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1. ANTECEDENTS, INICIATIVA I DELIMITACIÓ DE L'ÀMBIT 

1.1. DIAGNOSI I INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

La present modificació puntual del POUM de Tortosa en el barri de Sant Jaume, 
recull els documents d'informació elaborats en el "Reconeixement urbanístic del 
barri de Sant Jaume" realitzats anteriorment, com a metodologia bàsica 
d’intervenció al casc antic, així com els material de base del concurs públic per 
l'adjudicació del present treball, elaborat per l'Institut Català del Sòl (INCASÒL), i 
s'inclou dintre del conveni signat entre l'Ajuntament de Tortosa i el mateix 
INCASÒL  amb l’objectiu de la renovació integral del barri de Sant Jaume, al casc 
antic de Tortosa. Aquesta és una actuació complementària de l'actuació més 
gran, que en el marc del projecte de la llei de barris, ja ha iniciat l'execució de 
la transformació del teixit econòmic i social del centre històric de la ciutat de 
Tortosa 

Dins dels diferents mètodes i les diferents experiències portades a terme en 
d'altres ciutats respecte l'estratègia i el mètode d’intervenció en el centre 
històric, en el cas de Tortosa i concretament en el barri de Sant Jaume, serà la 
anàlisi i reconeixement permenoritzat del barri, el que fonamentarà i avalarà les 
diferents mesures concretes per al seu possible desenvolupament. 

Els diferents documents de reconeixement urbanístic no són en sí una figura de 
planejament diferit, sinó que a partir d'aquesta anàlisi i de les pròpies 
conclusions dels mateixos és el que ha permès detallar les diferents actuacions i 
polítiques urbanístiques per tal d’aconseguir l’objectiu de la renovació d'aquest 
barri. 

El conjunt del casc antic, resultat de l’evolució en el temps de la ciutat i de les 
diferents condicions topogràfiques d’emplaçament, fa que en el seu interior 
siguin fàcilment diferenciables les següents parts: el barri de Sant Jaume, el 
barri del Castell, Remolins-barri Jueu, el Rastre, el barri de Santa Clara-Sant 
Francesc-Garrofer, el sector del carrer Montcada i entorns i el sector amb més 
dinàmica comercial centrat sobre el carrer Sant Blai i d'en Carbó. En total són set 
parts que formen un sol conjunt amb problemàtiques diversificades i sobre les 
que caldria iniciar polítiques de renovació ajustades a cada cas, però que totes 
elles tenen en comú el fet de formar part de la memòria històrica més antiga de 
la ciutat. 

El fet d’iniciar, històricament, un treball en tot el casc antic per un punt 
determinat i concret com era el barri de Sant Jaume, malgrat aquest no sigui 
representatiu de tot el teixit històric, així com no ho es cap de les altres parts, 
respon a diferents raons que justificaven tal decisió: en primer lloc per tractar-se 
d'una de les parts de la ciutat en la que és més urgent una actuació global donat 
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el seu estat de deteriorament de l’edificació i la concentració de problemàtica 
social, en segon lloc per continuar una de les actuacions que de forma mes 
emblemàtica s'han portat a terme en el casc antic, com és la urbanització del 
Passeig de Ronda sota la muralla del Castell de la Zuda i just a sobre del barri de 
Sant Jaume. Aquesta actuació no s’havia limitat solament a endreçar, netejar i 
pavimentar, sinó que en el seu moment ja va iniciar iniciat diferents processos 
d’adquisició de finques i la corresponent patrimonializatció del sòl en aquell 
sector, de forma que possiblement és la part de la ciutat en la que l'Ajuntament 
de Tortosa concentrava el major grau de propietats municipals. 

Els objectius de la "anàlisi o reconeixement urbanístic", tal com ja s'han esmentat 
anteriorment, són per una part, tenir un coneixement exhaustiu de la realitat 
construïda en l'àmbit delimitat i, per una altra part, proposar les mesures 
oportunes perquè des de les diferents àrees de les competències municipals, es 
puguin elaborar accions encaminades a la rehabilitació, renovació i millora de 
l'àmbit delimitat. Aquestes mesures, incorporades en el present document, 
aniran encaminades a definir les diferents polítiques urbanístiques a emprendre 
en el sector: nova construcció, rehabilitació, reforma i enderroc, així com 
propostes d’adquisició de finques i ajudes concretes de finançament per la 
millora del sector, justificant així la necessària modificació del planejament 
vigent, tot adequant-lo a les necessitats concretes del sector.  

El mètode de treball seguit per la realització dels treballs d’anàlisi i 
reconeixement s'ha adequat en cada capítol de l’anàlisi a les possibilitats i 
l’existència d'informació pròpia de l'Ajuntament, recolzat amb el treball de camp 
de comprovació o d'obtenció de noves dades necessàries per completar l’anàlisi 

Els documents d’anàlisi de la modificació puntual tenen el següents apartats: 

1. Antecedents, iniciativa i objecte del document 

2. El barri de sant Jaume: formació i evolució 

3. El suport de la topografia 

4. La xarxa viària, els equipaments i els espais lliures 

5. Estructura de la propietat 

6. El teixit edificat, paisatge urbà i estat de l’edificació 

7. Les infraestructures: Aigua, clavegueram, xarxa elèctrica i enllumenat. 

8. Planejament vigent 

I les conclusions de la diagnosi urbanística així com  els potencials endògens de 
renovació del barri de sant Jaume es podrien resumir en els següents punts: 

1. L'estat de consevació dels immobles existents és en gran part molt deficitari o 
ruïnós. 

El barri presenta en general greus patologies edificatòries que amb el temps 
s'han anat transmeten d'una construcció a l'altra, amb el conegut efecte 
dominó tan característic en barris d'aquestes característiquies. Aquestes 
condicions constructives generen a la vegada que poc a poc els habitatges 
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vagin restant abandonats o ocupats per famílies amb els mínims recursos 
econòmics sense capacitat de fer millores en el conjunt edificat. 

2. No existeixen edificis individuals de valor arquitectònic. 

El barri no té, en el seu interior, cap edifici patrimonial rellevant i 
significatiu, ja que totes les construccions estan realitzades amb tècniques 
constructives senzilles, en base a murs portants mixtos de pedra i materials 
ceràmics, i arrebossats en el seu acabat exterior. El valor històric del sector, 
està precisament en la seva pròpia forma urbana i en el pintoresquisme dels 
carrers entretallats que deixen visuals intermitents sobre el Castell de la 
Zuda. 

3. Les amplades de la xarxa de carrers que formen el barri és molt reduïda. 

L'actual xarxa de carrers molt estrets i amb pendent comporta en general 
molts problemes d’habitabilitat de les vivendes, ja que amb la secció tan 
estreta, amb relacions d'amplada-alçada de 1 a 5, fa que alguns indrets del 
barri tinguin un assoleiament molt escàs i quasi nul la major part de l’any i, 
en conseqüència, les condicions d’habitabilitat de les construccions que 
donen front als esmentats carrers són reduïdes. 

5. No existeix accessibilitat rodada del barri amb la resta de la ciutat. 

Excepte en la part del barri propera a la Catedral, en la que en l'actualitat 
s'han executat les obres d'urbanització, en la resta del barri l’únic accés 
possible és el peatonal, ja que de forma rodada tan sols és possible accedir a 
la corona exterior del barri que formen els carrers Santa Anna, de la 
Cortadura i el passeig de Ronda del Castell. Aquesta manca d'accessibitat 
dificulta molt les tasques de rehabilitació i millora del teixit edificat per 
l'elevat cost econòmic que comporta. 

4. Les illes d'edificació són compactes i els habitatges no ventilen correctament. 

La forma i tamany de les illes que formen el barri, amb el seu parcel·lari de 
suport i la topografia accidentada dels carrers, fa que la ventilació i 
condicions higièniques de les vivendes sigui molt deficitària. 

6. Les possibilitats de rehabilitació de les construccions interiors del barri són 
mínimes. 

Les vivendes que donen front als carrers Santa. Anna, Major de Sant.Jaume i 
Rasquera son les úniques que per la forma, tamany i accessibilitat tenen 
possibilitat de rehabilitar-se dintre d'uns costos d'acord amb el mercat 
general de construcció. La resta de construccions, i en especial les situades 
en els indrets més interiors del barri, tenen poques possibilitats de 
rehabilitació ja que aquesta és molt costosa econòmicament: en primer lloc, 
perquè la reforma que precisen algunes construccions és integral, incloent 
estructura i coberta; i en segon lloc perquè aquestes tasques de rehabilitació 
s'han de realitzar manualment, el que comporta un cost total d’obra molt 
superior a si es realitzés mitjançant elements industrialitzats i mecanitzats. 
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7. No existeix en l'interior del barri cap espai lliure fora de la plaça Massana. 

El conjunt del barri de Sant Jaume és un laberint de carrers estrets i 
costeruts, dintre dels quals l'espai de major dimensió no supera els sis metres 
d’amplada. Aquest espai és conegut amb el nom de la plaça Massana. La 
resta d'espais oberts es troben situats sobre el carrer Santa Anna i lògicament 
en el passeig de Ronda del Castell. 

8. Les infraestructures dels serveis tècnics són molt precàries. 

Les infrastructures d'abastament d'aigua, xarxa de clavegueram i xarxa 
elèctrica estan en molt males condicions i precisen d'una urgent renovació 
integral. Les noves sol.licitacions de construccions d'habitatges comporten 
generalment costos afegits per la renovació de les infrastructures. No existeix 
xarxa de subministrament de gas. 

9. El tamany del parcel·lari existent es molt reduït. 

L'estructura del parcel.lari està molt esmicolada i en general les parcel.les 
són de dimensions molt reduïdes, inferiors a 50 metres quadrats. Aquesta 
condició dificulta la possibilitat de desenvolupar diversitats tipològiques 
d'arquitectura, de forma que el tipus majoritari possible és l'habitatge 
unifamiliar amb desenvolupament en vertical. Aquest tipus constructiu és 
d'un cost molt elevat per les condicions económiques dels residents en el 
sector. 

