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Disposicions

EDICTE

d’1 de març de 2011, sobre uns acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
les Terres de l’Ebre referents al municipi de Tortosa.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en les sessions de 29 
de juliol de 2010 i 8 de novembre de 2010 va adoptar els acords següents:

Exp.: 2010/040807/E
Modiicació puntual del POUM, barri Castell, al terme municipal de Tortosa

Acord de 8 de novembre de 2010

Per tot l’exposat la Ponència Tècnica proposa a la Comissió Territorial d’Urba-
nisme de les Terres de l’Ebre l’adopció de l’acord següent:

—1 Donar conformitat al text refós de la modificació puntual del POUM de Tortosa, 
pel que fa al Barri del Castell Pla, promoguda i tramesa per l’Ajuntament.

—2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva de 29 de juliol de 2010 i, 
si s’escau, les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l’efecte de la seva 
executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Tortosa.

Acord de 29 de juliol de 2010

Per tot l’exposat, vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació puntual del POUM de Tortosa, pel 
que fa al Barri del Castell, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, suspenent-ne 
l’executivitat i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins que, 
mitjançant un text refós, que es presentarà per triplicat, verificat per l’òrgan que 
ha atorgat l’aprovació provisional, i diligenciat, s’incorporin les prescripcions 
següents:

1.1.- Caldrà donar compliment a l’informe de la Direcció General de Promoció 
de l’Habitage de 18 de febrer de 2010, establint l’emplaçament del sòl destinat a 
la construcció d’habitatges de protecció pública indicant la qualificació d’aquests 
terrenys en els plànols d’ordenació.

1.2.- Caldrà reduir la fondària proposada per al solar núm.29, actualment lliure 
d’edificació, per tal d’adaptar-la a la de les edificacions adjacents i ampliar el pas 
de l’espai lliure entre aquestes edificacions i la pujada de la Suda

1.3.- Quant al nou polígon d’actuació urbanística PA-CAS 1924/4d, caldrà:
1.3.1.- Mantenir l’alineació respecte la costa dels Capellans de les cases amb 

façana a l’absis de la Catedral.
1.3.2.- Modificar la fondària preveient una traça que ressegueixi les volumetries 

existents.
1.3.3.- Mantenir l’edificació existent ubicada al núm.3 del carrer dels Capellans 

que contribueix a emmarcar l’inici del carrer dels Capellans després del tram 
d’escales existent.

1.4.- Quant al polígon PA-CAS 1924/5e:
1.4.1.- Es recomana ampliar la peça d’equipaments recollint la proposada en la 

Modificació d’equipaments públics que s’està tramitant i englobant tots els sòls 
ocupats en el subsòl per les galeries subterrànies.

1.4.2.- Caldrà completar la fitxa fent referència a aquestes galeries subterrànies 
i es recomana garantir la seva accessibilitat i conservació.

1.5.- Quant al polígon PA-CAS 1924/4g, cal mantenir les alineacions respecte 
el carrer dels Capellans previstes en el POUM que respecten les edificacions 
existents.
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1.6.- Pel que fa a la documentació, caldrà completar el document amb un apartat 
de normativa urbanística en el qual s’indiqui que es suprimeix el polígon d’actuació 
urbanística PA-CAS 1924/5f i on s’incloguin les fitxes dels polígons que es modi-
fiquen i dels nous polígons que es delimiten

1.7.- Caldrà corregir l’errada material definida a la part valorativa del present 
acord, en relació al polígon d’actuació urbanística PA-CAS 1924/4f.

—2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text refós de les normes 
urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament 
de textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

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

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

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 106 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, a l’arxiu de planejament del Servei Territorial d’Urbanisme de les 
Terres de l’Ebre, al carrer Nou del vall, 10-12 de Tortosa.

Tortosa, 1 de març de 2011

TERESA CARBÓ ESPUNY

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre
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Annex
Normes urbanístiques de Modificació puntual del POUM, barri Castell, de
Tortosa

ANNEX FITXES POLÍGONS D’ACTUACIÓ PLANEJAMENT MODIFICAT

Fitxa PA 27. Polígon d’actuació Barri Castell 04 Codi: PA-CAS1924/5e

1. Àmbit:
a. Inclou el sòl situat al barri Castell entre el carrer dels Capellans i la Costa del
Castell, que s’especifica en els plànols de la sèrie 5 - Ordenació detallada del
sòl urbà- a escala 1/1.000.

