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1. MEMÒRIA INFORMATIVA 

1.1. OBJECTE 

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

1. Fixar les separacions mínimes de les edificacions als límits de les parcel·les. 
 
2. Adequar les alçades lliures de les plantes a les determinacions del POUM. 

 

3. Possibilitar el tancament de les parcel·les amb clau 3 * 5 també a la façana 
de l’Avg. Generalitat.  

 

1.2. ANTECEDENTS, PLANEJAMENT VIGENT 

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

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

DOGC 16/04/2008, núm. 5112. 
 

3. Pla parcial temple Sud. BOP 03/07/2010. 
 

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

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

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

percentatge de sostre no residencial de l’àmbit del Pla Parcial Temple Sud. 
 

7. Modificació del Projecte de Reparcel·lació. BOP n. 19 de 29/01/2016 
 

8. Modificació del Projecte d’obres d’urbanització. BOP n. 86 de 14/04/2016 
 

9. Modificació puntual del Pla parcial. BOP n. 177 de 15/09/2016 
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1.3. ABAST I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ  

 
La modificació del Pla parcial Temple Sud es redacta per ajustar les seves 
previsions a les exigències sorgides una vegada construïts els dos equipaments 
comercials amb façana a l’Av. Generalitat i al moment de redactar el primer edifici en 
alçada previst al Pla parcial, bàsicament pel que fa a la possibilitat de projectar 
cossos sortints a les edificacions així com al moment de determinar les alçades 
mínimes interiors de les plantes sense alterar l’alçada màxima reguladora que es 
manté i incrementar els nivells de seguretat de les parcel·les amb clau 3 x 5 al fer 
possible instal·lar tanques també a la seva façana amb l’Av. Generalitat  
 
COSSOS SORTINTS, SEPARACIÓ EDIFICACIONS: 
 
Al plànol número O/02 Zonificació, usos detallats, de la modificació puntual del PP 
del l’any 2.016, es fixen les separacions de les superfícies edificables als límits de 
les parcel·les. 
 
En la majoria dels cassos aquestes superfícies edificables senyalades al plànol O/02 
coincideixen amb el perímetre exacte que poden tenir les edificacions per assolir 
l’edificabilitat permesa en cada una de les parcel·les. 
 
Això comporta que els possibles cossos sortints deurien situar-se a l’interior 
d’aquesta àrea edificable, i en conseqüència no es podria edificar el sostre màxim 
permès al PP. 
 
Aquesta modificació estableix unes separacions específiques als límits de les 
parcel·les per a les edificacions que permetran la projecció d’aquests cossos sortints 
sense incrementar ni disminuir el sostre màxim edificable fixat al PP. 
 
Per definir i recollir aquestes modificacions es modifica el quadre de paràmetres 
específics de l’art. 7 de les NNUU introduint especificacions per a cada illa afectada i 
el plànol del Pla parcial O/02, Zonificació, usos detallats 
 
ALÇADA LLIURE INTERIOR DE LA PLANTA BAIXA I ELEVADES: 
 
A l’art. 7, Zona residencial amb edificació oberta, s’estableix les següents alçades 
lliures interiors: 
 
Alçada lliure mínima planta baixa:   4’00 mts 
 
Alçada lliure mínima plantes elevades.   2’70 mts 
 
Com es comprova als plànols O/06 al O/10, Talls transversals, s’assoleixen les 
alçades màximes establertes per a cada tipologia dedicació aplicant aquestes 
alçades lliures mínimes més el gruix del forjat i paviment. 
 
Existeix doncs una contradicció en la definició dels dos conceptes, alçada lliure 
mínima i alçada màxima reguladora. 
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Qualsevol altra alçada lliure superior a la mínima establerta, comportaria 
sobrepassar l’alçada màxima reguladora. 
 
Aquesta modificació supera aquesta contradicció recuperant i establint les alçades 
lliures interiors senyalades en caràcter general pel mateix POUM. 
 
Per definir i recollir aquestes modificacions es modifica el quadre de paràmetres 
específics de l’art. 7 de les NNUU i el plànol del Pla parcial O/02, Zonificació, usos 
detallats. 
 
TANQUES PARCEL.LES CLAU 3 x 5: 
 
A la darrera modificació puntual del Pla Parcial Temple Sud es van establir els 
criteris de construcció, localització i característiques de les tanques de les parcel·les. 
 
Es va redactar un nou plànol, el O-22 Definició de tanques, on es recollien 
gràficament aquest extrems.  
 
Per a les parcel·les amb Clau 3 x 5 edificis E5 i E11, i els edificis amb clau 3, E2, E3, 
E8 i E9, tan sols es preveia la instal·lació de tanques als límits laterals i fons, no així 
a la façana a carrer. 
 