10. No existeixen grans propietaris en el sector. 

La distribució de la propietat està molt triturada amb molts propietaris 
individuals d'una sola finca i a la vegada aquesta és de proporcions molt 
petites. El propietari majoritari del sector és precisament l'Ajuntament de 
Tortosa. Amb aquestes condicions, la possible incentivació de la rehabilitació 
privada és molt dificultosa per la quantitat de gestions a realitzar i pel gra 
petit de cadascuna d'aquestes intervencions, que en cap cas suposaran una 
millora significativa en el conjunt del sector. 

11. La propietat vertical és dominant en el conjunt de les finques que composen 
el barri. 

El tipus de propietat vertical, majoritari en el sector, facilita les possibles 
gestions d’adquisició de patrimoni de sòl per efectuar una renovació 
generalitzada en el sector. 

12. Les propietats horitzontals estan situades en la corona exterior del barri. 

La presència de la propietat horitzontal esta majoritàriament concentrada en 
els carrers amb millor accessibilitat i generalment és ocupada pels seus 
propietaris. La dificultat d’adquisició d'aquestes finques pot venir 
compensada per la facilitat d’endegar gestions d’ajuda a la seva 
rehabilitació. 

13. La capacitat socioeconòmica de la població resident és d'un potencial molt 
limitat. 
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Les condicions socials i la capacitat econòmica de la població que resideix en 
el sector són molt baixes respecte al conjunt de la ciutat i no és possible fer 
una hipòtesi que els mateixos que hi habiten siguin els impulsors d'una 
dinàmica general de rehabilitació i renovació del barri. 

14. L'ordenació del planejament vigent no s'ajusta a la realitat del sector. 

El planejament vigent, tot i la seva recent redacció, no estableix ni les 
mesures ni els instruments adequats, que garanteixin una correcta renovació 
integral del barri, donades les condicions de conservació de la fàbrica urbana 
que en determinen en general una substitució molt significativa en el conjunt 
de l'àmbit delimitat. 

 

El barri de St. Jaume, doncs, precisa una acció urgent conjunta en tot el sector, 
sobretot en la part més interior, que coordinin les diferents actuacions 
necessàries des de la gairebé totalitat dels Departaments Municipals de 
l'Ajuntament de Tortosa. Una actuació aïllada de tan sols una parcel·la del 
Govern Municipal no pot resoldre el problema existent en el conjunt del barri: 
patologies edificatòries, serveis urbans deficitaris, inseguretat ciutadana, 
absentisme escolar, problemàtiques socio-econòmiques ja detallades, condicions 
higiènico-sanitàries en determinats casos molt precàries, etc... són algunes de 
les situacions de desequilibri o desajust que sense una acció conjunta no es podrà 
donar resposta. 

  

1.2. NECESSITAT DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM DE TORTOSA 

La justificació de la necessitat de la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal de Tortosa al barri de Sant Jaume ve avalada per la diagnosi realitzada 
i que s’adjunta en aquest document i en la voluntat d’intervenir en aquest barri 
recollida en el conveni signat en data 17 de juny de 2008 entre l‘Ajuntament de 
Tortosa i l’INCASOL, per dur a terme les actuacions necessàries per executar els 
plans de millora previstos pel POUM de Tortosa al barri de Sant Jaume (PM I i II). 
Aquest Conveni fou objecte d’una addenda signada l’11 de març de 2009. 

Les actuacions proposades, de la fusió dels àmbits de planejament derivat 
proposats en el POUM, tot analitzant el barri des d’una perspectiva global, volen 
suposar el següent: 

a) Ordenar de manera global la transformació del parc d’habitatge del barri i 
els espais i equipaments públics, tot respectant la trama urbana històrica i 
tenint en compte les actuals condicions d’habitabilitat. 

b) Plantejar alternatives volumètriques i tipològiques que serveixin per 
millorar la qualitat urbana i arquitectònica del conjunt, la necessària 
continuïtat urbana i el sentit d’unitat en el context més ampli del nucli antic 
de Tortosa. 
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c) Adequar els estàndards d’espais lliures i d’equipaments tot tenint en 
compte els usos de l’edificació privada, l’accessibilitat, tant rodada com de 
vianants, i la integració de l’ús aparcament a les característiques del barri. 

d) Definir una metodologia d’anàlisi i diagnosi que permeti planificar les 
intervencions tot tenint en compte la coherència del seu desenvolupament 
per fases en el temps. 

e) Incloure a l’àmbit els elements perifèrics adients per garantir la integració 
de a vialitat i la continuïtat edificatòria. 

Per tant, a fi i efecte de poder assolir la recuperació integral del barri, és 
considera necessari unificar en un sol àmbit els Plans de Millora Urbana del barri 
de Sant Jaume i ampliar-los segons es delimita en la documentació gràfica que 
s’adjunta en el present document. 

  

1.3. DELIMITACIÓ DE L'ÀMBIT 

L’àmbit objecte de la modificació és el que ve delimitat en els plànols 
d’informació i ordenació d'aquest document, i es localitza al barri de Sant Jaume 
de la ciutat de Tortosa. 

L'extensió total d'aquesta modificació puntual del POUM de Tortosa, és de 19.490 
m2 de superfície i és el que resulta de l’àrea delimitada per: 

- Al nord, pel carrer Rasquera. 

- Al est, pels límits del peu del castell de la Zuda. 

- A sud, pel carrer costa de Capellans. 

- I a l’oest, pel carrer Santa Anna i Major de Sant Jaume. 

 

  

2. OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

Analitzades les deficiències i avaluades les capacitats que té el propi barri de 
Sant Jaume per la seva recuperació, les actuacions prioritàries d'una intervenció 
en el sector s’encaminaran als següents objectius:  

- Gestionar la renovació del parc d’habitatges de les àrees més interiors del 
barri que estan en un greu estat de conservació i en les que en l'actualitat la 
rehabilitació resulta inviable per la seva complexitat i elevat cost econòmic. 

- Estimular i facilitar ajuts a la rehabilitació de les finques que estan en el 
front dels carrers Sant Jaume i Santa Anna i que tenen millors condicions de 
tamany i forma i disposen d'una accessibilitat rodada directa des d'aquests 
carrers. 
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- Augmentar el nivell d’estàndard d'espais lliures i del sector localitzant 
noves àrees al servei del mateix i millorar l’esponjament del teixit edificat 
del conjunt. 

- Millorar les condicions d'accesibilitat rodada de la zona obrint nous carrers 
d'accés i aconseguint la connectivitat viària de les dues parts del barri avui 
separades per l'equipament. Localitzar àrees d'aparcament al servei de les 
edificacions del sector. 

- Establir el marc operacional que prevegui l'ordenació futura de l'espai 
actualment ocupat per l'escola de Remolins i per la que es recomana el seu 
trasllat d'acord amb el que s'especifica a la memòria social d'aquest 
document. 

- Regular de forma ajustada i coherent amb els valors patrimonials del barri, 
l'ordenació dels paràmetres i les condicions d'edificació i ús, que han de 
regir, tant per les edificacions que es proposen mantenir i rehabilitar, com 
per aquelles per les que aquesta modificació puntual n'estableix la seva 
necessària substitució. 

- Establir els mecanismes de gestió necessaris que garanteixin la consecució 
de les finalitats i els objectius definits anteriorment. 

2.1. UNA ESTRATÈGIA DOBLE: REHABILITAR I ARTICULAR UNA NOVA 
URBANITAT 

L’estratègia que es planteja en el present document de la modificació puntual 
del POUM de Tortosa al barri de Sant Jaume, rau precisament en les conclusions 
de la diagnosi urbanística que es recull en la memòria d'informació del present 
document i que en línies generals té una doble vessant: 

1. Conservar i rehabilitar la major part del teixit edificatori existent, sobre 
aquelles parcel·les en les que encara es donen les condicions d'una 
rehabilitació factible i allà on l'actuació privada, pels nivells d'ocupació i per 
l'estat general de conservació de l’edificació, faciliten aquesta estratègia 
com la més recomanable pel manteniment del valors patrimonials, socials i 
econòmics del conjunt històric de la ciutat de Tortosa. Aquesta estratègia 
general de conservació i rehabilitació, no exclou la substitució puntual 
d’alguna de les edificacions existents, que ja actualment presenten un nivell 
d’obsolescència de la construcció i on la rehabilitació de la mateixa ja no es 
pot dur a terme. 

L'estratègia sobre la conservació i rehabilitació del conjunt edificat del barri 
tindrà la seva regulació en l'establiment d'una zona específica per les 
edificacions sobre les que es proposa aquesta mesura la zona de casc antic de 
Tortosa, subzona barri de Sant Jaume, edificació existent, clau 1f de la 
present modificació puntual 
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2. Renovar i articular una nova urbanitat, en els indrets més interiors i 
inaccessibles del barri, allà on es concentra un major grau de dèficits 
urbanístics, arquitectònics i socials, i on tant sols l'actuació pública pot 
garantir una renovació integral del barri, amb noves arquitectures, nous 
residents, nous espais públics i en definitiva una nova configuració 
respectuosa amb els valors patrimonials del conjunt edificat del casc antic en 
general i del barri de Sant Jaume en particular. Aquesta actuació, es 
materialitzarà en el present document amb la proposta de la formació d'un 
nou carrer, que anomenem en aquest document, el carrer del Mig, i que 
permeti condensar en la seva execució tres principis bàsics: connectivitat 
urbana, habitabilitat confortable i integració patrimonial. 

L'estratègia sobre la renovació i articulació d'una nova urbanitat del barri, 
tindrà la seva regulació en l'establiment d'una zona específica per les 
edificacions sobre les que es proposa aquesta estratègia: la zona de casc 
antic de Tortosa, subzona barri de Sant Jaume, nova edificació, clau 1f* de la 
present modificació puntual i l’articulació de tres polígons d’actuació que 
garanteixin la seva execució. 
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2.2. EL CARRER DEL MIG: CONNECTIVITAT, HABITABILITAT I INTEGRACIÓ 

El barri de Sant Jaume, arrecerat al peu del castell de la Zuda per la seva part de 
ponent, ha estat històricament un barri aïllat de la resta de la ciutat, un espai 
quasi amagat, al que tant sols es tenia accés a través dels seus carrerons 
peatonals i amb escales, que des de la cota inferior del carrer Santa Anna i el 
carrer major de Sant Jaume o des de les cotes més altes del passeig de ronda del 
castell de la Zuda, facilitaven un accés dificultós i complex al seu interior. 