b. La superfície del polígon d’actuació és de 1.163 m²

2. Objectius:
a. Legitimar les expropiacions que han de permetre realitzar actuacions,
respectant la trama urbana existent, d'esponjament que millorin les condicions
de qualitat urbana actuals.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:

a. Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada
tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament
privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents:

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 351 m² 30,18%

Equipament 162 m² 13,92%

SÒL PÚBLIC 513 m² 44,10%

SÒL D'APROFITAMENT
PRIVAT Residencial 650 m² 55,90%

SÒL PRIVAT 650 m² 55,90%

a. Aquests sòls de cessió, caldrà afegir, el sòl corresponent al 10% de
l’aprofitament urbanístic del sector, segons el que s’estableix a l’article 43 del
DL-1/2005.

b. La densitat serà la que resulti de les condicions anteriors, aplicant les
condicions de la zona residencial del casc antic als aprofitaments lucratius
resultants .

c. 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. En els plànols d’ordenació
s’ha assenyalat indicativament la seva situació.

ANNEX

Normes urbanístiques de Modiicació puntual del POUM, barri Castell, al terme municipal de Tortosa
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d. El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:
- Zona del casc antic de Tortosa, clau 1, les condicions d’edificació, parcel·lació
i ús de la qual es
determinen en el Títol V d’aquestes Normes.
- Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie 5 -
Ordenació detallada
del sòl urbà- a escala 1/1.000.
- L’edificabilitat màxima del PA serà de 2.600 m²
- La superfície de sostre destinada a habitatge protegit es distribuirà de la forma
següent:
HPRG: 650 m².
HPPC: 260 m².

4. Condicions de gestió i execució:

a. El polígon d’actuació s’executarà pel sistema d’expropiació.

b. D'acord amb la LU, el termini per al 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.

5. Règim transitori d’edificació i usos:

Els edificis i instal·lacions existents dins el polígon d’actuació estaran a les
disposicions generals establertes en el Títol I d’aquestes Normes.

Les fitxes dels polígons el PA-CAS1924/4d, el PA-CAS 1924/4e i el PA-CAS
1924/4g, tots ells de nova creació, són les següents

Fitxa PA 24. Polígon d’actuació Barri Castell 01 Codi: PA-CAS1924/4f

Aquest polígon s’ha suprimit

Fitxa PA 28a. Polígon d’actuació Barri Castell 06 Codi: PA-CAS1924/4d

1. Àmbit:

a. Inclou el sòl situat al barri Castell entre carrer dels Capellans (zona del absis)
i la muralla del Castell de Suda, que s’especifica en els plànols de la sèrie 5 -
Ordenació detallada del sòl urbà- a escala 1/1.000.

b. La superfície del polígon d’actuació és de 749 m²

2. Objectius:

a. Legitimar les expropiacions que han de permetre realitzar actuacions,
respectant la trama urbana existent , d'esponjament que millorin les condicions
de qualitat urbana actuals.
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3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:

a. Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada
tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament
privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents:

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 17 m² 2,27%
Espais lliures 360 m² 48,06%
SÒL PÚBLIC 377 m² 50,33%

SÒL D'APROFITAMENT
PRIVAT Residencial 372 m² 49,67%

SÒL PRIVAT 372 m² 49,67%

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir, el sòl corresponent al 10% de
l’aprofitament urbanístic del sector, segons el que s’estableix a l’article 43 del
DL-1/2005.

b. La densitat serà la que resulti de les condicions anteriors, aplicant les
condicions de la zona residencial del casc antic als aprofitaments lucratius
resultants .

c. 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. En els plànols d’ordenació
s’ha assenyalat indicativament la seva situació.

d. El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:

- Zona del casc antic de Tortosa, clau 1, les condicions d’edificació, parcel·lació
i ús de la qual es determinen en el Títol V d’aquestes Normes.
- Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie 5 -
Ordenació detallada del sòl urbà- a escala 1/1.000.
- L’edificabilitat màxima del PA serà de 1.116 m².
- La superfície de sostre destinada a habitatge protegit es distribuirà de la forma
següent:
HPRG: 279 m².
HPPC: 111,6 m².

4. Condicions de gestió i execució:

a. El polígon d’actuació s’executarà pel sistema d’expropiació.

b. D'acord amb la LU, el termini per al 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.

