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1. ANTECEDENTS, INICIATIVA I OBJECTE DEL DOCUMENT 

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 
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 
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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. 
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2. EL BARRI DE SANT JAUME: FORMACIÓ I EVOLUCIÓ 

El sector objecte de la present modificació puntual està delimitat pels carrers: 
Santa Anna, de la Cortadura, Passeig de Ronda del Castell i Costa dels Capellans i 
ocupa una superfície de 1,95 Ha i inclou un nombre de 114 finques d'acord amb 
els plànols cadastrals. 

2.1. EVOLUCIÓ HISTÒRICA 

La importància del barri de Sant Jaume en la formació i evolució de la ciutat de 
Tortosa, està extensament documentada en "L'estudi històric i arqueològic del 
barri de Sant Jaume de Tortosa" elaborat per la convocatòria del concurs públic 
per la redacció d'aquesta modificació puntual i que per la seva significació i 
contingut, s’inclou com Annex 1 d'aquest document, formant a tots els efectes 
part dels documents d'informació urbanística. 

Del document esmentat, es transcriu a continuació el preàmbul i les conclusions 
del mateix: 

La ciutat de Tortosa és una de les antigues capitals catalanes que ha 
conservat més definidament bona part del seu nucli històric i la trama urbana 
que el conformava, qüestions principalment degudes a la no proliferació 
d’una revolució industrial trasbalsadora als segles XIX-XX, com succeí en 
altres viles i ciutats del país. El coneixement que n’ha arribat fins avui 
estava, fins fa pocs anys, fonamentat en una bibliografia tradicional, partint 
dels escrits de Bayerri i el pare O’Callahan, seguida de les aportacions 
d’historiadors locals com Massip i Miravall. 

Tanmateix, en els darrers 20 anys, i sobretot en els últims 5, l’accés de noves 
generacions d’investigadors a la documentació històrica, i la reordenació i 
major difusió dels fons de l’Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre (ACTE) ha 
suposat una petita “revolució” pel que al coneixement de l’urbanisme 
històric de la ciutat es refereix. En aquest sentit, les aportacions de Curto, 
Virgili, Fabregat, Baila, Almuni i Vidal, per exemple, han estat determinants 
per a enfocar amb una visió més científica i propera al món tant documental 
com arqueològic, l’evolució arquitectònica de Tortosa. I precisament les 
noves aportacions poden fer variar sensiblement les impresions generals 
incloses, per exemple, al plantejament històric del Pla integral del casc antic 
de Tortosa (PINCAT) presentat definitivament l’any 2005. Per això, i prenent 
en consideració la voluntat pionera de la Unitat d’Obres Gestionades 
d’INCASÒL, s’ha cregut convenient basar el present estudi sobre aquestes 
noves aportacions, a més d’incorporar al mateix certa documentació inèdita 
de l’ACTE, i reinterpretar part de la documentació ja publicada en un sentit 
més “arquitectònic” i “arqueològic”, a fi i efecte de garantir la màxima 
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informació, veracitat i actualització de les dades que s’han considerat 
essencials per al futur desenvolupament urbanístic de la capital de l’Ebre. 

Del mateix document, elaborat quan el planejament general en determinava per 
aquest àmbit dos Plans de Millora Urbana, incorpora en la seva part final les 
següents conclusions: 

- Les àrees d’actuació de les PMU 1 i PMU 2 afecten de ple la zona oest del 
barri de Sant Jaume de Tortosa, en un espai estret i allargassat, entre el 
carrer Major de Sant Jaume (antic camí principal de la ciutat, que hi donava 
entrada pel nord), el castell de la Zuda i el conjunt catedralici. 

- Aquesta zona coincideix amb la meitat occidental del barri de Sant Jaume, 
part del que fou el territori de la parròquia homònima (incloïa tot el sector 
de Remolins i la Vila Nova, en funcionament des del segle XII. 

- Segons la historiografia, els documents, la planimetria conservada i les 
intervencions arqueològiques, aquest sector estava probablement urbanitzat 
ja des d’època de la Dertusa romana, i potenciat i més densament poblat en 
període islàmic (s. VIII-XII). La conquesta cristiana i la resta de segles 
medievals (s.XII-XV) el barri fou un dels més actius de la ciutat i la seva 
parròquia una de les principals, i fins i tot mantingué litigis amb la pròpia 
catedral per raó de jurisdiccions i administració de sagraments. La trama 
urbana del barri es desenvolupava principalment amb les façanes de les cases 
a banda i banda del carrer Major de Sant Jaume. 

- El creixement de la zona de Sant Jaume-Remolins es veié estroncat al segle 
XVII, en enderrocar la part central del barri per fer-hi una ampliació amb 
fossats i plataformes del recinte emmurallat, que s’amplià i millorà en aquell 
segle. Però també del XVII data la refacció de l’església parròquial i la 
modificació en façana i alçat de molts dels habitatges. Durant el segle XVIII i 
la primer meitat del XIX la zona adquirí l’actual fesomia urbana, en què a 
part del carrer Major i la Costa, s’hi formaren els de Sant Josep, la Ratlla de 
Sant Jaume, la plaça de la Maçana, l’Aldea, etc. 

- Prenent en consideració les reflexions prèvies, cal pensar que els immobles 
amb façana al carrer Major de Sant Jaume estan bastits a sobre o contenint 
estructures d’època romana, islàmica, medieval i moderna, i disposats en un 
traçat ben definit ja, com a mínim, des d’època andalusina, amb totes les 
variacions que pogueren succeir a la baixa edat mitjana. Aquesta zona, per 
tant, és de sensibilitat arqueològica i històrica molt alta, i es recomana en el 
transcurs de les diferents fases d’execució de les PMU 1 i PMU 2, la 
participació i supervisió de tècnics adients en matèria arqueològica i 
històrica, per tal d’avaluar històricament i patrimonialment cada actuació 
que es proposi o s’executi. 

- D’altra banda, i segons la planimetria i les dades documentals, es pot 
asseverar que aquesta “alta sensibilitat” es difumina paulatinament a mesura 
que s’enfila cap al turó de la Zuda, en una zona que arribà a la màxima 
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densificació entre els segles XVIII i XIX, quan les tasques defensives del 
castell minvaren i deixà de tenir sentit la gran llenca de terreny que encara 
el separava del casc urbà. Això no vol dir que en aquesta zona no puguin 
aparèixer restes d’època medieval o anterior, sinó simplement, que aquesta 
possibilitat és menor. 
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3. EL SUPORT DE LA TOPOGRAFIA 

L’àmbit de la present modificació puntual, comprèn una peça de sòl de 1,95 hes 
de superfície amb una forma rectangular allargassada d’aproximadament 250 mts 
de longitud, entre els carrers de Rasquera i el de la Costa dels Capellans, per uns 
80 metres d’amplada, entre els carrers Santa Anna i Major de Sant Jaume i el 
límit de la modificació, en la part de llevant, situat al peu del castell de la Zuda. 

El suport de la topografia, en el cas del barri de Sant Jaume, presenta una 
característica topogràfica dual (en la lectura longitudinal i transversal) que 
marca molt significativament la pròpia estructura interior del barri, ja que en el 
sentit longitudinal, el barri es quasi planer, sobre tot pel que fa al carrer Sant 
Anna i Major de Sant Jaume, amb diferencies de poc més d'un metre d'alçada 
entre els seus extrems, situats a uns 250 mts de distància i per tant amb un 
pendent promig d'aquest carrer entorn al 0,5% de pendent. Aquesta lectura, tant 
plana, en les cotes baixes del barri, no té una transposició directa en les cotes 
més altes, ja que les rasants del passeig de ronda del Castell, sensiblement 
planeres en la seva major part del recorregut, tenen un major desnivell, ja que 
la cota d’inici de 20,42 mts situada a l’alçada del carrer de la Cortadura va 
pujant de forma més o menys homogènia fins la cota 26,60 situada 
aproximadament a l'alçada del carrer de la ratlla de Sant Jaume, per anar 
descendint suament fins la cota de 25,75 que està situada al final d'aquest 
mateix passeig de ronda del castell. 

En el sentit transversal, la lectura és radicalment diferent, ja que el desnivell 
que hi ha entre el passeig de ronda del Castell, situat en la part alta del àmbit 
delimitat, i els carrers Santa Anna i Major de Sant Jaume, que transcorren per les 
parts de cotes més baixes hi un desnivell de 11 metres a l’alçada del carrer de la 
Cortadura, de 18,60 metres de desnivell a l’alçada de la plaça de Sant Jaume, 
que és el punt en el que hi ha el màxim desnivell entre els dos carrers i 17 
metres de desnivell en el punt en el que s’inicien les escales del carrer Llarg de 
Sant Jaume, desnivell que es mantindrà més o menys constant en tot el 
recorregut fins al finals on hi ha les escales de descens del passeig de ronda del 
castell fins el carrer de la costa de Capellans. 

Aquesta condició singular del suport, marcarà molt la mateixa configuració del 
barri, amb carrers estrets, plens d’escales sobre tot en el seu sentit transversal i 
al que la presència al bell del barri de l’escola, sobre una topografia artificial i 
modificada amb el projecte executat pel servei de Regions Devastades, a l’època 
de la postguerra, emplaçant l’escola sobre una terrassa artificial situada a la 
cota de 13 mts, per tant a uns 4 metres per sobre de la rasant del carrer Santa 
Anna, va acabar de separar el barri en dues parts totalment desconnectades i a 
la vegada segregant  aquest equipament escolar, de la seva relació amb el carrer 
Sant Anna. 
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4. LA XARXA VIÀRIA, ELS EQUIPAMENTS I ELS ESPAIS LLIURES 

4.1. LA XARXA VIÀRIA I L’ACCESSIBILITAT DEL BARRI 

La xarxa de carrers que configuren el barri de Sant Jaume té les característiques 
similars a les dels assentaments dels "calls jueus" amb dimensions molt reduïdes 
tan pel que fa a la seva longitud com a la seva amplada: amplades de carrer a 
l'entorn dels 2mts són molt normals en aquest sector, tal i com es descriu en els 
plànols adjunts, arribant en algun cas a tenir estrenyiments de fins 1,28 mts com 
en el carrer Llarg de Sant Jaume. Tanmateix el barri està assentat sobre un 
terreny de topografia  accidentada amb uns desnivells molt forts en els carrers 
que es situen perpendicularment a les muralles del castell de la Zuda, tots ells 
resolts amb escales peatonals.  

Dels carrers analitzats en el plànol sobre la xarxa viària els mes significatius son 
els següents: 

Quadre: Dimensions i característiques dels carrers 

Nom Amplada Longitud Desnivell Pendent   % 

Passeig de Ronda 4,10 195 3,15 1% 

de la Cortadura 3,14 47 8,63 18% 

Sant Josep 2,35 25 2,26 9% 

Carreró de l'aldea 2,40 22 5,75 26% 

Ratlla de Sant Jaume 2,90 30 7,62 25% 

Major de Sant Jaume 5,30 52 0,55 1% 

Massana 3,90 14 2,09 14% 

Llarg de Sant Jaume 1 3,00 24 3,55 14% 

Llarg de Sant Jaume 2 1,90 30 2,77 9% 

Aldea 2,00 50 0,50 1% 

Font d'informació: Elaboració pròpia 

Del quadre anterior i de l’anàlisi del plànol se’n deriven les següents afirmacions: 

- L'accés rodat és únicament possible en els carrers Major de Sant Jaume, 
Santa Anna i el passeig de Ronda del Castell, ja que per dimensions i desnivell 
són els únics amb capacitat per suportar el trànsit rodat. 

- La connexió viària entre els dos carrers, per dintre el barri, sempre serà de 
forma peatonal donat el fort desnivell entre aquests dos , (aproximadament 
17 mts en una longitud de 65 mts, el que significa un pendent lineal del 28 %) 

- Les seccions dels carrers actuals, a l'entorn dels dos metres d’amplada i 
amb una alçada de planta baixa i dos pisos, són condicionants importants a 
l'hora d'avaluar les condicions d'assoleiament i higiene del barri. 

- La manca d'accessibilitat donada per la pròpia estructura del barri encareix 
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les tasques de reparació i rehabilitació del teixit residencial, ja que qualsevol 
operació de millora o enderroc ha de ser realitzada amb mitjans manuals. 

4.2. L’EQUIPAMENT EXISTENT: L'ESCOLA 

Sobre aquesta xarxa viària, el solar en el que hi ha construïdes les escoles 
públiques de Remolins, és la única parcel·la que dóna front al mateix temps al 
carrer Santa Anna i al passeig de Ronda. La posició privilegiada de l'actual escola, 
que ocupa els terrenys que en un altre temps foren dedicats a la presó, i els 
potencials que la mateixa té com a element central del barri, resten molt 
devaluats per l'arquitectura de la construcció realitzada. realitzada en l'actuació 
executada pel servei de Regions Devastades en l’època de la postguerra. 

L’escola, que recentment ha realitzat obres de reforma en el seu interior, està 
construïda sobre una plataforma que té una cota topogràfica de 4 metres per 
sobre del carrer Santa Anna i 12 mts per sota del passeig de Ronda. Sobre 
aquesta plataforma hi ha edificat el col.legi en forma de "L" amb una alçada de 
planta baixa i una planta pis que deixa un pati lliure en la seva part interior 
destinat al joc i lleure dels escolars.  

Tant la forma de l'edifici, com la seva posició dintre la parcel·la no són la millor 
manera de potenciar des de l'arquitectura les possibilitats de la parcel·la com a 
ròtula o punt central de connexió del barri, i  suposen un trencament de la 
connectivitat del barri, quedant el mateix tallat en 2 parts clarament 
diferenciades: el sector corresponent a la Catedral i al sector de la plaça de Sant 
Jaume. 

Si bé l'ús de l'edifici escola - llar d'infants amb aules d’educació especial, 
(malgrat la complexitat i dificultat d’oferir un programa més normal i sense la 
possibilitat d'integrar dues línies d’ensenyament) sembla adequat al barri en què 
està integrat, l'arquitectura del mateix pot afavorir i hauria d’explotar tots els 
seus potencials de centralitat que per la seva posició li són conferits. El pati 
situat en la part davantera estaria molt més ben ventilat. Permetre la unió del 
carrer Escorxador Vell amb el carrer Ratlla de Sant Jaume son alguns dels temes 
que una nova proposta arquitectònica hauria de resoldre. 

Pel que fa a la resta del sector, no existeix cap equipament més. Finalment i pel 
que fa a les activitats, cal afirmar que els usos no residencials presents en el 
sector, com un indicador de la vida social del barri, estan tots ells concentrats 
sobre els carrer Santa Anna- Sant Jaume, amb una absència total d'altres 
activitats diferents de la residència en els carrers interiors del barri de Sant 
Jaume. 
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4.3. ELS ESPAIS LLIURES 

L'estructura del barri fonamentada en la vialitat i equipaments es completa amb 
la lectura dels espais lliures que es redueixen als existents sobre el Passeig de 
Ronda, de recent urbanització, i que constitueixen un immillorable mirador sobre 
el barri en particular i sobre la ciutat de Tortosa en general. 

Malgrat això, l’esforç realitzat en aquesta intervenció, que ha suposat l'aparició 
d'un camí a mitja vessant de la muntanya, no ha tingut cap tipus de 
transcendència més enllà de la ratlla física que assenyala el seu límit i la 
degradació ha seguit el seu procés sobre l'interior del barri. Tan sols l'actuació 
execuda en els terrenys propers al carrer Escorxador Vell, amb la compra, 
enderroc de les cases i construcció dels nous habitatges ha suposat un canvi 
important en aquella part del barri, del que indirectament el mateix Passeig de 
Ronda en sortirà beneficiat de forma que els costos de manteniment seran 
menors. 

En l'actualitat el Passeig acull la presencia esporàdica de turistes i és un lloc 
isolat, on els actes de vandalisme i degradació sobre el mobiliari urbà i altres 
acabats de la urbanització, es produeixen de forma descontrolada i sense que hi 
hagi cap possibilitat de protecció.  

Crear un filtre important entre el passeig i el barri, millorant les condicions 
d’accés del mateix i modificant l'estructura social del sector amb una actuació de 
renovació urbana serà també un dels objectius d'aquesta modificació puntual, 
que automàticament reportarà millores sobre la conservació i augmentarà els 
potencials valors paisatgístics del passeig de Ronda.  
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5. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

El barri de Sant Jaume objecte d'aquest reconeixement urbanístic esta format 
per un total de 114 finques de les que tan sols 36, un 32 %, tenen accés directe 
rodat des dels carrers Santa Anna, Major de Sant Jaume, de la Cortadura i 
Rasquera; a la resta de finques, sols s’hi pot accedir de forma peatonal. 

L’anàlisi del tamany i la forma del parcel·lari, així com l'estructura de la 
propietat del sòl són elements fonamentals a l'hora d'avaluar les capacitats 
pròpies o els potencials de renovació que existeixen a l' interior del barri. En el 
primer cas, sobre el tamany i forma del parcel·lari, perquè donaran indicadors 
sobre el grau d’esmicolament de la propietat i sobre els possibles nous tipus 
d’habitatge que se’n poden derivar a partir del parcel·lari existent. I en el segon 
cas, sobre l'estructura de la propietat, perquè donaran indicadors sobre la 
capacitat de rehabilitació i dificultat de gestió del barri. Factors com el tipus de 
propietat (vertical o horitzontal) i el regim de tinença dels habitatges, hauran de 
ser tinguts en compte per poder fer una diagnosi encertada sobre la possible 
renovació futura del barri. 

Totes les dades que es reflexen en aquest apartat son elaborades a partir de 
l’explotació de les dades cadastrals de l'Ajuntament de Tortosa. En algun cas 
s'han creuat les dades del cadastre amb les del Padró d’habitants, per 
determinar si els propietaris vivien a les finques o si les mateixes estaven en 
règim de lloguer. Si bé cal considerar que les dades resultants no són un fidel 
reflex de l'actual situació, sí que poden donar indicadors més o menys aproximats 
sobre el barri de Sant Jaume. En qualsevol cas, es considera aquest apartat com 
un punt de partida adequat per poder iniciar les actuacions que en les 
conclusions es detallen. 

L’anàlisi sobre el tamany i la forma del parcel·lari s'ha documentat amb les 
cartografies que formen part de la informació urbanística d'aquesta modificació 
puntual. En el mateix plànol adjunt, es reflecteixen les situacions diferenciades 
que permetran treure conclusions clares sobre la possible renovació del barri de 
Sant Jaume. Els indicadors analitzats són els següents:  

- EL TAMANY DEL PARCEL·LARI 

El tamany del parcel·lari s'ha analitzat classificant les parcel·les segons els 
següents cinc grups: parcel·les de menys de 40 m2, parcel·les entre 40 i 100 
metres quadrats, parcel·les de 100 a 200 m2, parcel·les entre 200 i 300 m2 
quadrats i parcel·les de mes de 300 m2. Aquesta classificació permetrà analitzar 
per una part el tamany del gra parcel·lari i per altra part el tipus possible 
d’habitatge resultant, sempre i quan es pretengui renovar el barri mantenint 
l'actual estructura parcel·lària. 
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Les parcel·les amb menys de 100 m2 es consideren molt petites i molt 
dificultoses de gestionar individualment donat que una intervenció puntual en 
una d'elles serà molt insignificant per la resta del conjunt; al mateix temps, 
dintre d'aquestes, les parcel·les que tenen menys de 40 m2 es consideren 
totalment inapropiades per poder garantir la construcció de vivendes amb un 
grau de qualitat de vida apropiats. 

Seran, doncs, les parcel·les de més de 100 m2 aquelles que tindran més capacitat 
per assolir dos objectius d'aquest estudi: millorar l'estàndard de vivenda del 
sector i a la vegada reduir el nombre d’accions puntuals, de forma que amb la 
renovació d'una sola finca s’aconsegueixi un major nombre de vivendes 
rehabilitades. 

Les dades que figuren en els plànols es corresponen amb el quadre següent: 

Quadre : superfície de parcel·les 

Superfície parcel.la nombre % 

0 < x < 49 m2 25 31 % 

50 < x < 99 m2 59 52 % 

100 < x < 199 m2 16 14 % 

200 < x < 300 m2 0 0 % 

300 < x 4 4 % 

TOTAL 114 100 % 

Font  informació: Elaboració pròpia; explotació dades cadastrals. 

Del quadre anterior resulta que un 83 % de les finques del barri de Sant Jaume 
tenen una superfície inferior a 100 m2 i d'aquestes més del 40 % tenen menys de 
40 m2 que equival a un 31 % del total. De la resta tan sols 4 tenen més de 300 m2 
i corresponen a l'actual escola, al solar existent al final del carrer de la 
Cortadura de propietat municipal i les finques sobre les que s'ha executat 
l'actuació recent dels habitatges de família i benestar social. 

La localització física de les parcel·les més petites, està concentrada sobretot en 
el sector entre el carrer de la Cortadura i el carrer Ratlla de Sant Jaume, sent 
majoritària la concentració de parcel·les més petites de 40 m2 en la part més 
interior del barri que formen els carrers Llarg de Sant Jaume, L'Aldea, carrer 
Massana etc.. Aquesta trituració singular del parcel·lari actual, sempre i quan no 
es canviï, comportarà per una part una gran dificultat de gestió amb petits 
interlocutors i per l'altra que els tipus resultants difícilment podran ser diferents 
de la vivenda unifamiliar desenvolupada en vertical, ja que no és possible en 
aquest parcel·lari pensar en agrupacions plurifamiliars de més d'una vivenda per 
replà.  

Tanmateix, el tipus possible implicaria normalment uns majors costos sobre 
l’edificació resultant, ja que els fonaments, coberta, estructures, nucli 
d’accessos verticals i d'altres elements comuns dels habitatges recaurien sempre 
sobre unitats individuals de vivenda unifamiliar. 
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- LES AMPLADES DE LES PARCEL·LES 

L'amplada del front de parcel.la com indicador de la forma de les mateixes i de 
les possibilitats de desenvolupar diferents tipus edificatoris sobre el teixit de les 
finques existents.  

S'han classificat les finques en 4 grups: a) les que tenen un ample inferior a 4,5 
mts de façana, b) les que estan entre els 4,5 i el 9 mts, c) les parcel.les entre 9 i 
12 mts d'ample de parcel.la i c) les que tenen més de 12 mts d'ample de 
parcel.la. D'acord amb aquesta classificació i les dades cadastrals resulta el 
quadre següent: 

Quadre . Amplada façana de les parcel.les. 

Ample de parcel.la  nombre % 

0 < x < 4,5 mts 44 39 % 

4,5 < x < 9 mts 46 41 % 

9 < x < 12 mts 12 10 % 

12 < x mts 11 10 % 

TOTAL 114 100 % 

Font d'informació:i Elaboració pròpia; explotació dades cadastrals. 

D'acord amb el quadre anterior i el plànol corresponent, gairebé el 40 % de les 
parcel·les que constitueixen el barri, tenen amples de façana inferiors a 4,5 mts i 
d'aquestes un total de 33 no complirien ni amb la condició de disposar d'un front 
mínim de façana de més de 4 metres. 

En conjunt el 80 % de les finques tenen amplades inferiors als 9 mts de façana. Si 
tenim en compte que majoritàriament es tracta de finques que tenen una sola 
façana a carrer i que a la vegada coincideixen moltes d'elles amb les finques de 
menor superfície, es pot afirmar una vegada més que en general el teixit 
parcel·lari del barri de Sant Jaume com a suport de noves edificacions és molt 
rígid i limitat en quant a les possibilitats d’ubicació de diferents tipologies 
residencials, restant aquestes reduïdes a les ja descrites anteriorment de vivenda 
unifamiliar o en el millor dels casos tipus plurifamiliars amb una sola vivenda per 
replà. 

- LES PARCEL·LES I ELS SOSTRE EDIFICAT ACTUAL. 

Si bé els dos punts anteriors, mostren indicadors sobre els potencials de 
rehabilitació o de  renovació de les construccions amb la hipòtesi de l'enderroc i 
obra nova sobre el parcel.lari existent, l'anàlisi concret d'aquest punt posa 
l'atenció en el tamay de les construccions existents en el barri de Sant Jaume, 
tindrem, doncs, un indicador del que significaria la rehabilitació, amb el 
manteniment de l'actual parc  edificatori, i tenint present l'elevat grau de 
patologia constructiva analitzat anterorment, veurem quines són les dificultats 
en quant a nombre d'actuacions a realitzar que presenta el barri de Sant Jaume.  
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El sostre construït s'ha agrupat en intervals que podrien ser unitats de vivenda, 
agafada la mateixa amb 100 metres quadrats construits totals, inclosos tots els 
elements comuns de les edificacions. 

Quadre:  de sostre construït en parcel·les. 

Sostre construït sobre parcel·la nombre % 

solars 31 27 % 

0 < x < 99 m2 14 12 % 

100 < x < 199 m2 35 31 % 

200 < x < 399 m2 26 23 % 

400 < x m2 8 87% 

TOTAL 114 100 % 

Font d'informació: Elaboració pròpia; explotació dades cadastrals. 

NOTA: No s'han tingut en compte els darrers enderrocs realitzats. 

Amb les dades del quadre anterior un 70 % de les finques del barri de Sant Jaume 
tenen construït sobre la parcel·la actual edificis de menys de 200 metres 
quadrats i aquests es troben concentrats majoritàriament sobre el sector 
comprés entre el carrer de la Cortadura, Ratlla de Sant Jaume, Llarg de Sant 
Jaume i passeig de Ronda. Aquesta dada comportaria que una hipotètica política 
de rehabilitació sobre el barri de Sant Jaume s’hauria de fer, en més de la meitat 
dels casos, en construccions amb un màxim de una o dues vivendes en cada cas, 
el que dóna una idea aproximada de la complicada gestió que això pot arribar a 
suposar per poder millorar les condicions d'un nombre elevat de finques que 
garanteixin un sanejament generalitzat del sector objecte d'aquest estudi. 

- ELS GRANS PROPIETARIS. 

Una anàlisi sobre el fraccionament de la propietat descrita en els punts anteriors, 
no estaria acabat sense una aproximació al grau de concentració de les 
propietats del sector, ja que el mateix podria ser que facilités la possibilitat 
d’agrupar diferents parcel·les i d'aquesta manera trencar la rigidesa de 
l'estructura de la propietat del sòl.  

Malgrat aquesta afirmació possible, aquest no és el cas del barri de Sant Jaume, 
ja que de l’explotació de les dades del cadastre (sense tenir present les diferents 
propietats adquirides per l'Ajuntament o els possibles darrers canvis de 
propietat) resulta que tan sols existeixen 3 propietaris amb 3 finques, 8 
propietaris amb dues finques i els altres 98 són de propietaris diferents (en 
aquestes s'inclouen les finques en propietat horitzontal). Tanmateix 
l'esmicolament del parcel.lari ve accentuat pel fet que la major part del mateix 
parcel.lari, un 90 % en total, està en mans d'un sol o més propietaris.  

Tot això dificultarà enormement les possibles accions encaminades a actuacions 
o convenis amb diferents grans propietaris que poguessin ser els impulsors d'una 
política de renovació en el sector i que per efectes d'estímul s'estenguessin sobre 
la resta de les propietats. Per altra part, i si tenim en compte les darreres 
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adquisicions municipals realitzades en el sector, resulta que l'Ajuntament és el 
propietari més gran de tot el sector i el que en aquests moments té més 
capacitat per iniciar, des del patrimoni del sòl, les actuacions de millora urbana 
necessàries.  

En els plànols sobre l'estructura de la propietat s’avaluen els factors que poden 
afavorir les diferents polítiques urbanístiques encaminades a la millora general 
del sector; el tipus de propietat, el règim de tinença dels habitatges i el nombre 
de propietats municipals, són elements que influiran a l'hora de valorar les 
diferents expectatives o actuacions a portar a terme. No és cap novetat que la 
rehabilitació és més dificultosa sobre aquelles finques que estan en règim de 
lloguer i que normalment estan contractades per un preu molt baix, o que les 
gestions per l’adquisició de determinats immobles són més fàcils en els casos de 
propietat vertical, ja que l'interlocutor de la propietat és una sola persona.  

Així doncs, les actuacions que afavoreixen més la gestió de possibles actuacions 
de renovació o rehabilitació serien els casos en que ens trobem amb propietat 
vertical i que en la mateixa finca sols hi viu el propietari i els casos més 
dificultosos de gestionar serien aquells en què la propietat de l’immoble és 
horitzontal i els diferents pisos són tots ells de lloguer (aquesta darrera situació 
es molt escassa ja que normalment, i més en el barri de Sant Jaume, la propietat 
horitzontal va lligada a un règim de tinença en el que és la mateixa persona qui 
ocupa la vivenda.). 

D'acord amb les dades cadastrals, i pel que fa al tipus de propietat existent en el 
barri de Sant Jaume, és el següent: 

Quadre. Tipus de propietat. 

Tipus de propietat nombre de finques % 

Propietat vertical 95 83 % 

Propietat horitzontal 19 17 % 

TOTAL 114 100 % 

Font d'informació: Elaboració a partir de l'explotació dades cadastrals. 

D'acord amb el quadre anterior, majoritàriament les propietats del barri de Sant 
Jaume són de tipus vertical, com ho és en gran part dels nuclis antics; cal 
ressaltar, però, que el percentatge és molt elevat ja que s’aproxima al 85 % del 
conjunt de les propietats. És important també assenyalar que gairebé totes les 
finques en règim de propietat horitzontal presenten diverses característiques 
comunes: són finques que tan de superfície com de sostre construït estan per 
sobre de la mitjana del sector i al mateix temps estan ubicades sobre el carrer 
Santa Anna o Major de Sant Jaume i són per tant les que tenen millor 
accessibilitat del sector analitzat. 

La resta de les finques i en especial aquelles de menor superfície, mínima 
amplada i menor sostre construït estan totes elles en règim de propietat vertical, 
cosa que facilitaria la gestió d’adquisició de les mateixes. 
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L'altre indicador, sobre el règim de tinença dels habitatges que s'ha esmentat 
anteriorment resulta de l’explotació creuada de les dades del cadastre i del 
padró d’habitants; d'acord amb això i tenint present que les finques de propietat 
horitzontal estan majoritàriament ocupades pels seus propietaris, i si afegim  les 
30 finques en què el nom de la persona principal del padró coincideix amb el nom 
del propietari cadastral, resultarà que un 40 % de les finques del barri de Sant 
Jaume estan ocupades pels propietaris. 

Aquesta dada estimativa, tenint present la poca fiabilitat del padró, expressada 
pel mateixos agents censals que omplien els fulls del darrer empadronament, pot 
servir de referència o punt de partida per poder començar a avaluar el grau de 
prioritats en el moment de decidir, per una part, la política d’ajuts 
complementaris a la rehabilitació, i per una altra, la possible reubicació o 
trasllat dintre del propi barri d'aquelles persones que han adquirit finques i 
gaudeixen del dret d’habitar a l'interior del sector. 
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6. EL TEIXIT EDIFICAT, PAISATGE URBÀ I ESTAT DE L’EDIFICACIÓ 

L'arquitectura que configura el barri de Sant Jaume, forma part d'un mateix tipus 
edificatori, les construccions estretes i allargassades, que s'han anat col·locant 
una al costat de l'altra, formant unes illes molt compactes, amb una única 
ventilació en les estances que donen al carrer, ja que la dimensió de les 
mansanes fa impossible dotar d'un pati d'illa de ventilació.  