A aquesta dificultat d'accés, s’hi afegeix la presència de l'actual peça de l’escola 
de Remolins, antiga presó i més antigament convent del Trinitaris. Un 
equipament que hauria de fer les funcions de ròtula i articulació, per la seva 
posició central al bell mig del barri, i que per la seva dimensió i funció, ha 
constituït més un element de separació que d’unió i relació entre les dues parts 
del barri. 

Finalment, la mateixa configuració topogràfica del suport del barri ha dificultat 
encara més aquesta relació del barri amb la resta de la ciutat, de tal manera que 
malgrat ser una peça molt central de la geografia del casc antic, molts veïns i 
veïnes de la mateixa ciutat de Tortosa, desconeixien l'interior d'aquesta part de 
la ciutat. 

La manca de continuïtat amb la trama urbana de la ciutat per la presència per 
una part de l’escola, per la complexa topografia per una altra i per la mateixa 
condició de límit de la ciutat històrica coincidint amb el lloc del carrer de la 
Cortadura emplaçat sobre el mur del mateix nom (veure plànol 1.03c. Evolució 
històrica. Traces històriques sobre cartografia actual), han fet històricament del 
barri de Sant Jaume un espai quasi desconegut i abandonat de la resta del 
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conjunt patrimonial del casc antic de Tortosa i aquest abandonament, ha portat 
avui en dia a una significativa obsolescència de la seva fàbrica urbana, on en la 
part interior resten molt poques edificacions que es troben en un estat de 
conservació que no es pugui considerar ruïnós, i en els que, amb la finalitat de 
garantir l'execució del que en aquest document es proposa, l'Ajuntament de 
Tortosa i l'INCASÒL, a través de la seva societat REURSA, ja han començat les 
actuacions de sanejament i enderroc d'una part significativa dels immobles que 
presentaven un estat de ruïna imminent i que suposaven un perill per la 
seguretat i la salubritat general del barri. 

La proposta d’ordenació, pel que fa a la renovació urbana del barri, té el seu 
origen en la proposta presentada al concurs públic per la redacció dels treballs 
objecte d'aquest document urbanístic. El lema de l'esmentat concurs en la 
proposta finalment adjudicatària, ja era de per sí mateix una declaració 
d’intencions de la voluntat i finalitat dels seus redactors: el carrer del mig. 

El carrer del mig, és el titular d'una acció fonamentada en la construcció d'un nou 
espai públic, una actuació que ha de permetre reordenar l'àmbit i configurar un 
nou espai en el que tinguin cabuda nous habitatges, nous equipaments i nous 
espais lliures. L'actuació del carrer del mig condensarà tres qualitats que seran la 
base de la proposta de la intervenció urbanística: 

- Connectivitat urbana 

- Habitabilitat diversa 

- Integració patrimonial 

  

 

2.2.1. CONNECTIVITAT URBANA DEL CARRER DEL MIG 

El carrer del mig es situa en una posició intermèdia entre el carrer Santa Anna – 
Major de Sant Jaume i el passeig de ronda del castell, aproximadament entre les 
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cotes topogràfiques 16 i 18 mts, amb un recorregut suau en el tram central i més 
accidentat en els seus extrems. El carrer del mig, com a continuïtat del carrer 
existent del Escorxador Vell, permetrà relacionar el carrer costa de Capellans, 
molt prop de la futura plaça de la catedral, fins el carrer del Baluard i des de allí 
fins la plaça de la Immaculada o la plaça de Remolins. 

Es tracta d'un nou carrer-itinerari que es construeix a trams de tramada curta i 
d'una amplada justa, no excessiva i coherent amb les dimensions del casc antic 
de Tortosa en general i del barri de Sant Jaume en particular. La seva finalitat és 
la construcció d'una nova espina dorsal interior del barri, que garanteixi 
l'accessibilitat universal dels seus residents, que permeti, de forma pacificada, el 
pas de vehicles dels seus residents i dels serveis de protecció i seguretat, amb 
accessibilitat per les persones de mobilitat reduïda i que a la vegada sigui l'espai 
per la dotació d'una renovada xarxa de serveis, tant necessària pel barri de Sant 
Jaume. 

 

 
Sobre aquest nova espina dorsal, la nova columna vertebral del barri, s’hi 
relacionaran els diferents connectors transversals del barri, els carrers de les 
escales peatonals, ara d'una dimensió mes acotada i ajustada, i que des de la 
part inferior, sobre el carrer Sanat Anna – Major de Sant Jaume o des de la part 
superior en el passeig de ronda del castell, han de garantir una major 
permeabilitat del barri. 
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La nova connectivitat que permetrà assolir la construcció d'aquest carrer, 
garanteix i enforteix la continuïtat de l'espai públic i dels espais públics més 
significatius, com son les places: dues noves places que es configuren en la 
present proposta: la plaça del Mig i la plaça del convent dels Trinitaris. 

La plaça del Mig, en l'espai central i principal del recorregut del carrer del 
mateix nom, una plaça de reduïdes dimensions absolutes, però de molt gran 
dimensió, si es prenen com a referència les mides relatives que configuren el 
barri de Sant Jaume. La plaça del Mig, ha de ser el lloc central del nou barri, 
l'espai en el que es concentra l'equipament públic, l'aparcament i el major 
domini visual del castell de la Zuda. Situada al peu del mirador del passeig de 
ronda del castell, aquest espai ha de ser una articulació central del barri que 
vertebri la major part del moviments tant longitudinals com transversals, un nou 
lloc de referència en un lloc, que fins la data d’avui, concentrava les edificacions 
en més mal estat i que amb la present proposta esdevindrà un espai significatiu i 
característic del nou barri de Sant Jaume. 

 

  

La configuració del carrer del Mig, en els seus trams que porten fins l'espai 
central de la plaça, s'ha projectat com una articulació intencionada de petits 
alvèols urbans, com un rosari de petites places de menor dimensió, articulades 
per uns trams de carrers molt estrets, però que garanteixen el pas dels vehicles 
pel seu interior. És un espai que metafòricament es formalitza com si es tractés 
d'un "metro de fuster", amb dimensions longitudinals i transversals sempre 
diverses, que afavoreixen els llocs d’estada, més que els llocs de pas, que 
cerquen la visual de perspectiva curta, més que no pas la distància llarga en el 
paisatge urbà del casc antic i que ofereix oscil·lacions i canvis de direcció en el 
seu recorregut, més que direcció única i reglada. 

L'alineació, en aquest cas, és una alineació intencionadament sincopada, en 
harmonia amb les alineacions curtes i trencades del centre històric. Una 
alineació en continuïtat, però una continuïtat feta d’addicions d'espais 
diversos, més que d'un únic espai. L'alineació es construeix en aquest cas, de la 
construcció de les cases, tal com es va formalitzar tot el casc antic abans del 
segle XIX, moment en el que l'alineació pren ja forma madura en la construcció, 
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primer dels eixamples menors com és el cas del barri del Rastre i posteriorment 
en els eixamples ja madurs com el cas de l’eixample de Tortosa amb la plaça 
Alfons XII en el seu lloc central. 

La construcció del carrer del Mig, permetrà una reordenació general de la 
mobilitat del barri en tres línies d’actuació: la mobilitat rodada, la mobilitat 
peatonal i l'aparcament. 

La mobilitat rodada, de caràcter restringit, permetrà l’accés al nous habitatges i 
per tant el confort, la qualitat i la seguretat necessària en l'urbanisme del carrers 
que han de conformar la ciutat. La mobilitat peatonal continuarà essent la 
mobilitat principal i dominant del barri, amb carrers de pacificació de trànsit i 
carrers amb escales, característica principal de l'espai públic del barri, però amb 
distàncies més curtes i accessibles per la major part de la població. Finalment la 
dotació d'un únic espai central d'aparcament, sota la plaça del Mig, dotarà de 
l'espai necessari per la custòdia dels vehicles privats i dels seus residents, 
eliminant els aparcaments individuals de cada parcel·la i afavorint així un 
paisatge de portes de cases i d’habitatges més que de portes d’accés a 
aparcaments en el barri, en aquest sentit l’opció per un aparcament concentrat 
en un lloc central, més que per aparcaments individuals, es coherent amb el 
criteri de mobilitat sostenible que ha d’impregnar es actuacions urbanístiques de 
renovació de les nostres ciutats. 

 

  

2.2.2. HABITABILITAT DIVERSA EN EL CARRER DEL MIG 

Si per hàbitat entenem el lloc ordinari de viure, podem afirmar que el barri de 
Sant Jaume en les seves condicions en que estava en el moment de l'inici dels 
treballs de la redacció del present document, havia perdut en gran part aquesta 
condició d’hàbitat, essent més un lloc marginal de la ciutat en general i en 
particular del casc antic de Tortosa. El seu elevat grau de patologies 
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constructives i les dificultats de viure en el seu interior, han anat generant poc a 
poc un abandonament majoritari del seus habitatges, i aquesta manca de 
condició d'espai per residir, ha agreujat el seu esta de conservació i en 
conseqüència l’absència de manteniment i per tant l’obsolescència de les seves 
edificacions. 

Dotar d'una nova habitabilitat al barri significa que aquest pugui tornar a ser un 
lloc ordinari de la localització de la població humana de la ciutat de Tortosa, 
amb les condicions i característiques inherents a aquesta condició de viure: 
confort, qualitat i diversitat. Aquestes seran doncs les característiques de la 
nova proposta residencial, de les seves funcions que han d’omplir el nou barri de 
Sant Jaume. 

