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3. Delimitació del Polígon d'actuació PA-CPT2021/1c 
Inclou el sòl, localitzat dintre de la Unitat Funcional Territorial (UFT) de Costa de Caputxins, i qualificat de 
zona residencial amb edificació unifamiliar de parcel·la gran, identificat amb la clau 5 del POUM de 
Tortosa de març de 2007, que s'especifica en els plànols de la sèrie 6 - Ordenació detallada del sòl urbà. 
El polígon d'actuació inclou també la vialitat necessària per garantir l'accés a les parcel·les incloses en el 
mateix. 
 
 
Com a condició de gestió i execució el polígon d’actuació s’executarà en dos polígons pel sistema de 
reparcel·lació i dintre d’aquest amb alguna de les modalitats previstes en la LU, per a la iniciativa privada. 
 
Concretament delimitat al Nord pel camí de Favaró, a l'est i sud-est pel PA-CPT2021/3H, al sud pel PA-
ABA2021/3A, al sud-oest pel PA-ABA2021/2A i PA-ABA1921/1P i l'oest per sòl urbà en clau 5c. 
 

3.1 Situació i Delimitació de la unitat d'execució: 

És localitza al barri de Sant Llàtzer al sud-est de la ciutat de Tortosa, entre el barranc de Caputxins i el 
camí de Favaró. 
 
Límit descrit pel POUM com un Polígon d'Actuació, PA-CPT2021/1c, amb una superfície total de 
27.816m2 que seran reduïts a 27.531 m2 amb la nova adaptació del límit al perímetre de les parcel·les 
que l'integren i desprès del redreçament del camí de Favaró degut al mur de pedra consolidat que cal 
evitar. 
 

 
 
Delimitació PA-CPT2021/1c marcat pel POUM 
Nova delimitació PA-CPT2021/1c 
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Superfície del sector PA COSTA DE CAPUTXINS 

Superfície del sector segons fitxa urbanística del POUM 27.816 m2 
Superfície del sector segons reajustos d'aquest document 27.531 m2 
 
 
 
El nou límit del PA està definit per les coordenades UTM següents: 
 

