Descatalogació de Béns culturals d’interès local (BCIL) 
 
Segons l’article 17, apartat 4, de la LPCC 9/1993 respecte la Descatalogació de Béns 
culturals d’interès local (BCIL) s’expressa el següent: 
 
— La declaració d’un Bé cultural d’interès local (BCIL) únicament es pot deixar sense 
efecte si se segueix el mateix procediment prescrit per a la declaració i amb l’informe 
favorable previ del Departament de Cultura. 
 
Per tant, la competència final per aprovar una descatalogació d’un Bé cultural d’interès 
local (BCIL) correspon al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Disposició addicional cinquena 
Informe patrimonial 
 
El promotor o el projectista d’obres o treballs que afectin l’envoltant i/o l’estructura portant 
d’edificacions catalogades amb els Nivells de protecció 2 (Tipològica) i 5 (Documental) 
hauran d’aportar, com a pas previ per l’atorgament de la llicència d’obres -en el nivell de 
protecció 2- i d’enderroc o desconstrucció -en el nivell de protecció 5- un Informe 
patrimonial redactat segons els següents requeriments, tot recordant que en els edificis o 
conjunts declarats com a Bé cultural d’interès nacional (BCIN), el Departament de Cultura 
de la Generalitat manté la totalitat de les competències. 
 
1 Contingut 
 
— Fitxa FID del PEUCHT.S1 
 
— Memòria històrica de l’edifici i/o conjunt: notícies històriques de la construcció, 
antecedents, reculls sobre l’edifici i la seva evolució (anàlisi d’expedients d’obres, usos, 
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transformacions o modificacions registrades en usos i activitats, autor/s d’aquestes, etc. 
Per les edificacions amb els Nivells de protecció 2 (tipològica), aquest document ha 
d’aportar els criteris que justificaran la realització del nou projecte d’intervenció, així com la 
valoració específica dels elements protegits en relació amb les actuacions proposades, 
incloent el preceptiu Estudi d’ordenació volumètrica (EOV).  
 
Pels edificis amb el Nivell de protecció 5 (documental), restarà com un document d’arxiu a 
conservar per part de l’administració competent i que permetrà recollir com a testimoni 
documental per a la memòria històrica de la ciutat, previ a la seva desconstrucció o 
enderroc. 
 
— Aixecament planimètric de l’edifici existent sempre que la construcció sigui anterior a 
l’any 1980. S’entén, doncs, que per a edificacions construïdes en dates posteriors o fins i 
tot abans, aquesta documentació ja es disposa en format paper o digital. 
 
— Estudi tipològic de l’edificació existent: canvis i transformacions; descripció del model 
constructiu; materials i tècniques emprades, així com del model estructural original. 
 
— Notícies històriques sobre l’emplaçament. Anàlisi de l’evolució urbanística de l’entorn. 
Aquest document anirà acompanyat d’informació gràfica (fotografies antigues) i 
cartogràfica (planimetria i fotovols) reproduïda i interpretada, sempre que es disposi en el 
treball de recerca. 
 
— Pels edificis amb Nivell de protecció 1 (integral) i 2 (tipològica), relació dels usos als 
quals es vol destinar l’immoble i les particularitats que aquests puguin tenir o necessitar. 
 
— Reproducció de fotografies i/o plànols antics de la construcció. 
 
— Fotografies actuals de l’edificació existent (interiors i exteriors), de detalls i generals de 
l’entorn. 
 
2 Tècnics competents per a la seva redacció 
 
L’elaboració de l’informe patrimonial anirà a càrrec, prioritàriament, d’un equip 
multidisciplinari -sempre que es tracti d’edificis amb el Nivell de protecció 1 (integral) i 2 
(tipològica)- integrat, com a mínim, per un arquitecte i on també poden participar: 
arquitectes tècnics, historiadors, arqueòlegs, historiadors de l’art i geògrafs, en funció de 
les característiques de l’edificació i del nivell d’intervenció que es proposi.  
 