 

 
La proposta urbanística, en aquest cas, ha anat més enllà de la distribució i 
localització d'espais públics i privats, que han de configurar una nova urbanitat 
del barri, procurant fer un exercici metodològic de construir nous espais també a 
través de l’exercici projectual indicatiu dels nous habitatges que han de sortir 
d'aquesta proposta de planejament, i d'aquest exercici projectual s'en ha pogut 
extreure la norma i les condicions d’ordenació que posteriorment el projecte 
arquitectònic haurà de concretar i materialitzar amb la seva construcció. 

L’habitabilitat diversa, rau en cercar un equilibri de funcions públiques i 
privades, de la relació entre les activitats residencials i no residencials. 

Pel que fa a les activitats no residencials, en les privades, aquelles vinculades al 
comerç de proximitat i l'activitat que genera intercanvi i relació en el barri, s'ha 
cercat els llocs de major concentració de l'activitat, com son la plaça del Mig i el 
carrer Santa Anna – Major de Sant Jaume, amb la formalització d'una nova plaça, 
la plaça del convent del Trinitaris, en el lloc que ocupava aquest edifici, una 
plaça que, a la cota baixa, permetrà enllaçar el conjunt de les places de la 
Catedral, de Sant Jaume i de la Immaculada, totes elles enllaçades pel carrer 
Santa Anna I Major de Sant Jaume, l’eix principal de sortida de la ciutat 
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emmurallada per la part nord de la ciutat, amb el portal de l'Assoc a l’alçada del 
carrer de la Cortadura i posteriorment amb el portal del Vimpesol, ja situat més 
enllà de la Vilanova o del barri de Remolins. 

Aquest carrer, itinerari històric de sortida de la ciutat de Tortosa per la part 
nord, ha de ser l’element de major activitat, un veritable carrer major 
d'aquesta part de la ciutat i per aquesta raó el present projecte aposta 
clarament pel reforçament de les seves funcions de concentració de l'activitat en 
les plantes baixes de les edificacions que al mateix confronten. 

Pel que respecta a les funcions no residencials públiques, en la proposta es 
concentren en la part més central del barri, sobre una peça de sòl que ha de 
refer les funcions d'equipament, de plaça i d'aparcament. Un edifici complex 
per un lloc singular, un nou atractor urbà, al bell mig del barri que garanteixi 
sobre aquest espais central equipat, el principi d'intercanvi necessari en 
qualsevol ecosistema urbà. 

 

 
L’equipament central es preveu, pel que fa al seu programa funcional de forma 
dual, ja que es pot destinar a un únic destí de forma unitària en tota la seva 
construcció, o distribuir de forma fraccionada en parts independents atenent al 
seu potencial desenvolupament en diferents nivells possibles gràcies a la dotació 
de fins a tres nivells d'accés sobre el mateix edifici. El primer accés, situat sobre 
la cota de 8 mts del carrer Santa Anna i la plaça Sant Jaume, el segon nivell en 
una cota intermèdia sobre la cota 13 i accedint des d'una terrassa mirador 
disposada a tal efecte i finalment el tercer nivell, ja situat sobre el nivell de la 
plaça del Mig a la cota 16.10 mts. 

L'equipament, serà un nou lloc per les funcions públiques i ocuparà un espai 
privilegiat en el barri, un nou espai de referència en la construcció d'aquesta 
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nova urbanitat. Per la seva part, l’escola de Remolins, que actualment està 
qualificada com d’atenció preferent i amb una sola línia i que per aquesta 
mateixa raó d’atenció preferent, acull principalment infants de famílies 
immigrants i d’ètnia gitana, procedent en part de famílies amb dificultats socials 
i econòmiques, un cop s'hagin executat els dos primers polígons d’actuació i ja 
s'hagi iniciat la renovació del barri i un cop es disposi dels terrenys adequats per 
la seva nova construcció en el mateix barri de Remolins, però fora del barri de 
Sant Jaume, podrà ser traslladada, deixant en el seu espai, el lloc necessari per 
la tercera i darrera fase, que ha de completar la renovació del barri, amb la 
continuïtat del carrer del Mig i la formalització de la nova plaça dels trinitaris, 
sobre el carrer Santa Anna. 

Aquest equipament central, amb un sostre total entorn als 900 mts de sostre, ha 
de permetre la ubicació de funcions de revitalització del barri de Sant Jaume 
i per extensió de les activitats de la plaça del mateix nom. Complementàriament 
a aquesta edificació principal, i connectat amb la mateixa a partir del nou 
aparcament, es reserva un espai pel potencial emplaçament d'una petita peça de 
sòl situada sobre el passeig de ronda del castell i connectada amb aquesta part 
inferior del barri, amb la finalitat de la potencial construcció d'un mirador 
privilegiat sobre el riu i el fons del massís dels Ports, un lloc d’estada en el que 
emplaçar un espai lúdic i de restauració complementari de les activitats que 
s’emplaçaran en el barri. Aquest equipament superior, es podrà relacionar amb 
la part inferior, a partir de la construcció d'un nucli de comunicacions verticals i 
la seva connexió amb l'aparcament central situat sota la plaça del Mig. 

 

 
Pel que fa a les funcions residencials, la present modificació puntual estableix 
també la diversitat com a principi de garantia de la riquesa de la biocenosi 
que constitueix la ciutat. La diversitat entesa no solament com la diferència i 
barreja entre habitatges de protecció pública i habitatges lliures, sinó també en 
el potencial desplegament dels programes funcionals que en els mateixos 
habitatges s'ha de donar. 
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Pel que fa als habitatges protegits, la proposta cobreix àmpliament els 
percentatges mínims establerts en la legislació vigent respecte el sostre de 
nova implantació residencial, establerts legalment en el 20% de sostre per 
habitatges protegits en règim general i especial, més el 10% del sostre per 
l’habitatge concertat amb protecció oficial, ja que dels quasi 3.000 m2 de sostre 
residencial de nova implantació que es realitzen en el conjunt dels tres polígons 
delimitats en la present modificació puntual, aproximadament el 50% serà 
destinat a algun tipus d’habitatge protegit i presentant aquesta reserva una 
proporció aproximada en la que 2 de cada 5 metres quadrats de l’habitatge 
protegit, es destinaran al règim general i els altres 3 m2 a l’habitatge concertat. 

Pel que fa al sostre destinat a l’habitatge lliure, que inclou l’habitatge que es 
reposa en l'actuació, més la resta del 50% del sostre de nova implantació, 
l’exercici del projecte indicatiu d'aquests habitatges que s’acompanya amb la 
documentació gràfica de la present modificació puntual, permet garantir una 
diversitat funcional dels diferents programes habitacionals a desenvolupar, on 
la presència majoritària dels habitatges de dues i tres habitacions, es 
complementa amb habitatges d'una habitació (imprescindibles per omplir els 
petits buits i el mosaic del parcel·lari del barri) i també de quatre habitacions. 

  

 
Aquesta diversitat tipològica, establerta de forma indicativa en aquest document 
urbanístic, s'ha materialitzat en tots els casos mitjançant construccions 
plurifamiliars, per entendre que aquesta tipologia garanteix un major nombre 
d’unitats familiars en el barri. No obstant això, i donades les baixes alçades 
existents i reglades en algunes parts del barri, l'execució de la regulació 
normativa, garanteix la possibilitat del desenvolupament d’habitatges 
unifamiliars, amb un desplegament en dúplex i incorporant a l'interior de 
l’habitatge espais lliures associats, que possibilitin un major confort i una 
habitabilitat de més qualitat del barri. 
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Tots els habitatges, establerts en aquests estudis previs d’ordenació i 
organització dels diferents programes funcionals, s'han projectat d'acord a les 
dimensions que es podrien considerar normals i habituals en la projectació de 
la ciutat contemporània, establint-se aproximadament superfícies útils de 40 – 
50 m2 útils pels habitatges d'una habitació, 50 – 60 m2 útils pels habitatges de 
dues habitacions, 60 – 70 m2 útils pels habitatges de tres habitacions i més de 70 
m2 útils pels habitatges de quatre habitacions. Altrament i pel que fa a les 
condicions establertes al Decret d'Habitabilitat, tots els habitatges projectats, 
s'ha ordenat amb el compliment de la condició de la ventilació creuada, tal i com 
estableix l'esmentada normativa sectorial, amb l’única excepció dels habitatges 
d'una habitació. 

2.2.3. INTEGRACIÓ PATRIMONIAL DE LA PROPOSTA 

El concepte integració, fa referència a la incorporació d'un element nou en un 
conjunt, de manera que en formi part del mateix. En aquest sentit la 
integració inclou un concepte ampli, que integra sobre tot el respecte per allò 
existent i allò que existeix, que prové del passat i que s'ha de mantenir per 
constituir el nostre patrimoni col·lectiu. 

  

 
El patrimoni arquitectònic, en el cas del barri de Sant Jaume, està format per la 
seva història i en les restes heretades del passat, en el conjunt de les 
edificacions que constitueixen el barri i es aquest valor de conjunt, més que la 
individualitat de les seves peces, on s'ha de cercar el valor patrimonial històric 
del barri. En parlar de patrimoni, ens hem de referir també al patrimoni social i 
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viu del barri, constituït pels seus residents, que l’han mantingut i que el 
mantenen i per tant els responsables de que el nivell de degradació del barri no 
estigui en un estat pitjor del descrit en els documents d’informació. 

 

 
La integració, entesa com respecte per les pedres i per les persones, per la 
part física i per la part social de la realitat del barri, és un principi de l'actuació 
que es proposa i ha de ser un element bàsic en qualsevol actuació de reciclatge 
urbà que es pretengui desenvolupar. 

En la present modificació puntual, la proposta es continguda a intervenir allà 
on estrictament imprescindible i allà on majoritàriament està buit de persones 
el barri, de forma que les afectacions sobre la població resident son puntuals i 
una mesura excepcional i quasi inevitable, per tal de garantir una coherent 
proposta urbana, que asseguri la qualitat de la renovació desitjada de les noves 
construccions del barri, amb la confiança de que aquesta actuació de renovació 
incorporarà la possibilitat de donar la volta al barri, passant d'una condició de 
marginalitat i conflicte, a una situació de normalitat integrada en el conjunt de 
la vida del casc antic i per extensió de la ciutat de Tortosa. 