La construcció de les vivendes és molt senzilla, normalment d'una sola crugia, 
forjats de biguetes de fusta i amb una façana totalment plana en la que sols 
apareixen els forats de les finestres o balcons que no presenten cap tipus de 
composició. El materials solen ser tova i fang barrejada amb pedra, amb la 
façana generalment arrebossada que amb el temps s'ha anat pintant de blanc, 
per aconseguir més llum en l'interior del carrer. 

És en general una construcció pobra en acabats i materials, llunyana de les 
construccions de pedra d’alguns palaus que en el seu dia s’edificaren sobre el 
carrer Montcada. El valor del conjunt precisament està en aquesta concepció del 
carrer tortuós que en cap cas deixa visuals mes enllà dels 30 mts i en el que el 
joc d’ombres i llum esta present en qualsevol racó del barri.  

Malgrat aquesta visió pintoresquista del paisatge urbà, no seria encertat deixar 
l’anàlisi, sense fer una valoració sobre els greus problemes de patologies 
constructives que presenten gran part dels habitatges del barri de Sant Jaume. 
La mateixa qualitat constructiva, el carrer estret, les façanes arrebossades, 
l’ombra i la llum que pel visitant són elements rellevants del paisatge urbà 
amaguen al seu darrera dèficits d’habitabilitat molt importants, ja que fins i tot 
algunes de les construccions que en el seu exterior presenten un estat de 
conservació acceptable, tenen en el seu interior deficiències importants respecte 
al nivell d’habitabilitat i la qualitat de vida del terme mig de la ciutat de 
Tortosa. En aquest sentit s’adjunta com annex 2 d'aquesta modificació puntual, 
el document de "Mesures de seguretat, mitjans auxiliars, inspecció ocular, anàlisi 
patològici. Elaboració d’informes dels immobles inclosos en el Pla de Millora del 
barri de Sant Jaume de Tortosa"  que forma part de la documentació elaborada 
pel concurs públic de la redacció d'aquests treballs i que constitueix un document 
molt acurat de la diagnosi individualitzada de la major part de les edificacions 
incloses dins de l'àmbit de la present modificació puntual. 

En el plànol sobre l'estat de l’edificació s'ha realitzat una valoració sobre el nivell 
de conservació dels habitatges establint diferents nivells d’intervenció: 

- Edifici en estat precari amb necessitat d’enderroc imminent 

- Edifici en estat precari amb necessitat d’enderroc 

- Edifici en estat correcte amb necessitat / possibilitat d’intervencions de 
rehabilitació i conservació 
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Totes les illes més interiors del barri de Sant Jaume presenten alguna casa dintre 
del primer quart grup i en general estan en estat deficient o de ruïna gairebe un 
35% de les construccions del sector; si a aquest fet afegim que d'aquestes algunes 
estan deshabitades, amb filtracions d'aigua en el seu interior i humitats que 
passen a les cases veïnes sense que es realitzi cap tipus de reparació ja que estan  
abandonades, es normal arribar a la conclusió que és un procés de deteriorament 
iniciat ja fa molt de temps i que és difícil de frenar sense una intervenció global 
en el sector.  

La mateixa estructura de les cases fa que unes es recolzin sobre les altres i que 
l'efecte de "castell de cartes", tan usual en la resta dels teixits històrics, sigui en 
aquest sector igualment present. No seria gens equivocat assenyalar que 
l’estabilitat general del conjunt ve garantida per les construccions que es troben 
en bon estat i que en forma de puntal sostenen la resta. El cas més clar de 
patologia que ha anat passant d'una casa a altre està en el cul de sac del carrer 
Llarg de Sant Jaume on gairebé la totalitat de les construccions s'han classificat 
en el grup de l'estat precari amb necessitat d’enderroc imminent i que en el 
moment de redactar aquesta memòria ja s'han començat a iniciar aquests 
enderrocs. 

Tanmateix l'acció urbanitzadora realitzada sobre el passeig de Ronda de sota el 
Castell no ha aportat cap millora en el procés de recuperació del barri, ja que les 
patologies més greus són en l'interior on l'accessibilitat, tal i com es descriu en el 
capítol sobre la xarxa viària i accessibilitat, és mot dificultosa. 

El passeig de Ronda del Castell, per altra part, ofereix un punt de vista 
privilegiat sobre el casc antic de Tortosa i sobre el barri de Sant Jaume en 
concret . Tant el castell de la Zuda, on està ubicat el Parador, com el propi 
passeig, ofereixen una visual insòlita que anomenem la cinquena façana, que no 
es més que la formada per una catifa amb teula àrab i terrats, de peces 
irregulars i desordenades, però que en alguns punts ja han perdut la seva imatge 
original en haver-se substituït de forma abusiva la coberta inclinada pel terrat 
pla, totalment en dissonància amb la resta del casc antic. 

Un dels objectius de la present modificació puntual serà, doncs, la integració 
d'aquests valor ambientals dintre la proposta final d’ordenació, respectant allò 
que es fonamental en el barri: el tractament del carrer i les visuals intermitents 
que des de dintre el barri es tenen sobre el castell de la Zuda, així com aquelles 
visuals que des de les diferents cotes del passeig de Ronda es tenen sobre la 
resta del casc antic o sobre la plana de la ciutat i el riu Ebre. 
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7. LES INFRASTRUCTURES: AIGUA, CLAVEGUERAM, XARXA 
ELÈCTRICA I ENLLUMENAT. 

Les capacitats de rehabilitació d'un teixit residencial antic, com es el cas del 
barri de Sant Jaume, vindran també en part determinats per l'estat de les 
infrastructures que donen suport i alimenten les construccions del barri. En 
general, els costos indirectes que es deriven de la renovació de les 
infrastructures de serveis produeixen un encariment proporcional del metre 
quadrat construït, donat que les xarxes d'instal.lacions urbanes, en general, no 
estan en bon estat per poder absorbir les noves demandes de l'habitatge actual.  

Cal afegir que, en el cas del barri de Sant Jaume, aquestes operacions són molt 
més dificultoses, ja que l'accessibilitat del barri fa que totes les obres hagin de 
ser realitzades manualment, donat que els mitjans mecànics per a la realització 
de reparacions en la via pública no poden accedir a l'interior del barri. 

Les infrastructures del barri de Sant Jaume no són diferents de la resta dels 
teixits històrics. D'acord amb la informació facilitada pels serveis tècnics 
municipals i mapificada en els planos adjunts són les següents: 

- XARXA D'AIGUA POTABLE. 

La xarxa d'aigua potable del barri de Sant. Jaume té una estructura arbòria amb 
un brancal de diàmetre 100 mm que discorre pel carrer Santa Anna i el carrer 
Sant Jaume; a partir d'aquesta canonada es produeixen les diferents 
ramificacions que penetren a l'interior del barri pels diferents carrers 
perpendiculars al primer (C/ Rasquera, C/Sant Josep, C/Llarg de Sant Jaume, 
C/Ratlla de Sant Jaume i C/Escorxador Vell). Les canonades recorren els 
diferents carrers fins arribar a l'últim punt de subministrament sense que es 
produeixin anells tancats que garantirien el subministrament en casos d'avaria; 
d'aquesta manera qualsevol avaria en algun punt de la xarxa deixa sense aigua la 
mateixa fins al punt últim del seu recorregut. 

Pel que fa al material de les conduccions, gairebé la totalitat de les que formen 
la xarxa d'aigua potable són de fibrociment, i en general són mot velles, amb un 
precari estat de conservació. S'han produït puntuals substitucions amb materials 
derivats del plàstic (polietilè o PVC); no obstant, la seva presència és molt 
minoritària en el conjunt de la xarxa. 

- XARXA DE CLAVEGUERAM. 

Tota la xarxa de claveguera es recull en la canonada de diàmetre 70 cms que 
passa pel carrer Santa Anna i Major de Sant Jaume. Si be el diàmetre i estat de la 
mateixa es poden considerar normals i adequats per la conca de recollida, la 
resta de les conduccions que han de canalitzar les aigües negres i de pluja son 
totalment insuficients i antiquades.  
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L'actual xarxa sols recull i canalitza les aigües negres, deixant que les aigües de 
pluja recorrin lliurement la major part dels carrers interiors del barri, que amb 
les fortes pendents, sovint es posen dintre de les cases de cota topogràfica més 
baixa.  

La xarxa que canalitza les aigües negres és de secció quadrada de 20 x 20 cms 
realitzada amb materials ceràmics i amb molt pocs pous de registre que permetin 
la seva neteja o inspecció. La antiguetat, dimensions i materials de la xarxa 
precisen una renovació total, per ser insuficient de capacitat i pel seu estat de 
deteriorament. Qualsevol renovació hauria de portar implícita la seva substitució 
i estudiar la possibilitat de tractar la canalització amb un sistema unitari que 
elimini els constants reguers d'aigua sempre presents en el interiors dels carrers 
del barri de Sant Jaume. 

- XARXA ELÈCTRICA. 

La xarxa de subministrament elèctric que s'ha mapificat és únicament la referent 
a la Mitja Tensió que uneix pel carrer Santa Anna i Major de Sant Jaume dues 
estacions transformadores existents al final del carrer Rasquera i en la placeta 
que formen la confluència dels carrers Escorxador Vell i Costa dels Capellans. 
D'acord amb aquest traçat qualsevol renovació total a l'interior del barri no 
afectaria l'esmentada línia que recorre el barri per un carrer tangencial i per tant 
no s'incrementarien els costos pel possible trasllat d'una d'aquestes línies. 

La línia de Baixa Tensió, que alimenta directament les cases, es totalment aèria i 
igual que la resta de les infrastructures anteriors, no ha sofert renovacions 
importants en els darrers temps. Sense que hagi estat analitzat, és facil preveure 
que noves sol.licituds que impliquin augments de potència generalitzats en el 
barri obligaria al traçat puntual de noves línies o a la possible ubicació d'un nou 
transformador per actuacions concretes amb el consegüent sobrecost que això 
sempre suposa per aquestes actuacions. 

- XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC. 

De la xarxa d'enllumenat públic del barri de Sant Jaume cal diferenciar 
clarament dues parts: la primera, que inclou tot el sector de recent urbanització 
del passeig de Ronda del Castell i la segona, que inclouria la resta de carrers del 
barri. Pel que fa a l'àmbit del passeig de Ronda, és tota ella realitzada en base a 
fanals de tipus artesà i projectors que il.luminen les properes muralles del castell 
de la Zuda. El seu estat de conservació és bo donada la recent data 
d'urbanització; malgrat això, tenen un cost de manteniment superior al normal ja 
que les pròpies condicions del barri proper i la dificultat d'accés faciliten les 
actuacions de vandalisme de forma que mots dels fanals presenten en l'actualitat 
tots els seus vidres trencats. La resta de carrers del barri té un tipus d'i.luminació 
en base a llumeneres de braç tipus artesà amb bombetes de 125 Wats de vapor 
de mercuri. 



I. MEMÒRIA DESCRIPTIVA. DOCUMENTS D'INFORMACIÓ 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE TORTOSA EN EL BARRI DE SANT JAUME. APROVACIÓ INICIAL. 26 

- PAVIMENTACIÓ I XARXA DE GAS. 

L'estat general de la pavimentació que presenten els diferents carrers del barri 
de Sant Jaume és d'un deteriorament majoritari, en el que puntualment s'han 
realitzat diferents reparacions. Per altra part, també és cert que un barri com el 
que ens ocupa, on sols hi poden accedir peatons, no pot sofrir cap tipus de 
desgast i de patologies importants; malgrat això, hi ha llocs on la runa de les 
cases veïnes envaeix els carrers, i d'altres on la capa de formigó ha despararegut 
deixant a la vista sots i pedres que dificulten el pas. 

La xarxa de gas és inexistent, ja que no es va realitzar cap tipus de canonada en 
el moment en que la resta de la ciutat es dotava de la infrastructura necessària 
pel seu subministrament. Això fa que una possible renovació global del parc 
d'habitatges del sector i la seva millora de condicions d'habitabilitat pel que fa al 
sistema de climatització porti implícites dues possibles solucions: la nova dotació 
de gas o l'augment de demanda de potències elèctriques amb la consegüent 
necessària renovació de la xarxa de subministrament elèctric. 
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8. PLANEJAMENT VIGENT 

El planejament urbanístic vigent a l'àmbit del barri de Sant Jaume correspon al 
POUM de Tortosa, aprovat definitivament per resolució del Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de data 25 de Juliol 
de 2007 i les seves modificacions successives. 

Pel que fa a la classificació de sòl, tot el sòl inclòs en la present modificació 
puntual està classificat de sòl urbà i dins d'aquest s'estableixen dues categories: 
sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat 

El sòl urbà consolidat es divideix a la seva vegada en les següents qualificacions: 

- Sistema d'espais lliures. És la qualificació assignada pel POUM pels terrenys 
que formen el peu del castell de la Zuda i que acompanyen el passeig de 
ronda del mateix Castell. Es tracta en general d'una zona ben urbanitzada i 
conservada. 

- Sistema d'equipaments. És la qualificació assignada pel POUM pels terrenys 
que actualment ocupen les escoles de Remolins. 

- Sistema viari. És la qualificació assignada pel POUM pels terrenys que 
formen els carrers que envolten aquestes peces i la zona que segueix a 
continuació 

- Zona de casc antic, clau 1. És la qualificació assignada pel POUM pels 
terrenys que formen la illa delimitada pels carrers Rasquera, passeig de 
ronda del Castell, de la Cortadura i Major de Sant Jaume així com la illa en la 
que hi ha edificat el conjunt d’habitatges de Família i Benestar Social en la 
part final del passeig de ronda i prop del carrer de l'Escorxador Vell. 

Pel que fa al sòl urbà no consolidat es regula a través de dos Plans de Millora 
Urbana, quines determinacions establertes pel planejament vigent són les que 
segueixen a continuació  

 

Fitxa PM 18. Pla de Millora Sant Jaume I  Codi: PM–Sant Jaume I 

1. Àmbit 

a. Comprèn els terrenys situats entre el c/ Major de Sant Jaume, el c/ Rasquera, el 
passeig de Ronda i el c/ Ratlla de Sant Jaume. 

b. La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 4 –Qualificació i gestió 
del sòl - a escala 1/3.000, és de 8.594 m². 

2. Objectius  

a. Regular i ordenar la potencial transformació d’aquests terrenys en coherència 
amb l’ordenació general de l’entorn on està localitzada. 

b.  Adequar l’ordenació realitzada en el PERI que fou aprovat definitivament el 5de 
maig de 1999 per tal d’adequar-lo als canvis soferts en el barri els darrers anys 
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3. Condicions d’ordenació, edificació i ús 

a. L'edificabilitat màxima és la que resulta d'aplicar les condicions d'edificació de la 
zona del casc antic, clau 1, sobre el conjunt delimitat amb el Pla de Millora Sant 
Jaume I i el Pla de Millora Sant Jaume II, fixats al plànol d’ordenació (CUTE 19 de 
febrer de 2009) 

b. La densitat màxima d’habitatges serà la que resulti d’assignar un sostre de 80m2 
per habitatge a l’edificabilitat total del sector. 

c. Percentatges: els percentatges mínims de cessió, que es podran ajustar en cada 
sistema, el percentatge mínim de sòl públic i el màxim de sòl privat d'aquest sector 
seran els següents: 

   

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 35% 

 Espais lliures* 10% 

 Equipaments No s’estableix 

 SÒL PÚBLIC mínim 45% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 55% 

 SÒL PRIVAT màxim 55% 

* inclosos espais de protecció paisatgística  

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir el 10% d’aprofitament mitjà establert a 
l’article 43.1a de la Llei d’Urbanisme i d'acord amb aquest Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal. 

d. Reserves de sòl per habitatges protegits. El desenvolupament del sector haurà 
de reservar com a mínim, el sòl corresponent al 35% (25% de règim protegit més el 
10% de modalitat concertat) del sostre que es qualifiqui per a ús residencial i el 
35% dels habitatges totals del sector. 

e. Determinacions fonamentals de l'ordenació 

- L’àmbit delimitat s’ordenarà seguint les directrius assenyalades en els 
plànols d’ordenació. 

f. Relació de zones: el sòl d’aprofitament privat d'aquest sector, la posició 
indicativa del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà segons el 
que el POUM estableix per la següent zona preferent a detallar, clau (): 

- Zona residencial en casc antic, clau (1) 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al Títol 
V. Qualificació del sòl. Regulació de les zones d'aquest Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal. 

4. Condicions de gestió 

a. Es determina un únic polígon d’execució, que s’executarà pel sistema 
d’expropiació. 

b. El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins 
el mateix es faran càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema 
d’espais lliures. 
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c. D'acord amb la LU, el termini per a l'inici de la construcció dels habitatges 
protegits previstos per aquest polígon serà de 6 anys a partir de la data d'aprovació 
definitiva  d'aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. El document del Pla de 
millora establirà amb precisió els terminis d’inici i acabament de l’edificació 
d’aquests habitatges. 

 

Fitxa PM 19. Pla de Millora Sant Jaume II  Codi: PM–Sant Jaume II 

1. Àmbit 

a. Comprèn els terrenys situats entre el c/ Santa Anna, c/ Ratlla de Sant Jaume, c/ 
Escorxador Vell i c/ Costa dels Capellans . 

b. La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 4 –Qualificació i gestió 
del sòl - a escala 1/3.000, és de 1.647 m². 

2. Objectius  

Regular i ordenar la potencial transformació d’aquests terrenys en coherència amb 
l’ordenació general de l’entorn on està localitzada. 

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús 

a. L'edificabilitat màxima és la que resulta d'aplicar les condicions d'edificació de la 
zona del casc antic, clau 1, sobre el conjunt delimitat amb el Pla de Millora Sant 
Jaume I i el Pla de Millora Sant Jaume II, fixats al plànol d’ordenació (CUTE 19 de 
febrer de 2009) 

b. La densitat màxima d’habitatges serà la que resulti d’assignar un sostre de 80m2 
per habitatge a l’edificabilitat total del sector. 

c. Percentatges: els percentatges mínims de cessió, que es podran ajustar en cada 
sistema, el percentatge mínim de sòl públic i el màxim de sòl privat d'aquest sector 
seran els següents: 

   

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 45% 

 Espais lliures* No s’estableix 

 Equipaments No s’estableix 

 SÒL PÚBLIC mínim 45% 

   

SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT Residencial 55% 

 SÒL PRIVAT màxim 55% 

* inclosos espais de protecció paisatgística  

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir el 10% d’aprofitament mitjà establert a 
l’article 43.1a de la Llei d’Urbanisme i d'acord amb aquest Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal. 

d. Reserves de sòl per habitatges protegits. El desenvolupament del sector haurà 
de reservar com a mínim, el sòl corresponent al 35% (25% de règim protegit més el 
10% de modalitat concertat) del sostre que es qualifiqui per a ús residencial i el 
35% dels habitatges totals del sector. 

e. Determinacions fonamentals de l'ordenació 
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- L’àmbit delimitat s’ordenarà seguint les directrius assenyalades en els 
plànols d’ordenació. 

f. Relació de zones: el sòl d’aprofitament privat d'aquest sector, la posició 
indicativa del qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà segons el 
que el POUM estableix per la següent zona preferent a detallar, clau (): 

- Zona residencial en casc antic, clau (1) 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al Títol 
V. Qualificació del sòl. Regulació de les zones d'aquest Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal. 

4. Condicions de gestió 

a. Es determina un únic polígon d’execució, que s’executarà pel sistema 
d’expropiació. 

b. El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins 
el mateix es faran càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema 
d’espais lliures. 

c. D'acord amb la LU, el termini per a l'inici de la construcció dels habitatges 
protegits previstos per aquest polígon serà de 6 anys a partir de la data d'aprovació 
definitiva  d'aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. El document del Pla de 
millora establirà amb precisió els terminis d’inici i acabament de l’edificació 
d’aquests habitatges. 
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9. CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI URBANÍSTICA. ELS POTENCIALS 
ENDÒGENS DE RENOVACIÓ DEL BARRI DE SANT JAUME. 

Un dels objectius principals dels treballs de la informació urbanística analitzada 
és l'avaluació de les possibilitats de renovació del barri, que potencialment es 
poden originar a partir de la capacitat endògena de rehabilitació que el propi 
barri té, donades les seves actuals condicions urbanístiques i socials. 

De l’anàlisi realitzada des dels diferents camps de la teoria urbanística i 
socioeconòmica, les conclusions i la diagnosi a realitzar es podria 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 
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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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1. JUSTIFICACIÓ LEGAL DEL PROCEDIMENT I CONTINGUT DE LA 
MODIFICACIÓ 

1.1. MARC LEGAL I TRAMITACIÓ 

De conformitat amb l’article 94 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (d’ara endavant TRLU), el 
planejament urbanístic, en tant que disposició administrativa de caràcter 
general, té vigència indefinida, però és susceptible de suspensió, modificació i 
revisió. L’article 96 del TRLU determina que la modificació de qualsevol dels 
elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que s’estableixen a 
l’article 117.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de 
juliol), i les particularitats establertes en el propi article 96 del TRLU i en els 
articles 97 a 100 del mateix text legal, en allò que els hi sigui d’aplicació. 

L'article 97 del TRLU estableix en el seu punt primer que: 

1.”Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de 

raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència 

amb relació als interessos públics i privats concurrents. L’òrgan competent per 

aprovar la modificació ha de valorar adequadament la justificació de la proposta i, 

en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la”. 

En un mateix sentit, l’article 118.1 a) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (d’ara en endavant RLU), 
estableix que: 

118.1 Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions 

adequades a llur finalitat específica, d’entre les pròpies de la figura de 

planejament modificada i, en qualsevol cas, han de: 

a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que 

s’introdueixen. 

El present document raona, justifica i comporta la modificació de règim, 
qualificacions, usos i altres paràmetres urbanístics a l’àmbit delimitat a la 
documentació gràfica que l’acompanya i, per aquest motiu, conforme al previst a 
l’article 5 de les Normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) de Tortosa i, en relació a la normativa urbanística vigent, en concret 
l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, (TRLU), i l’article 117 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU), procedeix 
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la tramitació del pertinent projecte de Modificació puntual del POUM de Tortosa 
en l’àmbit del barri de Sant Jaume. 

 

La present Modificació puntual de POUM de Tortosa és irrellevant respecte de la 
seva estructura general i orgànica, del model d’ordenació o de la classificació del 
sòl preestablerts, atesa la mínima incidència de les modificacions proposades 
respecte del conjunt de l’ordenació del planejament general. Per consegüent, en 
el present supòsit no concorren les circumstàncies què, en aplicació de l’article 
95 del TRLU, farien necessària la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal de Tortosa. 

La tramitació de la mateixa, estarà a allò que disposa el capítol II, del títol 
tercer, del TRLU, sobre formulació i tramitació de les figures de planejament 
urbanístic. 

Tanmateix, i al respecte de la tramitació de la modificació dels instruments de 
planejament urbanístic, l’article 117.3 del RLU estableix que, en aquest cas, no 
són obligatòries les actuacions assenyalades en els punts b i c de l’article 101 
sobre l’aprovació i publicació del programa de participació ciutadana i la 
subjecció a informació pública de l’avanç de l’instrument de planejament. Per 
una altra part el contingut de la present modificació puntual s'ajusta al resultat 
del concurs públic convocat per l’elaboració d'aquest treballs i el resultat 
d'aquest concurs públic ha estat exposat al públic conjuntament amb les altres 
propostes que es varen presentar i divulgada, la proposta guanyadora, pels 
diferents mitjans de comunicació presents a les Terres de l'Ebre, pel que es pot 
considerar aquests acte, com una difusió i foment de la participació ciutadana, 
que exigeix la legislació vigent respecte la tramitació dels instruments 
urbanístics. 

El document es tramitarà i publicitarà mitjançant el tràmit d’aprovació inicial i 
la corresponent exposició pública, considerant-se aquest acte necessari pel 
foment de la participació dels ciutadans i ciutadanes de Tortosa. 

 

L'article 59 del TRLU estableix els documents que conformen un Pla d’ordenació 
urbanística municipal, i que són els que segueixen: 

a) La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris 

que escaiguin. 

b) Els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori i, en el cas del 

sòl urbà consolidat, de traçat de les xarxes bàsiques d’abastament d’aigua, de 

subministrament de gas i d’energia elèctrica, de comunicacions, de 

telecomunicacions i de sanejament i les corresponents als altres serveis establerts 

pel pla. 

c) Les normes urbanístiques. 
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d) El catàleg de béns a protegir, d’acord amb l’article 71. 

e) L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 

f) La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l’informe 

mediambiental. 

g) El programa d’actuació urbanística municipal, si escau. 

h) La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció 

d’habitatge protegit i, si escau, dels altres tipus d’habitatge assequible que 

determini la llei. A més, si el planejament ha inclòs les reserves a què fa 

referència l’article 34.3, cal justificar-ho en la memòria social. 

Altrament, l’apartat 2 de l’article 69 del RLUC estableix el contingut de la 
memòria del pla: 

a) Justificació de la conveniència i oportunitat de la seva formulació.  

b) Informació urbanística. 

c) Descripció i resultat del programa de participació ciutadana. 

d) Objectius de l’ordenació. 

El que es tramita en la present Modificació és una modificació acotada i puntual 
del planejament general, amb unes determinacions concretes i limitades 
d’alguns dels documents que conformen el planejament que ara es modifica. 

En concret, es modifiquen les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació, 
en allò que fa referència a la nova qualificació del sòl inclòs dins de l’àmbit de la 
present Modificació puntual. 

D’acord amb l'article 59.1.e del TRLU, aquesta Modificació puntual incorpora 
l’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 

Pel que fa referència a la documentació ambiental, aquesta Modificació puntual 
incorpora el corresponent Informe mediambiental que analitza els requeriments 
ambientals significatius de l’àmbit, identifica i avalua els efectes ambientals de 
la proposta, estableix els objectius ambientals d’aquesta i justifica l’adequació 
de la proposta als objectius ambientals plantejats. 

Pel que fa referència a la memòria social descrita en l’apartat h de l'article 59 
del TRLU, aquesta Modificació puntual s’acompanya d’una Memòria social que 
especifica la reserva del sostre destinat a les diferents modalitats de l’habitatge 
protegit. 

Aquesta Modificació puntual del POUM de Tortosa no comporta nova classificació 
de sòl urbà o urbanitzable per la qual cosa, en compliment de l’art. 3 del decret 
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada, no és procedent incorporar estudi de mobilitat generada 
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1.2. TRAMITACIÓ DEL PLA 

L’àmbit de la modificació de planejament que ara es proposa, correspon a una 
part de l'àmbit territorial del POUM de Tortosa, aprovat definitivament en la 
versió del Text Refós per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya de data 25 de Juliol de 2007 i les seves 
modificacions successives 

Pel que fa a la tramitació del present expedient, l'Ajuntament de Tortosa 
sol·licità a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre l’informe 
previ a la tramitació de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal que afecta als àmbits dels Plans de millora urbana del barri de Sant 
Jaume (PM 18, I i II), d’aquell municipi, d’acord amb el que estableix l'article 99 
apartat 2a del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost. 

Aquesta sol·licitud va ser informada favorablement per la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, en sessió realitzada en data de 25 de maig 
de 2010. 

1.3. 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. 

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 
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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. 

1.4. 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. 

1.5. CONTINGUT DOCUMENTAL 

D’acord amb el que estableix l’article 69 del RLU, la documentació que conforma 
el document per a l’aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM de 
Tortosa en l’àmbit del barri de Sant Jaume és el següent: 

I. Memòria descriptiva. Documents d'informació 

II. Memòria justificativa. Documents d’ordenació 

III. Memòria Social 

IV. Informe mediambiental 

VI. Agenda i avaluació econòmica i financera  

VII. Normes urbanístiques 

 

ANNEXES 

Annex 1. Estudi històric i arqueològic del barri de Sant Jaume de Tortosa 

Annex 2. Mesures de seguretat, mitjans auxiliars, inspecció ocular, anàlisi 
patològici. Elaboració d’informes dels immobles inclosos en el Pla de Millora del 
barri de Sant Jaume de Tortosa 

Annex 3. Relació de propietaris  
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Plànols 

INFORMACIÓ I DIAGNOSI A1 A3 

 

I.01. El Barri de Sant Jaume en el Casc Antic de Tortosa. Ortoimatge  E. 1:3.000 

I.02. El Barri de Sant Jaume en el Casc Antic de Tortosa.   E. 1:3.000 

I.03a. Evolució històrica. Cartografies   

I.03b. Evolució històrica. Fragments cartogràfics   

I.03b. Evolució històrica. Traces històriques  E. 1:1.500 

I.04a. Xarxa viària i accessibilitat  E. 1:2.000 

I.04b. Xarxa viària i accessibilitat. Amplada de carrers  E. 1:2.000 

I.05. Estructura de la propietat. Titularitat  E. 1:1.000 

I.06a. Estructura de la propietat. Tamany   E. 1:1.000 

I.06b. Estructura de la propietat. Amplada   E. 1:1.000 

I.07. Edificacions existents. Estat de conservació  E. 1:1.000 

I.08. Edificacions existents. Nivells d’ocupació i accessos.  E. 1:1.000 

I.09. Edificacions existents. Alçades  E. 1:1.000 

I.10a. Xarxa de serveis urbans. Abastament d’aigua  E. 1:1.000 

I.10b. Xarxa de serveis urbans. Sanejament  E. 1:1.000 

I.10c. Xarxa de serveis urbans. Enllumenat públic  E. 1:1.000 

I.10d. Xarxa de serveis urbans. Electricitat  E. 1:1.000 

I.11. Planejament vigent. Classificació del sòl   E. 1:1.000 

I.12. Planejament vigent. Qualificació del sòl  E. 1:1.000 

I.13. Actuació sobre l’edificació. Fases  E. 1:1.700 

I.14. Actuació sobre l’edificació. Topografia  E. 1:500 

I.15. Topogràfic E. 1:500 E. 1:1.000 

 

ORDENACIÓ 

 

O1. Planejament proposta. Classificació del sòl E. 1:500 E. 1:1.000 

O2. Planejament proposta. Qualificació i gestió del sòl E. 1:500 E. 1:1.000 

O3. Gestió del sòl i estructura de la propietat  E. 1:1.000 

O4. Regulació de l’edificació. Planta E. 1:300 E. 1:600 

O5. Regulació de l’edificació. Cobertes E. 1:500 E. 1:1.000 

O6. Regulació de l’edificació. Alçat carrer del Mig N-O E. 1:400 E. 1:800 

O7. Regulació de l’edificació. Alçat carrer del Mig S-E E. 1:400 E. 1:800 

O8. Regulació de l’edificació. Alçat carrer Sta. Anna - St Jaume E. 1:400 E. 1:800 

O9. Ordenació del viari. Alineacions i Rasants E. 1:500 E. 1:1.000 

O10. Proposta d'ordenació física indicativa. Cobertes E. 1:500 E. 1:1.000 

O11. Proposta d'ordenació física indicativa. Seccions Transversals 1-2-3E. 1:400 E. 1:800 

O12. Proposta d'ordenació física indicativa. Seccions Transversals 4a-4b-5E. 1:400 E. 1:800 
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O13. Proposta d'ordenació física indicativa. Seccions Transversals 6-7-8E. 1:400 E. 1:800 

O14a. Proposta tipològica indicativa. Plantes baixes E. 1:500 E:1:1.000 

O14b. Proposta tipològica indicativa. Plantes baixes carrer del Mig E. 1:500 E:1:1.000 

O15. Proposta tipològica indicativa. Plantes tipus E. 1:500 E:1:1.000 

O16. Proposta tipològica indicativa. Usos plantes baixes  E:1:1.000 

O17. Proposta tipològica indicativa. Tipus  E:1:1.000 

O18. Proposta tipològica indicativa. Localització HPO  E:1:1.000 

O19a. Ordenació detallada. PA 01. Cota 08  E. 1:300 

O19b. Ordenació detallada. PA 01. Cota13  E. 1:300 

O19c. Ordenació detallada. PA 01. Cota 16  E. 1:300 

O19a. Ordenació detallada. PA 01. Cota 19  E. 1:300 

O19d. Ordenació detallada. PA 01. Seccions a  E. 1:300 

O19e. Ordenació detallada. PA 01. Seccions b  E. 1:300 

O20a. Ordenació detallada. PA 02. Planta baixa  E. 1:300 

O20b. Ordenació detallada. PA 02. Planta tipus  E. 1:300 

O21a. Ordenació detallada. PA 03. Planta baixa carrer St. Jaume  E. 1:300 

O21b. Ordenació detallada. PA 03. Planta baixa carrer del Mig  E. 1:300 

O21c. Ordenació detallada. PA 03. Planta tipus  E. 1:300 

O22a. Proposta xarxa de serveis urbans. Abastament d’aigua  E:1:1.000 

O22b. Proposta xarxa de serveis urbans. Sanejament  E:1:1.000 

O22c. Proposta xarxa de serveis urbans. Electricitat i telecomunicacions  E:1:1.000 

O22d. Proposta xarxa de serveis urbans. Enllumenat públic  E:1:1.000 

O22e. Proposta xarxa de serveis urbans. Gas  E:1:1.000 

O23. Fases d’intervenció  E.1:1.000 

O24. Encaix de la proposta en el PinCAt   E.1:3.000 

O25. Proposta d’ordenació física indicativa. Vistes 
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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. 