1 -UTM X=291894.0998  Y=4519849.6773 50 -UTM X=291854.2144  Y=4519665.6532 

2 -UTM X=291893.9698  Y=4519849.4968 51 -UTM X=291857.4586  Y=4519686.7403 

3 -UTM X=291893.2830  Y=4519849.9913 52 -UTM X=291872.8684  Y=4519687.0879 

4 -UTM X=291886.6323  Y=4519852.7624 53 -UTM X=291879.2408  Y=4519686.3927 

5 -UTM X=291880.3973  Y=4519854.2865 54 -UTM X=291884.2559  Y=4519688.1524 

6 -UTM X=291876.1919  Y=4519854.2865 55 -UTM X=291889.6686  Y=4519691.6671  

7 -UTM X=291873.8801  Y=4519854.7476 56 -UTM X=291890.0987  Y=4519691.8418 

8 -UTM X=291860.2601  Y=4519854.5776  57 -UTM X=291896.3886  Y=4519696.4728 

9 -UTM X=291851.7001  Y=4519854.7576 58 -UTM X=291911.6825  Y=4519704.0039 

10 -UTM X=291849.2001  Y=4519855.2076 59 -UTM X=291919.3295  Y=4519705.2784 

11 -UTM X=291845.1435  Y=4519855.9405 60 -UTM X=291925.7019  Y=4519707.4798 

12 -UTM X=291842.5001  Y=4519856.4181 61 -UTM X=291932.6236  Y=4519709.2794 

13 -UTM X=291837.5702  Y=4519858.2990 62 -UTM X=291937.0237  Y=4519710.6383 

14 -UTM X=291832.5401  Y=4519860.2181 63 -UTM X=291934.7372  Y=4519721.9423 

15 -UTM X=291822.6001  Y=4519865.0181 64 -UTM X=291935.0416  Y=4519722.6211 

16 -UTM X=291819.5931  Y=4519867.0187 65 -UTM X=291940.3107  Y=4519737.1799  

17 -UTM X=291811.5370  Y=4519872.3788 66 -UTM X=291952.3849  Y=4519770.5410   

18 -UTM X=291805.8401  Y=4519876.1681 67 -UTM X=291955.0153  Y=4519777.8087  

19 -UTM X=291803.6555  Y=4519877.6220 68 -UTM X=291957.6801  Y=4519783.4860  

20 -UTM X=291787.9407  Y=4519840.9541 69 -UTM X=291959.0267  Y=4519784.5713 

21 -UTM X=291784.4172  Y=4519839.7999 70 -UTM X=291961.9003  Y=4519786.8873  

22 -UTM X=291781.2206  Y=4519838.7527 71 -UTM X=291963.8434  Y=4519788.7948 

23 -UTM X=291775.4572  Y=4519821.2408 72 -UTM X=291963.4094  Y=4519789.0566  

24 -UTM X=291772.1833  Y=4519811.2932  73 -UTM X=291962.2194  Y=4519789.8167 

25 -UTM X=291772.0674  Y=4519792.5233 74 -UTM X=291961.0494  Y=4519790.6067 

26 -UTM X=291773.5737  Y=4519789.3950 75 -UTM X=291959.9095  Y=4519791.4367 

27 -UTM X=291778.7875  Y=4519785.3398  76 -UTM X=291956.8595  Y=4519794.2467 

28 -UTM X=291778.4975  Y=4519784.5422 77 -UTM X=291954.3495  Y=4519796.6067 

29 -UTM X=291776.9337  Y=4519780.2418 78 -UTM X=291953.2395  Y=4519797.6567 

30 -UTM X=291762.9810  Y=4519769.7409 79 -UTM X=291949.5995  Y=4519801.0068 

31 -UTM X=291747.2523  Y=4519757.9033 80 -UTM X=291947.4595  Y=4519803.0668 

32 -UTM X=291743.7447  Y=4519755.2634  81 -UTM X=291945.3595  Y=4519805.1668 

33 -UTM X=291743.8720  Y=4519755.0869 82 -UTM X=291942.5596  Y=4519807.5768 

34 -UTM X=291745.3991  Y=4519752.9686 83 -UTM X=291940.7396  Y=4519809.2368 

35 -UTM X=291751.8221  Y=4519749.2881 84 -UTM X=291938.0796  Y=4519811.7969 

36 -UTM X=291764.7681  Y=4519737.8359 85 -UTM X=291935.5096  Y=4519814.4469 

37 -UTM X=291769.4026  Y=4519731.4635 86 -UTM X=291932.9896  Y=4519816.8069 

38 -UTM X=291769.9819  Y=4519725.4386 87 -UTM X=291931.3496  Y=4519818.4269 

39 -UTM X=291770.2136  Y=4519708.9860 88 -UTM X=291928.9496  Y=4519820.9070 

40 -UTM X=291772.3644  Y=4519707.9006 89 -UTM X=291926.6096  Y=4519823.4470 
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41 -UTM X=291782.6110  Y=4519702.7294 90 -UTM  X=291916.6097  Y=4519833.1771 

42 -UTM X=291793.7835  Y=4519698.6935 91 -UTM X=291902.6898  Y=4519845.3672  

43 -UTM X=291796.5671  Y=4519697.6880 92 -UTM X=291900.1298  Y=4519847.3172 

44 -UTM X=291808.9119  Y=4519693.2286 93 -UTM X=291897.4998  Y=4519849.1772 

45 -UTM X=291816.0954  Y=4519688.2465 94 -UTM X=291895.4898  Y=4519850.5073 

46 -UTM X=291829.1089  Y=4519683.4068 95 -UTM X=291894.8177  Y=4519850.9860 

47 -UTM X=291829.2266  Y=4519683.3630 96 -UTM X=291894.0998  Y=4519849.6773 

48 -UTM X=291829.3293  Y=4519683.3248 97 -UTM X=291894.0998  Y=4519849.6773 

49 -UTM X=291830.1149  Y=4519683.0326 
 
 

3.2 Característiques materials del Terreny: 

a. Descripció geològica: 
La geologia del terme municipal de Tortosa ve marcada per les grans unitats del relleu presents. En 
cadascuna d’elles afloren uns materials geològics diferents, en general tots d’origen sedimentari. Dins de 
l'àrea que ens interessa predominen Conglomerats, crostes calcàries, graves, sorres i llims: Són materials 
sedimentats en el pleistocè (inicis del Quaternari), sobre les roques carbonatades del Mesozoic. Es situen 
a les faldes dels sistemes muntanyosos i planes limítrofes. Tenen el seu origen en la sedimentació de 
materials procedents de l’erosió d’altres roques. Provenien sobretot del depòsit dels despreniments de les 
muntanyes del bloc de Cardó i del Massís del Port. Però alguns també provenen d’indrets més o menys 
llunyans erosionats pel riu Ebre en el seu curs. 
Durant el quaternari també es va donar lloc la formació en aquests terrenys de l’anomenat taperot, o 
crosta calcària. Aquest es va formar per l’ascens edàfic del carbonat càlcic procedent dels sediments, que 
va precipitar en la superfície. 

b. Hidrologia de superfície: 
Al terme de Tortosa hi ha una densa i rica xarxa hidrològica superficial, des de l'Ebre com a principal 
element, fins als barrancs. 
L'únic curs amb aigua tot l'any és el riu Ebre, la resta, els barrancs són estacionals i torrencials, és a dir, 
depenen de les precipitacions. Com és en el nostre cas el barranc de Caputxins. 
El canal de desguàs és el que nosaltres anomenem com a barranc, i morfològicament es presenta com un 
conducte. 

c. Topografia: 
Notable pendent del terreny amb caiguda cap al barranc de Caputxins, amb un marcat eix que passa una 
mica més avall de la meitat del recinte a estudiar, d'est a oest. Amb diferències de cota de fins a 23m, 
estan a cota +45 a la zona més baixa del barranc al seu pas per la nostra zona d'estudi i a +68 al punt 
més alt pel nord-est i a +70 pel sud-est.  

d. Clima: 
Les característiques climatològiques de Tortosa són típicament mediterrànies, amb estius molt secs, 
hiverns molt suaus, temperatura mitja de 17ºC, i nivells màxims de pluviometria a la primavera i a la 
tardor, amb una mitja anual de 528mm. 

e. Vents: 
El vent que més caracteritza la comarca és el mestral o serè, conegut per vent de dalt, del nord-oest. És 
un vent sec que pot bufar amb força. La matinada, o vent de baix, del sud-est, és humida i normalment 
poc intensa. Els llevants, de l'est o nord-est, poden bufar amb violència i provocar tempestes intenses. 
 
 

3.3 Conjunt de finques del Polígon d'actuació 

Al procés reparcel·latori s'aporta una única finca, constituïda per 2 parcel·les cadastrals, amb les següents 
referències: 
 

1. 43157A143000170000RH 

2. 43157A143000160000RU 

 
Es considera que la totalitat de les finques aportades parteixen, en principi, d'un valor unitari idèntic. 
Aquest criteri es fonamenta en tres causes: 

1a.- Parteixen d'una mateixa classificació i qualificació urbanística. 
2a.- El conjunt urbà circumdant a la unitat reparcel·lable presenta valors iguals o equivalents i 

ofereix característiques urbanístiques iguals o similars. 
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3a.- El nivell d'urbanització de l'entorn de la unitat és, així mateix, equivalent. 
 