La identificació del valor del patrimoni arquitectònic en el barri de Sant Jaume i 
més concretament dins de l'àmbit delimitat en la present modificació puntual, 
permetrà diferenciar tres àrees o subàmbits i identificats a partir de la lectura 
exhaustiva de les diferents cartografies històriques de Tortosa, que permeten 
fer aquesta lectura de "ciutat de ciutats", que en la seva configuració actual i en 
el subsòl guarda les petjades històriques de la construcció de la vila. 



DOCUMENT COMPRENSIU 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE TORTOSA EN EL BARRI DE SANT JAUME. APROVACIÓ INICIAL. 22 

La referència als tres àmbits clarament diferenciats i que tindran en la regulació 
normativa un tractament específic, són els que segueixen a continuació: 

 

1. El front del carrer Sant Anna i Major de Sant Jaume. 

Aquest carrer, que és la continuació del carrer Croera (segons alguns 
historiadors el Cardus de la ciutat romana) que passa pel davant de la 
Catedral, era el principal carrer de sortida de la ciutat medieval per la seva 
part nord de la ciutat, que portava fins al portal de l'Assoc, actualment 
desaparegut i que estava situat a l’alçada del carrer de la Cortadura, 
veritable límit de ciutat cristiana medieval. Aquest eix continuarà pel carrer 
Pintor Casanova (a l'anomenat eixample de Remolins) i el carrer Major de 
Remolins (l’eix principal del call jueu), fins el límit amb el barranc del Celio, 
on estava emplaçat el portal de Vimpesol. 

Moltes de les cartografies històriques mostren aquest carrer, com un 
veritable carrer Major, com un eix estructurador d'aquesta part de la 
ciutat. Un carrer format de fronts d'edificacions i illes de cases a cada costat 
i costat. Pel costat de ponent les illes limitaven, per la seva part posterior, 
directament amb el riu Ebre, en l'espai avui en dia ocupat per l’escorxador i 
pel costat de llevant, les illes limitaven en la seva part posterior, 
directament amb el peu del castell de la Zuda, no apreciant-se en les 
cartografies més antigues, cap altre carrer paral·lel al mateix carrer Santa 
Anna, ni per la part del riu ni per la part del castell. Aquesta condició de 
carrer principal també es reflexa amb la presència d’algunes edificacions de 
major dimensió, de millor factura constructiva i de més pes específic en la 
configuració del paisatge urbà del carrer. 

 

 
Sobre aquest carrer, és on identifiquem en les cartografies històriques que 
s'acompanyen, la posició de les peces principals dels equipaments, com és el 
cas de l’església de Sant Jaume, avui desapareguda i convertida en plaça 
Sant Jaume i també l'espai que actualment ocupen les escoles de Remolins, 
actuació realitzada en la postguerra pel servei de Regions Devastades, en un 
lloc on la cartografia de l’eixample de Joan Abril Guanyabens de 1901, 
emplaçava cartografiat un edifici religiós i annex al mateix una presó i que 
segons la mateixa documentació del servei de Regions Devastades, 
antigament havia estat un convent, el convent del Trinitaris, sobre el que 
s’aixecà el mur que avui coneixem, es disposà una rampa i s’elevà fins a 4 
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metres respecte el nivell del carrer Santa Anna, la cota de referència sobre la 
que es situà el col·legi de Remolins, i sobre el que la present modificació 
puntual preveu la ubicació d'una nova plaça: la plaça del convent del 
Trinitaria 

 

 
 

2. L'interior del barri de Sant Jaume 

En parlar de l'interior del barri de Sant Jaume, ens referim al teixit 
laberíntic format pels carrers de Sant Josep, Llarg, de Sant Jaume, del carrer 
Massana, de la plaça Massana, del carrer de l'Aldea etc... un conjunt de 
carrers i espais molt estrets, fet de construccions de molt reduïdes 
dimensions, un barri d’escales i poca llum, entre els raderes del carrer 
Santa Anna, Major de Sant Jaume i el límit del passeig de ronda del castell, 
entre el carrer de la Cortadura i el carrer dels Capellans, situat en el lateral 
de la Catedral. 

  

 
Al interior del barri de Sant Jaume, no hi ha cap arquitectura singular o 
rellevant que ressalti respecte eles altres i el valor patrimonial arquitectònic, 
està sobre tot en tres elements que en formen part característica d'aquest 
conjunt: 
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2.1. Les dimensions de l'espai públic. 

Són pocs els barris i conjunts urbans en els que es pugui llegir i aprendre 
de forma tant clara la importància relativa de les dimensions en la 
configuració del centre històric. 

 

  
Les mides de l'espai, en el cas del barri de Sant Jaume, prenen un valor 
rellevant, respecte altres barris de la ciutat. Es tracta de carrers molt i 
molt estrets (similars en amplada als del call jueu de Remolins) on el 
carrer Llarga de Sant Jaume, té dimensions sempre variables amb mides 
de 1,28, 1,56, 2,30, i 2,40 metres d’amplada, o el carrer de l'Aldea amb 
amplades de 2,05, i 1,90 metres, o els carrers Massana i travessia de Sant 
Josep, tant estrets (1,45 i 1,75 respectivament) que un pot tocar les dues 
façanes del carrer tant sols estirant les braços. 

 

 
Són espais públics d'una dimensió quasi domèstica. Aquestes dimensions 
reduïdes del carrer, posen de relleu i expliquen el perquè hi ha un espai, 
que en el carrerer de la ciutat pren el nom de plaça: la plaça Massana i 
que té tant sols 5,50 metres d’amplada i escassament poc més de 20 
metres de longitud. Una plaça que ben just arriba als 120 m2 i que pren 
aquest nom, per ser un alvèol urbà, l'espai més ample del barri, l'espai al 
que concorren els carrers més estrets del barri. 
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Aquesta plaça, en el moment en el que el barri estava ple de vida, amb 
residents, veïns i veïnes, era el lloc de trobada, el lloc on sortir a fer la 
xerrada, a intercanviar informació. Un espai molt domèstic, amb les 
plantes dels mateixos veïns que formaven part de l'inexistent mobiliari 
urbà públic, ja que l’únic mobiliari eren les mateixes cadires que cada veí 
treia i amagava, per passar l’estona a la plaça. 

 

2.2. Les dimensions de la fàbrica urbana. 

En coherència amb les dimensions de l'espai públic, el parcel·lari 
d'aquesta part interior del barri és un parcel·lari de dimensions molt 
reduïdes, amb un nivell de fraccionament i esmicolament molt gran 
tant pel que fa a les parcel·les, com a les edificacions i a les façanes de 
les mateixes. 

 

 
El paisatge urbà que configuren les seves façanes està construït de 
segments curts que en molts casos no arriben als 5 metres de longitud, on 
no hi ha plans de façana d’horitzontals llargues i de grans dimensions, 
més pròpies del barris nobles, que no pas dels barris més populars, com 
és el cas del barri de Sant Jaume. Aquest fraccionament de les façanes i 
el constant canvi de les planimetries, en consonància amb les dimensions 
reduïdes de l’espai públic, configuren un barri de granulometria urbana 
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fina, més de grans de sorra que no de pedres de grans dimensions i 
aquesta mateixa característica, es perceptible en el mosaic que formen 
les seves cobertes, el que podem anomenar la cinquena façana del barri 
i que es possible de gaudir des dels miradors privilegiats del passeig de 
ronda i des de el mateix castell de la Zuda, tots dos per sobre el 
trencadís que formen el paisatge de cobertes i terrats del barri de Sant 
Jaume. 

 

 
Un trencadís fet de petites peces, que no integra bé la dimensió més 
gran de les arquitectures nobles i dels palaus, emplaçats en altres parts 
del casc antic de Tortosa. 

Al barri de Sant Jaume, l'arquitectura esmicolada i de dimensió reduïda 
n’és un valor que la norma d'aquest document urbanístic, que ha de 
regular per les noves edificacions establint-la com un element bàsic i 
coherent per la integració de les noves arquitectures amb les 
arquitectures existents i que es proposa de mantenir i rehabilitar dins del 
propi barri. 

 

 
 

2.3. Els materials, els acabats i la composició de les arquitectures. 

El paisatge urbà del barri de Sant Jaume, de dimensions reduïdes en 
l'espai públic i de dimensions reduïdes en la seva fàbrica urbana, 
finalment es que el que ve configurat per les façanes i les cobertes 
d'aquesta mateixa fàbrica urbana i un cop més el barri es un barri de 
materials senzills, més de fang i arrebossats que no de grans pedres, un 
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barri amb un cromatisme divers, on en els temps més recents l'encalat 
blanc, ha dominat com una tècnica d’acabat "low cost" una forma 
d’acabar l'arquitectura amb pocs recursos econòmics. 

 

     
A les façanes del barri de Sant Jaume hi ha poca pedra i molt morter, 
amb un tipus de construcció més d’autopromoció que no pas de cas de 
renda de veïns i aquesta condició, en un barri majoritari de planta baixa i 
una planta pis o dues plantes pis, la composició il·lustrada dels eixos 
verticals de composició és més una excepció que o pas una norma 
compositiva generalitzada del barri. 

 

 
Els eixos de composició vertical dels forats arquitectònics, són més 
presents en el carrer Santa Anna i Major de Sant Jaume, que no a 
l'interior del barri de Sant Jaume. 

 

 
Un cop més l'arquitectura popular i més tradicional del barri, dona 
mostres d'una construcció seqüencial en el temps, on sobre una edificació 
anterior i més antiga es va addicionar posteriorment una remunta o una 
altra edificació a sobre, seguint en cada cas una composició i una 
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disposició dels forats de la façana que tenen més a veure amb l’expressió 
a l’exterior del programa funcional de l'interior de cada planta, que no 
pas amb la composició unitària i tradicional en altres llocs de la ciutat de 
la conformació de les façanes mitjançant la disposició dels forats 
arquitectònics alineats segons eixos de simetria de composició verticals. 