5. Règim transitori d’edificació i usos:
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Els edificis i instal·lacions existents dins el polígon d’actuació estaran a les
disposicions generals establertes en el Títol I d’aquestes Normes.
Fitxa PA 28b. Polígon d’actuació Barri Castell 07 Codi: PA-CAS1924/4e

1. Àmbit:

a. Inclou el sòl situat al barri Castell entre carrer dels Capellans i els següents
polígons d’actuació: PA-CAS 1924/5d, PA-CAS 1924/5e I PA-CAS 1924/4f, que
s’especifica en els plànols de la sèrie 5 - Ordenació detallada del sòl urbà- a
escala 1/1.000.

b. La superfície del polígon d’actuació és de 361 m²

2. Objectius:

a. Legitimar les expropiacions que han de permetre realitzar actuacions,
respectant la trama urbana existent , d'esponjament que millorin les condicions
de qualitat urbana actuals.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:

a. Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada
tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament
privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents:

RESERVES SÒL PÚBLIC SÒL PÚBLIC 0 m² 0%
SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 361 m² 100%

SÒL PRIVAT 361 m² 100%

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir, el sòl corresponent al 10% de
l’aprofitament urbanístic del sector, segons el que s’estableix a l’article 43 del
DL-1/2005.

b. La densitat serà la que resulti de les condicions anteriors, aplicant les
condicions de la zona residencial del casc antic als aprofitaments lucratius
resultants .

c. 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. En els plànols d’ordenació
s’ha assenyalat indicativament la seva situació.

d. El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:

- Zona del casc antic de Tortosa, clau 1, les condicions d’edificació, parcel·lació
i ús de la qual es determinen en el Títol V d’aquestes Normes.
- Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie 5 -
Ordenació detallada del sòl urbà- a escala 1/1.000.
- L’edificabilitat màxima del PA serà de 1.083 m².
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- La superfície de sostre destinada a habitatge protegit es distribuirà de la forma
següent:

HPRG: 270,75 m².
HPPC: 108,3 m².

4. Condicions de gestió i execució:

a. El polígon d’actuació s’executarà pel sistema d’expropiació.

b. D'acord amb la LU, el termini per al 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.

5. Règim transitori d’edificació i usos:

Els edificis i instal·lacions existents dins el polígon d’actuació estaran a les
disposicions generals establertes en el Títol I d’aquestes Normes.

Fitxa PA 28c. Polígon d’actuació Barri Castell 08 Codi: PA-CAS1924/4g

1. Àmbit:

a. Inclou el sòl situat al barri Castell entre carrer dels Capellans i la Costa del
Castell, que s’especifica en els plànols de la sèrie 5 - Ordenació detallada del
sòl urbà- a escala 1/1.000.

b. La superfície del polígon d’actuació és de 529 m²

2. Objectius:

a. Legitimar les expropiacions que han de permetre realitzar actuacions,
respectant la trama urbana existent , d'esponjament que millorin les condicions
de qualitat urbana actuals.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:

a. Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada
tipus de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aprofitament
privat d’aquest polígon d’actuació seran els següents:

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 57 m² 10,78%
SÒL PÚBLIC 57 m² 10,78%

SÒL D'APROFITAMENT
PRIVAT Residencial 472 m² 89,22%

SÒL PRIVAT 472 m² 89,22%

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir, el sòl corresponent al 10% de
l’aprofitament urbanístic del sector, segons el que s’estableix a l’article 43 del
DL-1/2005.
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b. La densitat serà la que resulti de les condicions anteriors, aplicant les
condicions de la zona residencial del casc antic als aprofitaments lucratius
resultants .

c. 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. En els plànols d’ordenació
s’ha assenyalat indicativament la seva situació.

d. El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons:

- Zona del casc antic de Tortosa, clau 1, les condicions d’edificació, parcel·lació
i ús de la qual es determinen en el Títol V d’aquestes Normes.
- Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie 5 -
Ordenació detallada del sòl urbà- a escala 1/1.000.
- L’edificabilitat màxima del PA serà de 1.416 m².
- La superfície de sostre destinada a habitatge protegit es distribuirà de la forma
següent:

HPRG: 354 m2

HPPC: 141,6 m2

4. Condicions de gestió i execució

a El polígon d’actuació s’executarà pel sistema d’expropiació

b. D’acord amb la LU, el termini per al 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.

5. Règim transitori d’edificació i usos

Els edificis i instal·lacions existents dins el polígon d’actuació estaran a les
disposicions generals establertes en el Títol I d’aquestes Normes.

(11.060.019)
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