 

4. Planejament urbanístic  
El polígon d'actuació desenvolupa un sector de sòl urbanitzable delimitat, quins paràmetres urbanístics 
venen reflectits a la fitxa urbanística del POUM PA-CPT2021/1c, PA Costa de Caputxins, reproduïda a 
continuació: 
 
 

1. Aprofitament urbanístic segons ajust de delimitació, descrits en aquest avanç de projecte de 
reparcel·lació: 

 
 
La superfície del Polígon d’actuació és de 27.531 m2: 
 

RESERVES SÒL PÚBLIC  

Viari 1.309 m2 5% 
Sistema Hidrològic 243 m2 1% 
Espais lliures 12.245 m2 44% 
SÒL PÚBLIC 13.797 m2 50% 

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT  
Residencial 13.734 m2 50% 
SÒL PRIVAT 13.734 m2 50% 

TOTAL  27.531 m2 100% 
 
 
 

2. Aprofitament urbanístic marcat per les fitxes normatives dels polígons d'actuació dels 
creixements extensius del POUM de Tortosa: 



  
 
 

URBAN PLANNING CONSULTANTS, S.L. - 639 35 99 66 
 Pujada del Seminari, nº 6, 4º 3ª -  43500 Tortosa 

info@urbanplanning.es  /  www.urbanplanning.es 

9

 
 
 





  
 
 

URBAN PLANNING CONSULTANTS, S.L. - 639 35 99 66 
 Pujada del Seminari, nº 6, 4º 3ª -  43500 Tortosa 

info@urbanplanning.es  /  www.urbanplanning.es 

11

6. Usos, edificacions i infraestructures existents 
Dintre de l’àmbit sol hi ha edificacions de rellevància a la parcel·la 16, la casa familiar en planta baixa mes 
un pis, de 58m2, una barbacoa i una piscina, de 78m2; a excepció dels diferents elements referits a 
l’activitat agrícola com pous, regadores i elements agropecuaris distribuïts per tot el seu conjunt. 
 
A la parcel·la 17 hi ha una antiga edificació actualment en ruïnes. 
 

7. Adequació sistema viari 
El POUM determina un ample de 9 m pel Camí de Favaró, fent coincidir l'eix del camí actual amb l'eix del 
nou vial, lo que afecta completament el mur de pedra del perímetre de la finca, necessari per la topografia 
característica de la zona. 
 
En aquest document es planteja una modificació en l'eix del vial, per solucionar el cost que tindria 
l'enderroc i nova construcció d'aquest mur de pedra consolidat. Després d'un estudi de la zona, plànol P05 
d'aquest document, es devia l'eix 1,90m cap al nord, de manera que el lateral del camí s'ajusti al límit del 
mur. Aquesta decisió afecta les parcel·les del nord del camí, però sense ocasionar una gran diferència 
amb el proposat inicialment pel planejament, ja que es tracta d'una zona boscosa amb desnivell i no 
afecta cap edificació. 
 
 

 
Nova delimitació PA-CPT2021/1c 
Línea de desplaçament de viari 
 

 

Camí de Favaró 
 
 
Com ja s'ha dit a l'apartat 1.Antecedents i Objectius d'aquest avanç, aquesta modificació està permesa pel  
Criteri 4. Criteris sobre el traçat de la vialitat del POUM de Tortosa, on diu: 

- Els vials es tracen a eix de camins existents (redreçant mínimament la geometria del camí) a 
excepció dels casos en els que s’afecten habitatges existents i que es pugui evitar l’afectació o 
quan existeixin murs de pedra consolidats o elements naturals que facin més racional el 
desplaçament de l’afectació a una part de la vialitat. El desplaçament de l’afectació no 
comportarà reducció de l’amplada de la vialitat assenyalada en el POUM. 

 
Per ser coherent amb la modificació del vial es modificarà també el límit del PA, arribant fins al límit de la 
parcel·la confrontant i no només fins a l'eix del camí com determinava el POUM. 
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8. Dades bàsiques del planejament 
El sector que es desenvolupa te una part de la seva superfície que està ocupada per sistema viari 
existent, que no serà objecte d’aprofitament urbanístic, pel que la superfície total de l’àmbit als efectes 
d’obtenir aprofitament urbanístic es la resultant del següent quadre annex. 
 
 
ÀMBIT DEL SECTOR EN APROFITAMENT URBANÍSTIC POUM Present document 

Superfície del sector 27.816 m2 27.531m2 
Superfície viari existent 74 m2 196 m2 
Superfície àmbit amb aprofitament urbanístic 27.742 m2 27.336 m2 
 
 
La superfície total del sector amb aprofitament urbanístic, segons recent medició, deduït el viari existent 
és de 27.336 m2. 
 
 
Els paràmetres urbanístics del sector, en aplicació dels estàndards fixats en el POUM, es recullen en el 
següent quadre annex i s’han fixat sobre la superfície amb aprofitament urbanístic expressada en el 
quadre anterior de 27.336 m2. 
 
 

Paràmetres urbanístics del sector segons POUM i segons l'Avanç de Reparcel·lació 

  POUM Avanç de Reparcel·lació 
Superfície del sector  27.816 m2 27.531 m2  
Superfície àmbit amb aprofitament urbanístic 27.742 m2 27.336 m2  

  edificabilitat sostres màx. sostres màx. edificabilitat 
Sostre màxim Ús residencial 0,20m2/m2 2.759 m2 2.747 m2 0,20m2/m2 

  percentatge superf. del sòl superf. del sòl percentatge 

Sòl Públic 

Sistema viari 4% 1.319 m2 1.309 m2 5% 
Espais lliures 45% 12.538 m2 12.245 m2 44% 
Sist. hidrològic 1% 165 m2 243 m2 1% 
Total 50% 14.022 m2 13.797 m2 50% 

Sòl Privat Residencial 50% 13.794 m2 13.734 m2 50% 
Total Sector   27.816 m2 27.531 m2  
 
 
Els percentatges de sòl públic i sòl privat es mantenen tal com està previst pel POUM. 
 
 

9. Compliment de la Llei d'Urbanisme i el POUM de Tortosa 
El PA i la divisió poligonal que es planteja en aquest document ha de garantir el compliment de llei: 
 