- 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. 
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3. CONTINGUT DE LA PROPOSTA 

3.1. ANTECEDENTS 

Sens dubte, la condició de Tortosa com a ciutat patrimonial, es una condició 
diferencial respecte al conjunt dels sistemes urbans de les terres de l’Ebre i 
sobre la resta de les ciutats del sistema català. Una condició avalada per la 
importància del pes de la història i del patrimoni en el conjunt de la ciutat i del 
seu municipi. 

És aquesta condició de “ciutat de ciutats” en termes d’història, on la ciutat 
emergent coneguda, es construeix sobre un conjunt d’estrats, de nivells que 
corresponen a diferents moments del passat i que constitueix, en conjunt, un 
patrimoni de valor diferencial respecte els altres sistemes urbans del seu entorn. 

No obstant aquesta condició privilegiada, la singular localització del centre 
històric de la ciutat, arrecerada i ben protegida per la Zuda, ha anat perdent, en 
l’evolució del temps el seu valor de centralitat, passant a ser més un costat, una 
part històrica que no pas el veritable centre de la vida de la ciutat com ho havia 
estat en altres temps. A aquesta pèrdua de centralitat s’ha afegit una 
significativa degradació del seu teixit social i arquitectònic que ha fet 
actualment sigui del tot necessari implantar accions que possibiliten reconduir 
aquest procés que de no reconduir-se podria portar al col·lapse i a la pèrdua 
insalvable del teixit de la ciutat. 

Morfològicament el casc antic de Tortosa presenta una realitat polièdrica, 
resultat del mateix procés de formació i evolució de la ciutat, de tal forma que 
es pot afirmar que el centre, igual que passa en altres centres històrics, presenta 
barris i teixits de configuració física i espacial molt diversa: el barri del Rastre, el 
barri de Santa Clara, el barri del Castell, el barri de Sant Jaume, el barri de 
Remolins, el del mateix carrer Montcada i l'espai del centre, són realitats 
complexes, diferents, amb parcel·laris heterogenis entre ells, però homogenis en 
el seu mateix interior. Les principals característiques bàsiques d'aquests barris 
pel que fa a extensió, parcel·lari, suport topogràfic i població són els que 
segueixen a continuació: 
 
Quadre general de dades del casc antic de Tortosa i de l'àrea de la llei de barris  

Barri superfície nombre 
parcel·les sostre nombre 

habitatges densitat habitatges 
buits  suport 

topogràfic 

   m²  hbtg/ha    

1. Call Jueu 21.146 197 33.113 476 225 350 74% planer 

2. Castell 76.112 138 44.114 293 38 202 69% pendent 

3. Catedral 14.260 30 25.575 124 87 84 68% planer 

4. Centre 60.042 259 139.116 1.024 171 486 47% planer 
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5. Hospital 59.233 17 30.048 10 2 2 20% pendent 

6. Montcada 40.473 225 103.458 861 213 402 47% planer 

7. Rastre 11.285 61 18.764 172 152 65 38% planer 

8. Remolins 64.735 223 72.859 666 103 260 39% planer 

9. Santa Clara 44.527 368 78.904 1.060 238 678 64% pendent 

10. Sant Jaume 14.490 114 19.595 176 118 89 51% pendent 

CASC ANTIC 406.747 1.630 565.546 4.862 120 2.618 54%
 
 

 
De la lectura del quadre anterior es poden extreure algunes conclusions que 
avalen l’afirmació que el centre històric de la ciutat o el casc antic, son molts 
"cascs antics" ja que les diferències són evidents en els indicadors sigui quina 
sigui la lectura que es vulgui realitzar: 

- Abans d’alguna altra afirmació cal fer notar que els barris de la Catedral i 
l’hospital, pel seu poc nombre de parcel·les, encara que no per la seva 
extensió ja que són més grans que alguns altres barris, són dos àmbits que 
han de tenir una lectura especial per la presència dels equipaments que els 
donen nom com son la catedral i la residència sanitària. 

- Pel que fa a la densitat d’habitatges, la disparitat es bastant gran ja que, 
deixant de costat els barris de la Catedral i de l’hospital, trobem densitats 
des de 225 habitatges per hectàrea fins a 100 habitatges per hectàrea. 

- També per una altra part el nombre d’habitatges buits presenta escenaris 
molt diferents, amb situacions que van des de quasi el 50% fins quasi el 75%, 
el que representa que un de cada dos habitatges està buit o tres de cada 
quatre, el que suposen unes dades molt significatives. 

- La població total però no es pot dir que sigui baixa o que el casc antic 
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estigui buit, perquè en ell hi viu un important nombre de gent que s'ha 
mantingut en els darrers anys, en la quantitat, però que ha canviat en la seva 
procedència. 

- Altrament el suport també pren dos condicions que seran bàsiques i 
fonamentals per entendre tot el teixit. Dos tipus de suport i dos tipus de 
barris totalment diferents: pendent o en vessant, com en el cas de Santa 
Clara, Castell, Hospital i Sant Jaume, amb el parcel·lari més petit i amb més 
dificultats de conservació de la trama; i en suport planer, en les parts baixes 
i fondes del casc antic, on els edificis són més nobles i mètrica major: 
Montcada, Rastre i Catedral. També en aquesta condició estan el barri del 
Call Jueu i el de Remolins, però aquí el parcel·laris presenta dimensions molt 
reduïdes. 

Sobre aquesta realitat patrimonial i diversa del conjunt del Casc Antic de 
Tortosa, ja s'han redactat i s’estan executant tres instruments bàsics i necessaris 
per la renovació i recuperació del centre històric de la ciutat de Tortosa: el Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el catàleg d’edificis i conjunts urbans 
i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat de Tortosa i el 
projecte integral del Casc Antic de Tortosa (PINCAT), presentat a la segona 
convocatòria de la llei de barris de la Generalitat de Catalunya. 

 

1. El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tortosa (POUM) 

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tortosa, operarà sobre aquesta 
condició de ciutat patrimonial i espai de referència, amb un doble instrument: el 
reequilibri, en l’estratègia sobre les opcions de creixement de la ciutat i el 
catàleg, com el document de coneixement bàsic de posta en valor del seu 
patrimoni. 

El patrimoni arquitectònic de la ciutat és un dels referents més clars del conjunt 
de les realitats i les potencialitats que defineixen un dels seus trets més 
característics, i pels quals és més coneguda arreu. La potenciació del valuós 
patrimoni històric i cultural de la ciutat i dels seus edificis, teixits i conjunts, i la 
millora i creació de noves infraestructures de serveis turístics i culturals, permet 
establir la creació d'un espai patrimonial amb activitats, dins del conjunt de la 
ciutat.  

Aquesta línia ha de permetre continuar liderant l’escenari en termes del 
patrimoni, dins d'un context més extens que contemplaria una forta aposta per la 
màxima accentuació i difusió del conjunt de les activitats culturals i de posta en 
valor del patrimoni en tots els seus diversos camps. Tant aquells en els que fins 
ara han estat més reconeguts, com en aquells altres nous àmbits que estan 
emergent de manera creixent. 

L’aposta pel patrimoni i pel casc antic és l’aposta per la identitat pròpia de la 
ciutat. És en definitiva l’aposta pel fet diferencial primari i principal, que en 
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aquest cas, rau en la riquesa amplia i generosa del patrimoni arquitectònic i 
cultural de la ciutat. 

L’impuls de la nova organització administrativa i territorial, amb la localització 
de les noves delegacions territorials, i la sinèrgia d’altres accions ja 
compromeses sobre el casc antic (biblioteca, estudis universitaris, col·legis 
professionals, etc...) ha de suposar una empenta definitiva que possibiliti 
visualitzar l’inici de la recuperació del principal teixit de la ciutat. 

L'Ajuntament de Tortosa, inicià els tràmits de revisió del seu Pla General amb 
l’objectiu de disposar d'un document actualitzat que li definís un context 
urbanístic més favorable a l’objectiu de la recuperació del Casc Antic. En la 
memòria del mateix Pla d'Ordenació Urbanística Municipal s'estableixen els 
objectius d'aquest document i es defineix la metodologia i el contingut dels 
instruments necessaris per abordar la recuperació del centre: 

Les opcions del POUM es desenvoluparan, doncs, dintre de quatre directrius 
estratègiques, exposades en l’avanç de planejament: 

1. La incorporació del patrimoni arquitectònic i ambiental de la ciutat 
com un element clau de la nova ordenació del Pla Municipal. La preservació i 
conservació del conjunt patrimonial de la ciutat ha de passar a tenir un 
protagonisme singular en l’ordenació que emani del nou Pla. Això comporta 
una atenció especial a la revisió del catàleg d’edificis i conjunts urbans i 
rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat de Tortosa, que 
forma part de la documentació d’aquest Pla. 

2. La reorientació del model de creixement i del projecte de ciutat, que 
tendeixi al reequilibri de les parts i al reforçament de la qualitat urbana de 
l’àrea central. El Pla fa una aposta ferma per la distribució estratègica de 
les principals peces que s’han d’incorporar al procés urbà del dels propers 
anys, a la vegada que posa una atenció particular als projectes concrets del 
centre de la ciutat. Al mateix temps, la reorientació del model té una 
aplicació concreta en els nuclis urbans que formen aquesta ciutat 
polinuclear, en el sentit de definir i concretar en cada nucli alternatives de 
creixement que responen a les condicions particulars de cada cas 

3. La diversificació de les activitats productives, que inclogui tant la 
localització com la tipologia de les mateixes, conscients que aquest és un 
dels principals instruments que han de possibilitar fer el necessari salt 
d’escala que li correspon a la ciutat com a capital de les terres del sud de 
Catalunya. L’aposta passa per una definició dels espais productius i per la 
xarxa de comunicacions, viària i ferroviària que han de servir les mateixes i 
el conjunt del territori. 

4. La potenciació dels espais lliures i del sòl no urbanitzat. La quantitat i 
qualitat del terme municipal i la presència rica d’espais i unitats de 
paisatge, han de fer d’aquesta component un element de qualitat del 
conjunt, tot incorporant un doble nivell de criteris, per una part la definició 
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dels elements estructurants d’aquest conjunt d’espais: el riu, els espais 
d’interès natural i els connectors; i per l’altra part la classificació i 
regulació de la resta d’àrees que conformen el conjunt del terme municipal 

 

 
Les accions del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tortosa, pel que fa a les 
estratègies d'extensió i creixement, es fonamenten en un principi i dos referents. 
El principi: l'equilibri; els dos referents: els casc antic i el riu. Es tractarà d'oferir 
un model de creixement equilibrat i compacte que prengui com a elements de 
referència el riu i el casc antic, de forma que els creixement es reparteixi de 
forma equilibrada al nord i al sud del casc antic i a la dreta i l'esquerra del riu, 
tot oferint nous potencials en les part altes del riu i situant el tercer pont aigües 
amunt del casc antic, i equilibrant la part dreta i l'esquerra del riu, pel que fa al 
nivell de serveis i dotacions generals: a la riba esquerra el que té la riba dreta, 
els grans equipaments esportius i docents, i al riba dreta el que té la riba 
esquerra: les grans dotacions de parcs i espais lliures així com els equipaments 
de significació municipal 

  

2. El catàleg d’edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i 
ambiental de la ciutat de Tortosa 

El POUM posa una especial atenció en el catàleg dels edificis i conjunts del 
patrimoni arquitectònic de la ciutat, de tal manera que el Pla inclou en els seus 
documents, la revisió del catàleg d’edificis i conjunts urbans i rurals de 
caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat de Tortosa, i fa seves les 
propostes contingudes en el mateix, i més extensament desenvolupades en aquell 
document, ja que per la seva elaboració han estat definides com elements 
integradors del Pla i redactats en paral·lel al procés d’elaboració d’aquest. 

Es relacionen a continuació el conjunt de propostes incloses en l’esmentat 
document i que el Pla incorpora com a instrument global d’intervenció en el 
conjunt de la ciutat. Les noves propostes de regulació respecte el conjunt 
patrimonial, parteixen d’un reconeixement previ que s’estructura en quatre 
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nivells que posteriorment serviran per determinar els diferents nivells 
d’intervenció que s’aplicaran en el Pla Municipal: 

- La localització individualitzada dels elements singulars sobre els que ha 
estat edificada la ciutat i el territori històric. Això justifica l’Inventari 
d'edificis, llocs, fortificacions i elements arqueològics i, amb aquesta primera 
aproximació apriorística, es pot formar una base de coneixement amb aquells 
elements singulars que hagin estat filtrats i reconeguts en un període més o 
menys llarg de temps. El criteri metodològic és, doncs, establir un inventari 
d’aquells elements més importants de la cultura patrimonial immobiliària del 
terme. L’objectiu de l’Inventari és, un cop analitzats i incorporats al mateix 
els elements que presenten alguns dels valors establerts prèviament, 
determinar, en base al Catàleg vigent aprovat pel Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, la qualificació específica de l’immoble, ja sia 
com a BCIN, BCIL, o BIPCC. En qualsevol cas, aquest primer estadi significa un 
document bàsic en tant que integra tots aquells elements que, com a mínim, 
serien susceptibles de ser considerats Béns Integrats del Patrimoni Cultural 
Català, d’acord amb la Llei 9/1993. 

- La identificació dels conjunts i trames urbanes que responen a actuacions 
urbanístiques ben definides i que caracteritzen de manera singular a certs 
sectors de la ciutat d’avui. Aquests conjunts i trames han de poder identificar 
el seu origen i, per tant, la normativa de desenvolupament del Pla Municipal 
sobre elles té ben present les circumstàncies urbanístiques específiques que 
les van generar i aquelles normatives que les van determinar. És per això que 
són tractades amb una normativa específica, atesa la seva homogeneïtat. 
Essencialment, aquests valors de singularitat i homogeneïtat dins del context 
urbà general estan presents en els diferents eixamples de la ciutat. Dintre 
d’aquest apartat, es diferencien aquells conjunts i trames que responen a un 
procés de construcció realitzat en base a un pla anterior, d’aquells que tenen 
el seu origen en un projecte concret i unitari que fou la raó de la seva 
construcció. En el primer apartat situaríem els eixamples històrics de la 
ciutat: el de la primera meitat del segle XIX al barri del Rastre i el de finals 
del mateix segle a l’Eixample (barri Eixample Antic). 

- Els enclaus singulars de la ciutat. En aquest tercer grup s’inclouen aquelles 
àrees específiques de la ciutat, que pels seus valors patrimonials són capaces 
d’actuar com a motors de requalificació dels teixits limítrofs. La manera com 
s’han de comportar aquests elements en la definició urbana del lloc on 
s’integren i les intervencions que s’hi operin, han d’estar vinculades a les 
estratègies del POUM, que és la figura de planejament que ha de fixar el 
paper dels dits elements com a rehabilitadors del centre de la ciutat. Aquests 
elements potenciadors susceptibles de generar canvis urbanístics, van 
associats a edificis o conjunts patrimonials importants, com la Catedral, els 
Reials Col·legis, el carrer Montcada, el Mercat Municipal i l’Ajuntament. Els 
tres primers situats dintre de l'àrea objecte del Pla Integral. Les àrees de 
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dinamització urbana determinades per aquests epicentres, a part d’implicar i 
assegurar el manteniment de les emergències singulars, han de potenciar els 
elements limítrofs i permetre, així, la conservació del conjunt del patrimoni 
monumental. 

- Els valors arqueològics del Catàleg. Un darrer nivell de reconeixement dels 
valors patrimonials i diferencials del municipi de Tortosa són els elements 
que han definit la seva història. Les zones o els jaciments arqueològics han 
estat definits com a elements complementaris, en tot cas intrínsecament 
protegits, per la definició i delimitació del Conjunt Històric-Artístic i la seva 
Zona de Protecció. La revisió del Catàleg implica incorporar aquests 
jaciments i zones arqueològics com un conjunt amb entitat pròpia. Una de les 
intencions és correlacionar l'àmbit de protecció entre els elements 
arqueològics, les trames urbanes on s'assenten i aquells elements 
individualitzats la importància dels quals formen part indisociable del 
coneixement arqueològic del propi edifici. 

És per això, que en el POUM es planteja que les estratègies en la recuperació de 
l’espai del casc antic passen necessàriament per l’elaboració d’un Pla de Conjunt 
del Casc Antic, un document general de referència que serveixi per emmarcar les 
actuacions a emprendre en el centre històric de la ciutat, i que pren la forma de 
Pla Integral del Casc Antic, per atendre les possibilitats que ofereix la llei de 
barris que mereixen especial atenció. 

Amb l'actual llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen una especial atenció, es disposa d'un marc jurídic i es crea un 
fons econòmic idoni per afrontar la renovació integral del casc antic de Tortosa, 
concretant així les determinacions establertes en el Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal de la mateixa ciutat. 

  

3. El Pla Integral del Casc Antic de Tortosa (PINCAT) 

En la línia d’oferir una resposta integral de la complexitat del casc antic i amb la 
definició del context general ja plantejat pel mateix POUM i amb l’elaboració ja 
realitzada del catàleg, l'Ajuntament de Tortosa, decidí abordar l’elaboració del 
Pla Integral del Casc Antic de Tortosa (PINCAT), emprant una metodologia 
similar a la de la redacció del POUM, per una part el treball coordinat dels 
diferents serveis de l'Ajuntament (urbanisme, social, mediambient, cultura, 
presidència, serveis d'informació etc...) treballaran amb l'objectiu d'elaborar una 
proposta única i transversal pel casc antic. Per l'altra part s'han elaborat els tres 
treballs que ja s’especificaven en el mateix Pla Urbanístic Municipal: l’anàlisi i 
reconeixement demogràfic i social del centre, la diagnosi estructural i 
d’habitabilitat de les construccions del casc antic i el pla d’estratègies 
d’equipament i qualitat urbana del centre històric. 

Altrament i en la mateixa línia de recuperació del centre històric, anteriorment 
s’havien redactat i tramitat dos documents urbanístics, per ser més precisos, dos 
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plans especials de reforma interior sobre dos barris dels casc antic que presenten 
un grau de deteriorament i envelliment més alt: els barris de Sant Jaume i del 
Castell. El primer en una posició geogràfica propera a l'àrea del Pla Integral però 
dintre del casc antic, i el segon planament dintre de l'àrea urbana d’especial 
atenció. En tots dos documents ja es feia palesa la necessitat d’intervenció 
urgent i la necessitat del compromís municipal i en general de l’administració en 
aquests barris ja que les condicions de partida del parcel·lari, del suport 
topogràfic, de l'estat de les infraestructures, de l’edificació i en general dels 
seus resident reclamen un atenció particularitzada i precisa d'intervenció en una 
àrea delicada formalment i molt valuosa arquitectònicament pel que té de 
significació i identitat del passat de la ciutat. 

El conjunt de les actuacions incloses en el Pla Integral del Casc Antic de Tortosa 
(PinCAt) són coherents amb els objectius i estratègies genèriques plantejades en 
la convocatòria de la Llei de barris en el sentit que consisteixen en: 

"un conjunt d'accions d'intervenció integral destinades a una comunitat 
sencera del barri o àrea urbana que requereix una especial atenció, perquè 
es troba en alguna de les situacions descrites en l'article 5.1 de la Llei 
2/2004. Les accions van adreçades tant a la rehabilitació física com a la 
sostenibilitat ambiental, el benestar social i la dinamització econòmica, amb 
l'objectiu últim d'aconseguir que l'espai i els equipaments públics esdevinguin 
factors de desenvolupament social i personal, generadors de teixit social i 
cultural, entorn afavoridors de cohesió i identificadors socials i culturals". 

En aquesta línia les actuacions a emprendre l'àmbit delimitat en el projecte de la 
llei de barris pel centre de la ciutat de Tortosa, estableix els seus principis i 
objectius basats en una lectura de l'espai d'intervenció en el casc antic que 
incorpora una triple condició: 

- Els casc antic com espai d'identitat. El casc antic de Tortosa, representa 
sense cap mena de dubte, el principal espai representatiu i de referència del 
conjunt de la ciutat i per extensió de les Terres de l'Ebre, perquè en ell es 
concentra l'espessor històric de la ciutat amb el valor patrimonial de les 
seves individualitats arquitectòniques i també del conjunt dels seus teixits 
edificatoris, que el situen en una condició privilegiada respecte els altres 
conjunt històrics existents en l'àmbit de Catalunya. Per extensió i per qualitat 
de la seva arquitectura, el centre històric de la ciutat, presenta uns actius 
favorables als objectius de la seva recuperació, i l'estratègia de l'acció 
coordinada de diferents accions sobre un mateix espai físic, ha de comportar 
un canvi radical en la situació econòmica i social del barri. Ens referim 
concretament, a que sobre el casc antic es donen en aquest moment, ja 
compromeses o en procés de compromís, projectes d'inversió i accions que 
suposaran un important canvi de relacions i referències en respecte el casc 
antic: la construcció de la seu del govern a les Terres de l'Ebre, actualment 
en fase d'acabament; la futura construcció de les delegacions territorials 
assignades a la ciutat de Tortosa i també emplaçades en el mateix carrer 
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Montcada, que serà la futura columna vertebral del centre; així com la 
localització dels estudis universitaris, en el barri de Remolins; l'actual 
construcció de la biblioteca comarcal, i la prevista construcció de les seus 
col·legials dels advocats, ja compromesa, i la possible ubicació del mateix 
col·legi d'arquitectes, situen al conjunt del casc antic en un escenari nou, 
radicalment diferent del que succeïa fa poc temps, i on la inversió intensa 
en les estructures socials, urbanístiques i econòmiques ha de permetre 
apostar per aquest espai com un espai d'identitat del conjunt de la ciutat, 
i més enllà de la mateixa com uns espai de capitalitat i referència de les 
Terres de l'Ebre. 

- El casc antic com espai de diversitat. La diversitat és una condició bàsica, 
un objectiu en sí mateix per aconseguir, de qualsevol ecosistema natural i 
per extensió de qualsevol realitat urbana, que vulgui superar la condició de 
monofuncinalisme a la que sovint estan sotmesos molts conjunts urbans. 
Segurament el casc antic ha de ser una de les parts de la ciutat que millor 
representi aquest valor de la diversitat, en les seves diferents cares: 
diversitat social, diversitat cultural i diversitat econòmica. La concentració 
en un espai acotat físicament d'un conjunt d'elements que formen part tots 
ells d'un mateix sistema, on la ciutat és espai per viure i conviure, espai de 
d'institució i comerç, i espai de formació i cultura, defineixen unes condicions 
privilegiades per que sigui present el concepte de "ciutat" en majúscula, 
amb les seva complexitat formal i funcional que caldria requerir a qualsevol 
ecosistema urbà. Un espai correctament habitat, amb una densitat raonable, 
ben dotat de serveis, equipaments i espais lliures i amb una bona qualitat en 
l'espai públic, que posi l'atenció als més desfavorits socialment i als més 
dèbils sociològicament. 

- El casc antic com espai d'oportunitat. Oportunitat de desenvolupar un 
projecte de futur que possibiliti reafirmar el gust per viure a la ciutat, espai 
per excel·lència de convivència ciutadana, que posi en valor la ciutat 
compacta i social, d'intercanvi en tots els sentits i en totes les seves 
expressions. El programa per la recuperació integral del casc antic de 
Tortosa, serà una oportunitat de confirmar l'estratègia del resituament i 
reposicionament del casc antic com a centre de la ciutat, ja plantejat en el 
mateix Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, on des de una altra òptica i 
lògica es situen els components externs que han d'afavorir el reequilibri en la 
seva dimensió i estructura global, amb la localització d'un nou pont aigües 
amunt del casc antic i la implantació d'un equipament de referència 
municipal com es el pavelló i recinte firal en els terrenys propers de l'horta 
de Pimpí, situat veïns al barri de Remolins, i que tot i no estar inclosos en 
aquest Pla Integral, si constitueixen una altra prat significativa del casc antic   

La proposta d'intervenció integral de l'àrea d'especial atenció urbana del casc 
antic de Tortosa es materialitza en quatre grans eixos estructuradors que 
contenen els diferents camps d'actuació que es recullen en la llei de barris: 
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1. URBANITZACIÓ. La urbanització de l'espai públic, es el primer element bàsic 
de la qualitat urbana. En els carrers i les places es on es produeix per 
excel·lència el lloc de contacte i d'intercanvi, de la vida social i cívica del 
barri. La qualitat de l'espai públic suposa atenció preferent a la gent gran, 
amb majors dificultats de mobilitat, atenció a la equitat de gènere i a la 
infància i joventut, per que és en el carrer on poden trobar l'espai més 
adequat pel joc i la relació. La urbanització prendrà diferents formes i 
comprendrà actuacions sobre els principals carrers estructuradors del casc 
antic, així com els carrers de complement dels anteriors, i també en el 
programa sobre la urbanització de totes les places així com en els parcs i 
espais lliures del casc antic. La urbanització comprendrà la realització, en 
general, de seccions úniques del la caixa viària, evitant desnivells, amb una 
atenció preferent a la mobilitat del vianant, que ha de ser l'actor principal de 
la renovació del centre històric. 

2. EQUIPAMENTS. La construcció d'uns edificis destinats específicament a 
l'atenció de les persones del casc antic, i més concretament als col·lectius 
que presenten majors necessitats, segons els estudis socials realitzats, i de 
forma més concreta a la l'atenció a la gent gran, a la dona, als més petits 
que conformen la infància i la joventut i als col·lectius en processos de 
marginació. La construcció d'espais d'atenció social i d'integració col·lectiva 
suposarà la possibilitat d'atendre amb major qualitat les deficiències 
existents i al mateix temps comportarà la disponibilitat d'uns espais de 
trobada, de relació i manifestació cultural que mostrin la gran riquesa del 
centre històric de la ciutat de Tortosa. L'acció sobre els equipaments, té en 
especial la finalitat de tornar al centre la condició d'espai de referència del 
conjunt de la ciutat, un territori que recuperi el seu rol de centre respecte 
les dinàmiques econòmiques i socials de la resta de territori municipal. 

3. HABITABILITAT. La recuperació del casc antic passa principalment per 
recuperar la seva condició de ser un bon lloc per viure. El casc antic no pot 
ser tan sols un centre institucional, cultural o comercial, és en primera 
instància un lloc per viure en qualitat, i per això és necessari que a la 
condició de valor de posició i patrimoni, que ja té per sí mateix, s'hi afegeixi 
el component de la qualitat de les condicions de vida sobre aquest espai. Les 
cases dels centre històric han de tenir dimensió suficient, llum adequada, 
ventilació generosa i desenvolupament de programes funcionals 
d'habitatge normals, que permetin plantejar l'opció de viure en el casc antic 
com una opció més respecte les altres opcions que pot oferir la resta de la 
ciutat. Es per això que amb l'eix de l'habitabilitat s'inclouran un a sèrie 
d'accions encaminades a l'adquisició de sòl i per obtenir majors espais lliures i 
programes complementaris del decret de rehabilitació que afavoreixin les 
inversions en habitatge per viure en el centre històric. 

4. COHESIÓ SOCIAL I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA. Cohesió social i dinamització 
econòmica, són els eixos primaris de l'actuació sobre el centre, i els que amb 
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una major celeritat es poden aplicar ja que no depenen de l'execució de 
processos previs com projectes, o expedients urbanístics de duració més o 
menys dilatada en el temps. Les accions sobre la cohesió social aniran 
encaminades al conjunt de la població del casc antic i de forma més 
particular als grups o col·lectius més necessitats d'atenció i que representen 
diferents cares de la marginació o de l'exclusió social. La dinamització 
econòmica i per extensió la millora urbanística anirà fonamentalment 
encaminada als programes d'atenció al comerç, als plans de foment de 
l'acció cultural i turística sobre el centre, que comprendran programes de 
foment i difusió de la realitat del casc antic i dels seus valors, amb l'objecte 
de donar un impuls concentrat en el període dels propers quatre anys de 
forma que en aquest termini de temps, es pugui reorientar la situació de 
marginalitat actual, conscients que una intensitat d'aquestes accions 
coordinades amb la resta de les accions que es detallen més endavant ha 
d'aconseguir una manifesta transformació de l'espai físic i social del centre 
històric. 

  

3.2. 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 
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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 

  

 

 

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 
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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. 

 

 

3.3. 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. 
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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 
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  
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3.3.1. 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 
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 
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superior en el passeig de ronda del castell, han de garantir una major 
permeabilitat del barri. 

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 
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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, 
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. 

 

  

3.3.2. 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 

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 
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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. 

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. 

3.3.3. 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. 
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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 
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, 
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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. 

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 
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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 
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 
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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: 

 

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 
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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. 

 

   
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, 
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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 
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 
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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 
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. 
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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 
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. 
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3. L'illa de l’eixample de Remolins. 

Anomenem illa de l’eixample de Remolins, a l'illa delimitada pels carrers 
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. 

3.4. LA REGULACIÓ NORMATIVA DE LA NOVA EDIFICACIÓ 

3.4.1. 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  
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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 
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. 

 

  

3.4.2. 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
(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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3.5. 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. 
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4. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Com s’ha exposat amb anterioritat, respecte de la tramitació de la modificació 
dels instruments de planejament urbanístic, l’article 117.3 del RLU estableix que 
en aquest cas no són obligatòries les actuacions assenyalades en els punts b i c de 
l’article 101 del mateix RLU sobre l’aprovació i publicació del programa de 
participació ciutadana i la subjecció a informació pública de l’avanç de 
l’instrument de planejament. 

