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ANTECEDENTS 

En data 29 de gener de 2013, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya mitjançant la sentència 
núm. 58, va estimar el recurs contenciós administratiu interposat per l’entitat ACUTANGULO, S.L. 
contra la resolució de 25 de juliol de 2007 del conseller de Política Territorial i Obres  Públiques que 
va resoldre “Donar conformitat al Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal, tramés per 
l’Ajuntament en compliment de la resolució del titular del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de 27 de juliol de 2006”. 

El fallo de la sentència declara nul·les les prescripcions de l’anomenada “Fitxa PM 16 Pla de Millora 
Sant Llàtzer” relatives als apartats 3.a i 3.b sobre les condicions d’edificació i ús, que diuen: 

a. Coeficient d’edificabilitat bruta i aprofitament mitjà del sector serà de 0,15 
m²sostre/m²sòl. 

b. La densitat màxima d’habitatges bruta no serà superior a 15 hab/Ha 

I, en conseqüència estableix un termini de dos mesos perquè les Administracions afectades, sense 
necessitat de nova tramitació, estableixin l’ordenació urbanística procedent amb la deguda 
publicació. 

En data 28 de juny de 2013, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va acordar 
requerir l’Ajuntament perquè fixi els paràmetres adequats en l’esmentat sector amb les 
determinacions de la sentència del TSJC. 

 

CRITERIS PELS QUALS ES FIXEN ELS NOUS PARÀMETRES SOBRE EDIFICABILITAT I DENSITAT 

El Pla d’ordenació urbanística municipal, el POUM, estableix per tots aquells àmbits subjectes al 
desenvolupament de planejament derivat, els paràmetres que l’han de regir amb coherència amb la 
proposta d’ordenació indicativa  que s’hi estableix.  Per altra banda, la sentència del TSJC estableix 
que per part de l’Ajuntament es fixaran els nous paràmetres sobre edificabilitat bruta i densitat 
màxima d’habitatges. A tal efecte es proposa una nova ordenació indicativa de l’àmbit del Pla de 
millora, que amb coherència amb la resta de paràmetres recollits a la fitxa PM-16 ens permeti 
establir els nous paràmetres.  

L’ordenació urbanística que es proposa és fa sobre la base de la tipologia de la zona definida al 
POUM corresponent a edificacions en filera de clau 4, el que permet assolir un sostre màxim de 
1.302 m2, que suposa una edificabilitat de 1,00 m2/m2, i una densitat per hectàrea de 75 
habitatges. 

 

FITXA AMB ELS NOUS PARÀMETRES SOBRE EDIFICABILITAT I DENSITAT 

Fitxa PM 16. Pla de Millora Sant Llàtzer Codi: PM–SANT LLATZER 

1. Àmbit 

a. Inclou el sòl, localitzat entre el c/ Sant Josep i el c/ Puigcerdà al raval de Sant Llàtzer. 

b. La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 5 - Ordenació detallada del sòl 
urbà- a escala 1/1.000, és de 1.302 m². 
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2. Objectius  

a. Ordenar el sector en base a les cessions de sòl públic que s'han de realitzar. 

b. Delimitar l'àmbit de gestió en el que fer efectius els repartiments de càrregues i beneficis 
que han de permetre l'assoliment de la condició de sòl urbà.  

3. Condicions d'ordenació, edificació i ús 

a. Coeficient d’edificabilitat bruta i aprofitament mitjà del sector serà de 1,00 
m²sostre/m²sòl. 

b. La densitat màxima d’habitatges bruta no serà superior a 75 hab/Ha 

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 18% 

 Espais lliures 28% 

 Equipaments No s’estableix 

 SÒL PÚBLIC mínim 46% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Serveis Privats 54% 

 Residencial 54% 

  

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir el 10% d'aprofitament mitjà establert a l’article 43 de la Llei 
d’Urbanisme i d'acord amb aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

c. El desenvolupament del sector no haurà de reservar sòl per habitatge protegits. 

d. Determinacions fonamentals de l'ordenació 

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

e. 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 d’edificació en fronts o filera, clau (4) 

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 de reparcel•lació, dintre de 
les modalitats d’iniciativa privades previstes en la LU, ja sigui compensació o concertació. 
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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.   

 

TRAMITACIÓ 

D’acord amb la pròpia sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’establiment de la 
nova ordenació urbanística no està subjecta a cap tramitació, havent-se de donar trasllat a la 
Comissió Territorial d’Urbanisne de les Terres de l’Ebre per la seva publicació. 

 

 

 

Francesc Peralta i Puig 
Arquitecte municipal 

 

Tortosa, 4 de gener de 2016   
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