Llei d'Urbanisme 
 

Article 43. Deure de cessió de sòl amb aprofitament en sòl urbà no consolidat 
1. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat han de cedir a l’administració actuant, 
gratuïtament, el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic dels sectors subjectes a un 
pla de millora urbana o dels polígons d’actuació urbanística que tinguin per objecte alguna de les 
finalitats a què fa referència l’article 68.2.a. 
2. L’administració actuant ha de fixar l’emplaçament del sòl de cessió amb aprofitament 
urbanístic en el procés de reparcel·lació. Per tal d’assegurar la participació de la iniciativa privada 
en la construcció d’habitatges de protecció pública es pot distribuir la cessió de sòl amb 
aprofitament proporcionalment entre les diferents qualificacions de zona de l’àmbit d’actuació. 
3. La cessió de sòl a què es refereix l’apartat 1 pot ésser substituïda pel seu equivalent en altres 
terrenys fora del sector o del polígon si es pretén millorar la política d’habitatge o si l’ordenació 
urbanística dóna lloc a una parcel·la única i indivisible. 
En aquest darrer cas, la cessió pot ésser substituïda també per l’equivalent del seu valor 
econòmic. En tots els casos, l’equivalent s’ha de destinar a conservar o ampliar el patrimoni 
públic de sòl.  
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Article 44. Deures dels propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat i de sòl 
urbanitzable delimitat 
1. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat i els propietaris o propietàries de sòl 
urbanitzable delimitat tenen els deures comuns següents: 
a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament urbanístic. 
b) Cedir a l’ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel planejament 

urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclòs en l’àmbit d’actuació urbanística en què 
siguin compresos els terrenys, amb les especificitats següents: 

Primer. En sòl urbà, l’àmbit d’actuació és el del polígon d’actuació urbanística o el sector 
del pla de millora urbana, que poden ésser físicament discontinus. 
Segon. En sòl urbanitzable delimitat, l’àmbit d’actuació és el sector del pla parcial 
urbanístic corresponent, que també pot ésser físicament discontinu. 

c) Cedir a l’ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a l’execució dels 
sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic general inclogui en l’àmbit 
d’actuació urbanística en què siguin compresos els terrenys. 

d) Costejar i, si escau, executar la urbanització, sens perjudici del dret a rescabalar-se de les 
despeses d’instal·lació de les xarxes d’abastament d’aigua, de subministrament d’energia 
elèctrica, de distribució de gas, si escau, i de la infraestructura de connexió a les xarxes de 
telecomunicacions, a càrrec de les empreses subministradores en la part que, segons la 
reglamentació específica d’aquests serveis, no hagi d’anar a càrrec dels usuaris. 

e) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic. 
f) Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de l’habitatge 

protegit que eventualment els correspongui. 
g) Conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta de conservació, en els 

supòsits en què s’hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposin 
justificadament el pla d’ordenació urbanística municipal o el programa d’actuació urbanística 
municipal, vinculant-la objectivament a la manca de consolidació del sòl o a la insuficiència 
de la urbanització. 

Article 112. Polígons d’actuació urbanística 
1. Els polígons d’actuació urbanística són els àmbits territorials mínims per a dur a terme la gestió 
urbanística integrada. Els sectors de planejament urbanístic derivat poden constituir un únic 
polígon d’actuació urbanística o bé subdividir-se en dos o més polígons. Els polígons d’actuació 
urbanística poden ésser físicament discontinus. 
2. Si un sector de planejament urbanístic es desenvolupa mitjançant més d’un polígon d’actuació, 
el sistema d’actuació, o bé la modalitat del sistema de reparcel·lació, pot ésser diferent per a 
cadascun dels polígons. 
3. Els polígons d’actuació urbanística es delimiten tenint en compte els requisits següents: 
a) Que per llurs dimensions i per les característiques de l’ordenació urbanística siguin 

susceptibles d’assumir les cessions de sòl regulades pel planejament. 
b) Que, dins el mateix sector, estiguin equilibrats uns respecte als altres, pel que fa als 

beneficis i les càrregues, i permetin fer-ne un repartiment equitatiu; a aquest efecte, s’ha 
d’aplicar, si escau, el que estableix l’article 91.b. 

c) Que tinguin entitat suficient per a justificar tècnicament i econòmicament l’autonomia de 
l’actuació. 

4. La delimitació de polígons d’actuació urbanística inclosos en un sector de planejament es pot 
efectuar per mitjà de les figures del planejament urbanístic general o derivat, o bé subjectant- 
se als tràmits fixats per l’article 113. 
5. En sòl urbà la delimitació de sectors subjectes a un pla de millora urbana o de polígons 
d’actuació urbanística no inclosos en aquells s’ha d’efectuar per mitjà del pla d’ordenació 
urbanística municipal o del programa d’actuació urbanística municipal, sens perjudici del què 
estableix l’article 68.4. 
6. La delimitació de polígons d’actuació urbanística que sigui necessària per a la cessió de 
terrenys per a carrers i vies es pot efectuar d’acord amb el que disposa l’article 113. La cessió es 
pot fer mitjançant escriptura pública atorgada per les persones propietàries, que l’han de 
sotmetre a l’acceptació de l’ajuntament corresponent. 

 
 
POUM de Tortosa 
 

DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES DEL POUM ALS CREIXEMENTS EXTENSIUS 
 

Criteri 5. Criteris sobre la definició dels Polígons d’Actuació 
- Els polígons s’han delimitat amb el criteri d’agrupar conjunts homogenis de propietats i 
propietaris a fi i efecte de garantir i facilitar les despeses derivades de les obres d’urbanització 
que han de permetre la transformació dels camins en carrers. La delimitació dels polígons, en 



  
 
 

URBAN PLANNING CONSULTANTS, S.L. - 639 35 99 66 
 Pujada del Seminari, nº 6, 4º 3ª -  43500 Tortosa 