Per una altra part el contingut de la present modificació puntual s'ajusta al 
resultat del concurs públic convocat per l’elaboració d'aquest treballs i el 
resultat d'aquest concurs públic ha estat exposat al públic conjuntament amb les 
altres propostes que es varen presentar i divulgada la proposta guanyadora pels 
diferents mitjans de comunicació presents a les Terres de l'Ebre, pel que es pot 
considerar aquests acte, com una difusió i foment de la participació ciutadana 
que exigeix la legislació vigent respecte la tramitació dels instruments 
urbanístics. 
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5. JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DEL DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE 

Respecte a la justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament 
urbanístic sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic que són 
objecte del planejament que ara es tramita, cal esmentar el següent: 

a) La Modificació que ara es tramita és coherent amb el concepte de 
desenvolupament sostenible contingut en l’article 3 del TRLU i, de forma més 
particular, en els seus punts 1 i 2: 

- 1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització 

racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de 

creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, 

arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les 

generacions presents i futures. 

La present Modificació compleix amb els principis anteriors ja que es tracta 
d’una modificació que redistribueix les superfícies destinades a espais lliures 
i les destinades a usos residencials pel planejament general, resituant les 
noves edificacions en coherència i amb criteri d’integració en la resta del 
teixit històric de la ciutat del que en forma parta. 

Els sòls qualificats de zones verdes es redistribueix amb l’objecte de crear 
espais lliures amb més coherència dins l’estructura urbana que defineix el 
model de ciutat i que contribueixin a reforçar l’eix cívic que ha de ser el nou 
carrer del Mig. 

L'increment de sostre que es proposa en la present modificació puntual es 
cobreix amb la major aportació de zones verdes i espais lliures respecte les 
que s’establien en el  planejament general 

- 2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, 

comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la 

dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i 

la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida 

tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment 

eficient.  

La present Modificació és coherent amb l’anterior enunciat, ja que proposa la 
definició d’un espai de diversitat social, una ordenació que permeti millorar 
els dèficits i la qualitat urbana i social actual, redissenyant les reserves de sòl 
per a sistemes públics i la reurbanització i millora dels espais lliures 
existents. 

b) La Modificació que ara es tramita s'ajusta a les directrius per al planejament 
urbanístic contingudes en l’article 9 del TRLU i, de forma més particular, en els 
seus punts 1 i 3, que es reprodueixen a continuació. Altrament els apartats 2, 5 i 
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6 del mateix article no són d’aplicació en aquest cas ja que fan referència a 
qüestions que no s’afecten en la present Modificació puntual (urbanització de 
zones inundables o de risc, urbanització de terrenys forestals o paisatgístics 
cremats, etc...): 

1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar 

perquè les determinacions i l’execució del planejament urbanístic permetin 

assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells 

adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront 

dels riscs naturals i tecnològics. 

3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès 

especial, el sòl d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels 

municipis, i ha d’incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i 

les instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de 

construir i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter 

històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l’entorn. 

7. Les administracions urbanístiques han de vetllar perquè la distribució en el 

territori dels àmbits destinats a espais lliures i a equipaments s’ajusti a criteris 

que en garanteixin la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat 
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6. MESURES ADOPTADES PER FACILITAR L’ASSOLIMENT D’UNA 
MOBILITAT SOSTENIBLE 

L'actual legislació urbanística a Catalunya (la Llei d’urbanisme de Catalunya i el 
seu corresponent Reglament), estableix la necessitat de justificar en la memòria 
dels documents de planejament urbanístic general les mesures adoptades per 
facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible. 

La present Modificació puntual és coherent amb els principis i objectius de la Llei 
9/2003, de 13 de juny de la mobilitat, pel que fa a l’aplicació de mesures per a 
facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible. 

Per mobilitat sostenible la mateixa Llei estableix que és aquella que se satisfà en 
un temps i amb un cost raonables i que minimitza els efectes negatius sobre 
l’entorn i la qualitat de vida de les persones. Els criteris que inspiren 
l’esmentada Llei, i que poden ser aplicats en la present Modificació puntual, són: 

- La recerca d’un model de desenvolupament sostenible que permeti als 
ciutadans un alt nivell de qualitat de vida sense comprometre els recursos de 
les generacions futures. 

- La visió global de la mobilitat com un sistema que prioritza els sistemes de 
transport més sostenibles, com ara el transport públic o anar a peu o amb 
bicicleta, sense renunciar a la complementarietat del transport privat. 

- La intermodalitat com a principi per a cercar la màxima eficiència en 
l’aprofitament dels recursos de transport. 

- La seguretat integral de les persones i el respecte al medi i als seus valors. 

- La minimització del consum de recursos energètics i d’ocupació de sòl. 

Els objectius generals que inspiren la Llei de la mobilitat i que la Modificació 
puntual integra, fan referència al següent: 

a) Integrar les polítiques de desenvolupament urbà i econòmic i les polítiques 
de mobilitat de manera que es minimitzin els desplaçaments habituals i es 
garanteixin plenament l’accessibilitat als llocs de treball, a les residències i 
als punts d’interès cultural, social, sanitari, formatiu o lúdic, amb el mínim 
impacte ambiental possible i de la manera més segura possible. 

b) Planificar la mobilitat prenent com a base la prioritat dels sistemes de 
transport públic i col·lectiu i altres sistemes de transport de baix impacte, 
com els desplaçaments a peu, amb bicicleta i amb altres mitjans que no 
consumeixin combustibles fòssils. 

c) Promoure i protegir els mitjans de transport més ecològics, entre els quals 
els de tracció no mecànica, com anar a peu o amb bicicleta, d’una manera 
especial en el medi urbà, i desincentivar els mitjans de transport menys 
ecològics. 

d) Disminuir la congestió de les zones urbanes per mitjà de mesures 
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incentivadores i de foment de l’ús del transport públic i per mitjà 
d’actuacions dissuasives de la utilització del vehicle privat als centres de les 
ciutats. 

e) Promoure la construcció d’aparcaments dissuasius per a automòbils, 
motocicletes i bicicletes a les estacions de tren i autobús i a les parades 
principals d’autobús per tal d’afavorir l’intercanvi modal, i als accessos a les 
ciutats, amb capacitat suficient, en ambdós casos, per a atendre la demanda 
dels usuaris i amb un preu d’aparcament, si n’hi ha, adequat a llur finalitat. 

Els anteriors criteris i objectius estan plenament integrats en la present 
Modificació puntual en la mesura en que la mateixa estableix un conjunt de 
criteris, objectius i solucions generals coherents amb les de la Llei de la 
mobilitat, com són els següents: 

- Es tracta d’una Modificació que fa una aposta per un model de ciutat 
compacta i diversa, on es minimitzen les distàncies i els recorreguts al seu 
interior i s’optimitza el consum de sòl. 

- La Modificació fa una aposta clara per la qualitat de l'espai públic en 
general i en particular de l’espai carrer, que afavoreixi els desplaçaments a 
peu i en bicicleta. 

- La present Modificació, presenta un alt nivell d’autocontenció de la 
mobilitat obligada, en la mesura en què potencia l presència d'activitats en 
els principals espais del centre històric inclosos en la present modificació 
puntual, com són el carrer Santa Anna, Major de Sant Jaume i la plaça del 
Mig. 

- La Modificació es situa en un espai d’alta potencialitat urbana per estar 
situada al centre mateix del casc antic de Tortosa. 

- Respecte a la mobilitat rodada, l’actuació te com a objectiu reordenar 
l’espai públic amb una aposta clara per la pacificació del trànsit, amb domini 
dels carrers destinats als vianants i amb la concentració de l'aparcament en 
un únic espai central del barri, sota la plaça del Mig. 

 

Aquesta Modificació puntual del POUM de Tortosa, no comporta nova classificació 
de sòl urbà o urbanitzable per la qual cosa, en compliment de l’article 3 del 
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada no és procedent incorporar estudi de mobilitat generada. 

3.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a 
document independent, en els instruments d’ordenació territorial i 
urbanística següents: 

a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 

b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que 
comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. 
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No és necessari cap aportació econòmica al transport públic ja que la xarxa 
existent és suficient i de la present Modificació no es desprèn la generació de cap 
dèficit d’explotació del transport públic en superfície (annex 4 D 344/2006). 
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7. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

7.1. MARC LEGAL DE REFERÈNCIA. CONTINGUT 

D’acord amb l’article 59.3.d) del Text refós de la Llei d’urbanisme, la memòria 
justificativa dels plans d’ordenació urbanística municipal han d’incorporar un 
informe de sostenibilitat econòmica amb el contingut següent: 

- La justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos 
productius. 

- La ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances 
públiques de les administracions responsables de la implantació i el 
manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels 
serveis necessaris. 

7.2. SUFICIÈNCIA I ADEQUACIÓ DEL SÒL DESTINAT A USOS PRODUCTIUS 

Com ja s’ha dit en altres punts d’aquesta Memòria, és objectiu d’aquesta 
Modificació puntual la reordenació dels espais que presenten una major nivell de 
degradació al barri de Sant Jaume de la ciutat de Tortosa. 

En el present cas la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius ve 
justificada per la inserció del barri de Sant Jaume en el context general de 
l'àmbit del casc antic de Tortosa, un espai altament residencial, però que 
presenta un equilibri significatiu pel que fa a les funcions residencials i 
productives en el seu interior, ja que per usos productius hem d'entendre que es 
fa referència a llocs de treball i metres quadrats de sostre destinats a activitats i 
usos diferents als de l’habitatge. En el conjunt l'actuació que es proposa, ja 
reserva una determinada quantitat del sostre de nova implantació destinada a 
usos no residencials i la localització dels mateixos, es realitza sobre els espais 
públics més significatius de l'àmbit delimitat com son el carrer Sant Anna, Major 
de Sant Jaume i la plaça del Mig. 

7.3. PONDERACIÓ DE L’IMPACTE DE LES ACTUACIONS PREVISTES 

Tot seguit s’avalua l’import de les despeses de manteniment del sistema viari i 
dels espais lliures i els ingressos que, en termes de l'Impost de Béns Inmobles 
(d'ara endavant, IBI), pot reportar per a l’Ajuntament de Tortosa el total de les 
actuacions previstes. 
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Hipòtesi de les despeses de manteniment de les actuacions previstes 

L'execució del conjunt de les actuacions previstes per la Modificació puntual del 
POUM de Tortosa al barri de Sant Jaume, tant dels sòls existents com dels 
inclosos en els diferents polígons d’actuació, dona un balanç final de 5.557 m² de 
sòl destinat a parcs i jardins i de 5.780 m² de sòl destinat a vialitat. 

No obstant això, es tracta de sòls que, majoritàriament, ja són actualment de 
titularitat pública i dels quals el seu manteniment ja corre a càrrec de 
l’Ajuntament de Tortosa. Cal preveure, docs, que les despeses de manteniment 
del total d’espais públics inclosos en l’àmbit no augmentarà significativament les 
despeses que ja suposaven en l'actualitat per l’administració pública. 

Hipòtesi d’ingressos de les actuacions previstes 

El cost del manteniment dels nous espais lliures i vialitat que es generen en la 
nova actuació tindran un manteniment que, entre d’altres fons d’ingressos, 
procediran de la recaptació en concepte d'IBI que l'Ajuntament de Tortosa 
recaptarà de les noves construccions (no es comptabilitzen en aquest cas l'import 
de les llicències, ni dels possibles impostos d’activitat a instal·lar, ni altres taxes 
o càrrecs que puguin generar noves aportacions a l’administració municipal). 

La Modificació puntual generarà en els tres polígons d’actuació un sostre total de  
7.036 m2 de sostre dels que 6.168 seran residencials i 868 m2 de sostre seran no 
residencial i dels sostre residencial cal considera com a sostres de nova 
implantació 2.915 m2 que comportaran un increment en la recaptació de l’IBI 
respecte al que es recapta en l'actualitat per aquests immobles. Aquests nous 
ingressos cobriran, de forma suficient, el petit augment de la despesa de 
manteniment prevista. 

 

Així doncs, podem confirmar que l’import de les despeses de manteniment del 
sistema viari i dels espais lliures de les actuacions previstes per la Modificació 
puntual del POUM de Tortosa al barri de Sant Jaume, serà inferior als ingressos 
que reportaran a l’Ajuntament de Tortosa en termes de recaptació de IBI 
garantint, per tant, la seva viabilitat econòmica. 
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8. JUSTIFICACIÓ D’ALTRES REQUERIMENTS 

L’article 96 del TRLU determina que la modificació de les figures de planejament 
urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, 
amb les excepcions que s’estableixen a l’article 117.3 del RLU, i les 
particularitats establertes en el propi article 96 del TRLU i en els articles 97 a 
100 del mateix text legal, en allò que els hi sigui d’aplicació. 

En tant que la Modificació puntual del POUM de Tortosa al barri de Sant Jaume 
comporta un lleuger augment del sostre edificable (poc més del 10% del sostre 
actualment vigent) caldrà donar compliment als requeriments següents: 

8.1. NECESSITAT, OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ 

D’acord amb l’article 97.1 del TRLU, les modificacions de planejament general 
han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la 
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. 

La justificació d’aquesta la Modificació puntual del POUM de Tortosa al barri de 
Sant Jaume, es fonamenta essencialment allò que es recull a l'apartat 1.3 sobre 
la 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. 

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 
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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. 

8.2. JUSTIFICACIÓ DE LA PROJECCIÓ ADEQUADA DELS INTERESSOS PÚBLICS 

Altrament el mateix article 97.2 del TRLU estableix els casos que es considera 
que no hi ha una projecció adequada dels interessos públics, entre altres, en els 
supòsits següents: 

Primer. Quan no es dóna un compliment adequat a les exigències que estableix 

l’article 98.1 amb relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels 

espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel 

planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals. 

Segon. Quan en un àmbit d’actuació urbanística es redueix la superfície dels sòls 

qualificats de sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics 

en compliment dels estàndards mínims legals, llevat que la qualificació de sistema 

d’equipament se substitueixi per la d’habitatge dotacional públic, amb els límits i 

les justificacions que estableix aquesta llei. 

Tercer. Quan es redueix, a nivell de l’àmbit del Pla, la superfície dels sòls 

qualificats d’equipaments de titularitat pública sense que quedi acreditada la 

suficiència dels equipaments previstos o existents, ni la concurrència d’un interès 

públic prevalent de destinar els sòls a un altre sistema urbanístic públic. 

Quart. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de 

titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments de sòls de pitjor 

qualitat o funcionalitat per a la implantació dels usos propis d’aquesta 

qualificació. 

Cinquè. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de 

sòls que ja són de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments 

d’altres sòls de titularitat privada, sense que la modificació garanteixi la 

titularitat pública dels sòls abans que la modificació sigui executiva. 
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Al respecte dels diferents supòsits assenyalats en la legislació vigent respecte la 
justificació de la projecció adequada dels interessos públics en la present 
modificació puntual, es justifiquen a continuació els diferents supòsits: 

 

Primer. Manteniment de la superfície i funcionalitat de les zones verdes 

D’acord amb l’article 98 del TRLU, les modificacions de planejament general que 
alteren la zonificació dels espais lliures han de garantir el manteniment de la 
superfície i la funcionalitat dels sistemes objectes de la modificació. 

En el cas de la Modificació puntual del POUM de Tortosa al barri de Sant Jaume, 
és clar que el total de sòl qualificat com a sistema d’espais lliures que es 
proposa, no tant sols manté la seva superfície sinó que s’augmenta. 

En concret, la Modificació puntual comporta un increment de 1.367 m² de sòl 
qualificat dins del sistema d’espais lliures dins de l’àmbit, passant dels 4.388 m² 
de sòl (en els que s’inclouen els espais lliures vigents en el POUM, més els 
necessaris per garantir la cobertura dels increments de sostres que en aquesta 
modificació es proposen) a 5.755 m², tal i com s’especifica en les imatges i el 
quadre següents: 

 

Superfícies de sòl públic segons requeriments 1/2010 TRLU. Article 100.1 increment 
sostre 

reserves 
espais públics 
necessàries 

 
reserves 

espais públics 
proposats 

cobertura 

Espais lliures      

20 m² per cada 100m² increment sostre residencial 1.000 200    

5 m² per cada 100m² increment sostre altres usos 868 43    

Espais lliures existents en el planejament vigent   4.144      

Total espais lliures  4.388  5.755 1.367 

 

Al respecte de la posició i funcionalitat dels espais lliures vigents, la Modificació 
comporta una millora significativa pel que fa a la posició dels espais lliures 
concentrant-se principalment en la plaça del Mig i definint conjuntament amb 
l'equipament i les arquitectures del seu entorn un nou espai de referència al barri 
de Sant Jaume. 

 

Segon. Manteniment dels sòls públics d'espais lliures i equipaments 

En la modificació que es tramita es manté la superfície total dels espais públics 
destinats a equipament i espais lliure, d'acord amb el que s’adjunta en el quadre 
següent: 
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Superfícies de sòl públic segons requeriments 1/2010 TRLU. Article 100.1 increment 
sostre 

reserves 
espais públics 
necessàries 

reserves 
espais públics 

proposats 
cobertura 

Espais lliures     

20 m² per cada 100m² increment sostre residencial 1.000 200   

5 m² per cada 100m² increment sostre altres usos 868 43   

Espais lliures existents en el planejament vigent   4.144     

Total espais lliures  4.388 5.755 1.367 

Equipaments     

Equipaments existents   1.732     

Total equipaments  1.732 367 -1.365 

     

TOTAL DESTINAT A SISTEMES DE SÒL PÚBLICS   6.120 6.122 2 

 

En el conjunt de l'actuació proposada es manté la superfície total de sòls públics 
destinats a espais lliures i equipaments ja que al total de 6.120 m2 de sòl que 
sumarien els sòls vigents per aquestes qualificacions, més l'increment necessari 
per la major aportació de zones verdes en relació a l'increment dels sostres 
residencials i d'activitat que en la modificació es proposen, el conjunt de sòls 
públics destinats a espais lliures i equipaments d'aquesta modificació puntual és 
de 6.122 m2, mantenint així la totalitat d'aquest tipus de sòls. 

La major part del sòl públic que ara es destina a espais lliures, és en gran part el 
canvi de qualificació que es proposa pels sòls destinats a equipaments públics, ja 
que l'actual escola es substitueix per un nou equipament, més d'acord amb la 
trama urbana del barri i que pugui fer les funcions de relació i intercanvi que li 
corresponen a una peça de sòl d'aquestes característiques. 

 

Tercer. Respecte la reducció dels sòls qualificats d'equipament públic 

La present modificació puntual estableix una reducció del sòl destinat a a 
sistema d'equipaments, establint per aquest sòl una nova localització, un nou 
dimensionat i un destí diferent respecte aquest sòl. 

Al respecte d'aquest canvi en els documents d'informació i en la memòria social, 
s’avalua la funció i posició que els sòls de l’escola de Remolins, suposen en el 
conjunt del barri, un espai que antigament era ocupat pel convent dels Trinitaris, 
que posteriorment va fer les funcions de presó i que en l’apoca de la postguerra, 
l'actuació del servei de Regions Devastades, convertí finalment en un espai 
escolar, en una peça de sòl insuficient per aquesta funció, en un espai que 
separa en dues parts el barri i amb poques possibilitat de desenvolupar una 
funció escolar d’integració i formació normalitzades, en un context pedagògic 
general de la ciutat, per la qual cosa es considera més adequat el trasllat de 
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l’escola en un altre emplaçament, amb una major dimensió de sòl i en el que es 
pugui desenvolupar un programa de dues línies amb les corresponents 
instal·lacions associades a aquest nou centre escolar. 

La modificació en determina doncs la necessitat de la ubicació d'un nou 
emplaçament per aquest equipament, no obstant i donat l'abast territorial de la 
modificació, la reubicació no és possible dins d'aquest mateix àmbit i és per 
aquesta raó que el polígon d’actuació carrer del Mig sud PA-03, que integrament 
es delimita sobre els sòls de l’escola de Remolins, n’estableix un règim transitori 
específic per la seva potencials execució i que es transcriu a continuació: 

L’afectació dels terrenys inclosos en aquest polígon d’actuació a les qualificacions 

de sòl que en el mateix s'estableixen, sòls serà efectiva en el moment en el que es 

garanteixi el trasllat de l'actual centre docent en un indret adequat per a la 

funcionalitat dels serveis d’ensenyament al barri d Remolins. 

De tal manera que fins que no és compleixi aquesta condició, es mantindrà el sòl 
destinat a la funció docent i es mantindrà l’escola en el seu emplaçament actual. 

El nou equipament previst, es tracta d'un equipament més central en la seva 
posició, millor dimensionat en coherència amb les condicions del lloc i amb un 
destí de major espectre tant de funcions com d’usuaris i per tant amb una 
finalitat més coherent amb els objectius que es plantegen en aquesta 
modificació puntual del POUM de Tortosa al barri de Sant Jaume. 

 

Quart. Respecte la qualitat i funcionalitat del sòl destinat a equipament 

La qualitat i la funcionalitat del nou equipament, queden àmpliament justificats 
a l'apartat 3.3.2. de la memòria d'aquesta modificació puntual, sobre 
l’habitabilitat diversa en el carrer del Mig, en el que entre altres qüestions 
s’afirma el següent:  

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 de 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 nova 

urbanitat. Per la seva part, l’escola de Remolins, que actualment està qualificada 
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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. 

 

Cinquè: Respecte el canvi de titularitat dels equipaments 

Aquest supòsit no es dona en la present modificació puntual  

8.3. INCREMENT DE LES RESERVES PER A SISTEMES URBANÍSTICS 

D’acord amb l’article 100 del TRLU, les modificacions de planejament urbanístic 
que comportin un increment de sostre edificable en sòl urbà, han de preveure 
una reserva mínima per a zones verdes i espais lliures públics de 20 m² per cada 
100 m² de sostre residencial i de 5 m² per cada 100 m² de sostre d’altres usos, 
en el cas de sòl urbanitzable, requereixen un increment de les reserves per a 
sistemes urbanístics. A més, si cal, cal reservar sòl per a equipaments públics en 
la quantitat adequada per fer front als requeriments que deriven de la 
modificació. 

En tant que aquesta Modificació puntual  del POUM de Tortosa al barri de Sant 
Jaume, suposa un increment del sostre residencial i no residencial, l’hi és 
d’aplicació aquest requeriment. 

En concret, la Modificació puntual comporta un increment de 1.000 m² de sostre  
residencial i 868 m² de sostre no residencial dins de l’àmbit, passant dels 20.529 
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m² residencials a 21.529 m² pel que fa als sostres residencial i establint una 
assignació específica de sostres no residencials de 868 m², on el planejament 
vigent no establia cap diferenciació, tal i com s’especifica en els quadres 
següents: 

 

 Planejament 
vigent 

Modificació que 
es proposa Increment 

edificabilitat residencial total (m²) 20.529 21.529 1.000 

edificabilitat no residencial (m²)  868 868 

edificabilitat TOTAL (m²) 20.529 22.397 1.868 

 

Per aplicació de l’article 100.3 li correspon augmentar els sòls destinats a zones 
verdes i espais lliures en 200 m² per l'increment del sostre residencial i en 43 m2 
per l'increment de sostre no residencial el que suma un total de 243 m2 de sòls 
destinat a espais lliures per aquests increments d'edificabilitat. 

Tal i com s’ha explicat en el punt 8.2 d’aquesta Memòria justificativa, la present 
Modificació puntual, cobreix àmpliament aquest necessari increment pel que fa 
al sistema dels espais lliures. 

En quant a la reserva de sòl destinat a equipaments públics no és considera 
necessària, ja que la modificació pel que fa als equipaments ja està justificada 
en els apartats anteriors i pel fet de la poca significació que aquests sostre 
(aproximadament 10 habitatges de més) significaran pel conjunt del barri. 
Altrament i pel que fa als sòls destinats a equipaments, cal recordar que el 
conjunt del casc antic de Tortosa, amb una gran presència de sòls destinats a 
equipaments tal vegada sigui del centres històrics de Catalunya on hi ha un 
percentatge més gran de sòl destinat a aquest sistema de sòls públics, tal i com 
es va manifestar i avaluar en motiu del projecte presentat al projecte de la llei 
de barris, en el que es manifestava que al centre històric, quasi be 1 de cada 3 
m2 de sòl, sense contar la vialitat, era destinat a equipaments públics, estant 
més que coberta la necessitats dels seus residents en tots els aspecte i funcions 
dels equipaments públics. 

Així doncs, queda prou justificat el compliment d’aquest requeriment legal. 

8.4. IDENTIFICACIÓ DELS TITULARS DE LES FINQUES INCLOSES EN L’ÀMBIT DE 
LA MODIFICACIÓ 

L’article 99 del TRLU especifica que aquelles modificacions puntuals que 
comportin un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o 
de la intensitat de l’ús industrial o la transformació dels usos, han d’incloure una 
relació de les persones propietàries o titulars d’altres drets sobre les finques 
afectades. 
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A aquest efecte, aquesta Memòria adjunta com a document Annex 3 la 
identificació que consta en el cadastre de la ciutat de Tortosa de les persones 
propietàries o titulars de drets sobre les finques incloses dins de l'àmbit de la 
Modificació puntual del POUM de Tortosa al barri de Sant Jaume, durant els cinc 
anys anteriors a l'inici del procediment de modificació. 
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III. MEMÒRIA SOCIAL 
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S’adjunta a continuació la documentació de l'informe de diagnosi social a la zona 
de Sant Jaume elaborat per la consultora Vincle, empresa de serveis a la persona 
i a la comunitat, elaborat amb motiu del concurs públic per l'adjudicació dels 
treballs de la present modificació puntual i que constitueixen la base l’anàlisi 
socioeconòmic de la població d'aquesta memòria social. D'aquesta documentació, 
general pel barri de Remolins i el barri de Sant Jaume, s'en transcriu la part més 
significativa corresponent a aquest darrer barri. Finalment i en coherència a la 
documentació que s’acompanya, es justifica la reserva de sostre que respecte el 
sostre de nova implantació residencial s'estableix en la present modificació 
puntual. 

 

1. PRESENTACIÓ I METODOLOGIA DE TREBALL 

El barri de Remolins i la subzona de Sant Jaume forma part de l’extens barri 
històric de Tortosa, la zona de la ciutat que ha patit menys transformacions 
urbanístiques en els darrers anys.  

El barri presenta força similituds amb d’altres centres històrics de ciutats petites 
o mitjanes. Així Remolins es pot caracteritzar per: 

- La història i la geografia  ha condicionat com és el barri, diferenciant-lo i 
enfortint-ne la identitat pròpia.  

- La degradació arquitectònica i en certa mesura social que ha viscut el barri 
en els darrers anys l’han configurat com un espai poc integrat en la trama 
urbana; desordenat; i en una situació d’indecisió urbanística.  

- L’envelliment de la població, així com la substitució dels antics residents 
per habitants amb pitjors condicions socials i econòmiques, han generat una 
manca d’inversions en moltes de les propietats, alhora que una sensació 
d’indefensió ciutadana i d’oblit administratiu,  que si bé no es corresponen 
totalment amb la realitat, tendeixen a romandre en l’imaginari col·lectiu.  

 

Metodologia de treball  

Aproximació a la zona de Sant Jaume  

En un primer moment l’estudi diagnòstic sobre la zona de Sant Jaume es va basar 
en l’elaboració d’unes primeres dades estadístiques de caràcter general sobre la 
població que viu en aquesta zona, així com en entrevistes a agents implicats al 
territori o bé agents informats sobre la zona, -la seva població, la seva història, 
etc. Per altra banda les observacions que es van realitzar sobre el terreny van 
servir per complementar les informacions disponibles.  

En aquesta primera fase es van entrevistar un total d’onze persones entre tècnics 
de l’àmbit sanitari, social i comunitari i veïns participants d’entitats del barri. 
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També cal agrair la col·laboració d’altres tècnics de l’ajuntament que han fet 
tasques de suport al territori.   

Si bé com a fase inicial de l’estudi aquestes informacions recullen prou 
adequadament les principals característiques de Sant Jaume, cal senyalar que les 
tres fonts d’informacions sobre la zona presenten algunes limitacions.   

Per una banda, per bé que les dades quantitatives que ens aporta el padró 
d’habitants del municipi i d’algunes àrees del mateix ajuntament (educació, 
serveis socials, etc.) són crucials per obtenir un coneixement quantitatiu 
(numèric) de la població que viu a la zona de Sant Jaume, només es poden 
considerar aproximacions a la població que realment viu –actualment- a la zona. 
Segons se’ns ha manifestat des dels mateixos tècnics consultats, en tractar-se 
d’una zona tant degrada de la ciutat, l’empadronament acostuma a ser poc 
ajustat a la realitat, ja que els enderrocs d’algunes parcel·les o l’abandó dels 
habitatges són situacions que es donen amb freqüència i que dificulten 
l’actualització del padró. El fet que algunes famílies hagin viscut molts anys en 
situació d’ocupació irregular dels habitatges també pot haver afavorit la 
inexactitud de les informacions. Per altra banda l’arribada de població immigrant 
en situació irregular pot haver condicionat l’empadronament, sigui perquè ha 
sobredimensionat la població que viu a la zona o per tot el contrari.   

En definitiva les dificultats que habitualment té l’anàlisi de les dades del padró 
s’hi sumen una sèrie de factors propis de la zona d’estudi i de la població que hi 
viu que han de relativitzar encara més les dades del padró.   

Conjuntament a aquestes dades les informacions presentades en aquest informe 
sorgeixen d’entrevistes realitzades a agents que són clau al territori; bé perquè 
representen una part de la opinió i les valoracions dels veïns/es de la zona 
(associació de veïns, AMPA CAEP Remolins), bé perquè intervenen des d’un punt 
de vista social al barri i per tant coneixen les famílies (Caritas diocesana; serveis 
socials de l’ajuntament; etc.) o perquè poden aportar un coneixement general de 
la història i la idiosincràsia de la zona de Sant Jaume i del barri de Remolins 
(Festa del Renaixement). Aquest conjunt d’informacions són molt valuoses pel 
present estudi, si bé cal tenir en compte que es tracta d’unes informacions de 
tipus qualitatiu. Per tant estan subjectes a les percepcions i les valoracions 
subjectives de les persones a qui s’entrevista; a les diferències en el grau 
d’informació sobre el territori que té cadascú dels entrevistats; als possibles 
interessos que pot representar cada entrevistat, entre molts d’altres 
condicionaments.  

Un altre part de la informació és la pròpia observació i valoració que s’ha fet des 
de l’equip de Vincle. Aquesta visió presenta l’avantatge de no tenir associats 
interessos o valoracions prèvies sobre Sant Jaume, cosa que permet realitzar una 
anàlisi menys mediatitzada. Per altra banda, però, el desconeixement previ de la 
zona també pot limitar algunes interpretacions. En definitiva doncs, el present 
informe i les conclusions que es presenten al final són la unió de les informacions 
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recollides des d’aquests tres punts de vista i que ajuden a dibuixar una primera 
imatge de la zona d’intervenció pel que fa als factors sociocomunitaris.  

 

Aprofundiment en el coneixement de les famílies  

El treball de camp en base a enquestes/entrevistes a la població resident 
constitueix una font principal d’informació respecte de la realitat social que 
presentem en aquest informe. L’anàlisi ofereix una representació de la situació i 
opinió de la població en el moment present. 

En aquest sentit, l’estudi de les condicions d’habitatge i la satisfacció residencial 
han estat tractats d’una manera transversal durant tot l’informe.   