Pels edificis amb Nivell de protecció 5 (documental), l’informe serà redactat i coordinat per 
un arquitecte amb les aportacions d’altres tècnics competents, com els esmentats 
anteriorment, en funció de les característiques formals i tipològiques de la construcció 
objecte d’informe. 
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3 Validació del document 
 
— L’informe patrimonial serà validat pel tècnic municipal competent abans d’atorgar les 
preceptives llicències. En el cas d’informes sobre Béns culturals d’interès nacional (BCIN) 
serà competent el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
— En el cas de zones d’expectativa arqueològica, la validació del document comportarà, 
apart del tècnic municipal competent, l’assistència de l’arqueòleg dels Serveis territorials de 
cultura de les Terres de l’Ebre del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Disposició addicional sisena 
Supletorietat 
 
En tot allò no regulat de manera expressa en aquest PEUCHT.S1 i ja definit al Poum, serà 
aplicable el Poum vigent. 
 
Disposició addicional setena 
Carta de colors del Conjunt històric de Tortosa 
 
L’Ajuntament de Tortosa conjuntament a la redacció del PEUCHT.S1 ha encarregat 
l’elaboració d’una Carta de colors a fi de poder ser aplicada única i exclusivament en tot 
l’àmbit del PEUCHT.S1. Aquesta carta de colors permet disposar d’una eina útil per a 
orientar i regular les actuacions de rehabilitació i arranjament d’acabats de les façanes dels 
edificis del Conjunt històric, aportant la singularitat dels cromatismes històrics, de cara a 
l’embelliment de les façanes i els elements de fusteria i serralleria en tot l’àmbit de 
protecció del Nucli antic. En el document que s’acompanya com Annex, s’estableix una 
relació de colors per aplicar, que serà transitòria mentre l’Ajuntament no hagi aprovat 
l’Ordenança municipal relativa a la carta de colors a emprar dins de l’àmbit del PEUCHT. 
 
Disposició addicional vuitena 
Edificis i instal·lacions en situació de fora d’ordenació en el Sector 1 del Conjunt històric de 
Tortosa 
 
Pel que fa als edificis i instal·lacions de fora d’ordenació dintre del Sector 1 del Conjunt 
històric de Tortosa, aquests, seguiran les definicions i regulacions que es disposen en els 
articles 48 i 49 del Poum de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Disposició addicional novena 
Volums disconformes i elements fora d’ordenació en el Sector 1 del Conjunt històric de 
Tortosa 
 
Generalment, s’entén per Volums disconformes, parts dels edificis que queden per sobre 
de l’alçada reguladora o de la fondària edificable, constituint un element impropi i dissonant 
amb l’ambient. Aquesta contradicció amb el mateix edifici i el seu entorn, comporta a més a 
més, una anomalia urbanística en relació amb el Poum vigent. 
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Pel que fa a la definició i regulació del volum o ús disconforme dintre del Sector 1 del 
Conjunt històric de Tortosa, aquests, seguiran les definicions i regulacions que es disposen 
als articles 50 i 51 del Poum de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
També són elements disconformes, especialment en Conjunts històrics declarats, les 
construccions afegides no habitades, impròpies i en contradicció amb les condicions 
genèriques d’ordre estètic, higiènic i de seguretat. Es poden citar per exemple: elements 
realitzats amb materials lleugers o envans en els terrats o balcons, o volats directament per 
fora de les façanes; elements incorporats a una construcció, com marquesines, canalons 
de plàstic, rètols no admesos, decoracions i altres en general de caràcter publicitari, així 
com del mobiliari urbà, sense quedar específicament assenyalats en la fitxa identificativa 
de parcel·la (FID). 
 
Altres elements disconformes són, també, totes les instal·lacions de companyies 
elèctriques i telefòniques amb suports a les façanes, així com les conduccions aèries i 
elements d’il·luminació en general, que no s’adeqüin a la normativa present. 
 
Són obres autoritzables, les que es defineixen en l’article 51 del Poum de l’Ajuntament de 
Tortosa, i també, les obres de consolidació, rehabilitació i/o substitució de terrats, terrasses 
o forjats, exigirà no enderrocar la façana original existent, així com l’adequació d’aquesta, 
seguint els paràmetres que determina el PEUTCH.S1, en funció del seu Nivell de protecció. 
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