info@urbanplanning.es  /  www.urbanplanning.es 

14

general, té per objecte agrupar funcionalment, espais que comparteixen un accés o que 
provinguin d’una subdivisió parcel·laria anterior. 
- La possible modificació dels polígons haurà de venir acompanyada per l’aportació d’informació 
que justifiqui, per raons de topografia, accessos, antecedents o altres, que l’actual delimitació no 
es correspon amb la realitat existent i que la nova delimitació comportarà millores i facilitats en la 
gestió del polígon delimitat. 
- S’admetrà la possible subdivisió dels polígons d’actuació en els casos que comporten una 
millora de la gestió i de la capacitat d’actuació i sempre i quan la modificació no deixi superfícies 
de sòl ingestionables per l’equilibri de càrregues i beneficis. 
- La delimitació dels polígons pel semi-eix del carrer, no exclou de l'obligació d'avançar la 
urbanització de la totalitat de l'espai carrer existent en el moment que s'executi un polígon 
d'actuació determinat. L'avançament de les despeses d'urbanització de la totalitat de la caixa 
viària del carrer, s'entendran com despeses d'urbanització a compte de la urbanització total del 
mateix, i aquest import podrà ser rescabalcat en el moment de l'execució de l'altra part del semi-
eix del carrer. 
- El reajust dels polígons d'actuació no suposarà modificació puntual d'aquest POUM si es 
mantenen substancialment les condicions ja aprovades en aquest POUM i si compten amb el 
coneixement i conformitat dels veïns directament afectats per tal reajust. S’entén que es 
mantenen substancialment les condicions aprovades en els següents casos: 
1.- Que la modificació de la superfície de l’àmbit no suposi variacions en mes o en menys del 5% 
de la superfície prevista en el POUM mesurada sobre el terreny 
2.- Que els reajustos en el sistema viari d’un polígon d’actuació no suposi un detriment de les 
característiques de traçat respecte al conjunt del via. 
3.- Que les variacions en el sistema viari no facin mes gravosa la despesa urbanitzadora en els 
polígons confrontants. 
- Les modificacions sobre els polígons d’actuació no emprades en els supòsits descrits, seran 
objecte de tramitació mitjançant el procediment establert a l’article 113 del DL 1/2005 (actual 119 
del DL 1/2010). 

 
 

10. Distribució d'aprofitament urbanístic 
Aprofitament urbanístic marcat per les fitxes normatives dels polígons d'actuació dels creixements 
extensius del POUM de Tortosa: 

 3. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 
La cessió del 10% d’aprofitament mig del sector es realitzarà segons les determinacions 
contingudes a l’article 43 i el 68.2a de la LU. 
b. El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 
- Zona residencial amb edificació unifamiliar aïllada, clau 5c, 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 6 - Ordenació detallada 
del sòl urbà. Creixements extensius- a escala 1/2.000. 
- L’edificabilitat màxima del PA serà la que resulti de l’aplicació de l’edificabilitat neta sobre el 
polígon. 
- El nombre màxim d’habitatges serà el que resulti d’aplicar a la superfície del polígon la 
superfície mínima de parcel·la definida per les NNUU. 

 
 
L’ordenació prevista per aquest avanç distribueix la totalitat de l’àmbit en tres parcel·les ordenades 
segons el viari proposat, quin aprofitament urbanístic es reparteix en funció de la superfície de cada 
parcel·la. El quadre reproduït a continuació expressa per l’ús residencial la distribució indicativa de 
l’aprofitament urbanístic i estima el cost del 10% de l’aprofitament urbanístic, amb una monetarització 
d'entorn a 130€/m2. 
 
APROFITAMENT URBANÍSTIC Superfície parcel·la Nº habitatges Sostre màxim edificable 

Finca resultant 1 3.604,94 m2 1 720,99 m2 
Finca resultant 2 3.282,30 m2 1 656,46 m2 
Finca resultant 3 6.847,05 m2 1 1.369,41 m2 
Total 13.734,29 m2  2.746,86 m2 
    

10% aprofitament 1.373,43 m2   

10% Sostre màxim 274,68 m2 130€/m2 35.708,71 € 
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DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES DEL POUM ALS CREIXEMENTS EXTENSIUS 
 

Criteri 1. Reconeixement de la realitat urbana d’aquests sòls 
Aquesta disposició té per finalitat regular el procés de transformació de l’actual estructura de 
camins i parcel·les dels creixements extensius d’aquest POUM en sòl urbà no consolidat, en una 
estructura de carrers i solars tal i com ha de correspondre a les condicions pròpies del sòl urbà 
consolidat, amb la plena urbanització dels espais públics i el compliment de totes les altres 
condicions assenyalades en els articles 29 i 30 sobre el concepte de solar i de sòl urbà consolidat 
establerts en el DL 1/2005 (actual DL 1/2010): 

• Els sòls que en el Pla general d’ordenació urbana, el PGOU del 86, estaven classificats 
de sòl no urbanitzable i amb el nou POUM, es classifiquen de sòl urbà no consolidat 
venen obligats, d’acord amb la nova llei d’Urbanisme, a la cessió del 10% 
d’aprofitament, que es materialitzarà en forma d’aportació econòmica, en el cas que no 
sigui possible la cessió física del sòl. En quests sòls es considera que es dona la finalitat 
i l'objectiu assenyalats a l'article 68 apartat 2a de LU. En els sòls, que anteriorment ja 
eren sòls urbans, i on la finalitat de la delimitació dels polígons d'actuació, es el 
repartiment de càrregues d'urbanització, però no hi ha desenvolupament o reconversió 
del model urbanístic, no serà d'aplicació l'article 43 de la LU per no donar-se la finalitat 
`prevista en l'article 68.2a. 

La cessió de l'aprofitament del 10% recaurà sobre totes les parcel·les que en el planejament 
anterior es classificaven com a sòl no urbanitzable i en aquelles que les determinacions del nou 
POUM se suposen incloses en les finalitats i objectius assenyalats en l'article 68 2a de la LU, tant 
si estan incloses en polígon d'actuació o sector de planejament, com si no ho estan, ja que a tots 
els efectes sobre aquestes finques es produeix una reconversió del model urbanístic anterior, 
estan classificades com a sòl urbà no consolidat i així es reflecteix en els plànols d’ordenació. 

 
 

11. Resum de superfícies 
En el següent quadre que s’adjunta es reflecteixen les superfícies de l’àmbit del Polígon distribuïdes per 
usos i per zones amb indicació dels percentatges que representen respecte al conjunt de l’àmbit. 
 
S’han fet dos columnes per diferenciar els percentatges de les diferents zones en funció de l’àmbit que es 
objecte d’aprofitament urbanístic i en funció de la totalitat de l’àmbit, es a dir, incloent els 196 m2 de viari 
existent. 
 