Els objectius d’aquest treball de camp amb els residents han estat:  

- Identificar el total de residents de la zona afectada.  

- Conèixer les condicions d’habitabilitat i el grau d’arrelament.  

- Avaluar les situacions d’autonomia i dependència de cada unitat familiar.  

- Sistematitzar i relacionar el conjunt de dades per poder considerar les 
principals qüestions que caldrà atendre, en el procés de remodelació 
urbanística.  

- Orientar la presa de decisions. 

2. SANT JAUME CARACTERÍSTIQUES I ENTITAT PRÒPIA  

Segons la divisió administrativa de la ciutat de Tortosa, Sant Jaume constitueix 
un barri de la ciutat, amb unes fronteres clares i per tant diferenciat de la resta 
de barris del seu voltant. Des d'un punt de vista social, però, més aviat es 
tractaria d'una zona del barri de Remolins. De fet es tracta d’una àrea petita de 
la ciutat, on no hi ha comerços, ni vida al carrer, amb un entramat de carrers 
petits i en unes condicions molt degradades que fa inviable qualsevol dinàmica 
comunitària (no es veuen grups de gent parlant al carrer, nens jugant, botigues 
de barri, bars o altres punts de trobada). Tampoc es tracta d’una zona que tingui 
una identitat pròpia, per les informacions que s’han recollit ningú s’identifica 
com a veí del barri de Sant Jaume, sinó que són veïns de Remolins. Els ciutadans 
de Tortosa -que no són de la zona- desconeixen l’existència de Sant Jaume (o 
que el nom identifiqui un barri de la ciutat); i si en coneixen l’existència són 
incapaços de delimitar exactament les seves fronteres.  

Remolins és un barri de la ciutat de Tortosa, al nord del nucli antic. Antigament 
també se solia anomenar el barri de Sant Jaume per la presència de l’església 
parroquial de Sant Jaume, fundada al segle XI.   

La població que ha viscut tradicionalment en aquesta zona de la ciutat no es 
diferencia massa de la població de la resta de Remolins, ni per l’origen, ni pels 
treballs que realitzava, ni per la identificació com a veïns de Remolins. Si bé es 



III. MEMÒRIA SOCIAL 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE TORTOSA EN EL BARRI DE SANT JAUME. APROVACIÓ INICIAL. 108 

tracta d’una zona on “des de sempre” hi ha hagut més presència de població 
gitana, veïns que estaven del tot integrats al barri, per bé que tenien (i tenen) 
un sistema de vida diferenciat de la resta de la població. La diferència 
fonamental que avui en dia es pot destacar de la zona de Sant Jaume respecte el 
barri de Remolins és la visible degradació física dels edificis i els carrers. I 
precisament aquesta diferència (la situació de degradació física) és una de les 
raons per les quals no es pot parlar d’un barri.   

Si s’analitza l’estructura de Sant Jaume, es pot veure com les cases que queden 
a la frontera entre Remolins i Sant Jaume tenen la façana i la porteria d’accés de 
cara a Remolins, deixant la zona de Sant Jaume a la part posterior de l’edifici. 
Un detall que pot fer força evident la continuïtat existent entre Remolins i Sant 
Jaume és la mateixa Plaça de Sant Jaume, on tres dels cantons de la plaça 
formen part de Remolins i un altre cantó forma part de Sant Jaume.  Per altra 
banda, observant els carrers que queden a l’interior del barri, es tracta de 
carrers molt estrets que fan una certa pujada i que per tant no sembla que hagin 
pogut ser mai una zona de comerç, ni de punt de trobada. Avui en dia, a més a 
bona part d’aquesta carrers no es permet l’accés per la perillositat que comporta 
la zona. Per últim la part posterior del barri limita amb el passeig de Ronda que 
voreja per baix el castell de Tortosa. Es tracta d’una zona de recent remodelació 
però solitària i on no es dóna cap tipus de vida veïnal. 
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El fet de no existir a la zona cap entitat o col·lectiu que dugui el nom de Sant 
Jaume i en canvi existir algunes entitats que duen el nom de Remolins, també 
indica que la identificació de barri correspon a Remolins i no a Sant Jaume.  

Una altra raó de pes és que l’associació de veïns de Remolins identifica que la 
zona de Sant Jaume forma part del seu barri. Per últim l’escola que queda al vell 
mig de Sant Jaume duu el nom de CAEP Remolins, cosa que indica també una 
continuïtat entre una i altra zona de la ciutat.  

En definitiva, doncs, la present diagnosi social se centrarà en les famílies i les 
condicions de vida de la població de la zona de Sant Jaume, però tenint en 
compte la història del barri de Remolins, els recursos i els serveis de tot el barri i 
les dinàmiques comunitàries que es donen entre Sant Jaume i Remolins. 
D’aquesta manera qualsevol intervenció sobre Sant Jaume hauria de tenir en 
compte la continuïtat que com a barri hi ha amb Remolins. 

 

 
Vista de la zona de Sant Jaume des del Castell de la Zuda 

  

 
Estat dels solars i les cases derruïdes de la zona de la Ratlla de Sant Jaume  

 

3. EL BARRI DE REMOLINS I LA ZONA DE SANT JAUME  

Com a barri, Remolins, té unes especificitats que el diferencia força de la resta 
de Tortosa. Una exemple molt evident és l’expressió “Anar dins Tortosa” que els 
veïns de Remolins utilitzen quan parlen de moure’s per la resta de la ciutat. 
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Aquesta frase denota una clara distància simbòlica respecte la resta de la ciutat 
(per bé que de fet es tracta d’un barri integrat a la zona del casc antic) i una 
certa identitat de barri, que no es troba a d’altres indrets del mateix casc antic. 

Històricament Remolins era una zona de petits tallers i d’artesans, segons 
l’entitat que organitza la Festa del Renaixement eren fusteries, fleques de pa, 
molins d’oli, és possible que el nom del barri tingui el seu origen en aquesta 
activitat. Per tant la població d’aquest barri eren treballadors i petits artesans, 
que en molts casos tenien una petita explotació agrícola pel consum propi. Una 
de les entitats històriques del barri era la Cooperativa de Santiago, una entitat 
agrícola centrada fonamentalment en la producció d’oli.  La ubicació de 
Remolins a un extrem de la ciutat va facilitar l’enfortiment de la identitat pròpia 
i separada de Tortosa, que finalment li dóna el caràcter de barri, que conserva 
avui en dia.  

 

Despoblament del casc antic  

En els darrers 25-30 anys (a la dècada dels 70’s i 80’s) Remolins va patir un 
procés de despoblament. Aquest procés va ser general a tot el Casc Antic de 
Tortosa. La construcció de nous barris a la ciutat (El Temple i l’ampliació de 
Ferreries posteriorment) va provocar una fugida de la població d’un casc antic 
històric, amb carrers estrets i edificacions velles, sense actualitzar ni 
modernitzar en la seva majoria, cap a una zona de carrers amples i edificis de 
nova construcció. A la zona del casc antic (igual que a Remolins) hi va quedar la 
població que no va poder accedir als nous edificis, població empobrida, una bona 
part de la qual gitana, i població gran que va decidir quedar-se al barri de tota la 
vida. Així doncs tot el casc antic es va anar degradant, els edificis van quedar 
abandonats o sense rehabilitar-se i amb un manteniment de mínims.  

En aquest context va començar la degradació del barri de Sant Jaume que va ser 
la zona de Remolins més perjudicada per la pèrdua de població. Com 
s’assenyalarà més endavant en aquesta zona hi va quedar molta població; 
principalment gitanos o persones grans que van conservar les seves cases.  

El context de despoblament generalitzat de Remolins va fer que la zona passés a 
tenir mala fama a la resta de la ciutat, alguns dels entrevistats opinen que hi va 
haver un increment de les activitats delictives i especialment de la venta de 
drogues en algunes zones del barri. Aquesta història de barri degradat (o perillós) 
encara segueix vigent a l’imaginari de bona part de la població de Tortosa que no 
viu a la zona, per bé que la situació actualment sigui molt diferent.  

 

Població gitana  

Pel que fa a la població gitana resident en aquesta zona cal esmentar que 
provenen d’un doble origen, per una banda, els anomenats “gitanos catalans” 
residents a Tortosa des de sempre i que van seguir una trajectòria semblant a la 
població catalana no gitana, marxant del barri o veient millorada les seves 
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condicions econòmiques. Per altra banda una població gitana emigrada de zones 
del sud d’Espanya que provenien d’una situació de pobresa econòmica i 
marginació força importants i que es van instal·lar, per tant, a les zones més 
degradades del casc antic –entre elles Sant Jaume. Segurament forçats per les 
circumstàncies, aquesta població va patir un procés de sedentarització i van anar 
desenvolupament certs oficis o feines precàries i de subsistència (recollir 
ferralla, espigoladors, treballs artesanals amb vímet o venda de petites 
mercaderies) a més d’altres activitats (algunes de les quals irregulars i/o 
delictives). Des de la seva arribada a Tortosa la situació d’algunes d’aquestes 
famílies ha anat empitjorant, sobretot perquè les feines que tradicionalment 
havien realitzat han anat desapareixent o transformant-se i sense poder accedir 
a feines del mercat de treball més normalitzat (per falta d’estudis, situacions 
familiars complexes, rebuig de la població no gitana) han vist degradades les 
seves condicions de vida. Aquesta població és la que, majoritàriament, s’ha 
quedat a la zona de Sant Jaume La mateixa situació de degradació social i 
econòmica ha incrementat la situació de degradació urbanística, i en definitiva 
ha acabat amb l’enderroc d’alguns edificis i la situació de ruïna de la majoria 
dels que queden de peu. Actualment aquestes famílies segueixen vivint a unes 
cases que no tenen els mínims indispensables d’habitabilitat.   

 

Repoblament del casc antic  

A mitjans dels anys 90’s tota la zona del casc antic va veure recuperada la seva 
població; aquest cop immigrants extracomunitaris es van anar instal·lant a cases 
desocupades de tota la zona històrica. Una bona part de la població nouvinguda 
provenen del Marroc i concretament d’una mateixa zona rural de la regió 
Amazic. Es tracta de població amb poc accés a l’escolarització (especialment les 
dones menors de 30 anys) i per tant amb més dificultats d’integració (problemes 
amb la llegua, més inseguretat personal, etc.). D’altres col·lectius presents a la 
zona són els romanesos i població d’altres països europeus, així com força 
immigració subsahariana (com s’assenyalarà més endavant) i un col·lectiu 
importants de paquistanesos.   

Una part de la immigració (es parla del col·lectiu paquistaní) va adquirir edificis 
molt degradats a preus baixos, rellogant-les a d’altres immigrants o bé revenent-
les tot realitzant petites reformes. De totes maneres el manteniment que s’ha 
pogut fer a aquests edificis no ha estat suficient per revertir la situació de 
degradació que patien. Avui en dia a tota la zona del casc antic el percentatge 
de població nouvinguda és molt elevat; el mateix succeeix al barri de Remolins, i 
en menor mesura a la zona de Sant Jaume.  

 

Actualitat del barri de Remolins  

La població autòctona que s’ha quedat a Remolins conserva una identitat pròpia 
de barri, i en general viu amb força disgust l’arribada de la població estrangera. 
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D’aquesta manera sembla que la relació entre les comunitats que viuen al barri 
és força reduïda. Tal i com ens indiquen des de l’associació de veïns de Remolins 
es pot dividir el barri en tres zones amb una població i una idiosincràsia força 
diverses. Al mapa de més avall es dibuixen les àrees en que es divideix el barri: 

 

• Zona 1: La zona del call jueu és una zona clarament diferenciada del barri, 
queda a l’extrem més llunyà a la ciutat de Tortosa i és un indret amb una 
estructura semblant a un petit poble; amb l’església i la plaça de l’església 
(anomenada de la Immaculada) com a punt de referència del barri. És 
l’indret on s’ubica l’Associació de Veïns i on s’hi ha mantingut la població de 
“Remolins de tota la vida”. Algunes famílies han rehabilitat totalment les 
cases i d’altres tot i que han marxat del barri conserven la propietat i 
esperen la oportunitat de reformar-la quan el campus de la Universitat Rovira 
i Virgili doni més dinamisme a la zona. Es tracta d’una zona que no ha patit 
massa la degradació urbanística de la resta del barri; i que es reivindica com 
un possible punt d’interès turístic. En aquesta zona de Remolins hi ha un 
percentatge menor de població immigrant. 

  

    
Balneari d’en Porcar Solar del Passeig de Ronda  

• Zona 2: La zona central del barri, connecta Remolins amb la resta del casc 
antic, els dos carrers d’accés són Santa Anna i Felip Pedrell. Es tracta de la 
zona on s’hi inclou Sant Jaume, la part més degradada amb cases en situació 
de ruïna o derruïdes; carrers tallats per la perillositat d’esllavissades i molts 
solars plens de brutícia i deixalles. 

Dins de l’àrea de Sant Jaume, però podem identificar tres parts clarament 
diferenciades (tal i com ens indiquen des de Caritas Diocesana): 
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Zona de Sant Jaume dividia en tres parts: A. Zona de Ratlla de Sant Jaume; B. Façana 
exterior del barri (Sant Anna i Major de Sant Jaume) i C. Zona de Pl. Maçana.  

 

• A: Zona de la Ratlla de Sant Jaume (al costat de l’escola Remolins); 
la part més degradada amb cases derruïdes, deixalles i solars utilitzats 
com a abocadors. Hi viuen famílies gitanes, moltes d’elles ocupant els 
habitatges. En alguns casos viuen en situacions de risc d’esfondrament 
i riscos sanitaris molt greus.  
 

 

• B: Zona de la Plaça Massana, queda a l’interior del barri i les cases 
es troben, aparentment, en més bon estat de conservació que a la 
resta de Sant Jaume. Tot i que són edificacions petites i velles que 
poden comportar problemes de mobilitat greus. Sembla que és una 
zona habitada per gent molt gran del barri, molts dels quals en 
situacions familiars força greus (com veure’m més endavant). 

En aquesta zona encara es conserven alguns hàbits propis de la zona 
(als vespres d’estiu xerrar amb els veïns tot prenent la fresca al 
carrer). 
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Detall de c/ Tras de l’escorxador Vell  Cases de St. Josep des de Plaça Maçana  

• C: Zona del carrer Santa Anna i carrer Major de Sant Jaume. Amb 
edificis més grans, una part dels quals en força mal estat i d’altres en 
canvi molt rehabilitats. En aquesta zona es desdibuixa del tot la idea 
de formar part de Sant Jaume, ja que les façanes de les cases donen 
directament a la plaça de Sant Jaume o als carrers que queden fora de 
la zona de Sant Jaume. Sembla que la població d’aquesta part és força 
heterogènia, és on s’hi veu més població estrangera (sobretot de 
països musulmans asiàtics –Paquistà potser- i del magreb), però també 
hi ha gent gran del barri i famílies gitanes (segons informacions de 
Caritas). 

  

 
Façana de C/ Sant Anna  

La resta d’aquesta part central de Remolins no es troba en tan males 
condicions per bé que hi ha alguns edificis força degradats. En aquests 
carrers del barri és on s’hi concentra la major part de la població d’origen 
estranger (marroquins, romanesos, paquistanís, principalment). Aquesta 
també és la part on s’han obert alguns “comerços ètnics” (restaurants i 
botigues fonamentalment); i on es conserven alguns tallers i algunes botigues 
de tota la vida. De fet aquesta zona és el gruix dels carrers que conformen 
Remolins.  

• Zona 3: L’ampliació urbanística recent del barri per la zona de la vora del 
riu, ha portat una nova població de famílies tortosines (o de la comarca) 
joves amb fills petits. Aquesta zona, però, queda molt deslligada del barri, ja 
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que de fet les noves edificacions queden d’esquena a la resta de barri i 
pròximes a una de les vies de la sortida de la ciutat. D’aquesta manera acaba 
sent una zona residencial i la major part d’aquestes famílies no s’han integrat 
al barri. En aquesta zona està prevista la ubicació del campus de la 
universitat Rovira i Virgili i per tant es tracta d’una zona amb molta 
projecció.  

 
Habitatges de la zona vora el riu 

 
Mapa on s’indiquen les tres zones diferenciades del barri de Remolins 1. Call Jueu; 2. Zona central de 
Remolins i 3. Remolins nou   
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4. POBLACIÓ I CONDICIONS DE VIDA A SANT JAUME. 

4.1. DADES DEL PADRÓ D’HABITANTS  

Segons dades del padró viuen a la zona de Sant Jaume 310 persones, per bé que 
segons les informacions recollides a les entrevistes aquestes dades estan molt per 
sobre de la població real de Sant Jaume. Si mirem la mitjana d’edat de la 
població empadronada veiem que es tracta d’una població molt jove; ja que la 
majoria tenen fins a 40 anys. Hi ha una població infantil força important, 37 
menors de 10 anys i  16 més que tenen fins a 16 anys. Per altra banda hi ha 185 
persones de 21 a 60 anys, que seria una població en edat de treballar. La 
població de més de 61 anys representa el 17% de la població, gairebé un 5% del 
qual té més de 81 anys. 

Per tal de veure la població que s’ha mantingut al barri el padró ens permet 
conèixer el lloc de naixement dels habitants. Si bé aquesta dada no significa que 
des de sempre hagin viscut al barri com a mínim indica de quin volum de 
persones podem estar parlant. Així trobem que només el 36% de la població 
d’aquesta zona (de Sant Jaume i una mica més ampliada) ha nascut a Tortosa. 
Per altra banda un 21% de la població ha nascut en algun altra punt de l’estat 
espanyol i per tant fins a un 43% de la població ha nascut a l’estranger. Aquestes 
dades indiquen que la població que ha viscut a Remolins des de sempre 
representen un percentatge baix de la població. 

 

Perspectiva qualitativa de la població de Sant Jaume  

Quan s’ha preguntat a les entrevistes amb tècnics coneixedors de la zona una 
quantificació de la població que queda al barri no se sol passar de 20 famílies; 
cosa que contradiu força les dades del padró i en canvi es queda curt respecta a 
les dades reals del treball de camp. Les persones que més han tractat amb la 
població de la zona concreta de Sant Jaume (de l’àmbit de la salut i de serveis 
socials) parlen majoritàriament de població gitana i gent gran amb una situació 
força deteriorada. Segons sembla s’hi donen totes les situacions de tinença de 
l’habitatge, persones propietàries, llogaters amb lloguers antics, ocupes i també 
població nouvinguda amb lloguers moderns. Queda clar que tota la població que 
queda a la zona té uns ingressos molt baixos, siguin pensions de jubilació o 
activitats laborals irregulars i molt poc qualificades. La majoria de les persones 
entrevistades no creuen que hi hagi massa infants en aquesta zona. Les dades del 
padró contradiuen una mica aquesta opinió, i les enquestes realitzades indiquen 
un nombre important de població menor de 16 anys (26 menors d’edat sobre 95 
persones de les que disposem de dades). 

Als carrers Santa Anna i Sant Josep hi viuen persones del barri de sempre; 
majoritàriament gent gran. I especialment la zona interior d’aquesta àrea (plaça 
Maçana) hi viuen persones grans amb problemes socials associats (malalties 
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mentals, fills amb discapacitat o problemes relacionals, etc.). Malgrat que una 
part d’aquesta població és propietària de les cases, no tenen massa recursos pel 
seu manteniment i per tant tenen problemes relacionats amb l’habitatge (per 
dificultats de mobilitat, per falta d’abastaments bàsic i/o de clavegueram, 
problemes estructurals, etc.). Resulta lògic pensar, doncs, que la població 
d’aquesta zona veu progressivament empitjorades les seves condicions 
d’habitatge i que en no disposar dels recursos suficients, aquesta situació tendirà 
a empitjorar a tota l’àrea de Sant Jaume. Pel que fa a la població d’origen 
estranger hem pogut recopilar poca informació, segurament el gran volum de 
població immigrant en tota la zona del casc antic fa difícil visualitzar l’indret on 
viuen. De totes maneres les dades del padró indiquen un nombre important de 
població romanesa que posteriorment es demostra una mica inferior i un nombre 
igualment elevat de paquistanesos i de marroquins, força presents al barri.  

Pel que fa a les coincidències entre les dades aportades pels entrevistats i el 
padró d’habitants cal dir que hi ha 21 habitatges que són coincidents; 13 casos 
més en que no hi ha cap coincidència i 7 casos en que les dades no són del tot 
correctes però coincideixen part de les informacions amb el padró. Amb aquestes 
entrevistes també s’han pogut identificar certes irregularitats, ja que alguns 
edificis tenen una distribució força diferents a la que consta al padró i a la base 
de dades sobre parcel·les. Aquest fet es deu segurament a reformes i subdivisions 
posteriors dels habitatges, en algunes ocasions sense disposar dels permisos 
corresponents o de la cèdula d’habitabilitat un cop finalitzada l’obra. 

4.2. CARACTERÍSTIQUES DE LES LLARS  

Segons les informacions recollides la densitat mitjana dels habitatges arriba als 
3,1 habitants per habitatge a la zona de Sant Jaume. Si bé hi ha situacions força 
dispars, amb un nombre importants de llars d’una i de dues persones soles i en 
canvi amb alguns nuclis familiars molt nombrosos. La gràfica següent il·lustra 
aquesta situació; així hi ha 5 habitatges on hi viu una persona sola, en la majoria 
de casos una persona gran (major de 65 anys). El nombre d’habitatges formats 
per dues persones és força gran, arriba als 14 habitatges; entre aquestes 
situacions també hi ha un nombre important de matrimonis grans (de fins a 88 
anys en alguns casos), un altre perfil de població que viu en llars de dos membres 
són les dones grans (majors de 70 anys) amb fills adults.  El model majoritari al 
barri de Sant Jaume és el de llars formades per entre tres i cinc membres. La 
majoria dels quals parelles amb fills. Per últim el nombre de llars de més de cinc 
membres és força baix, només hi ha tres casos.  

  

Dimensions de les llars de la zona de Sant Jaume -Tortosa¬ 
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Elaboració pròpia (Vincle) 

Pel que fa al mapa general de Sant Jaume segons el nombre d’habitatges 
(ocupats) per parcel·la, podem veure que hi ha un bon nombre de parcel·les 
buides. Corresponents sobretot a les zones més degradades del barri (carrers 
Aldea; Tras de l’escorxador vell, Ratlla de Sant Jaume i Llarg de Sant Jaume).  

Les parcel·les amb una única llar són majoria al barri, encara que la major part 
de les parcel·les tenen més d’una planta, un bon nombre estan molt degradades 
o tenen una superfície petita per a cada planta. Com es pot observar la zona on 
hi ha més edificis amb diversos habitatges és la façana exterior de Sant Jaume, 
marcats pels carrers Santa Anna, Plaça de Sant Jaume i Major de Sant Jaume. En 
aquesta zona també és on es concentra més població estrangera al barri. A banda 
i banda de l’escola Remolins hi ha uns carrers força degradats però habitats 
encara per famílies. Finalment la zona interior del barri, entre els carrers Llarg 
de Sant Jaume, Sant Josep i la Plaça Maçana és on s’hi concentren els veïns de 
sempre del barri, es tracta de veïns molt grans que viuen sols o en parella 
majoritàriament. No obstant això, en la majoria de casos tenen suport dels 
familiars més propers i per tant encara que tenen certes dificultats per a fer vida 
autònoma tenen prou suport familiar. En aquests carrers també hi ha veïns 
nouvinguts, en algunes ocasions han comprat la casa a un baix preu, donat l’estat 
de degradació general de la zona 

La major part de la població de la que coneixem aquesta informació fa més de 15 
anys que viu a la llar actual. És a dir que hi ha una part dels veïns que fa molts 
anys que viuen al barri, aquest fet denota un arrelament elevat. De fet alguns 
dels veïns més grans ens expliquen que han nascut a la zona i que a l’habitatge 
on viuen hi són des de fa més de 30 anys.  

Per altra banda els habitatges que fa menys de 5 anys que estan habitats pels 
actuals ocupants, acostumen a ser de població estrangera. 
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Elaboració pròpia (Vincle) 

 

4.3. CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ  

A Sant Jaume hi ha majoria de població masculina, concretament 61 homes i 56 
dones (dels 117 de que disposem d’aquesta informació).  Aquesta diferència es 
dóna fonamentalment per a aquelles llars formades per homes joves estrangers, 
immigrats econòmics que no tenen llaços familiars a Espanya.  

Per altra banda, la major part de la població de Sant Jaume té nacionalitat 
espanyola, concretament 83 de les 124 persones de les quals se’n té referència. 
Les 41 persones estrangeres que viuen a Sant Jaume, signifiquen el 33% de la 
població; dades semblants al que succeeix a la resta del casc antic de Tortosa, on 
la concentració de població estrangera és molt elevada. 

 
Població de nacionalitat estrangera i espanyola a la zona de Sant Jaume -Tortosa 
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Elaboració pròpia (Vincle) 

L’altre nacionalitat més representada a Sant Jaume és la paquistaní, i a poca 
distància la marroquina i la Romanesa. Respecte al padró d’habitants (que inclou 
una part més del barri corresponent al carrer Rasquera entre Major de Sant 
Jaume i el Passeig de Ronda) hi ha algunes diferències pel que fa a l’ordre, però 
també apareixen com les tres comunitats més representades la romanes, la 
paquistaní i la marroquina. 

  

 
Elaboració pròpia (Vincle) 

Algunes de les comunitats que apareixen es concentren en una mateix llar, com 
el cas dels senegalesos o els hondurenys.  

Pel que fa a les edats de la població cal indicar que el grup d’edat més present 
és el de menors de 16 anys, amb 26 persones. No obstant això, si se sumen els 
grups d’edat d’entre 65 i 74 anys i el de majors de 75 anys es pot veure com 
aquest grup supera als menors de 16 anys. Per tant, la relació entre la població 
més gran i la més jove al barri es decanta cap a la població gran; en definitiva 
Sant Jaume és una zona amb població envellida; especialment tenint en compte 
que 21 dels 112 habitants dels que disposem d’informació, són majors de 75 
anys. La següent franja d’edat representada a Sant Jaume és la població adulta 
d’entre 45 i 54 anys, amb 17 persones.   

Una de les dades més significatives de la situació socioeconòmica de la població 
de Sant Jaume és la relació amb l’ocupació. De fet, de les 39 persones actives 
(majors de 16 anys i menors de 65 i amb voluntat de treballar) 19 es troben 
actualment a l’atur, 18 estan treballant i dues més estan de baixa. Un nombre 
important de les persones que estan ocupades realitzen feines esporàdiques o 
sense contracte; tals com cura de persones grans, espigolador, cerca de ferralla, 
entre d’altres formes de treball precari o d’economia submergida. Les persones 
que estan a l’atur majoritàriament treballaven al sector de la construcció o a 
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l’agricultura en feines de temporada. Per tant, el nivell d’ingressos de la 
població d’aquesta zona són baixos, tant de les famílies amb algun membre 
treballant com d’aquelles en que tots els membres es troben a l’atur. Resulta 
previsible, doncs, un empitjorament de la situació econòmica a Sant Jaume. De 
fet, alguns veïns ja reconeixen que han deixat de pagar la hipoteca o el lloguer 
del pis.  

De l’altra banda, hi ha 24 persones jubilades, un nombre important de la 
població. Segons ens informen la major part d’aquestes persones tenen pensions 
baixes, bé siguin contributives o per viduïtat o d’altres.   

 

4.4. VALORACIONS SOBRE EL BARRI I L’HABITATGE  

Per completar les informacions més descriptives de les famílies durant les 
entrevistes es van realitzar algunes preguntes més valoratives per tal de conèixer 
la satisfacció amb el barri, el nivell d’arrelament, etc.   

Concretament les preguntes que es van realitzar van ser:  

- Principals mancances de l'habitatge? (abastiment bàsic; necessitats de 
reformes, etc.) 

- Ha fet reformes recentment/obres?  

- Li agrada viure al barri/ a la zona de la ciutat. Per què?  

- Té família al barri? -Remolins- Quan es parli amb persones immigrants 
preguntar per xarxes de solidaritat del mateix país.   

- Ha pensat en marxar del barri? (a on aniria; quant, etc.)  

 

Tot i les deficiències estructurals i la situació general de degradació urbanística 
de la zona de Sant Jaume, la major part dels entrevistats consideren que el seu 
habitatge es troba en bon estat. Especialment per part dels habitants que són a 
la vegada propietaris de la llar, però també per part de la majoria de llogaters. 

Un nombre menor de persones considera que el seu habitatge té alguna 
deficiència (humitats, façana en mal estat, escala interior, etc.) i entre aquells 
que consideren que l’habitatge està en molt mal estat són majoria els que es 
troben ocupant il·legalment l’habitatge. En aquests casos les condicions 
objectives de l’habitatge tant constructives com higièniques coincideixen 
plenament amb les opinions dels seus habitants.   

Coincidint amb el nombre de llars que segons els seus ocupants estan en bon 
estat, es troben les llars que no volen marxar del barri (24 llars). Menys de la 
meitat dels quals tenen llaços familiars al barri (Remolins) i per tant un 
presumible major arrelament al barri. La majoria d’aquestes 11 llars amb família 
al barri i voluntat de quedar-se són de persones grans que han  viscut sempre a 
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Sant Jaume i que tenen un fort teixit social i comunitari; per aquestes persones 
marxar d’aquest entorn suposaria un canvi en negatiu.  

 

Per altra banda, però, hi ha d’altra població que sense tenir llaços familiars al 
barri i tot i fer pocs anys que viu considera que el barri és una zona tranquil·la i 
prou agradable per viure-hi. La major part d’aquests casos són famílies 
immigrants o joves immigrants que viuen sols que donats els baixos ingressos 
tampoc es plantegen cap altra possibilitat. Si bé doncs, el seu grau d’arrelament 
al barri és una mica menor, sí que han establert certes xarxes de solidaritat i 
comunitat amb persones del mateix país que viuen a la zona del Casc Antic de la 
ciutat; en aquest cas la frontera del barri de Remolins no els és tant important 
com ho és per a les persones del barri de tota la vida. Per altra banda, les 
persones que volen marxar del barri coincideixen, en general, amb unes 
condicions d’habitatge força precàries, o amb un empitjorament de les seves 
condicions de vida (atur, incapacitat de pagar l’habitatge, etc.). Entre aquests 
casos hi ha diverses situacions, aquells que volen viure a d’altres zones de 
Tortosa i aquells que volen retornar als seus països d’origen o iniciar projectes 
migratoris. 

Quan es pregunta als veïns de Sant Jaume sobre la satisfacció amb el barri de 
Remolins, la majoria es mostra satisfet. Cal indicar però que en ser una pregunta 
oberta els entrevistats mostraven alguns aspectes que calia millorar del barri, 
per bé la valoració general fos positiva, principalment comentaven el tema de la 
neteja i la convivència, difícil, amb els veïns. 

Si bé la degradació urbanística del barri és un fet visible i palpable, els veïns no 
la destaquen com el principal inconvenient de viure al barri. Si bé se’ns parla de 
les humitats i les plagues de rates o escarabats que genera els solars buits. Una 
possible explicació serien els anys que el barri es troba en aquest estat (segons 
algues informacions 20 anys) que acaba normalitzant una situació que no n’és 
gens de normal. I per altra banda problemes de convivència més puntuals (com el 
cas d’una família que fa soroll a les nit) és vist com un problema més important. 