Atès que les dos parcel·les amb clau 3 x 5 a data d’avui ja estan construïdes i 
destinades al comerç, es fa necessari el tancament total de la parcel.la als efectes 
d’incrementar els nivells de seguretat, aquest expedient pretén fer possible instal·lar 
tanques a tots els edificis esmentats al paràgraf anterior també a les façanes a 
carrers. Es modifica el plànol O-22 Definició de tanques recollint aquest extrem. 
 

1.4. ABAST TEXT REFÒS JULIOL 2.018  

El present Text refós recull les consideracions manifestades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en sessió de 5 de juny de 2.018. 
 
Pel que fa a les separacions de les edificacions respecte als sistemes d’equipament, 
s’estableix una separació mínima de 30’00 mts per a les edificacions de 15 plantes i 
de 6’00 mts per a les edificacions en PB que per coherència també s’adopten per a 
les dos illes restants on s’hi situen els edificis de 15P, així com un ajust de les 
separacions als límits de les edificacions E4, E6, E10 i E12 per tal d’encabir-hi els 
cossos sortints que es puguin projectar. 
 
Les separacions a llindes i carrers per a la resta de les edificacions E1, E2, E3, E7, E8 
i E9, es mantenen les establertes al PP aprovat. 
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2. NORMES URBANÍSTIQUES MODIFICADES.  

 
Títol II: PARÀMETRES D’ORDENACIÓ I ÚS 
 
Art. 7.-  Zona residencial amb ordenació oberta. (vigent actualment) 
 
Quadre dels paràmetres específics d’edificació i ús per a cada una d’aquestes zones 
actualment vigent:: 
 
 

Paràmetre Ordenació oberta 

ús no residencial  

clau 3x5

 Ordenació oberta 

intensiva                          

clau 3 

 Ordenació oberta 

semintensiva                         

clau 3       

Sostre edificable, m² 7.206,37           28.720,00                35.042,29                           

Ús plantes baixes No residencial No residencial Habitatges i no residencial

Número total d'habitatges 252                          346                                     

Núm. total habitats PO 6                              184                                     

Núm. Total habitatges lliures 246                          162                                     

Alçada lliure mínima p. baixa 4,00                         4,00                                    

Alçada lliure mínima p. elevades 2,70                         2,70                                    

Número màxim de plantes 2 P 15 P 7 P

Alçada màxima, m. 10,00                47,80                       23,00                                  

Alineació i separacions a límits

Ocupació màxima planta soterrani

Sòl de parcel.la lliure d'ocupació

Tanques

Alçada màxima part massissa. (2)

Alçada màxima part calada 

 La definida pel 

POUM 

 La totalitat de la superfície de la parcel.la 

 La superfície de la parcel.la no ocupada per l'edificació definida als 

aparats anteriors 

50.- cm

150.- cm

 Permeses a les zones senyalades al plànol incorporat d'ordenació del 

Pla Parcial Temple Sud, núm. O/22 Definició de tanques 

 Les marcades al plànol modificat d'ordenació del Pla Parcial Temple 

Sud, núm. O/02 Zonificació usos detallats  (1) 

 
(1) A les parcel·les dels edificis E4 i E12, la separació de 4’.- m. a l’Av. 

Generalitat és mesurarà des de la vorada recta del carrer. 
Les línies discontinues dels edificis E4, E5, E11 i E12 corresponen al gàlib 
edificable. 
 

(2) La parcel.la Eq (Mossos d’esquadra) per raons de seguretat podrà col·locar 
una tanca perimetral segons normativa o recomanació sectorial. 
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Art. 7.-  Zona residencial amb ordenació oberta. (modificat) 
 
Quadre dels paràmetres específics d’edificació i ús per a cada una d’aquestes 
zones.  
 
 
 

Paràmetre Ordenació oberta 

ús no residencial  

clau 3x5

 Ordenació oberta 

intensiva                          

clau 3 

 Ordenació oberta 

semintensiva                         

clau 3       

Sostre edificable, m² 7.206,37           28.720,00                35.042,29                           

Ús plantes baixes No residencial No residencial Habitatges i no residencial

Número total d'habitatges 252                          346                                     

Núm. total habitats PO 6                              184                                     

Núm. Total habitatges lliures 246                          162                                     

Alçada lliure mínima p. baixa

Alçada lliure mínima p. elevades

Número màxim de plantes 2 P 15 P 7 P

Alçada màxima, m. 10,00                47,80                       23,00                                  

Alineació, rasants i amplada de 

carrer

Separacions mínimes de les 

edificacions als límits de les 

parcel.les

Ocupació màxima planta soterrani

Sòl de parcel.la lliure d'ocupació

Tanques

Alçada màxima part massissa. (2)

Alçada màxima part calada 

 Les senyalades al POUM (1) 

Segons plànols d'ordenació del Pla Parcial

 La totalitat de la superfície de la parcel.la 

 La superfície de la parcel.la no ocupada per l'edificació definida als 

aparats anteriors 

50.- cm

150.- cm

 Permeses a les zones senyalades al plànol incorporat d'ordenació del 

Pla Parcial Temple Sud, núm. O/22 Definició de tanques 

 Les marcades al plànol modificat d'ordenació del Pla Parcial 

Temple Sud, núm. O/02 Zonificació usos detallats  (3) 

 
(1) Les alçades lliures  interiors entre plantes senyalades als plànols tall del 

Pla Parcial (del O/06 al O/10) son orientatives, en tot cas prevalen les 
mínimes establertes a la normativa del POUM. 
 