 

   
Aquesta disposició no ordenada dels forats de la façana, donen un 
dinamisme i una vibració continua al conjunt de les seves façanes, amb 
un desordre general que acaba per configurar un ordre propi i 
característic del barri de Sant Jaume, respecte altres barris de la ciutat. 
Finalment la manca d’homogeneïtat i la mateixa expressió de la dimensió 
reduïda del barri es pot apreciar també en la posició dels elements de 
remat de les edificacions, els ràfecs de les cobertes que donen sobre el 
carrer, quasi mai estan en la mateixa posició entre edificacions veïnes, 
una mostra més de la diversitat i del moviment de les façanes, expressió 
viva d'un barri fet per la gent que en va anar a viure al mateix i del que 
encara en resten alguns exemples, on aquestes característiques hi son 
present. 

 

     
La norma de les noves edificacions i els paràmetres que sobre les 
mateixes s'aplicaran, procuraran orientar les noves arquitectures de les 
construccions que s'han de realitzar en coherència i amb respecte sobre 
aquests conceptes i paràmetres que formen part del codi constructiu 
històric del barri de Sant Jaume. 

 

3. L'illa de l’eixample de Remolins. 

Anomenem illa de l’eixample de Remolins, a l'illa delimitada pels carrers 
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Rasquera, Baluard, de la Cortadura i Major de Sant Jaume, emplaçada ja fora 
del barri de Sant Jaume, més al nord del mur de la de la Cortadura i en 
l'espai de l’esplanada que separava el call jueu de Remolins de la ciutat 
cristiana. 

La geometria de la illa i les dimensions dels carrers que la conformen 
responen a aquesta condició d'illa situada en un espai de frontissa i per 
aquesta mateixa raó prenen una condició dimensional amb una dualitat 
espacial: per una part la façana del carrer de la Cortadura, sobre el mur de la 
fortificació del mateix nom, és més una façana dels raderes de les 
edificacions que fan front al carrer Rasquera, que no pas una façana principal 
del mateix carrer de la Cortadura, i per l'altra part el mateix carrer 
Rasquera, amb el xamfrà definit sobre el carrer Major de Sant Jaume, carrers 
i edificacions que es construeixen a partir de l plànol de l’eixample de la 
ciutat i que a finals del segle XIX, definirà sobre aquest espai de l’esplanada 
que en la mateixa cartografia apareix com "ensanche zona Remolinos" i on tal 
vegada per la coherència a aquest mateix espai, les construccions i la seva 
formalització li correspondria més una normativa més pròpia de l’eixample 
que no pas de casc antic. No obstant això, i en ser aquesta la única illa 
inclosa dins d'aquesta modificació puntual del total conjunt de les illes que 
formaven aquest anomenat eixample, es considera oportú no modificar 
substancialment la norma que ja regeix per les altres illes d'aquest indret 
anomenat eixample, encara que es tractava més d'un reompliment d'un buit 
entre dues parts històriques de la ciutat, el call i la ciutat cristiana, que no 
pas una extensió fora murs de la ciutat tal i com en general es conceptuen 
aquests episodis en la construcció de la ciutat de finals del segle XIX i durant 
una gran part de tot el segle XX. 

2.3. LA REGULACIÓ NORMATIVA DE LA NOVA EDIFICACIÓ 

2.3.1. LA QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

Atenent a l’estratègia doble manifestada en l'apartat anterior de la memòria 
sobre la rehabilitació del teixit existent i l’articulació d'una nova urbanitat pel 
barri de Sant Jaume, la present modificació puntual del POUM de Tortosa, 
d'acord amb les característiques morfològiques pròpies del barri del sant Jaume i 
en coherència amb l'estratègia bàsica respecte l’edificació, regula la qualificació 
del sòl, pel que fa a les edificacions destinades majoritàriament als habitatges 
del barri, en base a dues qualificacions: 

- Subzona del barri de Sant Jaume. Edificació existent. Clau 1f  

Comprèn les edificacions existents que conformen l’espai entre el Castell 
de la Zuda i el carrers Santa Anna, entre la catedral i el carrer Rasquera 
al barri de Remolins i pels que aquesta modificació puntual estableix en 
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general la voluntat del seu manteniment, afavorint la seva conservació i 
rehabilitació. Morfològicament es tracta d’un conjunt força complex amb 
una topografia accidentada, amb un mosaic d’edificacions diverses, on el 
valor arquitectònic i patrimonial, està més en el conjunt edificat que no 
pas en la individualitat de les seves peces arquitectòniques. 

- Subzona del barri de Sant Jaume. Nova edificació. Clau 1f*  

Comprèn les edificacions existents que conformen l’espai entre el Castell 
de la Zuda i el carrers Santa Anna entre la catedral i la plaça de la 
Immaculada al barri de Remolins i pels que aquesta modificació puntual 
estableix en general la voluntat de la seva renovació edificatòria donat 
que en general, es troben en un estat força degradat de conservació. 

 

  

2.3.2. LA REGULACIÓ PARAMÈTRICA DE L'EDIFICACIÓ 

La necessària intervenció del conjunt més interior del barri de Sant Jaume, 
comporta una significativa substitució de l’edificació existent, donat els seu estat 
de conservació i la seva impossibilitat de rehabilitació. Aquesta condició nova, no 
contemplada en el POUM vigent de Tortosa ni en el seu "Catàleg d'edificis i 
conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat i 
municipi de Tortosa – 2007" comporta la necessitat d'establir us nous paràmetres 
de parcel·lació i edificació que s'aplicaran específicament en la renovació 
integral d'aquesta subzona: 

Els nous paràmetres que s'estableixen per la zubzona del barri de Sant Jaume. 
Nova edificació clau 1f* son els que segueixen a continuació: 

- Unitat de Projecte (UP). La Unitat de projecte es la condició que 
s'estableix per cada illa o part d'illa a fi i efecte de garantir un projecte 
unitari del conjunt del sòl delimitat. La Unitat de Projecte haurà de complir 
amb la condició de unitat compositiva d’arquitectura aparent, que s’explica a 
continuació. La unitat de projecte, en general comporta una unitat de 
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construcció, no obstant això, la unitat de projecte podrà executar-se, si 
s'escau, per unitats de construcció independents. A tots els efectes la unitat 
de construcció, constitueix la condició de parcel·la mínima pels sòls 
compresos en aquesta subzona. 

- Unitat Compositiva d’Arquitectura Aparent (UCAA). La unitat compositiva 
d’arquitectura aparent, es la condició que s'estableix per cada unitat de 
projecte (UP) amb la finalitat de garantir un mosaic arquitectònic en la 
imatge exterior de la nova edificació, coherent amb la trama històrica 
preexistent del barri de Sant Jaume, i adaptant-se en el seu interior a les 
majors necessitats espacials i funcionals d'una nova habitabilitat confortable 
a l'interior del centre històric. L’objectiu d'aquest paràmetre es garantir un 
fraccionament i un esmicolament exterior de la pell de les edificacions i de 
les seves cobertes, disposant a l'interior unes majors dimensions que 
possibilitin el desplegament d'un programa funcional de l’habitatge, que amb 
les actuals condicions del gra parcel·lari es fan gairebé impossibles d'assolir. 
En el plànols d’ordenació (O.04. Regulació de l’edificació), es regulen el 
nombre mínim d'Unitats Compositives d'Arquitectura Aparent (UCAA) que ha 
de contenir cada Unitat de Projecte (UP) 

 

 
Altrament i amb la finalitat de garantir una coherent integració de la nova 
arquitectura en l'entorn del barri de Sant Jaume, es regulen normativament un 
conjunt de paràmetres nous, que s’apliquen, segons s’indica en les normes, a les 
unitats de projecte (UP) o les Unitats de Composició d'Arquitectura aparent 
(UCAA): 

1. La definició d'uns plans de façana aparents de dimensions acotades i 
coherents amb el fraccionament i la varietat cromàtica existent en el conjunt 
del barri. Es regula a través de la longitud màxima de façana aparent (lm). 
La longitud màxima de façana aparent, és la dimensió màxima que es pot 
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assolir amb un mateix material, acabat o color de la façana, essent obligatori 
assolir un fraccionament cromàtic o de materials en la unitat de projecte 
(UP) que respecti aquesta condició. Les longituds màximes de façana aparent 
que s'executin, procuraran no ser les mateixes entre UCAA's consecutives. Les 
longituds de les façanes aparents que s’assenyalen en els plànols d’ordenació 
es consideren informatives de la proposta desenvolupada i per tant tenen un 
caràcter indicatiu. 

 

 
2. La regulació de la cinquena façana, constituïda per les cobertes de la nova 
edificació i la preservació de les visuals des del passeig de ronda del castell 
de la Zuda. Es regula a través de la coberta de l’edificació i del pla límit del 
carener de coberta 

- La coberta de l’edificació. Amb la finalitat de garantir un trencadís del 
pla de la coberta (la cinquena façana del barri) i que aquest 
fraccionament respongui a les Unitats de Composició Arquitectònica 
Aparent (UCAA), les cobertes inclinades (ci) es descomposaran segons el 
nombre mínim de UCAA definides en aquesta modificació puntual. 
S'admet que una porció de la coberta sigui resolta amb coberta plana (cp) 
o terrat, amb un percentatge màxim per cada UP que s'estableix als 
plànols d’ordenació (O.05. Regulació de l’edificació. Plantes cobertes. La 
cinquena façana). 

- El pla límit del carener de coberta (plcc). És el pla que regula la cota 
màxima que pot assolir el carener de la coberta de les noves edificacions 
i que té per objecte garantir les visuals des del passeig de ronda del 
castell. El pla es regula en els plànols d’ordenació (O.05. Regulació de 
l’edificació. Plantes cobertes. La cinquena façana i en els plànols O.06, 
O.07 i O.08 sobre la regulació dels diferents alçats dels carrers d'aquesta 
modificació puntual) i s’obté a partir de la definició d'un pla teòric situat 
a 1,00 metres d'alçada respecte els actuals rasants del camí de ronda. 
Aquest pla fixa el límit altimètric que pot assolir el carener de la coberta 
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(cc) de les noves edificacions, ja siguin per substitució de les existents de 
la clau 1f, o les que s'executin en el desenvolupament de les unitats de 
projecte de la clau 1f*. 