   
Terrenys amb 

aprofitament urbanístic 
Inclou terrenys sense 

aprofitament urbanístic 
SÒL PÚBLIC       

 E. lliure 1 11.942 m2     
 E. lliure 2 303 m2     
Espais lliures Total 12.245 m2 12.245 m2 44,79% 12.245 m2 44,48% 
 Camí de Favaró    196 m2  
Viari existent Total    196 m2  
 Camí de Favaró 396 m2     
 Vial sud-oest 718 m2     
Sistema viari Total 1.114 m2 1.114 m2 4,07% 1.114m2  
Total Sist. viari     1.309 m2 4,76% 
 Sist. hidrològic 243 m2     
Sist. hidrològic Total 243 m2 243 m2 0,89% 243 m2 0,88% 
TOTAL   13.602 m2 49,76% 13.797 m2 50,11% 
SÒL PRIVAT       

 Parcel·la  1 3.604,94 m2     
Polígon 1 Parcel·la  2 3.282,30 m2     
Polígon 2 Parcel·la  3 6.847,05 m2     
TOTAL  13.734 m2 13.734 m2 50,24% 13.734 m2 49,89% 

TOTAL ÀMBIT ACTUACIÓ  27.336 m2 100% 27.531 m2 100% 
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PRESSUPOST DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ 

Superfícies de l'actuació    
Superfície àmbit d'actuació  27.531 m2 
Superfície sistema viari     1.309 m2 
Superfície espais lliures     12.245 m2 
Superfície sistema Hidrològic     243 m2 
Costos unitaris d'urbanització     
Sistema viari     120,00 €/m2 
Espais lliures públics     1,00 €/m2 
Sistema Hidrològic     12,00 €/m2 
Pressupost de l'urbanització     
Cost execució material sistema viari  151.080,00€ 
Cost d'execució material espais lliures   12.245,00 € 
Cost d'execució material sistema Hidrològic   2.916,00€ 
Cost execució material obres urbanització   172.241,00 € 
Despeses generals + benefici industrial (19%)   32.725,79 € 
Cost de les obres d'urbanització   204.966,79€ 
Impostos IVA ( 21%)     43.043,03 € 
Pressupost de contracta de les obres d'urbanització 248.009,82 € 
Altres despeses       
Redacció de projectes i direccions d'obra (11% s/EM) 18.946,51 € 
Llicencies administratives, despeses notarials i altres (9% s/EM) 15.501,69 € 
Indemnitzacions     - 
Total altres despeses     34.448,20 € 

Cost total de l'urbanització   282.458,02 € 
 
 

15. Divisió del Polígon d'Actuació 
El Pla d’ordenació urbanística municipal estableix a les condicions de gestió que el Polígon d'Actuació es 
desenvoluparà en un únic polígon d’execució i es proposa a traves del present document l'execució en 
dos polígons, en base al que determina el Criteri 5 de les Disposicions complementàries del POUM als 
creixements extensius, del text refós-abril 2011 i els articles 118 i 119 del DL 1/2010. 
 
Un dels propietaris té la voluntat de desenvolupar el PA, pel que s'opta per una divisió poligonal que li 
permeti fer-ho. Fent coincidir al propietari majoritari amb un polígon i als dos propietaris minoritaris amb 
l'altre polígon, fent una divisió, pràcticament, al 50%, per una millora de la gestió i de la capacitat 
d’actuació, concretament una divisió al 50% en quant a la suma de les despeses que tindran que assumir 
els propietaris: despesa d'urbanització més cost del 10% d'aprofitament mitjà.  
 

Criteri 5. Criteris sobre la definició dels Polígons d’Actuació 
- S’admetrà la possible subdivisió dels polígons d’actuació en els casos que comporten una 
millora de la gestió i de la capacitat d’actuació i sempre i quan la modificació no deixi superfícies 
de sòl ingestionables per l’equilibri de càrregues i beneficis. 

 
L’article 119.1.a regula la divisió poligonal o la modificació de la divisió poligonal continguda en el 
planejament urbanístic quin tràmit es realitza conjuntament amb aquesta Divisió Poligonal. 
 
 
 
- La delimitació dels polígons d’actuació, segons el que estableix a l’article 118.3 s’ha de realitzar tenint 
en compte els següents requisits: 

a) Que per llurs dimensions i per les característiques de l’ordenació urbanística siguin 
susceptibles d’assumir les cessions de sòl regulades pel planejament. 
 

 
Aquest document de Divisió Poligonal s’ha redactat de tot l’àmbit, que inclou els dos polígons d’execució, 
pel que les característiques de l’ordenació no fan variar el fet que no s’executi en un sol polígon i respecte 
a que els dos polígons siguin susceptibles d’assumir les cessions. Les superfícies de cada un dels 
polígons en que es divideix el sector es: 
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Superfície polígons    

Polígon 1   15.872 m2 58% 
Polígon 2   11.659 m2 42% 
Total sector  27.531 m2 100% 
 
 
 
- L'apartat b) de l’article 118.3 diu: 

b) Que, dins el mateix sector, estiguin equilibrats uns respecte als altres, pel que fa als beneficis i 
les càrregues, i permetin fer-ne un repartiment equitatiu; a aquest efecte, s'ha d'aplicar, si escau, 
el que estableix l'article 93.b. 

 
L’equilibri de càrregues i beneficis d’un polígon respecte a l’altre s’estableix en funció de l’equilibri de 
càrregues i beneficis de la propietat del Polígon 2, en el sentit de que l’aprofitament urbanístic de 
l’esmentada propietat i la despesa a realitzar no suposi un perjudici pel fet d’executar l’actuació en dos 
fases, ja que és el polígon 1 el que té la intenció de desenvolupar el PA per poder edificar, degut a que el 
Polígon 2 ja està edificat. 
A causa de que el que es pretén és fer una divisió el més equitativa possible, cenyint-se als percentatges 
de propietat originals, es realitza una divisió poligonal que s'ajusti al límit format per les dues finques 
cadastrals que formen part de la finca matriu, coincidents pràcticament al 50%. 
 