(2) A la parcel.la Eq (Mossos d’esquadra) per raons de seguretat es podrà 
col·locar una tanca perimetral segons normativa o recomanació 
sectorial. 
 
Condicions d’ús: Els establerts a l’art. 153, apartat 5 de les Normes 
urbanístiques per a la clau 3, així com les modificacions introduïdes en 
aquest apartat per la modificació puntual del POUM amb relació a la clau 
3x5. 

 
Per a la resta de paràmetres no contemplats al quadre anterior, son 
d’aplicació les previsions del POUM, en especial la Secció quarta de la 
les Normes urbanístiques, Regulació particular de l’ús d’aparcament, 
articles 276 al 279. 
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(3) A les parcel·les dels edificis E4 i E12, la separació de 3’.- m. a l’Av. 

Generalitat és mesurarà des de la vorada recta del carrer segons es 
senyala al plànol O/2 Zonificació, usos detallats. 

 
Per a les edificacions E4 / E6 / E10 i E12, la separació de 3’.- mts a l’Avg. 
Generalitat marcada al plànol O/02 és d’aplicació als cossos sortints, la 
separació de l’edificació serà de 5’.- mts com a mínim. 
 
Els gàlibs dels cossos d’edificació senyalats al plànol O/02 no son 
d’aplicació als elements auxiliars com ara pèrgoles, marquesines, 
umbracles, tanques de pistes esportives....  
 
Les línies discontinues del plànol O/02 que defineixen les edificacions 
son orientatives. 
 
L’alçada exacta d’aquestes quatre edificacions la fixarà el primer 
projecte aprovat, i serà d’obligat compliment per la resta dels altres tres 
edificis. La separació al carrer central la fixarà el primer projecte aprovat 
dels edificis E6 o E10, sempre dintre del gàlib marcat al plànol O/02. 
 

 
 

3. PLÀNOLS 

Plànols modificats: 
 

O/02. Zonificació. Usos detallats.      E. 1/1.000 
 
O/22. Definició de tanques       E. 1/1.000 

 
 
 
 

Tortosa, Juliol de 2.018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. Xavier Martí i Ferré 
Arquitecte redactor 

 
 



77.272,00          
74.235,00          

POUM PP PP MODIFICAT
C Sitema Viàri
% Sobre superfície amb aprofitament 20,00                 25,41                 20,20                 
m² Xarxa viària generada pel PP 14.849,00          18.864,00          14.991,00          
m² Xarxa viària existent 3.037,00            3.037,00            3.037,00            
m² Total sistema viària 17.886,00          21.901,00          18.028,00          
E Equipaments
% Sobre superfície amb aprofitament 10,00                 20,00                 20,00                 
m² Equipaments 7.423,50            14.849,00          14.849,00          
V Espais lliures
% Sobre superfície amb aprofitament 20,00                 20,17                 20,17                 
m² Espais lliures 14.849,00          14.974,00          14.974,00          
Total Sòl Públic
% Sobre superfície amb aprofitament 55,00                 65,58                 60,37                 
m² Sòl Públic 40.829,25          48.687,00          44.814,00          
Total Sòl Privat residencial
% Sobre superfície amb aprofitament 45,00                 34,42                 39,63                 
m² Sòl Privat Residencial 33.405,75          25.548,00          29.421,00          

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

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

E1 1.500,95     6.643,00    3.003,00    2.972,00    668,00       61 32 29
E2 1.520,80     5.432,00    5.432,00    57 57
E3 1.505,25     5.488,00    5.488,00    58 58
E4 2.342,00     7.180,00    582,00       6.198,00    400,00       63 6 57
E5 4.382,00     2.813,50    2.813,50    
E6 2.428,00     7.180,00    6.780,00    400,00       63 63
E7 1.640,42     6.860,00    3.290,00    2.881,00    689,00       62 34 28
E8 1.451,33     5.143,00    4.765,00    378,00       50 50
E9 1.505,25     5.488,00    1.067,00    4.421,00    58 11 47

E10 2.428,00     7.168,29    6.768,29    400,00       63 63
E11 6.332,00     4.392,87    4.392,87    
E12 2.385,00     7.180,00    6.780,00    400,00       63 63

190  408  70.968,66  18.139,00  42.288,29  10.541,37  29.421,00    

Illa Edifici HPO

3

1

4

2

Totals 598  
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