 

 
- Els pendents i materials de la coberta seran els establerts en el POUM 
de Tortosa i en el seu "Catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de 
caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat i municipi de Tortosa – 
2007" 

 

 
3. Les condicions d’esponjament necessàries respecte l'ocupació del sòl, per 
tal de garantir una ventilació d’habitabilitat adequada per a les noves 
construccions, es regulen a través de l'ocupació màxima de la Unitat de 
Projecte. L'ocupació màxima d'una unitat de projecte (UP), s’obté a partir 
del compliment de deixar lliure d'edificació una porció de sòl, a fi i efecte de 
garantir una correcta ventilació i il·luminació de les estances interiors dels 
habitatges. L'espai lliure d'edificació regula, en la present modificació 
puntual, a través de dues condicions complementàries: 
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- L'espai lliure d'edificació mínim (em) entenent-se com a tal, el que es 
determina així  en els plànols d’ordenació (O.04. Regulació de 
l’edificació). La unitat de projecte haurà de respectar aquesta condició. 

- L'espai lliure d'edificació indicatiu (ei), entenent-se com a tal, el que 
es determina així  en els plànols d’ordenació (O.04. Regulació de 
l’edificació). La unitat de projecte haurà de respectar la seva dimensió 
però podrà ajustar la seva posició en el desenvolupament del projecte 
arquitectònic. En l'espai lliure d'edificació indicatiu s'haurà de poder 
inscriure un cercle del diàmetre mínim que s'assenyala en els plànols 
d’ordenació (O.04. Regulació de l’edificació). 

 

 
4. L’adequació de l'accés a les plantes baixes a les rasants dels carrers, a fi 
efecte de garantir una correcta relació entre el nivell interior de la planta 
baixa d'accés de l'arquitectura i el nivell exterior de les rasants que 
defineixen l'espai públic (la planta baixa interior de l’edificació podrà ajustar 
els seus nivells a la topografia accidentada del barri i al desplegament del 
programa funcional del projecte arquitectònic). El nivell interior de la planta 
baixa d'accés, es regula a través de la cota de referència de la planta baixa 
(crpb) que es mesura en el punt d'accés de la planta baixa i que pren valors 
diferents en funció de l'ús assignat a aquesta planta baixa: 

- Cota de referència de la planta baixa, amb ús no residencial. Defineix la 
cota interior a la que es pot situar la planta baixa no residencial i es 
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situarà, amb una diferència no superior a 10 cms (per sobre o per sota) 
respecte la rasant del carrer i mesurada en el punt d'accés a la planta 
baixa. 

- Cota de referència de la planta baixa, amb ús residencial. Defineix la 
cota interior a la que es pot situar la planta baixa residencial i es situarà, 
amb una diferència no superior a 50 cms (per sobre o per sota) respecte 
la rasant del carrer i mesurada en el punt d'accés a la planta baixa. 

5. La discontinuïtat en les línies de composició horitzontal de la façana, en 
coherència amb la construcció històrica i seqüencial del barri, fet peça a 
peça i on la horitzontalitat del pla de façana presenta diferencies de nivells 
tant pel que fa a l’alçada aparent de la façana (aaf) com en la posició dels 
nivells horitzontals dels forats arquitectònics, entre UCAA consecutives. 
Aquesta discontinuïtat es garanteix en la present modificació puntual a partir 
de la definició de les següents condicions: 

- L'alçada aparent de façana (aaf). Es correspon amb la línia horitzontal 
que limita per la part superior la façana de l’edificació. En la Unitat de 
Projecte (UP), es garantirà que les alçades aparents de les diferents UCAA 
consecutives, establiran entre elles una diferència superior a 50 cms. En 
funció del tipus d’acabat de la coberta, aquesta línia horitzontal es pot 
correspondre amb quatre posicions segons la solució tipològica adoptada 
en cada cas (veure plànol d’ordenació O.07. Regulació de l’edificació): 

a. Edificis amb coberta inclinada i ràfec obert sobre carrer. L'alçada 
aparent de façana es mesura en la cota més baixa del ràfec de 
coberta. 

b. Edificis amb coberta inclinada i parament sobre carrer. L'alçada 
aparent de façana es mesura en la cara superior del parament sobre 
carrer. 

c. Edificis amb coberta plana i barana massissa sobre carrer. L'alçada 
aparent de façana es mesura en la cara superior de la barana 
massissa sobre el carrer. 

d. Edificis amb coberta plana i barana calada sobre carrer. L'alçada 
aparent de façana es mesura en la cara superior de l’element 
resistent en el que es subjecta la barana. 
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- La posició dels nivells horitzontals dels forats arquitectònics entre 
UCAA consecutives. En coherència amb el fraccionament establert per 
l'arquitectura de les UCAA en aquesta normativa, els nivells horitzontals 
dels forats arquitectònics entre UCAA's consecutives establiran variacions 
en les seves cotes dels seus nivells que garanteixen la disposició variada 
dels forats arquitectònics. 

6. La composició i tractament de la façana i els seus els forats arquitectònics. 
Es regula a través de: 

- El percentatge màxim del forat arquitectònic (%f). És la relació entre 
la superfície del conjunt de totes les obertures que es practiquen pels 
forats arquitectònics (portes, finestres i balcos), respecte la superfície de 
cada UCAA. El percentatge màxim del forat arquitectònic en coherència 
amb la major compacitat de les arquitectures del barri de Sant Jaume 
s'ajustarà al que s'estableix en els plànols d’ordenació (O.06, O.07 i O.08 
sobre la regulació dels diferents alçats dels carrers d'aquesta modificació 
puntual). 

- La dimensió màxima en horitzontal del forat arquitectònic (df). És la 
longitud horitzontal màxima que s'estableix per les diferents obertures 
arquitectòniques de la planta baixa i de les plantes pis. Serà de 1,50 mts 
a les plantes pis i 3,00 a les plantes baixes. Aquesta determinació sols es 
d'aplicació als forats arquitectònics que fan front a espais públics, ja sigui 
de carrers o espais lliures. 

- La composició vertical i geometria dels forats arquitectònics de la 
façana. En les edificacions situades en la part més interior del barri 
(sobre el carrer del mig i els que hi connecten amb el mateix), la 
composició verticals dels forats arquitectònics, no seguirà simetries, ni 
eixos de composició en la seva disposició, essent coherents amb 
l'arquitectura més tradicional del barri, que presenta una disposició 
variada de la composició vertical d'aquests forats. En el front del carrer 
Santa Anna, la composició vertical dels forats arquitectònics, seguirà la 
composició tradicional dels eixos verticals, en coherència amb el paisatge 
urbà i els alçats de les edificacions que fan front a aquest carrer. Els 
forats arquitectònics de la planta baixa i les plantes pis tindran, 
preferentment, una major dimensió vertical respecte la horitzontal, 
excepte quan la dimensió en horitzontal sigui inferior a 50 cms. 
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2.4. L'ESTRATÈGIA DE LA GESTIÓ: LES ACTUACIONS A REALITZAR 

La gestió d’aquesta Modificació Puntual del POUM i dels instruments de 
planejament i d’execució que la desenvolupen correspon, en primer lloc i 
prioritàriament, a l'Ajuntament de Tortosa com Administració Actuant, sens 
perjudici de les competències que legalment tenen reconegudes altres 
administracions i organismes de caràcter públic. No obstant l'anterior, el 
projecte d’execució que es tramiti podrà establir l'Administració Actuant que es 
consideri més adient per l'execució de les determinacions contemplades en 
aquesta modificació puntual. 

 

 
Per a l’execució d’aquesta Modificació Puntual del POUM es delimiten tres 
polígons d’actuació urbanística, d’acord amb els requisits fixats en la legislació 
urbanística vigent. Aquests polígons d’actuació són els que es relacionen a 
continuació: 

Polígon d’Actuació Plaça central  PA-01 

Comprèn els sòls de l'espai central de barri de Sant Jaume, emplaçat en 
una posició d'articulació urbana en les relacions longitudinals i 
transversals del barri, que li confereixen un rol estratègic en la 
dinamització i transformació de les actuacions que s'estableixen en la 
present modificació puntual. La superfície total del Polígon d’Actuació és 
de 2.202 m². 

L’objectiu del polígon d’actuació és ordenar aquest espai central complex 
en funcions i arquitectures i en el que es concentraran diversitat de 
funcions: espai públic, equipaments, arquitectura residencial i 
aparcament en el subsòl de la plaça  

Polígon d’Actuació carrer del Mig-nord PA-02 

Comprèn els sòls de situats en la part més al nord del barri i que han de 
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conformar el nou paisatge urbà d'aquest tram de carrer que ha d’enllaçar 
amb el carrer Rasquera, d'acord amb les determinacions establertes en la 
present modificació puntual. La superfície total del Polígon d’Actuació és 
de 2.523 m². 

L’objectiu del polígon d’actuació és ordenar aquest nou espai lineal en 
coherència amb les característiques morfològiques i tipològiques del 
teixit urbanístic de les edificacions que l’envolten, conformant una nova i 
singular habitabilitat al barri per la confluència dels seus valors de 
posició, patrimoni i centralitat.  

Polígon d’Actuació carrer del Mig-sud PA-03  

Comprèn els sòls de situats en la part més al nord del barri i que han de 
conformar el nou paisatge urbà d'aquest tram de carrer que ha d’enllaçar 
amb el carrer Rasquera, d'acord amb les determinacions establertes en la 
present modificació puntual. La superfície total del Polígon d’Actuació és 
de 2.523 m². 

L’objectiu del polígon d’actuació és ordenar aquest nou espai lineal en 
coherència amb les característiques morfològiques i tipològiques del 
teixit urbanístic de les edificacions que l’envolten, conformant una nova i 
singular habitabilitat al barri per la confluència dels seus valors de 
posició, patrimoni i centralitat. 

