


 MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM 
 APROVACIÓ INICIAL 

 1

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM............................................................................................2 

Introducció. 2 

1. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 256 DEL POUM..........................................................................2 

1.1 Planejament vigent 2 

1.2 Objectius i conveniència de la modificació puntual 2 

1.3 Planejament modificat 2 

2. MODIFICACIÓ DELS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ A LA ZONA D’EQUIPAMENTS DE LA PLAÇA 
MOSSEN SOL DEL BARRI DEL RASTRE DE TORTOSA. .............................................................2 

2.1 Àmbit de la modificació i planejament vigent 2 

2.2 Objectius de la modificació puntual 2 

2.3 Conveniència de la modificació puntual. 2 

2.4 Planejament modificat. 2 

3. MODIFICACIÓ DELS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ A LA ZONA D’EQUIPAMENTS DE LA PLAÇA 
DE LA IMMACULADA DEL BARRI DE REMOLINS DE TORTOSA I CORRECIÓ D’ERROR 
MATERTIAL DE LA FITXA 0171 DEL CATÀLEG DE PATRIMONI MUNICIPAL (ANTIGA 
COOPERATIVA DE REMOLINS).. ..................................................................................................3 

2.1 Àmbit de la modificació i planejament vigent 3 

2.2 Objectius de la modificació puntual 3 

2.4 Planejament modificat. 3 

4. MODIFICACIÓ DEL PA-NIV1923 ................................................................................................3 

1 Àmbit de la modificació i planejament vigent 3 

2.2 Objectius de la modificació puntual 4 

2.3 Conveniència de la modificació puntual. 4 

2.4 Planejament modificat. 5 

Tramitació .......................................................................................................................................6 

ANNEX 1: CONVENI DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA I 
LA SOCIETAT MERCANTIL GATON PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES SL....................................7 

ANNEX 2: CORRECCIÓ DE LA FITXA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI PERTANYENT A  LA 
COOPERATIVA DE REMOLINS (Ref. Catàleg .............................................................................11 



 MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM 
 APROVACIÓ INICIAL 

 2

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 

 

Introducció. 

El text refós del POUM de Tortosa s’aprova pel conseller de  PTOP  en data 25 de juliol del 2007, i 
es publica al DOGC en data 22 octubre del 2007, a partir de la qual aquest entra en vigència. La 
present modificació del POUM modifica quatre aspectes puntuals del POUM, dels quals un es 
refereix al text normatiu, dos als plànols d’ordenació i el darrer a una fitxa d’un polígon d’actuació.  

Pel que fa al text, la present modificació completa la definició de l’article 256 del POUM, el qual es 
refereix a la planta coberta. Pel que fa als plànols d’ordenació, es corregeix la zonificació de dues 
zones d’equipaments (als barris de Remolins i del Rastre) adaptant-les a les dimensions reals que 
han de tenir aquests edificis públics. Pel que fa al polígon d’actuació, es modifica, mitjançant 
conveni, el PA-NIV1923/3j, fet que comporta l’aparició d’un nou polígon, el PA-VIN1815/5b. 

  

1. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 256 DEL POUM. 

 

1.1 PLANEJAMENT VIGENT 

 

El text íntegre de l’esmentat article és el següent: 

article 256. Planta coberta 

1. És la planta terminal de l'edifici que té la finalitat bàsica de protegir la construcció de la pluja. La coberta podrà 
ser inclinada o plana. 

2. El carener de la coberta, en cap cas superarà l’alçada de 3,50 mts respecte el pla horitzontal definit pel punt 
d’arrencada de la mateixa coberta 

3. La coberta inclinada s’acabarà sempre en teula ceràmica de tonalitats preferentment terroses, excepte quan 
estigui justificat per causa de la seva configuració en els edificis agrícoles o industrials, que podran cobrir-se 
amb planxa de fibrociment o coberta plana, amb la limitació d'adaptar-se als colors verd fosc o gris-negre. 