 
A continuació es detallen els drets aportats per cada polígon: 
 
Drets aportats a cada polígon 

Polígon 1 
F1 43157A143000170000RH 15.676,26 m2 56,94% 

        vial existent 195,57 m2 0,71% 
Total 15.871,83 m2 57,65% 

Polígon 2 F1 43157A143000160000RU 11.659,49 m2 42,35% 
Total sector  27.531,32 m2 100% 
 
 
 
El quadre següent que s’adjunta reflecteix els drets que s’assignen a cada polígon: 
 
Drets assignats a cada polígon 

Polígon 1 

Resultant 1 3.604,94 m2 22,71 % 
Resultant 2 3.282,30 m2 20,68% 

vial 663,31 m2 4,18% 
Espais lliures 8.263,08 m2 52,06% 

sistema hidrològic 58,20 m2 0,37% 
Total 15.871,83 m2 100% 

Polígon 2 

 Resultant 3 6.847,05 m2 58,73% 
 vial 873,30 m2 5,54% 
 Espais lliures 5.704,51 m2 34,15% 
 sistema hidrològic 243,12 m2 1,59% 

Total 13.667,98 m2 100% 
Total sector  27.531,32 m2  
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- L'apartat c) de l’article 118.3 diu: 
c) Que tinguin entitat suficient per a justificar tècnicament i econòmicament l'autonomia de 
l'actuació. 

AVALUACIÓ DESPESA D'URBANITZACIÓ POLÍGON 1 

Superfícies del Polígon 1    
Superfície àmbit d'actuació  15.872 m2 
Superfície sistema viari     663 m2 
Superfície espais lliures     8.263 m2 
Superfície sistema Hidrològic     58 m2 
Costos unitaris d'urbanització     
Sistema viari     120,00 €/m2 
Espais lliures públics     1,00 €/m2 
Sistema Hidrològic     12,00 €/m2 
Pressupost de l'urbanització     
Cost execució material sistema viari  79.560,00 €/m2 

Cost d'execució material espais lliures   8.263,00 €/m2 

Cost d'execució material sistema Hidrològic   696,00 €/m2 
Cost execució material obres urbanització   88.519,00 € 

Despeses generals + benefici industrial (19%)   16.818,61 € 

Cost de les obres d'urbanització   105.337,61 € 

Impostos IVA ( 21%)     22.120,90 € 

Pressupost de contracta de les obres d'urbanització 127.458,51 € 

Altres despeses       
Redacció de projectes i direccions d'obra (11% s/EM) 9.737,09 € 

Llicencies administratives, despeses notarials i altres (9% s/EM) 7.966,71 € 

Indemnitzacions     - 
Total altres despeses     17.703,80 € 

Cost total de l'urbanització del Polígon 1   145.162,31 € 
 
 

AVALUACIÓ DESPESA D'URBANITZACIÓ POLÍGON 2 

Superfícies del Polígon 2    
Superfície àmbit d'actuació  11.659 m2 

Superfície sistema viari     646 m2 

Superfície espais lliures     3.982 m2 

Superfície sistema Hidrològic     185 m2 

Costos unitaris d'urbanització     
Sistema viari     120,00 €/m2 
Espais lliures públics     1,00 €/m2 
Sistema Hidrològic     12,00 €/m2 
Pressupost de l'urbanització     
Cost execució material sistema viari  77.520,00 € 

Cost d'execució material espais lliures   3.982,00 € 

Cost d'execució material sistema Hidrològic   2.220,00 € 

Cost execució material obres urbanització   83.722,00 € 

Despeses generals + benefici industrial (19%)   15.907,18 € 

Cost de les obres d'urbanització   99.629,18 € 

Impostos IVA ( 21%)     20.922,13 € 

Pressupost de contracta de les obres d'urbanització 120.551,31 € 

Altres despeses       
Redacció de projectes i direccions d'obra (11% s/EM) 9.209,42 € 

Llicencies administratives, despeses notarials i altres (9% s/EM) 7.534,98 € 

Indemnitzacions     - 
Total altres despeses     16.744,40 € 

Cost total de l'urbanització del Polígon 1   137.295,71 € 
 



  
 
 

URBAN PLANNING CONSULTANTS, S.L. - 639 35 99 66 
 Pujada del Seminari, nº 6, 4º 3ª -  43500 Tortosa 

info@urbanplanning.es  /  www.urbanplanning.es 

20

 
 
Pel que fa a la cessió del 10% d'aprofitament que ha de dur a terme cada polígon suposa una 
monetarització de: 

 
Superfícies polígons sostres màxims edificabilitat valor adquisició sòl  

Polígon 1 1.377 m2 
0,20 m2/m2   130€/m2 

17.906,82 € 
Polígon 2 1.369 m2 17.802,33 € 
Total sector 2.747 m2   35.708,71 € 
 
 
 
S’observa que tan sols hi ha una diferencia respecte a les despeses d'urbanització de 7.866,60€ i una 
diferencia en el cost de la cessió del 10% d'aprofitament de 104,49€, el que suposa una diferència total de 
7.971,09€ entre polígons. 
 
 

16. Normativa 
Les NNUU de la zona, catalogada com Clau 5c, zona d'edificació unifamiliar aïllada en parcel·la gran, 
complementen les previstes en el Pla d’ordenació urbanística municipal en funció de la zonificació 
prevista, s’adjunten a continuació. 
 
 
 
 
 
 
 

A Tortosa, octubre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Alicia Fabra Bessa - Arquitecta 
col·legiada núm. 65982-7 
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1. P.01  Situació del PA-CPT2021/1c 

2. P.02  Estructura de la propietat 

3. P.03 Ajust de delimitació del PA-CPT2021/1c 

4. P.04 Estudi de vialitat del Camí de Favaró 

5. P.05 Qualificació i zonificació 

6. P.06  Divisió poligonal 

7. P.07  Parcel·les aportades P1 

8. P.08 Parcel·les aportades P2 

9. P.09   Parcel·les assignades P1 

10. P.10 Parcel·les assignades P2 



 NOVES FITXES RESULTANTS: 
 
POLÍGON 1 

Fitxa 060. PA-COSTA DE CAPUTXINS 2021/2c Codi: PA-CPT2021/2c 
 
1. Àmbit: 

a. Inclou el sòl, localitzat dintre de la Unitat Funcional Territorial (UFT) de Costa de Caputxins i 
qualificat de zona residencial amb edificació unifamiliar, identificat amb la clau 5 d’aquest POUM, que 
s’especifica en els plànols de la sèrie 6 - Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius- a 
escala 1/2.000. El polígon d’actuació inclou també la vialitat necessària per garantir l’accés a les 
parcel·les incloses en el mateix. 
 

b. La superfície del polígon d’actuació és de 15.872 m². 
 