5. RECURSOS I SERVEIS A REMOLINS I SANT JAUME 

5.1. SERVEIS  

L’actual configuració del barri de Remolins i de la zona de Sant Jaume, perifèric 
en molt aspectes de la ciutat de Tortosa, perquè està situat en un extrem i 
l’absència de serveis de ciutat, porta a que per una banda els Tortosins no hi 
passin, ni hi vagin per rés i que els veïns del barri que hi han viscut durant 
generacions utilitzin encara una expressió col·loquial molt il·lustrativa, per anar 
al centre diuen “anem dins Tortosa”. Així doncs, en aquesta zona no hi ha serveis 
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de ciutat ni de proximitat, llevat de la caserna de la policia local i de l’Escola 
Remolins, situada al C/ Santa Anna 8-14. Aquesta entitat articula bona part de la 
vida social del barri i acull nens del barri que li dona nom, així con dels barris del 
Rastre i Santa Clara.  

L’escola té una llarga història d’implantació en barri, havent passat per diferents 
moments. En els darrers anys l’escola ha passat, d’estar casi a punt de tancar per 
manca d’alumnes a estar en nivells de plena ocupació i amb un projecte 
d’ampliació i dignificació d’espais. 

 

Dades de matriculació curs 2008-09  

Curs  P3  P4  P5  1R  2N  3R  4T  5È  6È  

Nombre d’alumnes  16  18  18  25  19  18  25  25  25  

Font: Regidoria d’Ensenyament. Ajuntament de Tortosa  

 

En l’actualitat el Centre està qualificat com  d’atenció educativa preferent, 
CAEP, aquest fet els permet comptar amb més recursos per atendre a la 
diversitat del seu alumnat i desenvolupar projectes  socials i comunitaris que 
depassen l’àmbit escolar i que el converteixen en un centre referent a la zona.  

Cal però fer referència en que la majoria de famílies del barri de Remolins, 
prefereixen dur als seus fills a centres concertats fora de la zona  i per tant el 
CAEP Remolins acull nens de famílies immigrants, d’ètnia gitana, procedent amb 
part de famílies amb dificultats socials i econòmiques. 

Les característiques de l’escolarització es mostren en els quadres que segueixen 
a continuació: 

 

Pro cedèn cia  

  

 

Matrícula NEE 
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Font: Departament d’Educació. Pàgina web CAEP Remolins. Curs 2008-09  

 

Projectes i serveis recents en l'entorn del barri 

En els darrers temps, en la zona del barri de Remolins, és van realitzant i ubicant 
recursos i serveis de ciutat que poden suposar un punt d’inflexió en la 
recuperació de la zona de Sant Jaume i de tot el barri.  

 Jardins del Príncep: Recuperació de l’un gran jardí que formava part de 
l’antic Balneari d’en Porcar. Apart de d’interès botànic i paisatgístic s’hi 
afegeix la instal·lació d’un grup escultòric de 23 figures de l’escultor Santiago 
de Santiago. Aquest espai està infrautilitzat pel conjunt de ciutadans de 
Tortosa i pels veïns del barri. 

  

     
Jardins del Príncep Antic escorxador municipal 

 

Caserna de la Policia Local: Fa molt poc temps, s’ha instal·lat a la Plaça de 
la Immaculada la seva caserna. Val a dir, que donat el poc temps d’aquest fet 
encara no es pot valorar l’impacte que això suposarà pel barri i per la ciutat. 

Rehabilitació de l’escorxador municipal com a centre de cultura: Projecte 
en procés i parcialment en funcionament.  
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Projectes de futur:  

a Rehabilitació del Balneari d’en Porcar. S’està estudiant una proposta de 
convertir aquest espai en centre de menors de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència, cosa que és viscuda amb un cert recel pels veïns del 
barri.  

b. Instal·lació del Campus de la Universitat Rovira i Virgili de les Terres de 
l’Ebre, al Parc de la Fira de l’Avinguda Remolins.  

 

A més a més, cal fer esment que en els locals de l’Associació de Veïns de Barri de 
Remolins, s’ubica un petit dispensari que facilita la tasca del CAP de Salut de El 
Temple i evita els desplaçaments de gent gran i/o amb dificultats de mobilitat. 

És important fer esment que el barri té certes dificultats d’accessibilitat, amb 
voreres força estretes i pavimentació en mal estat, només hi arriba un autobús, i 
els veïns comenten les dificultats d’aparcament en un entramat de carrers 
característic dels barris. històrics.  

5.2. ENTITATS I PARTICIPACIÓ  

L’Associació de Veïns de barri de Remolins  

És una entitat que articula la participació ciutadana en el barri. L’any passat va 
celebrar el seu 25è aniversari  i és una de les entitats amb més famílies 
associades de Tortosa. Disposen d’un nou i ampli local, que és un dels centres de 
la vida social del barri i on hi ha el dispensaris, el casal d’avis i altres espais d’ús 
social i comunitari. Una de les seves principals reivindicacions és la dignificació 
dels edificis i espais públics del barri, però especialment la recuperació del Call. 
Algunes veus més crítiques d’altres veïns, no saben si és una opinió generalitzada 
o no creuen que l’associació de veïns és poc reivindicativa, que es centre massa 
en actes lúdics i festius i que no ha integrat a la població immigrant que resideix 
cada vegada més al barri. Altres entitats de la zona són:  

- L’Associació de dones de Remolins, que disposa d’un local propi a on es 
realitzen activitats culturals i de lleure gairebé totes les tardes. 

- L’Associació cultural lo Golafre, grup de diables i entitat cultural de joves.  

5.3. VIDA COMERCIAL  

La idea generalitzada entre les persones entrevistades és que ha anat 
desapareixen la vida comercial del barri. Tothom coincideix, però en que també 
s’han anat obrint algunes noves botigues algunes vinculades a la nova zona del 
barri de l’Avinguda Remolins i altres regentades per població nouvinguda.  
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En els últims anys s’ha instal·lat  a la zona el restaurant “La Torreta de 
Remolins” , que s’ha ant ampliant, i que per la seva qualitat s’ha convertit en un 
reclam per a què la resta de Tortosins vagin al barri.  

En el barri també s’han mantingut encara alguns petits tallers. 

 

6. PROPOSTES DE FUTUR  

Les persones entrevistades veuen força irrecuperable la zona de Sant Jaume tal i 
com havia estat anteriorment. La degradació actual i les mides de les cases i els 
carrers fan difícil conservar l’entramat tradicional de la zona.  De totes maneres, 
però, de les entrevistes que s’han realitzat no s’ha pogut extreure masses 
propostes i iniciatives per aquesta zona de la ciutat.  

La principal reclamació i proposta de futur es fa en relació el CAEP Remolins; 
donades les deficiències de l’edifici actual i la creixent demanda de 
matriculació, a més de la càrrega negativa que comporta l’escola. D’aquesta 
manera es proposa el trasllat de l’escola cap a una nova ubicació, el canvi de 
nom i la ampliació de la oferta educativa (amb dues línies). Com a mesura a mig 
termini des de l’escola es proposa d’aprofitar l’espai que queda al darrera de 
l’escola (Ratlla de Sant Jaume) per poder habilitar un annex al centre educatiu, 
abans del seu trasllat. Aquest pla d’intervenció sobre l’escola de Remolins 
gaudeix d’un gran consens (l’escola, l’àrea d’educació de l’ajuntament, els 
tècnics que realitzen intervenció directa a la zona, l’associació de veïns, etc.), 
per bé que de moment ha estat impossible incorporar-ho a les planificacions 
urbanístiques de l’Ajuntament. La propera obertura de la facultat de magisteri 
de la URV a uns terrenys pròxims a Remolins pot donar l’impuls per tal que 
aquest centre es converteixi en escola de pràctiques per als alumnes de magisteri 
i perquè es reformi del tot.  

L’associació de veïns de Remolins realitza propostes per la zona però pensant en 
tot el barri. Aquesta entitat està especialment interessada en rehabilitar i 
promocionar la zona del call jueu, per la qual cosa veu del tot necessari que el 
barri en general prengui un altre caire.  La rehabilitació de la zona de Sant 
Jaume la veuen del tot necessària per tal de transformar una mica el tipus de 
població que hi visqui.   

Per altra banda, participen de la idea de “refundar” l’escola del barri i 
reivindiquen la necessitat de tirar endavant el projecte d’instal·lació del campus 
de la URV al barri.  
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7. CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI SOCIAL 

En definitiva, doncs, un cop realitzada una primer aproximació a la realitat de 
Sant Jaume hi ha una alguns punts que queden força clars i que han d’ajudar a 
realitzar una intervenció urbanística que respecti els aspectes comunitaris i 
socials de la zona.  

- Sant Jaume no té una identitat de barri que necessiti d’una intervenció 
regeneradora de la vida comunitària i veïnal.  

- Qualsevol intervenció urbanística sobre la zona de Sant Jaume ha de tenir 
en compte tot el barri de Remolins; en aquest sentit aquesta remodelació es 
podria aprofitar per a revitalitzar el barri de Remolins, amb una vida 
comunitària afeblida per la marxa de la població del barri de sempre i per la 
difícil articulació de les diferents comunitats que avui en dia viuen al barri 
(immigrants de diversos orígens, autòctons i població gitana).  

- S’hauria de tenir especialment en compte l’accés al barri de Remolins pel 
carrer Santa Anna i Major de Sant Jaume. Tant per facilitar la relació entre 
els habitants de Remolins i la resta de la ciutat com per promocionar 
possibles zones turístiques de Remolins (Call Jueu, parc del Príncep, etc.).  

- Caldrà tenir una especial cura amb la població que continua vivint a Sant 
Jaume a pesar de la degradació física que ha experimentat l’àrea. Les 
intervencions amb les famílies de la zona directament afectada pensem que 
podrien ser les següents: 

a) Perspectiva de reallotjament en habitatge social o de mercat  
secundari. 

b) Perspectiva de compensació econòmica per trasllat i compra de 
mobiliari, amb més o menys suport social. 

c) Perspectiva de desallotjament d’ocupants irregulars amb ajuts 
socials.  

Qualsevol d’elles implica intervenció social, pactes sòlids però realistes i  cost 
econòmic. Caldrà tenir en compte les següents línies de treball per al seu 
desenvolupament:  

- En qualsevol dels processos, per una part d’aquestes famílies, seria 
important facilitar punts de referència vàlids en l’aprenentatge de noves 
habilitats de relació, de resolució de conflictes i de dinàmiques 
normalitzades que facilitessin una millor qualitat de vida en la majoria 
d’àmbits personals i socials.  

- Seria important acotar d’alguna manera la població objecte de la 
intervenció. “Censar” a les persones en la seva ubicació actual i d’aquesta 
manera no permetre noves incorporacions i ocupacions irregulars a la zona.  

- És essencial fer participar a les famílies del procés i que elles mateixes es 
comprometin al canvi, essent així subjectes actius de la seva millora i dels 
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seus resultats.  

- És important que, des de l’excepcionalitat de la situació que tractem, 
estigui present la normalització de les famílies en tots els àmbits de 
l’actuació.   

- La finalitat última del reallotjament serà l’assoliment d’un grau 
d’integració acceptable al nou medi i l’adquisició dels recursos i habilitats 
necessàries per assolir una qualitat de vida millor que l’actual.  

- En funció de la línia que es determini cal habilitar els recursos i 
col·laboracions territorials adequades ( habitatge, promoció econòmica, 
etc...).  

No obstant, qualsevol línia de treball hauria de condicionar-se a:  

- És necessari acompanyament social per guiar tot el procés de reallotjament 
dels veïns d’una forma ordenada i coherent.  

- El procés de reallotjament dels veïns ha de ser previ a les obres de 
rehabilitació i s’ha de garantir una vegada iniciat el procés la seguretat física 
dels habitatges i evitar noves ocupacions.  

Cal un treball integral i transversal, per tal que els canvis i millores en l’entorn, 
afectin i millorin també la vida de les persones i suposin una millora de les 
possibilitats d’inclusió residencial i social. 

8. 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 
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 
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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 
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 
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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% 

 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% 
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 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  

     

reserves HPO 1.495 51% 

reserva edificabilitat hpo règim general  922 32% 

reserva edificabilitat hpo règim concertat 572 20% 
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L’article 70 del Decret Llei 305/2007, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, estableix els continguts dels Informes de 
sostenibilitat ambiental per a plans d’ordenació urbanística municipal o revisions 
i modificacions. 

Atenent el contingut que el Reglament estableix i al fet que aquesta es tracta 
d’una modificació puntual en un àmbit de sòl urbà, l’informe ambiental 
s’estructura segons els següents apartats: 

1. Determinació dels requeriments ambientals en l’àmbit del Pla. 

2. Descripció ambiental del Pla, d’acord amb la ordenació adoptada. 

3. Efectes significatius de la ordenació proposada sobre el medi ambient. 

4. Avaluació global del Pla. 

1. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS EN L’ÀMBIT 
DEL PLA 

3.1. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALS RELLEVANTS DE 
L’ÀMBIT OBJECTE DE PLANEJAMENT I ENTORNS 

L’àmbit objecte de la modificació de planejament forma part del casc antic  de 
Tortosa i es situa en una posició central respecte la geografia del mateix, pero 
situada e la part de llevant del castell de la Zuda, la qual cosa dificulta la relació 
amb el centre històric de la mateixa ciutat de Tortosa. 

De l’anàlisi realitzada des dels diferents camps de la teoria urbanística i 
socioeconòmica, les conclusions i la diagnosi a realitzar pel que fa als aspectes 
ambientals més rellevant de l'àmbit 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 condicions. Aquestes condicions 
constructives, generen a la vegada que poc a poc els habitatges vagin restant 
abandonats o ocupats per famílies amb els mínims recursos econòmics sense 
capacitat de fer millores en el conjunt edificat. 

2. 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 
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donen front als esmentats carrers són reduïdes. 

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

Excepte en la part del barri propera a la Catedral, 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. 

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

Les parcel·les dels habitatges que donen front als carrers Santa. Anna, Major 
de Sant Jaume i Rasquera son les úniques que per la forma, tamany i 
accessibilitat tenen la milor possibilitat de rehabilitar-se dintre d'uns costos 
ordinaris 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 
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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. 

9. La capacitat socioeconòmica de la població resident és d'un potencial molt 
limitat. 

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 de rehabilitació i renovació del barri. 

El barri de Sant Jaume, doncs, precisa una acció urgent conjunta en tot el 
sector, sobretot en la part més interior, que coordinin les diferents actuacions 
necessàries, ja que una actuació aïllada 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. 

3.2. DETERMINACIÓ DELS OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ 
AMBIENTAL, APLICABLES A L’ÀMBIT DEL PLA ESTABLERTS EN LES NORMATIVES 
APLICABLES 

En la redacció de la present figura de planejament s’han tingut en consideració 
els objectius mediambientals establerts al DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i que desenvolupa el DL 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, així com 
els de la Llei 9/2006 sobre avaluació de determinats plans en el medi ambient, 
especialment tots aquells que fan referència a sòl urbà. 

Atenent a la legislació anterior, podem afirmar que els objectius, criteris i 
obligacions genèrics per al garantiment del concepte de desenvolupament 
sostenible seran: 

- Utilització racional del territori i del sòl com a recurs natural no renovable. 

- Afavorir la compactació urbana, evitant creixements dispersos en el 
territori. 

- Fomentar la mobilitat sostenible i el transport col·lectiu. 

- Desenvolupament del sistema productiu i foment de la diversitat econòmica 
i la capacitat per a fer front als canvis socials i innovacions tecnològiques. 

- Regulació dels usos per afavorir la cohesió social. 

- Afavorir la cohesió territorial. 

- Protegir i gestionar adequadament el medi ambient i el patrimoni natural, 
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mitjançant la preservació de les funcions ecològiques del sòl, la millora de la 
qualitat ambiental, la gestió del paisatge per tal de preservar-ne els valors, 
la utilització racional dels recursos naturals i el foment de l’eficiència 
energètica. 

2. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA, D’ACORD AMB LA 
ORDENACIÓ ADOPTADA 

L’àmbit, per la seva situació, seguirà mantenint un component totalment urbà. 
La Modificació puntual te com a objectiu reordenar tot l'espai interior del barri, 
dotant-lo de nous habitatges, noves activitats tant públiques com privades i 
generar nous espais lliures que serveixin de relació i estada als residents del barri 
de Sant Jaume, aconseguint un transformació profunda de les actuals estrctures i 
sistemes de relació i intercomunicació a l'interior del barri. 

L’ordenació proposada possibilitarà el manteniment de la gran majoria dels 
elements vegetals significatius existents al passeig de ronda del castell, oferint 
una nova relació d'aquesta espai amb el conjunt del barri de Sant Jaume. 

3. EFECTES SIGNIFICATIUS DE LA ORDENACIÓ PROPOSADA SOBRE 
EL MEDI AMBIENT 

Atenent als objectius de la Modificació puntual del POUM de Tortosa al barri de 
Sant Juame, no hi ha efectes significatius negatius sobre el medi ambient. 

4. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA 

Atenent als objectius de la Modificació puntual del POUM de Tortosa al barri de 
Sant Jaume, s’observa el següent: 

- Les ordenances de la pròpia Modificació defineixen la ordenació i usos. 

- Les normes tècniques de l’edificació regulen l’eficiència energètica i 
racionalitat d’ús dels recursos naturals. 

- Les diverses ordenances municipals i sectorials regulen i determinen criteris 
de sostenibilitat (contaminació lumínica, acústica, residus,etc.) i obliguen 
entre d’altres aspectes a la introducció d’energia solar tèrmica. 

No existeixen altres condicionants ambientals remarcables que no estiguin ja 
regulats per la pròpia normativa urbanística, local i sectorial d’aplicació. 

Els objectius de la Modificació puntual del POUM de Tortosa al barri de Sant 
Jaume i les mesures de sostenibilitat que les noves edificacions han d’incorporar 
en aplicació obligatòria de la normativa tècnica fan mediambientalment raonable 
la proposta. 

  



V. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE TORTOSA EN EL BARRI DE SANT JAUME. APROVACIÓ INICIAL. 139 

V. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA





V. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE TORTOSA EN EL BARRI DE SANT JAUME. APROVACIÓ INICIAL. 141 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. MARC LEGAL DE REFERÈNCIA. CONTINGUT 

L’article 59 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme (d’ara endavant, TRLU), és el que especifica la 
necessitat que els planejaments generals i les seves modificacions puntuals 
disposin d’un document que permeti programar en el temps i avaluar 
econòmicament les actuacions a desenvolupar. El contingut i la importància 
d’aquest document serà més o menys significativa en la mesura en què els 
planejaments generals i les seves modificacions puntuals incorporin programes 
d’actuació urbanística municipal que el propi TRLU contempla com a documents 
independents i potestatius. 

La Modificació puntual del POUM de Tortosa al barri de Sant Jaume, no incorpora 
el Programa d’actuació urbanística municipal dintre de la seva documentació. 
Així doncs, d’acord amb l’article 76.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (d’ara endavant, RLU), li 
correspon a l’Agenda establir les previsions temporals d’execució de la 
Modificació puntual del POUM de Tortosa. 

Concretament, l’Agenda del Pla haurà d’establir les previsions temporals per a 
l’execució dels polígons d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat 
delimitats per la Modificació puntual del POUM de Tortosa al barri de Sant 
Jaume. 

D’acord amb l’article 59.4 del TRLU, l’Agenda del Pla haurà de ser actualitzada 
cada sis anys per acord de l’Ajuntament, després d’un mes d’informació pública. 
Aquest acord haurà de ser publicat en el butlletí oficial corresponent i haurà de 
ser comunicat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de de les Terres de l'Ebre. 

L’article 76.3 del RLU estableix els continguts de l’Avaluació econòmica i 
financera del Pla. En concret, contindrà: l’estimació del cost econòmic de les 
actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les 
inversions necessàries per a l’execució del Pla, les previsions de finançament 
públic, i l’anàlisi de la viabilitat financera de les actuacions derivades de 
l’execució del Pla. 

Cal tenir present que, d’acord amb l’article 59.3 del TRLU, la Memòria 
justificativa de la Modificació puntual del POUM de Tortosa al barri de Sant 
Jaume incorpora un informe de sostenibilitat econòmica amb el contingut 
següent: 

- Justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius. 

- Ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances 
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públiques de les administracions responsables de la implantació i el 
manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels 
serveis necessaris. 

1.2. OBJECTIUS I ACTUACIONS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

L’objectiu general de la de la Modificació puntual del POUM de Tortosa al barri 
de Sant Jaume, a Tortosa, queda reflectit en la seva Memòria justificativa. En 
concret: 

- 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. 

- 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. 

Les actuacions concretes de la Modificació puntual del del POUM de Tortosa al 
barri de Sant Jaume també estan reflectides en la Memòria citada, en les Normes 
urbanístiques i en els Plànols d’ordenació, i el seu contingut correspon a la 
modificació de la qualificació del sòls inclosos dins del seu àmbit i a la 
delimitació de tres polígons d’actuació urbanística per al seu desenvolupament i 
gestió. 
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2. AGENDA DE LES ACTUACIONS 

En aplicació de l’article 99.1.b del TRLU els tres polígons d’actuació urbanística 
delimitats en aquesta Modificació puntual del POUM de Tortosa al barri de Sant 
Jaume, seran executats d'acord amb el calendari que segueix a continuació: 

Polígon d’Actuació Plaça central. PA-01 1er sexenni 2011-2016 

Polígon d’Actuació carrer del Mig-nord. PA-02 1er sexenni 2011-2016 

Polígon d’Actuació carrer del Mig-sud. PA-03 2on sexenni 2017-2022 

Tots els polígons d’actuació s'executaran mitjançant el sistema d'expropiació. 

3. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

En la mesura que totes les actuacions que es proposen en la present Modificació 
puntual són a càrrec de l’administració pública, l’avaluació econòmica i 
financera que es desenvolupa té com a finalitat principal dimensionar aquestes 
actuacions i de forma més concreta aquelles que van associades a l'execució dels 
tres polígons d’actuació pels quals es determina la seva execució mitjançant el 
sistema d'expropiació, donat el grau d’obsolescència del conjunt edificat, tot 
dimensionant en termes de sòl, de sostre, dels reallotjaments dels habitatges 
afectats i de l'obra urbanitzadora que cal portar a terme a fi i efecte d'assolir els 
objectius que en aquesta modificació puntual es proposen. 

3.1. AVALUACIÓ ECONÒMICA DEL DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DELS 
POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 

Els polígons d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat són unitats de gestió 
que reparteixen, al seu interior, les càrregues i els beneficis derivats del 
planejament que les delimita. No obstant en el present cas, al executar-se del 
sistema d’actuació d'expropiació correspon a l'avaluació econòmica realitzar la 
valoració de la despesa a executar per part de l’administració. 

Les dades dels polígons d’actuació desglossades segons les diferents partides són 
les que segueixen a continuació: 

 

1. Dimensionat de les expropiacions a executar 
  ADQUISICIÓ PARCEL·LES  

FASE superfície parcel·les parcel·les 
adquirir 

superfície a 
adquirir sostre adquirir 

PA -01 1.917 32 7 373 1.165 

PA -02 2.477 21 15 1.040 1.888 

PA -03 2.700 1       

TOTAL  53 22 1.413 3.053 

Nota: S'inclouen sols les finques pendents d’adquirir 
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2. Dimensionat dels enderrocs a executar 
 ENDERROCS 

FASE finques a 
enderrocar 

sostre 
enderrocar 

PA -01 26 1.916 

PA -02 19 1.337 

PA -03 1 1.777 

TOTAL 46 5.030 

Nota: No es tenen en consideració els enderrocs que s’estan executant 

 

3. Dimensionat de les actuacions d'urbanització a executar 
 URBANITZACIÓ 

FASE vialitat espais lliures Total 

PA -01 158 1.327 1.485 

PA -02 936 0 936 

PA -03 1.067 375 1.442 

TOTAL 2.161 1.702 3.863 

 

Per el càlcul de la inversió necessària per executar els diferents polígons 
d’actuació s'han aplicat per l’adquisició de sòl i de sostre els valors cadastrals; i 
pels enderrocs  i les depeses d'urbanització s'han utilitzat els valors unitaris 
habituals en aquest tipus d’actuacions. 

Amb aquest imports es pot dimensionar en termes econòmics el total de la 
inversió necessària per poder portar a terme les actuacions que en aquesta 
modificació puntual es detallen i que desglossada igualment segons els conceptes 
anteriors dona el resultat que es reflexa en els quadres adjunts: 

 

1. Inversió en adquisició de sòl i de sostres  
 ADQUISICIÓ SÒL I SOSTRE  

FASE sòl a 
adquirir 

sostre 
adquirir import  

PA -01 373 1.165 53.6636 € 

PA -02 1.040 1.888 107.242 € 

PA -03     0 € 

TOTAL 1.413 3.053 160.905 € 

 

2. Inversió en enderrocs 
 ENDERROCS  

FASE finques a 
enderrocar 

sostre 
enderrocar   

PA -01 26 1.916 114.960 € 

PA -02 19 1.337 80.220 € 

PA -03 1 1.777 106.620 € 

TOTAL 46 5.030 301.800 € 
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3. Inversió en obra d'urbanització 
 URBANITZACIÓ  

FASE vialitat espais 
lliures Total   

PA -01 158 1.327 1.485 296.920 € 

PA -02 936 0 936 187.200 € 

PA -03 1.067 375 1.442 288.400 € 

TOTAL 2.161 1.702 3.863 772.520 € 

 

4. Total de la inversió a executar en els polígons d’actuació 
FASE TOTAL INVERSIÓ  

Polígon d'Actuació Plaça Central. PA-01 465.543 € 
Polígon d'Actuació carrer del Mig - Nord PA -02 374.662 € 
Polígon d'Actuació carrer del Mig - Sud PA -03 395.020 € 
TOTAL 1.235.225 € 

 

El muntant total de la inversió a realitzar pel que fa als tres polígons d’actuació 
tenen un import de 1,24 milions d’euros que seran finançats dels fons públics per 
part de l’administració actuant. 

3.2. SEPARATA D’AVALUACIÓ DE LA RENDIBILITAT DE LA MODIFICACIÓ 

D’acord amb l’article 99.1.c del TRLU, la present Modificació puntual de 
planejament general, ha d’incorporar una avaluació econòmica de la rendibilitat 
de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment 
econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. 

Altrament, d’acord amb l’article 99.3 del TRLU, si es tractés d’una modificació 
puntual de planejament general que delimita un sector potencialment subjecte a 
la cessió de sòl amb aprofitament urbanístic, hauria de justificar i raonar si el 
percentatge de cessió mínim del 15% es pot incrementar fins al 20%, de manera 
proporcionada i justificada, si el valor de les parcel·les resultants de la 
modificació, un cop descomptades les càrregues urbanístiques imputades, és 
sensiblement superior al valor mitjà de la resta de sòls de l’entorn de la mateixa 
categoria que la proposada. 

En el present cas en tractar-se d'una actuació per expropiació a executar per 
l’administració actuant no es pertinent aquesta valoració. 
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CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 

article 1. Objecte de la Modificació 

1. L'objecte de la Modificació Puntual del POUM de Tortosa en el barri de Sant 
Jaume és la regulació de les condicions d’ordenació de les edificacions i dels seus 
usos, així com demés determinacions urbanístiques, amb la finalitat d'establir un 
nou conjunt normatiu que preservi els valors tradicionals i patrimonials de les 
arquitectures i els teixits urbanístics, que es consideren identitaris del barri de 
Sant Jaume, i que el diferencien de la resta dels barris històrics de la ciutat de 
Tortosa. Altrament la present modificació puntual té per objecte la definició de 
les condicions normatives i de gestió que han de garantir la plena integració de 
les noves arquitectures en el conjunt patrimonial de la ciutat de Tortosa de la 
que en forma part. 

article 2. Marc legal 

1. Aquesta Modificació s’ha redactat a l’empara del que disposa el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, el Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i 
demés preceptes concordants, així com a l’empara de la legislació de sòl estatal i 
de la legislació sectorial d'aplicació. 

2. Les referències a les Normes Urbanístiques del POUM de Tortosa, ho són a les 
aprovades en la versió del Text Refós aprovat definitivament per resolució del 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya 
de data 25 de Juliol de 2007 i les seves modificacions successives 

3. En tot allò no previst expressament en aquestes Normes, seran d’aplicació 
supletòria les Normes Urbanístiques (NNUU) del POUM de Tortosa. 

article 3. Àmbit territorial 

1. 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. 

2. L'extensió total d'aquesta modificació puntual, és de 19.490 m2 de superfície. 

3. L’àmbit geogràfic d'aquesta Modificació puntual del POUM de Tortosa, 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. 
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- I a l’oest, pel carrer Santa Anna i Major de Sant Jaume 

article 4. Interpretació 

1. Les determinacions d'aquesta Modificació Puntual del POUM de Tortosa al barri 
de Sant Jaume, s’apliquen amb preferència a qualsevol altra disposició municipal 
que reguli l'ús i l'ordenació, en l'àmbit assenyalat en planejament específic. No 
obstant això, continuen essent vigents les determinacions establertes a "Catàleg 
d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la 
ciutat i municipi de Tortosa – 2007" en tot allò que fa referència a les 
determinacions sectorials corresponents a aquest instrument i que no contradigui 
les normes que en aquest document s'estableixen. 