 

1.2 OBJECTIUS I CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

L’objectiu de la modificació puntual és el de donar una major concreció a aquest article, 
incorporant-li la dada de la pendent màxima a la coberta inclinada (35%), per tal de corregir el buit 
existent en aquest aspecte en la normativa vigent, i facilitar la seva aplicació  

 

1.3 PLANEJAMENT MODIFICAT 

El text modificat de l’article 256 del POUM del POUM serà el següent: 

Article 256. Planta coberta 

1. És la planta terminal de l'edifici que té la finalitat bàsica de protegir la construcció de la pluja. La coberta podrà 
ser inclinada o plana. En el cas de la coberta inclinada, aquesta no excedirà la pendent del 35%. 

2. El carener de la coberta, en cap cas superarà l’alçada de 3,50 mts respecte el pla horitzontal definit pel punt 
d’arrencada de la mateixa coberta 

3. La coberta inclinada s’acabarà sempre en teula ceràmica de tonalitats preferentment terroses, excepte 
quan estigui justificat per causa de la seva configuració en els edificis agrícoles o industrials, que podran 
cobrir-se amb planxa de fibrociment o coberta plana, amb la limitació d'adaptar-se als colors verd fosc o 
gris-negre. 

 

2. MODIFICACIÓ DELS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ A LA ZONA D’EQUIPAMENTS DE LA 
PLAÇA MOSSEN SOL DEL BARRI DEL RASTRE DE TORTOSA. 

 

2.1 ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ I PLANEJAMENT VIGENT 

La modificació es realitza en la zona destinada a equipaments que es situa en la prolongació  del carrer de 
l’escorxador, en el tram que dona façana a la Plaça Mossèn sol, limitant a l’est amb una zona verda que el 
separa del Col·legi dels Josepets, i a l’oest amb la zona d’equipaments que correspon amb el Convent de 
Sant Joan. La seva qualificació és la de zona d’equipaments (Eq). 

 

2.2 OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

El present document modifica la qualificació de 149 metres quadrats d’aquesta zona d’equipaments (Eq) 
passant-la a Zona Residencial Casc Antic (clau 1), coincidint amb les alineacions de façana a la plaça 
Mossèn Sol i el fons dels edificis d’habitatges existents a l’eixample de Rastre, en concret de l’illa de cases 
que es situa al sud del carrer de l’Escorxador. 

 

2.3 CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL. 

Aquesta modificació aportarà major coherència a la imatge urbana de la plaça Mossèn Sol i al conjunt de la 
trama urbana, ja que ha de permetre tancar la plaça, reforçant per tant la seva entitat, amb una tipologia 
edificatòria igual a la resta d’edificis que donen façana (clau 1. Zona  Residencial Casc Antic). El fet que la 
naturalesa de l’equipament a situar en aquesta zona sigui un edifici d’aparcaments reforça l’idea d’enretirar-
lo de la façana de la plaça, circumscrivint-lo a l’espai posterior, permetent així  que un edifici d’habitatges, en 
consonància amb l’entorn, s’encarregui de donar la imatge sobre l’espai públic. 

 

2.4 PLANEJAMENT MODIFICAT. 
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La qualificació de la zona esmentada es modifica de la qualificació d’equipaments (Eq) a zona Residencial 
Casc Antic (clau 1). Al plànol 5, integrat a la informació gràfica d’aquesta modificació puntal, s’adjunta el nou 
plànol d’ordenació, que modifica el vigent. 

 

3. MODIFICACIÓ DELS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ A LA ZONA D’EQUIPAMENTS DE LA 
PLAÇA DE LA IMMACULADA DEL BARRI DE REMOLINS DE TORTOSA I CORRECIÓ 
D’ERROR MATERTIAL DE LA FITXA 0171 DEL CATÀLEG DE PATRIMONI MUNICIPAL 
(ANTIGA COOPERATIVA DE REMOLINS). 

 

2.1 ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ I PLANEJAMENT VIGENT 

La modificació es realitza en la zona destinada a equipaments que es situa en l’encreuament del c. Sindicat 
amb el carrer del Castell, la qual dóna façana a la Plaça de la Immaculada, el c. Sindicat i el c. Rasquera. La 
seva qualificació és la de zona d’equipaments (Eq). 