 

  

2.5. LES RESERVES PER L'HABITATGE PROTEGIT 

L'actuació que es proposa de la renovació del barri de Sant Jaume i més 
concretament aquella en la que se’n determina l’enderroc de les edificacions 
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existents i la seva reordenació, es realitza en la present modificació puntual 
sobre les edificacions que presenten les patologies més importants d'edificació i 
que s'identifiquen en l’anàlisi que acompanya aquest document i que comporten 
una mínima afectació sobre la població resident, ja que en l'àmbit dels tres 
polígons d’actuació tant sols s'han identificat dos habitatges amb ocupació i uns 
altres dos en els que tant sols hi ha indicis d'ocupació, sense poder-se certificar 
aquesta dada. Es tracta doncs d'una actuació que minimitza l’afecció sobre la 
població resident dins de l'àmbit delimitat. En atenció a aquesta condició, les 
fitxes dels polígons d’actuació, hauran de garantir el dret del reallotjament de la 
població afectada i que demostri fefaentment aquest dret en el moment de 
l'aprovació inicial d'aquest instrument de planejament. 

D'acord amb les conclusions de la diagnosi realitzada en l'apartat anterior, la 
problemàtica del barri està més en les condicions socials i econòmiques, que 
requereixen atenció específica i particularitzada i on la dotació d’habitatge 
assequible, amb els valors que de la mateixa construcció de l’habitatge, no 
resoldran la dificultat econòmica d'accés a aquests mateixos habitatges dels 
col·leectius identificats anteriorment. L'acció sobre la població resident a de ser 
intensa en les actuacions d'urbanització destinat recursos a la millora de l'espai 
públic (urbanització, xarxa de serveis i renovació dels carrers i de la plaça 
Massana) i ha de ser transversal, amb programes específics d’atenció a la 
problemàtica social, escolar, de formació, econòmica, de treball... en definitiva 
integral que actuï sobre un ampli espectre de la condició de vida d'aquests 
col·leectius. I pel que fa a l’estratègia sobre la població resident que actualment 
resideix en el barri i que no en resulta afectada per la present modificació 
puntual, ha d'anar encaminada a la millora de les seves condicions l’hàbitat 
actual, amb les possibilitats de rehabilitació i diferents programes d’ajuda social 
la gent amb major risc d'exclusió social que avui hi ha en el barri 

La renovació integral del barri i els objectius de la present modificació puntual, 
passen en gran part per canviar l’estigma de la marginalitat actual del barri de 
Sant Jaume, per una condició normalitzada respecte altres indrets de la ciutat, 
en aquest sentit i donat l'abast acotat de l'actuació, l'actuació hauria de cobrir 
amb la reserva d’habitatges que estableix la vigent legislació i en aquest sentit, 
destinar com a mínim els percentatge del sostre de nova implantació residencial 
que s'estableix a l'esmentada llei, de forma que l’habitatge lliure que es genera, 
en la seva totalitat de propietat pública, és pogués destinar de forma més 
coherent a la renovació social del barri incorporant nous residents de diferent 
classes socials i garantint així el principi de diversitat social que ha d’haver en 
qualsevol barri. 

L'oferta en termes de l’habitatge idoni i més adequat, per l’assoliment dels 
objectius plantejats en la present modificació puntual, ha de tenir en compte les 
següents consideracions: 

- Els elevats costos de la intervenció que comporta l'actuació en els que cal 
incloure l’adquisició del sòl, els enderrocs, la renovació total de la 
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urbanització així com l'execució d’actuacions no ordinàries com la 
construcció de murs de contenció i els costos singulars de la mateixa 
construcció en intervenir en un espai únic del centre històric, comporten en 
general uns valors de repercussió respecte el producte immobiliari, d'una 
viabilitat econòmica incerta, tant sols garantida en part, sempre i quan el 
producte residencial resultant, tingui la menor limitació respecte els seus 
valors de venda i de destinataris possibles. 

- L'actuació ha de garantir la major i millor diversitat funcional de l’habitatge 
tant en termes de programa habitacional com en termes de qualitat 
arquitectònica, que incorpori habitatges de diferent tipologia (unifamiliar i 
plurifamiliar), dimensions (habitatges petits i habitatges grans) i integrin 
alternativament programes complexos, que incorporin espais de treball o de 
lleure, a l'interior del mateix habitatges, que dotin d'una major 
confortabilitat a la vivenda. 

- La localització de l’habitatge protegit, s'ha de situar en les parcel·lees de 
millor optimització de la relació útil construïda, de forma que s’optimitzi la 
inversió pública a realitzar en aquest producte residencial, i en aquest sentit 
parcel·lees amb edificacions de planta baixa i pis, així com de geometria 
irregular i complexa, no es consideren adequades per l’emplaçament dels 
habitatge protegits. 

- Donades les actuals condicions econòmiques i socials del barri, es considera 
que la introducció de l’habitatge protegit en el barri, tingui un desplegament 
seqüencial i per fases en coherència i adequada a l’assoliment dels objectius: 
primera fase, renovació de l'espai central (plaça , aparcament, equipament i 
habitatges lliures i protegits); la segona fase renovació social del barri i 
introducció de nous residents (els nous habitatges del carrer del mig) i la 
tercera fase sobre l’escola de Remolins (major dotació d’habitatges protegits 
en un espais de propietat pública en la seva totalitat) 

D'acord amb les anteriors consideracions es considera que la modificació tant e 
tremes de sostre com d’unitats d’habitatge, ha de donar cobertura a la reserva 
del 20% del sostre de nova implantació per l’habitatge de règim general i al 10% 
de l’habitatge concertat, incrementant aqueta reserva en la fase final de la 
renovació del barri i ajustant la renovació en funció de les dades que 
s'estableixen a continuació: 

Polígon d'Actuació Plaça Central. PA-01    
     

Repartiment de l'edificabilitat residencial 704 (m²) 100% 

 Reserva d'edificabilitat per hbtg règim general 421 (m²) 60% 

 Reserva d'edificabilitat per hbtg règim concertat  (m²)  

 Edificabilitat màxima destinada a habitatge lliure 283 (m²) 40% 

     

Nombre total d’unitats d’habitatge 7 ut 100% 
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 Nombre d’habitatges de protecció en règim general 4 ut 57% 

 Nombre d’habitatges lliures 3 ut 43% 

 

Polígon d'Actuació carrer del Mig - Nord PA -02    
     

Repartiment de l'edificabilitat residencial 3.019 (m²) 100% 

 Reserva d'edificabilitat per hbtg règim general  (m²) 0% 

 Reserva d'edificabilitat per hbtg règim concertat  (m²)  

 Edificabilitat màxima destinada a habitatge lliure 3.019 (m²) 100% 

     

Nombre total d’unitats d’habitatge 34 ut 100% 

 Nombre d’habitatges lliures 34 ut 100% 

 

Polígon d'Actuació carrer del Mig - Sud PA -03    
     

Repartiment de l'edificabilitat residencial 2.445 (m²) 100% 

 Reserva d'edificabilitat per hbtg règim general 502 (m²) 21% 

 Reserva d'edificabilitat per hbtg règim concertat 572 (m²) 23% 

 Edificabilitat màxima destinada a habitatge lliure 1.371 (m²) 56% 

     

Nombre total d’unitats d’habitatge 28 ut 100% 

 Nombre d’habitatges de protecció en règim general 6 ut 21% 

 Nombre d’habitatges de protecció en règim concertat 6 ut 21% 

 Nombre d’habitatges lliures 16 ut 57% 

 

Pel que fa als habitatges protegits, la proposta cobreix àmpliament els 
percentatges mínims establerts en la legislació vigent respecte el sostre de nova 
implantació residencial, establerts legalment en el 20% de sostre per habitatges 
protegits en règim general i especial, més el 10% del sostre per l’habitatge 
concertat amb protecció oficial, ja que dels quasi 3.000 m2 de sostre residencial 
de nova implantació que es realitzen en el conjunt dels tres polígons delimitats 
en la present modificació puntual, aproximadament el 50% serà destinat a algun 
tipus d’habitatge protegit i presentant aquesta reserva una proporció aproximada 
en la que 2 de cada 5 metres quadrats de l’habitatge protegit, es destinaran al 
règim general i els altres 3 m2 a l’habitatge concertat. 

 

edificabilitat residencial existent segons cadastre inclosa en PA 3.253  

edificabilitat residencial inclosa en PA 6.168  

edificabilitat residencial de nova implantació 2.915  
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reserves HPO 1.495 51% 

reserva edificabilitat hpo règim general  922 32% 

reserva edificabilitat hpo règim concertat 572 20% 

 

 

3. QUADRES DE DADES 

Barri Sant Jaume
Q1. Qualificació del sòl (quadre de valor normatiu)

POUM TEXT REFÓS març 2007 PROPOSTA

PM I PM II fora sector TOTAL
Vialitat clau C 3.008 35% 741 45% 2.577 6.326 32% 5.499 28%
Espai Lliures calu V 859 10% 0 0% 3.285 4.144 21% 5.755 30%
Equipaments clau E 1.732 1.732 9% 367 2%
SÒL PÚBLIC 3.867 45% 741 45% 12.202 63% 11.621 60%

Zona del Casc Antic de Tortosa. Subzona Barri Sant Jaume. Edificació existent Clau 1f 1.635 4.860 25%
Zona del Casc Antic de Tortosa. Subzona Barri Sant Jaume. Nova edificació Clau 1f* 2.216 11%
SÒL PRIVAT                                  4.727 55% 906 55% 1.635 7.268 37% 7.849 40%

TOTAL ÀMBIT MP 8.594 1.647 9.229 19.470 100% 19.470 100%

Coeficient d'edificabilitat (m²st/m²sl) 1,52 1,75 1,05 1,11
edificabilitat residencial total (m²) 13.068 * 2.889 * 4.572 * 20.529 * 21.529
edificabilitat altres usos (m²) 868
edificabilitat TOTAL (m²) 20.529 22.397

*segons edicte de 8 de juny de 2009 (DOGC 5402) és la fixada als plànols d'ordenació   
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