2. Altrament s’apliquen les regles d’interpretació establertes a l'article 10 del 
TRLU. En la interpretació de les determinacions que s’expressen gràficament en 
els plànols d’ordenació, tindran preferència aquelles en que la definició de les 
determinacions sigui més concreta (plànols a escala més gran). 

article 5. Contingut 

El contingut d’aquesta Modificació puntual està integrat pels documents 
següents: 

I. Memòria descriptiva. Documents d'informació 

II. Memòria justificativa. Documents d’ordenació 

III. Memòria Social 

IV. Informe mediambiental 

VI. Agenda i avaluació econòmica i financera  

VII. Normes urbanístiques 

 

ANNEXES 

Annex 1. Estudi històric i arqueològic del barri de Sant Jaume de Tortosa 

Annex 2. Mesures de seguretat, mitjans auxiliars, inspecció ocular, anàlisi 
patològici. Elaboració d’informes dels immobles inclosos en el Pla de Millora del 
barri de Sant Jaume de Tortosa 

Annex 3. Relació de propietaris  

Plànols 

INFORMACIÓ I DIAGNOSI A1 A3 

 

I.01. El Barri de Sant Jaume en el Casc Antic de Tortosa. Ortoimatge  E. 1:3.000 

I.02. El Barri de Sant Jaume en el Casc Antic de Tortosa.   E. 1:3.000 

I.03a. Evolució històrica. Cartografies   

I.03b. Evolució històrica. Fragments cartogràfics   
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I.03b. Evolució històrica. Traces històriques  E. 1:1.500 

I.04a. Xarxa viària i accessibilitat  E. 1:2.000 

I.04b. Xarxa viària i accessibilitat. Amplada de carrers  E. 1:2.000 

I.05. Estructura de la propietat. Titularitat  E. 1:1.000 

I.06a. Estructura de la propietat. Tamany   E. 1:1.000 

I.06b. Estructura de la propietat. Amplada   E. 1:1.000 

I.07. Edificacions existents. Estat de conservació  E. 1:1.000 

I.08. Edificacions existents. Nivells d’ocupació i accessos.  E. 1:1.000 

I.09. Edificacions existents. Alçades  E. 1:1.000 

I.10a. Xarxa de serveis urbans. Abastament d’aigua  E. 1:1.000 

I.10b. Xarxa de serveis urbans. Sanejament  E. 1:1.000 

I.10c. Xarxa de serveis urbans. Enllumenat públic  E. 1:1.000 

I.10d. Xarxa de serveis urbans. Electricitat  E. 1:1.000 

I.11. Planejament vigent. Classificació del sòl   E. 1:1.000 

I.12. Planejament vigent. Qualificació del sòl  E. 1:1.000 

I.13. Actuació sobre l’edificació. Fases  E. 1:1.700 

I.14. Actuació sobre l’edificació. Topografia  E. 1:500 

I.15. Topogràfic E. 1:500 E. 1:1.000 

 

ORDENACIÓ 

 

O1. Planejament proposta. Classificació del sòl E. 1:500 E. 1:1.000 

O2. Planejament proposta. Qualificació i gestió del sòl E. 1:500 E. 1:1.000 

O3. Gestió del sòl i estructura de la propietat  E. 1:1.000 

O4. Regulació de l’edificació. Planta E. 1:300 E. 1:600 

O5. Regulació de l’edificació. Cobertes E. 1:500 E. 1:1.000 

O6. Regulació de l’edificació. Alçat carrer del Mig N-O E. 1:400 E. 1:800 

O7. Regulació de l’edificació. Alçat carrer del Mig S-E E. 1:400 E. 1:800 

O8. Regulació de l’edificació. Alçat carrer Sta. Anna - St Jaume E. 1:400 E. 1:800 

O9. Ordenació del viari. Alineacions i Rasants E. 1:500 E. 1:1.000 

O10. Proposta d'ordenació física indicativa. Cobertes E. 1:500 E. 1:1.000 

O11. Proposta d'ordenació física indicativa. Seccions Transversals 1-2-3E. 1:400 E. 1:800 

O12. Proposta d'ordenació física indicativa. Seccions Transversals 4a-4b-5E. 1:400 E. 1:800 

O13. Proposta d'ordenació física indicativa. Seccions Transversals 6-7-8E. 1:400 E. 1:800 

O14a. Proposta tipològica indicativa. Plantes baixes E. 1:500 E:1:1.000 

O14b. Proposta tipològica indicativa. Plantes baixes carrer del Mig E. 1:500 E:1:1.000 

O15. Proposta tipològica indicativa. Plantes tipus E. 1:500 E:1:1.000 

O16. Proposta tipològica indicativa. Usos plantes baixes  E:1:1.000 

O17. Proposta tipològica indicativa. Tipus  E:1:1.000 

O18. Proposta tipològica indicativa. Localització HPO  E:1:1.000 

O19a. Ordenació detallada. PA 01. Cota 08  E. 1:300 
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O19b. Ordenació detallada. PA 01. Cota13  E. 1:300 

O19c. Ordenació detallada. PA 01. Cota 16  E. 1:300 

O19a. Ordenació detallada. PA 01. Cota 19  E. 1:300 

O19d. Ordenació detallada. PA 01. Seccions a  E. 1:300 

O19e. Ordenació detallada. PA 01. Seccions b  E. 1:300 

O20a. Ordenació detallada. PA 02. Planta baixa  E. 1:300 

O20b. Ordenació detallada. PA 02. Planta tipus  E. 1:300 

O21a. Ordenació detallada. PA 03. Planta baixa carrer St. Jaume  E. 1:300 

O21b. Ordenació detallada. PA 03. Planta baixa carrer del Mig  E. 1:300 

O21c. Ordenació detallada. PA 03. Planta tipus  E. 1:300 

O22a. Proposta xarxa de serveis urbans. Abastament d’aigua  E:1:1.000 

O22b. Proposta xarxa de serveis urbans. Sanejament  E:1:1.000 

O22c. Proposta xarxa de serveis urbans. Electricitat i telecomunicacions  E:1:1.000 

O22d. Proposta xarxa de serveis urbans. Enllumenat públic  E:1:1.000 

O22e. Proposta xarxa de serveis urbans. Gas  E:1:1.000 

O23. Fases d’intervenció  E.1:1.000 

O24. Encaix de la proposta en el PinCAt   E.1:3.000 

O25. Proposta d’ordenació física indicativa. Vistes 

article 6. Vigència. 

La vigència d’aquesta Modificació s’inicia el mateix dia de la publicació de 
l’acord de la seva aprovació definitiva i de les seves normes urbanístiques, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i mantindrà la seva vigència mentre 
no es produeixi la seva modificació o revisió. 

article 7. Classificació del sòl 

1. El sòl objecte d’aquesta Modificació Puntual es troba classificat pel Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Tortosa com a sòl urbà. D’acord amb els 
articles 30 i 31 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, i amb l’article 31 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, el sòl urbà objecte d’aquesta Modificació 
puntual es categoritza entre sòl urbà no consolidat (SUnc) i sòl urbà 
consolidat(SUc). 

2. Constitueix sòl urbà no consolidat, aquell sòl inclòs en polígons d’actuació 
urbanística que tenen per objecte operacions de remodelació urbana, i que estan 
destinats en part a vialitat, equipaments i espais lliures objecte de cessió 
obligatòria i gratuïta pel fet que aquesta cessió és necessària per a que la resta 
de sòl adquireixi la condició de solar. 

En aquest sentit es classifiquen com a sòl urbà no consolidat, els sòls inclosos en 
els següents polígons d’actuació que es delimiten en aquesta Modificació 
Puntual: 
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PA-01. Polígon d’Actuació Plaça central 

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

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

3. Constitueix sòl urbà consolidat, aquell sòl que té la condició de solar, o que 
per adquirir aquesta condició només els manca assenyalar les alineacions o les 
rasants, o bé completar o acabar la urbanització . En aquest sentit es classifiquen 
com a sòl urbà consolidat la resta de sòls no inclosos en els anteriors polígons 
d’actuació. 

article 8. Qualificació del sòl 

1. La qualificació del sòl dels terrenys compresos dins de la present modificació 
puntual s'estableix en els plànols d’ordenació i es regula en les present normes. 
Les qualificacions s'identifiquen amb la seva clau corresponent a les zones o 
sistemes que en aquesta modificació s’estableixen: C, E, V 1f i 1f*. 

2. D’acord amb el que s'estableix a l'article 35 del DL1/2010, així com l'article 34 
del Reglament del Text Refós de la Llei d'Urbanisme respecte els supòsits de 
compatibilitat entre sistemes i altres qualificacions, en la present modificació 
puntual s'estableix la doble qualificació en el següent cas: 

- En els sòls inclosos en el Polígon d'Actuació Plaça central PA-01, 
corresponent a aquells sòls pels que s’estableixi la potencial dissociació del 
domini del sòl i del subsòl. Aquesta compatibilitat s’identifica en els plànols 
d’ordenació amb les claus corresponents a cada qualificació de sòl separades 
per una barra (/) i identificant amb la primera clau, el sistema corresponent 
al vol i amb la segona clau, la corresponent al subsòl.  

- Altrament en aquells sòls qualificats de sistema i que per les condicions 
topogràfiques sigui coherent el desplegament d'una doble funcionalitat, entre 
els espais lliures, equipament i/o el sistema viari, s'admetrà la compatibilitat 
de sistemes, sempre i quan es garanteixi la funcionalitat del sistema situat en 
la part superior. 

CAPÍTOL 2. EXECUCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL. 

article 9. Execució de la Modificació Puntual del POUM. 

1. 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 
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consideri més adient per l'execució de les determinacions contemplades en 
aquesta modificació puntual. 

2. Poden també executar el planejament i els projectes d’urbanització els 
particulars, individualment o agrupats en entitats urbanístiques col·laboradores i 
en entitats de gestió (societats anònimes, empreses d’economia mixta, etc.). 

article 10. Delimitació i contingut dels polígons d’actuació urbanística. 

1. 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 

2. Aquests polígons d’actuació són els que es relacionen a continuació: 

Polígon d’Actuació Plaça central  PA-01 

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

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

3. Cadascun dels polígons d’actuació vénen regulats en els articles corresponents 
d’aquesta modificació puntual, on es defineixen les següents característiques: 

a. Àmbit: es descriu la superfície i els límits que abasta el polígon d’actuació. 

b. Objectius: s’estableix la finalitat que es pretén en cada actuació. 

c. Condicions d’ordenació i distribució de l'aprofitament, s’estableix i es 
determinen les reserves de sòl públic així com el seu destí, i es defineix la 
zonificació del sòl d’aprofitament privat, l’edificabilitat màxima de cada 
polígon d’actuació i els usos compatibles. Els percentatges de sòls públics que 
es detallen a les fitxes normatives, corresponen a la transcripció del dibuix 
que apareix en els plànols d’ordenació, i inclou tant els sòls ja públics actuals 
com els sòls de titularitat privada que estan pendents d'expropiació, que han 
de passar a ser de titularitat pública. 

Altrament s’estableixen les determinacions respecte l’aprofitament amb 
indicació de l’edificabilitat màxima, l’edificabilitat residencial, la reserva de 
sostre destinada a habitatge protegit en les diferents modalitats i 
l’edificabilitat màxima destinada a habitatge lliure. Tant mateix 
s’estableixen el nombre total d’habitatges, així com el repartiment en les 
diferents modalitats d’habitatge previstes en el present planejament: 
habitatge lliure, habitatge protegit en règim concertat i habitatge protegit en 
règim general. 

d. Condicions de gestió: s’estableix en cada cas les càrregues que hauran de 
ser assumides pel polígon d’actuació que aquesta modificació determina: 

e. Sistema d’actuació. S’estableix en cada cas el sistema d’actuació previst 

f. Pla d’etapes i terminis. En el pla d’etapes i terminis es fixa el termini 
temporal previst per l’execució i la construcció dels habitatges inclosos en el 
polígon d’actuació delimitat 
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g. Règim transitori d’edificació i usos. S’estableix, si s'escau, el règim 
transitori aplicable a les edificacions i usos preexistents. 

article 11. Polígon d’Actuació Plaça central. PA-01 

a. Àmbit 

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. 

b. Objectius 

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. 

c. Condicions d’ordenació i distribució de l'aprofitament 

L’ordenació s’ajustarà al que s’estableix en els plànols d’ordenació de la present 
modificació puntual: es substituiran les edificacions existents i les noves 
edificacions s’executaran dins dels gàlibs màxims que estableixi les normes 
urbanístiques d’aquesta modificació puntual. 

Els sòls que es qualifiquen de zona s'ajustaran a les condicions que es regulen per la 
subzona del barri de Sant Jaume. Nova edificació. Clau 1f* i Clau 1f*hp d'aquesta 
modificació puntual. 

Polígon d'Actuació Plaça Central. PA-01

Vialitat. Clau C 158 (m²) 7%
Espai Lliures. Claus V i V/1f* 1.327 (m²) 60%
Equipaments. Claus E i E/1f* 367 (m²) 17%

SÒL PÚBLIC 1.851 (m²) 84%

Zona del Casc Antic de Tortosa. Subzona Barri Sant Jaume (nova edificació). Clau 1f*hp 209 (m²) 9%
Zona del Casc Antic de Tortosa. Subzona Barri Sant Jaume (nova edificació). Clau 1f* 141 (m²) 6%

SÒL D'APROFITAMENT                                350 (m²) 16%

TOTAL ÀMBIT PA-01 2.202 (m²) 100%

Edificabilitat màxima 793 (m²) 100%
edificabilitat residencial 704 (m²) 89%

edificabilitat no residencial 89 (m²) 11%

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%
Nombre d'habitatges de protecció en règim general 4 ut 57%

Nombre d'habitatges lliures 3 ut 43%  
 

d. Condicions de gestió  

El polígon d’actuació executarà  les obres d'urbanització dels espais públics inclosos 
en el seu àmbit 

e. Sistema d’actuació 
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El Polígon d’Actuació s’executarà pel sistema d'expropiació. 

f. Pla d’etapes i terminis 

El termini previst per l’execució d’aquest polígon d’actuació serà el comprès en el 
primer sexenni des de l’aprovació definitiva d’aquesta modificació puntual i que 
indicativament s’estableix en el període 2011-2016. 

g. Règim transitori 

No s'estableix règim transitori per les edificacions i parcel·les incloses en el present 
polígon d’actuació, ja que el conjunt de les mateixes resten fora d’ordenació. 

article 12. Polígon d’Actuació carrer del Mig-nord. PA-02 

a. Àmbit 

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 2.503 m² 

b. Objectius 

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. 

c. Condicions d’ordenació i distribució de l'aprofitament 

L’ordenació s’ajustarà al que s’estableix en els plànols d’ordenació de la present 
modificació puntual: es substituiran les edificacions existents i les noves 
edificacions s’executaran dins dels gàlibs màxims que estableixi les normes 
urbanístiques d’aquesta modificació puntual. 

Els sòls que es qualifiquen de zona s'ajustaran a les condicions que es regulen per la 
subzona del barri de Sant Jaume. Substitució de l’edificació. Clau 1f* d'aquesta 
modificació puntual. 

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

Vialitat. Clau C 936 (m²) 37%
Espai Lliures. Claus V i V71f* 0 (m²) 0%
Equipaments. Claus E i e/1f* 0 (m²) 0%

SÒL PÚBLIC 936 (m²) 37%

Zona del Casc Antic de Tortosa. Subzona Barri Sant Jaume (nova edificació). Clau 1f* 1.567 (m²) 63%
SÒL D'APROFITAMENT                                1.567 (m²) 63%

TOTAL ÀMBIT PA-02 2.503 (m²) 100%

Edificabilitat màxima 3.095 (m²) 100%
edificabilitat residencial 3.019 (m²) 98%

edificabilitat no residencial 76 (m²) 2%

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

 



VI. NORMES URBANÍSTIQUES 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE TORTOSA EN EL BARRI DE SANT JAUME. APROVACIÓ INICIAL. 157 

d. Condicions de gestió  

El polígon d’actuació executarà  les obres d'urbanització dels espais públics inclosos 
en el seu àmbit 

e. Sistema d’actuació 

El Polígon d’Actuació s’executarà pel sistema d'expropiació. 

f. Pla d’etapes i terminis 

El termini previst per l’execució d’aquest polígon d’actuació serà el comprès en el 
primer sexenni des de l’aprovació definitiva d’aquesta modificació puntual i que 
indicativament s’estableix en el període 2011-2016. 

g. Règim transitori 

No s'estableix règim transitori per les edificacions i parcel·les incloses en el present 
polígon d’actuació, ja que el conjunt de les mateixes resten fora d’ordenació. 

article 13. Polígon d’Actuació carrer del Mig-sud. PA-03 

a. Àmbit 

Comprèn els sòls de situats en la part més al meridional del barri, entre la que ha 
de ser la nova plaça central del barri i el conjunt dels nous habitatges construïts 
entre la cota intermitja del barri el passeig de Ronda, en el lloc en el actualment 
hi ha edificat el conjunt l’escola de Remolins. 

La superfície total del Polígon d’Actuació és de 2.514 m² 

b. Objectius 

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. 

c. Condicions d’ordenació i distribució de l'aprofitament 

L’ordenació s’ajustarà al que s’estableix en els plànols d’ordenació de la present 
modificació puntual: es substituiran les edificacions existents i les noves 
edificacions s’executaran dins dels gàlibs màxims que estableixi les normes 
urbanístiques d’aquesta modificació puntual. 

Els sòls que es qualifiquen de zona s'ajustaran a les condicions que es regulen per la 
subzona del barri de Sant Jaume. Substitució de l’edificació. Clau 1f* d'aquesta 
modificació puntual. 
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Polígon d'Actuació carrer del Mig - Sud PA -03

Vialitat. Clau C 1.067 (m²) 42%
Espai Lliures. Claus V i V71f* 375 (m²) 15%
Equipaments. Claus E i e/1f* 0 (m²) 0%

SÒL PÚBLIC 1.442 (m²) 57%

Zona del Casc Antic de Tortosa. Subzona Barri Sant Jaume (nova edificació) 508 (m²) 20%
Zona del Casc Antic de Tortosa. Subzona Barri Sant Jaume (nova edificació). Clau 1f*hp 564 (m²) 22%

SÒL D'APROFITAMENT                                1.072 (m²) 43%

TOTAL ÀMBIT PA-03 2.514 (m²) 100%

Edificabilitat màxima 3.147 (m²) 100%
edificabilitat residencial 2.445 (m²) 78%

edificabilitat no residencial 703 (m²) 22%

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%  

d. Condicions de gestió  

El polígon d’actuació executarà  les obres d'urbanització dels espais públics inclosos 
en el seu àmbit 

e. Sistema d’actuació 

El Polígon d’Actuació s’executarà pel sistema d'expropiació. 

f. Pla d’etapes i terminis 

El termini previst per l’execució d’aquest polígon d’actuació serà el comprès en el 
segon sexenni des de l’aprovació definitiva d’aquesta modificació puntual i que 
indicativament s’estableix en el període 2017-2022. 

g. Règim transitori 

L’afectació dels terrenys inclosos en aquest polígon d’actuació a les qualificacions 
de sòl que en el mateix s'estableixen, sòls serà efectiva en el moment en el que es 
garanteixi el trasllat de l'actual centre docent en un indret adequat per a la 
funcionalitat dels serveis d’ensenyament al barri de Remolins. 

article 14. Modificació dels polígons d’actuació urbanística 

Els polígons delimitats per aquesta Modificació Puntual, pel planejament que la 
desenvolupi o per un projecte de delimitació posterior podran ser modificats 
seguint el procediment previst en la legislació urbanística vigent, i tal i com 
estableix a les Normes Urbanístiques del POUM de Tortosa. 

article 15. Projectes d'expropiació 

1. Per aquells polígons d’actuació que aquesta modificació puntual en determina 
la seva execució mitjançant el sistema d’actuació per expropiació, es redactaran 
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els corresponents projectes d’expropiació, d’acord amb les determinacions 
legalment establertes. 

2. D’acord amb el que estableix l’article 109 de decret 1/2010 pel qual s'aprova 
el TRLU, l’aprovació de la modificació puntual, implica la declaració d’utilitat 
pública de les obres i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis afectats. 

3. L’expropiació es pot dur a terme bé per mitjà del procediment de taxació 
conjunta, bé seguint el procediment individualitzat previst a la legislació 
aplicable en matèria d’expropiació forçosa, amb les especificitats que s’estableix 
a l’article 210.1 del RLU. 

article 16. Reallotjament dels ocupants d’habitatges afectats. 

1. L’execució dels polígons d’actuació garantirà el dret de reallotjament dels 
ocupants d’habitatges afectats per l’execució de la nova ordenació. El dret de 
reallotjament s’atorgarà exclusivament als ocupants legals d’habitatges que 
constitueixin la seva residència habitual i que acreditin mitjançant documentació 
fefaent l’ocupació de l’habitatge amb data anterior a l’aprovació inicial del 
present planejament i d'acord amb el que s'estableix a la legislació vigent 
respecte els habitatges afectats per actuacions urbanístiques. 

2. Als efectes de garantir aquest dret de reallotjament, els projectes de gestió 
que es formulin contindran les oportunes reserves de sòl amb destí a les 
modalitats d’habitatge que sigui més oportuna en cada cas. 

article 17. Projectes d’urbanització. 

1. Per a l’execució de les determinacions contingudes en la Modificació Puntual 
del POUM i en els instruments de planejament que la desenvolupin, respecte de 
les obres d’urbanització, s’han de redactar els corresponents projectes 
d’urbanització d’acord amb allò que preveu la legislació urbanística vigent i 
d'acord amb el que s'estableix a les normes del POUM de Tortosa. 

2. En qualsevol cas, els projectes d’urbanització han de preveure la connexió 
amb les vies existents, i l’adequació de les xarxes de serveis per garantir-ne el 
seu correcte funcionament en l’àmbit del projecte. 

article 18. Reserves per habitatges de protecció pública 

1. D’acord amb l’article 57.3 del Decret Legislatiu 1/2010 i les determinacions 
generals del POUM de Tortosa respecte la reserva de sòl per habitatge protegit, 
aquesta modificació puntual, reserva el sòl suficient, que garanteix la 
construcció dels sostres mínims assenyalats en la legislació vigent respecte les 
diferents modalitats de l’habitatge protegit, respecte el sostre de nova 
implantació residencial que es determina en la present modificació puntual. 
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2. Aquestes reserves es concreten en cadascun dels polígons d’actuació 
urbanística previstos en aquesta Modificació, en les proporcions i tipologies 
justificades en la memòria social de d'aquesta Modificació puntual, de tal manera 
que el dimensionat en conjunt dels tres polígons d’actuació garanteix en la seva 
globalitat, els percentatges mínims establerts a l'apartat 1 d'aquest article. 

3. La ubicació concreta del sostre corresponent a aquestes reserves es determina 
en el polígons d’actuació, mitjançant la identificació de la clau corresponent a 
l’habitatge protegit, afegint a la clau general, el codi hp. La modalitat a la que 
s'ha de destinar l’habitatge protegit, s'estableix a la corresponent fitxa normativa 
de cada polígon d’actuació i la seva localització s'efectuarà en el corresponent 
instrument de gestió que s’executi en execució d'aquesta modificació puntual. 

CAPÍTOL 3. REGULACIÓ DELS SISTEMES 

article 19. Sistema viari. Clau C 

1. Comprèn les instal·lacions i els espais destinats a la vialitat i l'aparcament, 
que han de permetre la connexió entre les diferents parts que formen el conjunt 
dels sòls objecte de la present modificació i amb l'objecte de garantir un nivell 
d’accessibilitat i de mobilitat adequat a les seves necessitats. 

2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau C. 

3. Els Projectes d’urbanització que es redactin s’adequaran i es resoldran d'acord 
amb les característiques del teixit consolidat i d'acord amb els criteris de 
jerarquia viària i funcionalitat, establerts en la present modificació puntual en 
els plànols d’ordenació. La totalitat dels carrers, excepte el carrer Santa Anna es 
consideren de prioritat invertida i s'executaran preferentment amb secció única 
(sense desnivell entre la vorera i la calçada central). 

4. Tots els espais destinats a sistema viari delimitats seran de titularitat pública. 

article 20. Sistema d'espais lliures. Clau V 

1. Formen el sistema d’espais lliures les diferents places i els jardins dintre de 
l’àmbit de la present modificació puntual. 

2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau V. 

3. Aquesta Modificació Puntual del POUM de Tortosa de Sant Jaume, incorpora en 
l’estructura funcional dels espais lliures tant els parcs, com les places i jardins, 
així com els espais lliures de caràcter lineal que poden tenir la consideració de 
passeig en continuïtat amb la resta dels espais lliures. 

4. La regulació, pel que fa a l’edificabilitat i als usos, respectarà el que defineix 
el capítol quart del Títol IV del POUM de Tortosa. 
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5. L'Ajuntament de Tortosa, podrà establir les mesures adients per a la 
construcció de diferents instal·lacions tècniques i de transport, aparcaments o 
equipaments en el subsòl dels espais lliures, determinats en aquesta modificació 
puntual, que no afectin les característiques, funcionalitat ni la naturalesa del 
domini i ús públic del sòl. En aquest cas, els projectes d'urbanització hauran 
d’assegurar, en coherència amb la present modificació puntual al barri de Sant 
Jaume, un correcte tractament dels espais enjardinats, preveient les 
sobrecàrregues i pas d'infraestructures previstos en els corresponents instruments 
i disposar els accessos de vehicles de forma que presentin el menor impacte en 
relació a l'espai lliure. 

6. Tots els espais lliures delimitats seran de titularitat pública. En els espais en 
els que aquesta modificació puntual estableix la doble qualificació V/1f* 
s'admetrà la dissociació del domini del vol i del subsòl, podent destinar el subsòl 
a l’emplaçament de les places d'aparcament necessaris pel conjunt del barri de 
Sant Jaume. 

article 21. Sistema d’equipaments. Clau E 

1. El sistema d’equipaments inclou els sòls que es destinen a usos públics 
col·lectius o comunitaris i a dotacions d’interès públic o social necessaris en 
funció de les característiques sòcio -econòmiques de la població. 

2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau E. 

3. L'ús dels equipaments de nova creació, s’establirà mitjançant el corresponent 
projecte arquitectònic, que en justificarà els usos assignats, la finalitat coherent 
amb les finalitats d'aquesta modificació puntual i les condicions d’ordenació a les 
que s'haurà d'ajustar l’equipament. 

4. Les condicions paramètriques per a la implantació i ordenació dels 
equipaments hauran d’ajustar-se al que estableixen aquestes Normes, i 
supletòriament al que preveu l’article 129 de les NNUU del POUM de Tortosa. 

5. Tots els equipaments seran de titularitat preferentment pública, sent 
d'aplicació l'art. 126 de les NN.UU del POUM de Tortosa. En els espais en els que 
aquesta modificació puntual estableix la doble qualificació E/1f* s'admetrà la 
dissociació del domini del vol i del subsòl, podent destinar el subsòl a 
l’emplaçament de les places d'aparcament necessaris pel conjunt del barri de 
Sant Jaume. 
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CAPÍTOL 4. REGULACIÓ DE LES ZONES 

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 

article 22. Regulació general de les zones 

1. Aquesta modificació puntual del POUM de Tortosa, estableix la regulació de la 
qualificació del sòl en coherència amb la zona de casc antic clau 1, 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, es regulen 
en aquesta modificació puntual, dues subzones:  

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

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

article 23. Regulació paramètrica general de les subzones 

1. Pel que fa a la regulació paramètrica de les subzones, en la present normativa 
s'estableixen en cadascuna les condicions de regulació de les condicions de 
parcel·lació, edificació i de la regulació dels usos. 

2. En tot el no establert en aquesta modificació puntual, s'estarà al que es 
determina en el vigent POUM de Tortosa. 

article 24. Regulació de l'edificabilitat 

Pel que fa a l'edificabilitat màxima de les parcel·les aquesta modificació puntual 
distingeix: 

1. Edificabilitat de la subzona del barri de Sant Jaume. Edificació existent. 
Clau 1f. És la definida per la fondària edificable i pel nombre màxim de 
plantes, que s'estableixen en els plànols d’ordenació.  

2. Edificabilitat de la subzona del barri de Sant Jaume. Nova edificació. Clau 
1f*. És la edificabilitat que s'assenyala per cada Unitat de Projecte (UP) en el 
plànol d’ordenació O.04 Regulació de l’edificació, d'aquesta modificació 

article 25. Situacions respecte l'edificabilitat a la subzona 1f 

1. D'acord amb el que s'estableix en la present normativa respecte l'edificabilitat, 
l'edificabilitat de la subzona del barri de Sant Jaume. Edificació existent. Clau 
1f,de les parcel·les i edificacions inclosos en aquesta modificació puntual es 
poden trobar en alguna de les tres situacions següents: 

a. Parcel·les o edificis amb edificabilitat potencial. S'inclouen en aquesta 
situació les parcel·les o edificacions, que no han esgotat les edificabilitats 
establertes en la present normativa a l'article anterior. 
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b. Parcel·les amb volum conforme a les determinacions d'aquesta normativa. 
S'inclouen en aquesta situació les parcel·les o edificacions, que actualment 
tenen una edificabilitat que coincideix amb l'establert a les condicions 
d'edificabilitat regulades a l'article anterior, de la present normativa. 

c. Parcel·les amb volum disconforme. S'inclou en aquesta condició les 
parcel·les o edificacions, que tenen alguna de les edificabilitats, per sobre la 
que s'estableix a l'article anterior de la present normativa. 

2. Pel que fa a l'edificabilitat de la subzona del barri de Sant Jaume. Edificació 
existent. Clau 1f, les situacions establertes als l'apartat 1a i 1c d'aquest article, 
es poden donar de forma independent en el nombre de plantes i fondària 
edificable d'una mateixa edificació. En aquestes situacions, el potencial augment 
de l'edificabilitat principal, restarà condicionat a que tant l’edificació existent i 
la que es proposa com ampliació de nova edificació, siguin conformes amb el 
nombre de plantes i la fondària assenyalada en els plànols d’ordenació. 

3. La regulació pel que fa a les actuacions potencials d'edificació, en cadascuna 
de les tres situacions anteriors, es regularà pel que s’estableix al punt següent. 

a. La potencial substitució, demolició o reestructuració total de l’edificació 
existent, comportarà que la nova edificació s'haurà d'ajustar a les condicions 
que s'estableixen en els plànols d’ordenació d'aquesta modificació puntual, 
de forma que resten expressament prohibides les actuacions de 
reestructuració integral de l’edificació o de gran rehabilitació, amb el 
manteniment de les edificabilitats existents que no s'ajustin a les establertes 
en aquesta modificació puntual. A tal efecte, s’entén per gran rehabilitació 
el que estableix l’article 119.3 de Reglament de la Llei d’urbanisme. 
Igualment en els casos de substitució, demolició o reestructuració que es 
realitzin sobre una part de l’edificació, o canvi d’ús, comportarà que la nova 
l’edificació, s’hagi executar conforme les determinacions assenyalades en els 
plànols d’ordenació. 

b. Pel que fa a les definicions dels tipus d’obra en les actuacions en 
l’edificació, seran d’aplicació les de l’article 26.1. 

article 26. Definició del tipus d'obres potencials en el barri de Sant Jaume 

Pel que fa al tipus d'obres, s'estarà al que s'estableix a continuació: 

a) De manteniment: tenen per objecte mantenir l'edifici en correctes 
condicions de salubritat i ornat, sense alterar la seva estructura i distribució 
ni ocultar o modificar valors constructius o morfològics. 

b) De consolidació: tenen per objecte consolidar, reforçar o substituir 
elements deteriorats per tal d’assegurar l’estabilitat de l'edifici i el 
manteniment de les seves condicions bàsiques d'ús, amb possibles 
modificacions menors de la seva estructura i distribució. 

c) De restauració: tenen per objecte la restitució d'un edifici existent o part 
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del mateix a les seves condicions o estat original, comprenent a més obres de 
consolidació o demolició parcial justificades per la restauració. 

d) De modernització: milloren les condicions d’habitabilitat d'un edifici o 
d'una part dels seus locals, mitjançant la substitució o modernització de les 
seves instal·lacions, i inclús la redistribució del seu espais interior, tot 
mantenint les seves característiques morfològiques. 

e) De reestructuració: afecten elements estructurals de l'edifici causant 
modificacions a la seva morfologia. Es considera reestructuració total quan 
l'obra afecta el conjunt de l'edifici, inclús el buidat interior del mateix, 
encara que es mantingui la façana o algun altre element estructural; i parcial 
quan l'obra es realitza sobre part dels locals o plantes de l'edifici, o quan 
afectant el seu conjunt, no arriba a suposar la destrucció total del seu 
interior. 

f) De reconstrucció: tenen per objecte la reposició, total o parcial d'un edifici 
preexistent en el mateix lloc, reproduint les seves característiques 
morfològiques a partir de parts originals. 

g) D’augment de volum o ampliació: tenen per objecte incrementar el volum 
construït dins d'una parcel·la o l'ocupació en planta a partir d'edificacions 
existents. 

h) De substitució: tenen per objecte l’enderrocament d'una edificació 
existent o part d’ella i, en el sòl que ocupava, construir-hi una de nova. 
Prèviament es procedirà a la documentació exhaustiva de l’element en que 
s’actua. 

i) De nova planta: tenen per objecte la construcció de solars o espais buits 
dins de parcel·les considerades com a conjunts i en les quals es tenen en 
compte les característiques morfològiques generals del sector. 

j) De demolició: suposa la desaparició, total o parcial, de l’edificació en els 
casos contemplats i d'acord amb el procediment específic establert. 
Prèviament es procedirà a la documentació exhaustiva de l’element en que 
s’actua. 

k) De desplaçament: permet relocalitzar elements urbans que pel seu interès 
cal conservar, preferentment a prop de la seva localització actual. 

article 27. Normes respecte el tipus d'obres 

1. En les edificacions incloses en subzona del barri de Sant Jaume. Edificació 
existent. Clau 1f, establertes en aquesta modificació puntual, pels que es pretén 
el manteniment del seu caràcter paisatgístic, s’estarà al que es disposa a 
continuació:  

a) Les obres de nova planta i substitució que afectin les façanes actuals 
d’aquesta subzona, hauran de mantenir els criteris compositius 
arquitectònics de façana de l’element substituït, i garantir la seva bona 
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integració en el paisatge urbà més immediat referit al fronts edificats del 
conjunt de les finques veïnes. Les actuacions d’enderroc en la resta de 
l’edificació, resten condicionades al que s'estableix a l'apartat 3c d’aquest 
article i s'hauran de presentar conjuntament amb les noves actuacions que es 
proposen realitzar. 

b) Es pot realitzar augment de volum quan les característiques de la parcel·la 
ho permetin sense afectar els valors protegits. Aquestes actuacions s’estaran 
al que es regula als articles d’aquesta normativa, sobre la regulació de les 
actuacions respecte l’edificabilitat. 

c) Les intervencions de reestructuració, substitució, procuraran que no 
afectin de forma substancial els elements que configuren l'estructura 
tipològica de l’edificació, prioritzant la rehabilitació enfront de la 
substitució, havent de justificar de forma raonada la intervenció, per millores 
evidents de les noves condicions de l'hàbitat derivat de la intervenció que es 
proposa. 

d) La justificació de les actuacions de reestructuració, substitució i 
demolició, incorporarà un aixecament de l’estat actual, amb plantes, alçats i 
seccions a escala mínima 1/100, amb explicació del sistema estructural i del 
programa funcional actuals, aportant imatges fotogràfiques de les façanes 
tant del carrer com del pati d’illa, així com de la distribució interior de 
l’edifici o part de l’edifici en el que es pretén aquesta actuació. 