2.2 OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

El present document modifica la qualificació de 232 metres quadrats d’aquesta zona d’equipaments (Eq) 
passant-la a Zona Residencial Casc Antic (clau 1)coincidint amb la meitat aproximada de la façana 
d’aquesta zona al carrer Sindicat, i amb la façana al carrer Rasquera.  

D’altra banda, també és corregeix una errada material en l’ubicació  

2.3 Conveniència de la modificació puntual. 

En l’aprovació inicial del POUM la totalitat de l’illa de cases es qualificava com a Zona Residencial Casc 
Antic (clau 1). El motiu d'aquesta modificació és la correcció d'una errada produïda en el moment de 
l'aprovació del text refós, en què, donat que tant l'immoble catalogat corresponent a la Cooperativa de 
Remolins (ref. Catàleg 0171) com els terrenys posteriors eren propietat de l'Ajuntament, es va optar per 
qualificar-los ambdós com a equipaments, quan els esmentats terrenys havien de destinar-se a habitatge.  

Amb aquesta modificació s'acotarà la qualificació d'equipaments a l'edifici catalogat destinat a la ubicació de 
la nova caserna de la policia local, lliurant així els terrenys posteriors d'aquesta qualificació, i permetent  que 
puguin destinar-se a l'ús d'habitatge, per al qual era previst. 

2.4 PLANEJAMENT MODIFICAT. 

La qualificació de la zona esmentada es modifica de la qualificació d’equipaments (Eq) a Zona Residencial 
Casc Antic (clau 1). Al plànol 4, integrat a la informació gràfica d’aquesta modificació puntal, s’adjunta el nou 
plànol d’ordenació, que modifica el vigent. 

D’altra banda, es corregeix un error material en l’esmentada fitxa del catàleg de patrimoni de la ciutat de 
Tortosa, pertanyent a la Cooperativa de Remolins (ref 0171), situant-la al lloc que realment ocupa en la 
cartografia. (ANNEX 2) 

 

4. MODIFICACIÓ DEL PA-NIV1923 

 

1 ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ I PLANEJAMENT VIGENT 

La modificació es realitza en dos àmbits de la ciutat de Tortosa: d'una banda, al polígon d'actuació PA-
NIV1923/3j, situat a la zona de la carretera de la Simpàtica; de l'altra, la zona de la pedania de Vinallop que 
forma part de la mançana que situada entre el carrer de la Cinta, el carrer de l’Emissora i el carrer del 
Migdia. 

El planejament vigent del  PA-NIV1923/3j es reflecteix en la fitxa corresponent: 

Fitxa PA 22. Polígon d’actuació-Crta. Simpàtica Codi: PA-NIV1923/3j 

1. Àmbit: 

a. Inclou el sòl situat a la pujada de la Simpàtica, 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 6.240 m². 

2. Objectius: 

a. Garantir la cessió dels sòls destinats a viari i a protecció paisatgística. 

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 779 m² 12,48% 

 Protecció paisatgística 3.935 m² 63,06% 

 SÒL PÚBLIC 3.334 m² 75,54% 

    

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 1.526 m² 24,46% 

 SÒL PRIVAT 1.526 m² 24,46% 

    

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 amb edificació 
oberta als aprofitaments lucratius resultants . 

b. 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. 

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

- Zona residencial eixample amb ordenació oberta, clau 3, les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es 
determinen en el Títol V d’aquestes Normes.  
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- 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 1.539 m². 

4. Condicions de gestió i execució: 

a. El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privades 
previstes en la LU, ja sigui compensació o concertació. 

b. 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. 

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. 

La qualificació de la zona de Vinallop a modificar és  la de zona d'edificació en fronts tradicionals (Clau 4a).  