Les actuacions d'obres que modifiquin les façanes existents, es presentaran 
incorporant a l’alçat de la façana sobre la que es proposa intervenir, 
l’aixecament de les façanes de les 3 parcel·les situades al costat i costat de 
la façana en la que es pensa intervenir, tenint aquesta alçat situat a costat i 
costat, una dimensió mínima de 30 metres per cada costat, de tal manera 
que la nova actuació justificarà la seva integració en el conjunt del paisatge 
urbà d'aquest tram de carrer. 

article 28. Regulació de nous paràmetres per la zubzona del barri de Sant 
Jaume. Nova edificació clau 1f* 

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 
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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 es regula 
a continuació. La unitat de projecte, en general comporta una unitat de 
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 aquestes 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 
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. La 
dimensió màxima d'una longitud de façana aparent serà de 10 metres. 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 
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- 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 (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: 

- 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 
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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 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. 
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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. 

- 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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SECCIÓ SEGONA. SUBZONA DEL BARRI DE SANT JAUME. EDIFICACIÓ EXISTENT. 
CLAU 1F 

article 29. Definició. 

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 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. 

S'identifica en els plànols d’ordenació amb la clau 1f.  

article 30. Condicions de parcel·lació i edificació. 

1. Condicions de parcel·lació de la subzona barri de Sant Jaume. Edificació 
existent. Clau 1f 
 

Paràmetre Condicions generals i particulars 

Parcel·lació i reparcel·lació art 214 del POUM 

La transformació de l’estructura parcel·laria ja sigui 
per procés de parcel·lació o reparcel·lació es 
realitzarà de forma coherent amb el parcel·lari 
actual, de tal manera que seran denegades aquelles 
intervencions en el parcel·lari que, sense forma 
justificada, modifiquin substancialment l’actual 
estructura de la propietat del sòl. 

Parcel·la art 215 del POUM 

Parcel·la mínima art 216 del POUM 

Donades les condicions de fraccionament del 
parcel·lari urbà, no s’estableix una parcel·la mínima 

Front mínim de parcel·la art 217 del POUM 

4,90 mts. 

Fons de parcel·la art 218 del POUM 

Fondària mínima de parcel·la art 219 del POUM 

Donades les condicions de fraccionament del 
parcel·lari urbà, no s’estableix una condició de 
fondària mínima 
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2. Condicions de l’edificació de la subzona barri de Sant Jaume. Edificació 
existent. Clau 1f 

2.1. Paràmetres referits al carrer de la subzona barri de Sant Jaume. Edificació 
existent. Clau 1f 
 
Paràmetre Condicions generals i particulars 

Alineació de carrer art 223 del POUM 

Segons plànols d’ordenació d'aquesta modificació 
puntual (O.02. Planejament proposta. Qualificació i 
gestió del sòl) 

Rasant de l'alineació de carrer art 224 del POUM 

Rasant de carrer o vial o vial art 225 del POUM 

Segons plànols d’ordenació d'aquesta modificació 
puntual (O.09. Ordenació del viari. Alineacions i 
rasants) 

Amplada de carrer o vial art 226 del POUM 

Segons plànols d’ordenació d'aquesta modificació 
puntual (O.09. Ordenació del viari. Alineacions i 
rasants) 

Alineació de l'edificació art 227 del POUM 

L’edificació es situarà sobre l’alineació del carrer, 
Segons plànols d’ordenació d'aquesta modificació 
puntual (O.02. Planejament proposta. Qualificació i 
gestió del sòl). 

Alç. reguladora referida al carrer 2p(pb+1) 

3p(pb+2) 

4p(pb+3) 

07,20mts 

10,30mts 

13,40mts 

 L’alçada reguladora es podrà incrementar fins un 
màxim de 1,50 mts per assolir l’alçada de les 
edificacions veïnes, i amb la finalitat d’aconseguir una 
millor integració i harmonia del conjunt. 

Punt aplic. A.R. referida al carrer art 229 del POUM 

Nombre de plantes referit al carrer art 230 del POUM. Donades les condicions 
topogràfiques del barri de Sant Jaume, el nombre de 
plantes es regula per cada front de carrer 

Segons plànols d’ordenació d'aquesta modificació 
puntual (O.02. Planejament proposta. Qualificació i 
gestió del sòl) 

Planta baixa referida al carrer art 231 del POUM 
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2.2. Paràmetres referits a l'illa de la subzona barri de Sant Jaume. Edificació 
existent. Clau 1f 
Paràmetre Condicions generals i particulars 

Fondària edificable art 233 del POUM 

Segons plànols d’ordenació d'aquesta modificació 
puntual (O.02. Planejament proposta. Qualificació i 
gestió del sòl) 

Pati d'illa art 234 del POUM 

Segons plànols d’ordenació d'aquesta modificació 
puntual (O.02. Planejament proposta. Qualificació i 
gestió del sòl) 

2.3. Paràmetres referits a la parcel·la de la subzona barri de Sant Jaume. 
Edificació existent. Clau 1f 
Paràmetre Condicions particulars 

Solar art 235 del POUM 

Les intervencions que es proposin en el subsòl dels 
solars inclosos en l’àrea de protecció arqueològica, 
venen supeditats a l'informe i estudi arqueològic 
corresponent. 

Edificabilitat màxima de parcel·la L'edificabilitat màxima és la que resulta de multiplicar 
la superfície, definida entre el front i la fondària 
edificable, pel nombre de plantes referit a carrer, 
segons s'estableix a l'article 24 d'aquesta modificació 
puntual. 

Dins dels límits l’àrea de protecció arqueològica el 
possible requeriment de visualització de les restes 
arqueològiques podrà minvar l'aprofitament de la 
planta baixa d'acord amb la Llei del patrimoni català 
(3/1993 de 30 de setembre). 

Ocupació màxima de la parcel·la art 240 del POUM 

Segons fondària edificable i tipus de pati d'illa. 

Sòl de parcel·la lliure d'edificació art 241 del POUM 

L'ocupació dels patis en planta baixa o soterrani ve 
regulada en els plànols d’ordenació segons els criteris 
establerts en l’art. 234 del POUM. Estarà 
preferentment enjardinat. 

Pati davanter i post. de parcel·la art 242 del POUM 

Si n’hi ha, s’ajustarà a les determinacions generals  de 
les NNUU. 

Tanques art 248 del POUM 

Adapt. togràf. i mov de terres art 249 del POUM 

En l’interior del pati d'illa sols s'admeten els 
moviments de terres tendents a anivellar el pati 
respecte el conjunt majoritari de les finques veïnes. 

Unitat mínima de projecte art 250 del POUM 

No s’estableixen Unitats Mínimes de Projecte 
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2.4. Paràmetres referits a l'edificació de la subzona barri de Sant Jaume. 
Edificació existent. Clau 1f 
Paràmetre Condicions generals i particulars 

Posició de l'edificació art 251 del POUM 

L’edificació es col·locarà sobre l'alineació de carrer o 
vial. 

Edificació principal i auxiliar art 252 del POUM 

Planta baixa art 253 del POUM 

Planta soterrani art 254 del POUM 

Plantes pis art 255 del POUM 

Planta coberta art 256 del POUM 

Les cobertes es construiran en la modalitat de coberta 
inclinada acabada amb material ceràmic. S'admetrà 
com a màxim que un 25% de la superfície de coberta, 
sigui acabada amb terrat pla, sempre i quan aquest 
tipus de coberta ja hi sigui en les edificacions 
existents. 

En els acabats de la coberta tan sols s’admeten les 
solucions tradicionals no permetent-se llacunes, 
finestres incorporades al pla de la coberta o similars. 

En els edificis catalogats es seguiran els criteris del 
catàleg adjunt amb aquest POUM.  

Planta sotacoberta art 257 del POUM 

Volum màxim d'un edifici art 258 del POUM 

Regles sobre mitgeres art 259 del POUM 

Cossos sortints art 260 del POUM 

Amb les condicions generals caldrà també complir el 
següent: 

- No s’admeten cossos sortints tancats ni semitancats.  

- En els carrers d’amplada inferior a 4 mts no s’admet 
cap tipus de cos sortint. En la resta dels carrers el vol 
màxim serà de 40 cms. 

Elements sortints art 261 del POUM 

No es permet el trencament dels ràfecs. El seu vol 
podrà igualar el dels existents en el front d’illa 
respectiu. El ràfec serà obligat en els casos de 
substitució de l’edificació si les dues edificacions 
col·laterals en tenen. 

Patis de llum art 262 del POUM 

Composició de la façana art 263 del POUM 

El tractament de les façanes pel que fa referència a 
materials de la façana i de les fusteries, obertures i 
composició, s’ajustarà al que es determina en el 
catàleg del POUM de Tortosa. 

D'acord amb el que es regula a l'article 27 d'aquestes 
Normes, les actuacions que afectin les façanes 
existents incorporaran els alçats de les edificacions 
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veïnes a la que es proposa intervenir. 

 

article 31. Regulació dels usos. 

1. Condicions d'ús de la subzona barri de Sant Jaume. Edificació existent. Clau 1f 
 

Habitatge 

Unifamiliar 

Habitatge 

Plurifamiliar 

Habitatge rural Residencial 

especial 

Residencial 

mòbil 

Hoteler Comerç petit 

Dominant Dominant Incompatible Compatible Incompatible Compatible Compatible 

 

Comerç mitjà Comerç gran Ofic. i serveis Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I 

Condic. (1) Incompatible Condic. (2) Compatible Condic. (3) Condic. (4) Condic. (4) 

 

Indústria II Indústria III Educatiu Assistencial Sanitari Sòcio-cultural Esportiu 

Incompatible Incompatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

 

Administrat. Serv. tècnics Estac. i aparc. Agrícola Ramader Forestal  

Compatible Incompatible Condic. (5) Incompatible Incompatible Incompatible  

 

En caràcter general els diferents condicionants per a cadascun dels usos responen 
a la necessitat prèvia de justificar que l'ús no crearà distorsions en el teixit 
edificat, s'integrarà en el conjunt urbà consolidat i no crearà conflicte respecte 
de l'ús dominant establert pel POUM per a cada sector, zona o subzona. La 
justificació de què l'ús condicionat és compatible amb la zona o subzona 
corresponent es realitzarà mitjançant sol·licitud d’informe previ o qualsevol altre 
document que estableixi l'ordenança corresponent, el qual es resoldrà de 
conformitat amb les disposicions del POUM i les fixades per les ordenances 
reguladores corresponents: 

 
(1) Es cuidarà especialment la integració arquitectònica d'aquests establiments en el conjunt 
on estan edificats i les condicions de reserva de places d’aparcaments. El sostre màxim serà 
del 50% del total permès per a tota l’edificació. Restarà subjecte a allò que determini el Pla 
Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials. No s’admet el comerç alimentari en tant no 
es tramiti un Programa d’orientació de l’equipament comercial (POEC) que estableixi les 
necessitats de consum de Tortosa i adopti les mesures de foment pertinents. 

(2) Es cuidarà especialment la integració arquitectònica d'aquests establiments en el conjunt 
on estan edificats i les condicions de reserva de places d’aparcaments. 

(3) Condicionats al compliment de la corresponent ordenança municipal reguladora dels 
edificis de pública concurrència. 

(4) Resten condicionats segons la superfície, el trànsit i la càrrega i descàrrega que puguin 
generar aquests tipus d'usos. Es limita a la planta baixa i primer soterrani. 

(5) Els possibles edificis d'aparcament respectaran especialment la integració en el conjunt en 
el que siguin edificats. Seran incompatibles en carrers peatonals. 
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6. Condicions de l'ús d'aparcament de la subzona barri de Sant Jaume. Edificació 
existent. Clau 1f 
 

Regulació particular de l'ús d'aparcament D’acord amb l’art.276¬ i següents de 
les NNUU del POUM de Tortosa 
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SECCIÓ TERCERA. SUBZONA DEL BARRI DE SANT JAUME. NOVA EDIFICACIÓ. CLAU 
1F* 

article 32. Definició. 

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. 

S'identifica en els plànols d’ordenació amb la clau 1f*. En els sòls en els que es 
preveu la reserva d’habitatge protegit, s’afegeix la clau hp a la clau 
alfanumèrica identificativa.  

article 33. Condicions de parcel·lació i edificació. 

1. Condicions de parcel·lació de la subzona barri de Sant Jaume. Nova edificació. 
Clau 1f* 
 

Paràmetre Condicions generals i particulars 

Parcel·lació i reparcel·lació art 214 del POUM i l'article 28 d'aquestes Normes 

Serà la resultant de l tramitació del projecte 
d'expropiació, adaptant-se les seves dimensions a les 
Unitats de projecte o unitats de construcció que es 
regulen en la present modificació puntual. 

Parcel·la art 215 del POUM 

Parcel·la mínima art 216 del POUM i l'article 28 d'aquestes Normes 

La parcel·la mínima s'ajustarà a les dimensions de les 
UCAA regulades en aquesta modificació puntual 

Front mínim de parcel·la art 217 del POUM i l'article 28 d'aquestes Normes 

El front mínim de parcel·la s'ajustarà a les dimensions 
de les UCAA regulades en aquesta modificació puntual 

Fons de parcel·la art 218 del POUM 

Fondària mínima de parcel·la art 219 del POUM 

No s’estableix una condició de fondària mínima 

 

 

 

 

 

2. Condicions de l’edificació de la subzona barri de Sant Jaume. Nova edificació. 
Clau 1f* 
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2.1. Paràmetres referits al carrer de la subzona barri de Sant Jaume. Nova 
edificació. Clau 1f* 
 
Paràmetre Condicions generals i particulars 

Alineació de carrer art 223 del POUM 

Segons plànols d’ordenació d'aquesta modificació 
puntual (O.02. Planejament proposta. Qualificació i 
gestió del sòl i O.04. Regulació de l’edificació) 

Rasant de l'alineació de carrer art 224 del POUM 

Rasant de carrer o vial o vial art 225 del POUM 

Segons plànols d’ordenació d'aquesta modificació 
puntual (O.09. Ordenació del viari. Alineacions i 
rasants) 

Amplada de carrer o vial art 226 del POUM 

L'amplada de carrer o vial és la que s'assenyala en els 
plànols d’ordenació d'aquesta modificació puntual 
(O.09. Ordenació del viari. Alineacions i rasants) 

Alineació de l'edificació art 227 del POUM 

L’edificació es situarà sobre l’alineació del carrer, 
segons plànols d’ordenació d'aquesta modificació 
puntual (O.04. Regulació de l’edificació) 

Alç. reguladora referida al carrer 2p(pb+1) = 07,20mts 

3p(pb+2) = 10,30 mts 

40 (pb+3) = 13.40 mts 

L'alçada reguladora 
màxima en les edificacions 
que donin front a dos 
carrers es podrà superar 
per tal d'ajustar 
l'arquitectura a les rasants 
dels carrers als que dona 
front l'edifici. 

L'alçada reguladora 
màxima s'ajustarà al que 
s'estableix als plànols 
O.06, O.07 i O.08 de 
regulació dels diferents 
alçats de l’edificació 

Punt aplic. A.R. referida al carrer art 229 del POUM 

Nombre de plantes referit al carrer art 230 del POUM 

S'assenyala en els plànols d’ordenació d'aquesta 
modificació puntual (O.02. Planejament proposta. 
Qualificació i gestió del sòl i O.04. Regulació de 
l’edificació). 

Planta baixa referida al carrer art 231 del POUM i l'article 28 d'aquestes Normes 

La cota de la planta baixa s'assenyala en els plànols 
d’ordenació d'aquesta modificació puntual relacionada 
amb l'accés indicatiu de l'edificació 
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2.2. Paràmetres referits a l'illa de la subzona barri de Sant Jaume. Nova 
edificació. Clau 1f* 
Paràmetre Condicions generals i particulars 

Fondària edificable art 233 del POUM 

S'assenyala en els plànols d’ordenació d'aquesta 
modificació puntual (O.02. Planejament proposta. 
Qualificació i gestió del sòl i O.04. Regulació de 
l’edificació) 

Pati d'illa art 234 del POUM i l'article 28 d'aquestes Normes 

Es regula segons l'espai lliure de parcel·la establert a 
l'article 28 d'aquestes Normes 

2.3. Paràmetres referits a la parcel·la de la subzona barri de Sant Jaume. Nova 
edificació. Clau 1f* 
Paràmetre Condicions particulars 

Solar art 235 del POUM 

Les intervencions que es proposin en el subsòl dels 
solars inclosos en l’àrea de protecció arqueològica, 
venen supeditats a l'informe i estudi arqueològic 
corresponent. 

Edificabilitat màxima de parcel·la art 237 del POUM 

L'edificabilitat màxima de cada Unitat de Projecte 
(UP) s’assenyala en els plànols d’ordenació d'aquesta 
modificació puntual (O.04. Regulació de l’edificació) 

Dins dels límits l’àrea de protecció arqueològica el 
possible requeriment de visualització de les restes 
arqueològiques podrà minvar l'aprofitament de la 
planta baixa d'acord amb la Llei del patrimoni català 
(3/1993 de 30 de setembre). 

Ocupació màxima de la parcel·la art 240 del POUM i l'article 28 d'aquestes Normes 
segons espai lliure d'edificació 

Sòl de parcel·la lliure d'edificació art 241 del POUM 

D'acord amb l'article 28 d'aquestes Normes, l'ocupació 
dels patis ve regulada en els plànols d’ordenació 
(O.04. Regulació de l’edificació) diferenciant: 

- Espai lliure d'edificació mínim (em) 

- Espai lliure d'edificació indicatiu (ei) 

Tanques art 248 del POUM i el que s'estableix als plànols O.06, 
O.07 i O.08 de regulació dels diferents alçats de 
l’edificació. 

Adapt. togràf. i mov de terres art 249 del POUM 

En l’interior del pati d'illa sols s'admeten els 
moviments de terres tendents a anivellar el pati 
respecte el conjunt majoritari de les finques veïnes. 

Unitat de Projecte (UP) D'acord amb l'article 28 de les Normes d'aquesta 
modificació puntual. 

S'assenyala en els plànols d’ordenació (O.04. 
Regulació de l’edificació) 
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2.4. Paràmetres referits a l’edificació de la subzona barri de Sant Jaume. Nova 
edificació. Clau 1f* 
Paràmetre Condicions generals i particulars 

Unitat Compositiva d'Arquitectura 
Aparent (UCAA) 

D'acord amb l'article 28 de les Normes d'aquesta 
modificació puntual. 

S'assenyala en els plànols d’ordenació (O.04. 
Regulació de l’edificació) en nombre mínim de UCAA 
que ha de contenir cada Unitat de Projecte 

Posició de l’edificació art 251 del POUM 

L’edificació es col·locarà sobre l'alineació de carrer o 
vial d'acord amb els plànols d’ordenació d'aquesta 
modificació puntual (O.04. Regulació de l’edificació) 

Longitud màxima de façana aparent 
(lm) 

D'acord amb l'article 28 de les Normes d'aquesta 
modificació puntual (O.04. Regulació de l’edificació). 

S'assenyala en els plànols d’ordenació de forma 
indicativa 

Edificació principal i auxiliar art 252 del POUM 

Planta baixa art 253 del POUM 

La cota de referència de la planta baixa es regula 
segons l'establert a l'article 28 d'aquestes Normes 

Planta soterrani art 254 del POUM 

Plantes pis art 255 del POUM 

Planta coberta art 256 del POUM i l'article 28 d'aquesta modificació 
puntual sobre la regulació de la cinquena façana i en 
el plànol O.05. Regulació de l’edificació. Plantes 
cobertes. La cinquena façana. 

En els acabats de la coberta tan sols s’admeten les 
solucions tradicionals no permetent-se llacunes, 
finestres incorporades al pla de la coberta o similars. 

El percentatge màxim de coberta plana o terrat, 
s'assenyala en els plànols d’ordenació (O.05. Regulació 
de l’edificació. Plantes cobertes. La cinquena façana) 

Alçada aparent de façana Es regularà segons el que s'estableix a l'article 28 
d'aquestes Normes respecte la discontinuïtat de les 
línies de composició horitzontal de la façana i el que 
es regula als plànols O.06, O.07 i O.08 de regulació 
dels diferents alçats de l’edificació 

Alçada màxima del carener de la 
coberta 

Segons article 28 d'aquesta modificació puntual 
respecte la regulació de la cinquena façana. 

El carener de coberta s'ajustarà a les limitacions que 
s'estableixen en el pla límit del carener de coberta i 
que s'assenyalen en els plànols d’ordenació de 
regulació de les cobertes (O.05. Regulació de 
l’edificació. Plantes cobertes. La cinquena façana i als 
plànols O.06, O.07 i O.08 de regulació dels diferents 
alçats de l’edificació) 

Planta sotacoberta art 257 del POUM 

Volum màxim d'un edifici art 258 del POUM 
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Regles sobre mitgeres art 259 del POUM 

Cossos sortints art 260 del POUM 

Amb les condicions generals caldrà també complir el 
següent: 

- No s’admeten cossos sortints tancats ni semitancats.  

- En els carrers d’amplada inferior a 6 mts no s’admet 
cap tipus de cos sortint. En la resta dels carrers el vol 
màxim serà de 40 cms. 

Elements sortints art 261 del POUM 

 

Posició del ràfec de coberta (r) Segons article 28 d'aquesta modificació puntual 

S'assenyala en els plànols d’ordenació (O.06, O.07 i 
O.08 de regulació dels diferents alçats de l’edificació) 

Patis de llum art 262 del POUM 

Composició de la façana art 263 del POUM i article 28 d'aquesta modificació 
puntual (O.06, O.07 i O.08 de regulació dels diferents 
alçats de l’edificació) 

Percentatge màxim de forat 
arquitectònic 

Segons article 28 d'aquesta modificació puntual 
respecte la regulació de la composició i tractament de 
la façana 

S'assenyala en els plànols d’ordenació (O.06, O.07 i 
O.08 de regulació dels diferents alçats de l’edificació) 

Dimensió màxima en horitzontal del 
forat arquitectònic 

Segons article 28 d'aquesta modificació puntual 
respecte la regulació de la composició i tractament de 
la façana 

S'assenyala en els plànols d’ordenació (O.06, O.07 i 
O.08 de regulació dels diferents alçats de l’edificació) 

Posició dels nivells horitzontals dels 
forats arquitectònics 

Segons article 28 d'aquesta modificació puntual 
respecte la discontinuïtat en les línies de composició 
horitzontal de la façana 

S'assenyala en els plànols d’ordenació (O.06, O.07 i 
O.08 de regulació dels diferents alçats de l’edificació) 

Composició vertical i geometria dels 
forats arquitectònics 

Segons article 28 d'aquesta modificació puntual 
respecte la regulació de la composició i tractament de 
la façana 

S'assenyala en els plànols d’ordenació (O.06, O.07 i 
O.08 de regulació dels diferents alçats de l’edificació) 

 

Regulació particular de les claus E/1f* i V/1f* 

En el subsòl dels sòls qualificats d'equipaments o espais lliures i identificats 
en els plànols d’ordenació amb les claus E/1f* i V/1f*, les condicions 
d'edificació són les que garanteixin l'execució de l'aparcament al servei del 
conjunt del barri de sant Jaume. 
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article 34. Regulació dels usos. 

1. Condicions d'ús de la subzona barri de Sant Jaume. Nova edificació. Clau 1f* 
 

Habitatge 

Unifamiliar 

Habitatge 

Plurifamiliar 

Habitatge rural Residencial 
especial 

Residencial 
mòbil 

Hoteler Comerç petit 

Dominant Dominant Incompatible Compatible Incompatible Incompatible Compatible 

 

Comerç mitjà Comerç gran Ofic. i serveis Restauració Recreatiu Magatzems Indústria I 

Incompatible Incompatible Condic. (1) Compatible Condic. (2) Incompatible Condic. (2) 

 

Indústria II Indústria III Educatiu Assistencial Sanitari Sòcio-cultural Esportiu 

Incompatible Incompatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

 

Administrat. Serv. tècnics Estac. i aparc. Agrícola Ramader Forestal  

Compatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible Incompatible  

Regulació particular de les claus E/1f* i V/1f* 

En el subsòl dels sòls qualificats d'equipaments o espais lliures i identificats en 
els plànols d’ordenació amb les claus E/1f* i V/1f*, tant sols s'admetran usos 
destinats a aparcament i els seus complementaris 

En caràcter general els diferents condicionants per a cadascun dels usos responen 
a la necessitat prèvia de justificar que l'ús no crearà distorsions en el teixit 
edificat, s'integrarà en el conjunt urbà consolidat i no crearà conflicte respecte 
de l'ús dominant establert per aquesta modificació puntual a la subzona. La 
justificació de què l'ús condicionat és compatible amb subzona corresponent es 
realitzarà mitjançant sol·licitud d’informe previ o qualsevol altre document que 
estableixi l'ordenança corresponent, el qual es resoldrà de conformitat amb les 
disposicions del POUM i les fixades per les ordenances reguladores corresponents: 
 (1) Sols es permeten les oficines i despatxos integrats en el conjunt i de dimensió acotada a 
les dimensions de les diferents unitats de projecte que s'estableixen en aquesta modificació 
puntual. 

(2) Condicionats al compliment de la corresponent ordenança municipal reguladora dels 
edificis de pública concurrència. 

(3) Sols es permeten usos de caràcter artesanal compatibles amb l'us dominat de l’habitatge. 

2. Condicions de l'ús d'aparcament de la subzona barri de Sant Jaume. Nova 
edificació. Clau 1f* 
 

Regulació particular 
de l'ús d'aparcament 

L'aparcament resta restringit a les places que es situen en l'espai 
central de l'actuació del PA-01 plaça central d'aquesta modificació 
puntual 

No obstant l'anterior en casos justificats, s'admetran places 
d'aparcament en aquesta zona sempre i quan es justifiqui que la 
presència de les portes d’accés en el carrer s'integren de forma 
coherent amb la resta de les edificacions de seu entorn. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 

Disposició transitòria primera 

1. Les edificacions i usos actualment existents en els àmbits dels Polígons 
d'Actuació, delimitats en la present Modificació i que no resultin admesos amb la 
nova regulació, tenen la consideració de fora d’ordenació. 

2. Fins que no s’aprovin els projectes d'expropiació, es respectaran els usos i 
edificacions existents i s’admetran les obres de consolidació, conservació, 
reparació i modernització de les condicions higièniques i ambientals, i les que 
tendeixin a suprimir o reduir els efectes molestos, nocius, insalubres o perillosos, 
de les instal·lacions industrials. No s’autoritzaran les noves construccions ni les 
ampliacions.  

El valor de les obres que s’autoritzin no serà en cap cas compensat en els 
expedients expropiatoris. 

L’eficàcia de la llicència amb caràcter de precarietat per a les obres 
autoritzables estarà condicionada a la corresponent anotació marginal de les 
condicions imposades en la concessió de la llicència en la inscripció de la finca en 
el Registre de la Propietat corresponent, i aportarà la documentació gràfica 
necessària acreditativa de l'estat de la finca abans de l'execució de les obres. 

3. Els usos i activitats autoritzats per la corresponent llicència, que s’exerceixin 
dins d’un edifici o instal·lació en situació de fora d’ordenació, o disconforme 
amb el planejament podran continuar desenvolupant-se fins que no s’hagi de dur 
a terme l’expropiació, cessió o enderroc. 

Les modificacions de l’activitat existent amb llicència i la instal·lació d’una nova 
activitat sempre i quan no comporti la realització d’obres prohibides i admeses 
en la zona que es tracti, i no dificulti l’execució del planejament, podrà 
autoritzar-se mitjançant llicència a precari, amb les condicions abans 
referenciades i regulades als articles 53 i 54 del Decret Legislatiu 1/2010, i als 
articles 61 i 62 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

S’admetran els canvis de nom de l’activitat existent, sense més condicions, 
sempre i quan no generin atorgament de nova llicència. 

L’autorització per a la instal·lació d’un ús o activitat en un edifici o instal·lació 
fora d’ordenació o en volum disconforme no serà en cap cas compensat en els 
expedients de reparcel·lació o expropiatoris.  

 

Disposició transitòria segona 

Les actuacions o sol·licituds de qualsevol tipus de llicència, que es proposin i que 
afectin a les condicions d’accés de les parcel·les que donen front als nous espais 
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viaris d'aquesta modificació puntual i pels que s'estableixen noves rasants, en 
tant no s'executin aquests nous carrers, s'hauran d'ajustar les rasant que 
s'estableixen en la present modificació puntual. 

 

Disposició transitòria tercera 

Els projectes d'expropiació establiran el règim de prioritats per a l’execució de 
les diferents actuacions previstes per aquesta modificació puntual, i 
determinaran, d’acord amb aquell, els terrenys sobre els quals es podran 
autoritzar usos o obres justificades de caràcter provisional assenyalades en la 
disposició transitòria anterior, que s’hauran d’enderrocar en els terminis que en 
el mateix projecte d'expropiació estableixi, sense dret a indemnització, i 
requerint-se l’autorització acceptada pel propietari, que haurà d’inscriure’s sota 
les indicades condicions en el Registre de la Propietat. 

 

DISPOSICIONS FINALS. 

 

Disposició final única 

Aquesta Modificació Puntual entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de 
l’acord de la seva aprovació definitiva i de les seves Normes  al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.  
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