2.2 OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

Tal com es pot observar en la fitxa del PA-NIV1923/3j, en aquest polígon d’actuació existeix, en el 
planejament vigent, una reserva de sòl per a habitatges protegits corresponent al 25% del sostre destinat a 
habitatges i el 10% del sostre per habitatge concertat, el que equival a 538,65 m2, resultant un nombre 
aproximat d’entre 6 i 7 habitatges. En la zona assenyalada de Vinallop, en canvi, el planejament no inclou 
cap reserva per a habitatge protegit. 

L’objectiu d’aquesta modificació és el de, mitjançant conveni (ANNEX 1) entre els propietaris privats afectats 
i aquest Ajuntament, traslladar la reserva de sòl per habitatge protegit del PA-NIV1923/3j al solar ubicat a la 
pedania de Vinallop,  incrementant-la fins a la totalitat del sostre a construir,  obtenint un sostre total de 
1.029,80 m2, el que correspon aproximadament a 10 habitatges. Aquest fet comporta l’aparició d’ un nou 
polígon d’actuació dins el planejament, el PA-VIN1815/5b, que avarca l’esmentat solar de Vinallop.  

2.3 CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL. 

Per tal d’impulsar les actuacions necessàries que fomentin la millora de la política de sòl i habitatge, és 
necessària la participació coordinada de l’administració local i la iniciativa privada, essent la figura dels 
convenis urbanístics l’eina adequada per la seva consecució i regulació. La voluntat d’aquest Ajuntament és 
que d’aquesta actuació coordinada en resulti un increment dels habitatges en règim de protecció oficial a la 
ciutat de Tortosa. 

En aquest cas, es justifica aquesta modificació puntual perquè s’aconsegueix incrementar significativament 
el sostre destinat a habitatge assequible, tal com s’expressa en la següent taula explicativa: 

PROPOSTA MODIFICACIÓ POUM RESPECTE A L'EMPLAÇAMENT DE L'HABITATGE PROTEGIT DEL PA-NIV1923/3j

Habitatges protegits i concertats segons planejament vigent

Àmbit PA-NIV1923/3j C/ Mig Dia, Santa Cinta Total
Barri o zona Simpàtica-Tortosa Vinallop-Tortosa
Classe de sòl Urbà no consolidat Urbà consolidat
Previssió Habitatge protegit 25% sostre 0% sostre
Previssió habitatge concertat 10% sostre 0% sostre
Sostre total a construir sobre rasant 1.539,00 1.029,80 2.568,80

Sostre mínim per habitatge protegit 384,75 0,00 384,75
Sostre mínim per habitatgeconcertat 153,9 0,00 153,90
Total sostre mínim habitatge assequible 538,65 0,00 538,65
Nombre aproximat habitatges 6-7 Zero 6-7

Habitatges protegits i concertats segons proposta

Previssió Habitatge protegit 0,00% 100%
Previssió habitatge concertat 0,00% 0,00%
Sostre total a construir sobre rasant 1.539,00 1.029,80 2.568,80

Sostre  mínim per habitatge protegit 0,00 1.029,80 1.029,80
Sostre  mínim per habitatgeconcertat 0,00 0,00 0,00
Total sostre mínim habitatge assequible 0,00 1.029,80 1.029,80
Nombre aproximat habitatges Zero 10 10

Variacions 

491,15
91,18%

3-4
30%-40%

Increment de sostre per habitatge assequible

Increment nombre d'habitatges assequibles
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ANNEX 2: CORRECCIÓ DE LA FITXA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI PERTANYENT A  LA 
COOPERATIVA DE REMOLINS (Ref. Catàleg 0171)  

 

Les fitxes reproduïdes a continuació representen, la primera d’elles a l’edifici catalogat de la 
Cooperativa de Remolins segons el POUM aprovat,  en la que s’aprecia que l’àmbit de la protecció 
inclou edificis no pertanyents al que es objecte de catalogació i la segona assenyala el terreny 
ocupat realment per l’edifici catalogat. Aquesta modificació s’ha  d’entendre com una errada que 
es va produir en el moment de transcripció del solar que ocupa l’antic edifici de la Cooperativa de 
Remolins.    
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