2. Objectius:  
 

a. Delimitar l’àmbit de gestió en el que fer efectius el repartiments de càrregues i beneficis que han de 
permetre l’assoliment de la condició de sòl urbà consolidat. 

 
3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:  

 

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

 

RESERVES SÒL PÚBLIC 

Viari 663 m² 4% 
Sistema Hidrològic 58 m² 0% 
Espais lliures 8.263 m² 52% 
SÒL PÚBLIC 8.985 m² 57% 

    

SÒL APROFITAMENT PRIVAT 
Residencial 6.887 m² 43% 
SÒL PRIVAT 6.887 m² 43% 

 
 

La cessió del 10% d’aprofitament mig del sector es realitzarà segons les determinacions contingudes a 
l’article 43 i el 68.2a de la LU. 
 

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

- Zona residencial amb edificació unifamiliar aïllada, clau 5C, 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 6 - Ordenació detallada del sòl 
urbà. Creixements extensius- a escala 1/2.000. 
 

- L’edificabilitat màxima del PA serà la que resulti de l’aplicació de l’edificabilitat neta sobre el polígon. 
 

- El nombre màxim d’habitatges serà el que resulti d’aplicar a la superfície del polígon la superfície 
mínima de parcel.la definida per les NNUU. 
 
4. Condicions de gestió i execució: 
 

El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació i dintre d’aquest amb alguna de les 
modalitats previstes en la LU per a la iniciativa privada. 
 
5. Règim transitori d’edificació i usos: 
 

Mentre no s’executi aquest polígon d’actuació, el sòls, edificis i instal·lacions inclosos en el polígon 
d’actuació, estaran sotmesos a les disposicions generals establertes en el Títol I d’aquestes Normes, 
que regulen de forma específica el tractament dels creixements extensius localitzats en el sòl urbà no 
consolidat. 

  



POLÍGON 2 

Fitxa 060*. PA-COSTA DE CAPUTXINS 2021/3c Codi: PA-CPT2021/3c 
 
1. Àmbit: 

a. Inclou el sòl, localitzat dintre de la Unitat Funcional Territorial (UFT) de Costa de Caputxins i 
qualificat de zona residencial amb edificació unifamiliar, identificat amb la clau 5 d’aquest POUM, que 
s’especifica en els plànols de la sèrie 6 - Ordenació detallada del sòl urbà. Creixements extensius- a 
escala 1/2.000. El polígon d’actuació inclou també la vialitat necessària per garantir l’accés a les 
parcel·les incloses en el mateix. 
 

b. La superfície del polígon d’actuació és de 11.659 m². 
 
2. Objectius:  
 

a. Delimitar l’àmbit de gestió en el que fer efectius el repartiments de càrregues i beneficis que han de 
permetre l’assoliment de la condició de sòl urbà consolidat. 

 
3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:  

 

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

 

RESERVES SÒL PÚBLIC 

Viari 646 m² 6% 
Sistema Hidrològic 185 m² 2% 
Espais lliures 3.982 m² 34% 
SÒL PÚBLIC 4.812 m² 41% 

    

SÒL APROFITAMENT PRIVAT 
Residencial 6.847 m² 59% 
SÒL PRIVAT 6.847 m² 59% 

 
 

La cessió del 10% d’aprofitament mig del sector es realitzarà segons les determinacions contingudes a 
l’article 43 i el 68.2a de la LU. 
 

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

- Zona residencial amb edificació unifamiliar aïllada, clau 5C, 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 6 - Ordenació detallada del sòl 
urbà. Creixements extensius- a escala 1/2.000. 
 

- L’edificabilitat màxima del PA serà la que resulti de l’aplicació de l’edificabilitat neta sobre el polígon. 
 

- El nombre màxim d’habitatges serà el que resulti d’aplicar a la superfície del polígon la superfície 
mínima de parcel.la definida per les NNUU. 
 
4. Condicions de gestió i execució: 
 

El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació i dintre d’aquest amb alguna de les 
modalitats previstes en la LU per a la iniciativa privada. 
 
5. Règim transitori d’edificació i usos: 
 

Mentre no s’executi aquest polígon d’actuació, el sòls, edificis i instal·lacions inclosos en el polígon 
d’actuació, estaran sotmesos a les disposicions generals establertes en el Títol I d’aquestes Normes, 
que regulen de forma específica el tractament dels creixements extensius localitzats en el sòl urbà no 
consolidat. 
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AJUST DE DELIMITACIÓ DEL

PA-CPT2021/1c

Com es pot apreciar hi ha petites superfícies del PA definit pel

POUM que no coincideixen completament amb el límit de la finca

que l'integra, pel que es necessitarà adaptar el límit del PA als límits

de la realitat física de la finca, per facilitar la gestió i

desenvolupament del mateix. També s'haura de modificar al nord, el

nou sistema viari proposat pel POUM, al seu limit amb el Camí de

Favaró, afecta completament el mur de contenció de pedra,

característic del barri on ens trobem, necessari per la topografia de

la zona.

Es redueix la superfície de l'àmbit de 27.816 m2 a 27.531 m2.

Aquesta modificació està permesa per l'art.20 del POUM, en la que

és fa referencia a la  dels , tenint en compte les

toleràncies de tot aixecament planimètric, la delimitació de sectors,

polígons, zones o sistemes podrà ajustar-se o precisar-se en els

diferents elements de planejament que desenvolupin el Pla

d'Ordenació Urbanística Municipal així com en les possibles

delimitacions de polígons d'actuació. I no alterar la superfície de

l'àrea delimitada als plànols d'ordenació, segons interpretació literal

en més o en menys d'un 5%.

Delimitació PA-CPT2021/1c marcat pel POUM

Nova delimitació PA-CPT2021/1c

Límit PA-CPT2021/1c marcat pel POUM

Nou límit PA-CPT2021/1c definit

27.816 m2

27.531 m2

-285 m2

Coordenades UTM PA-CPT2021/1c: Coordenades UTM nou límit PA-CPT2021/1c:
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DIVISIÓ POLIGONAL
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  Polígon d'actuació adaptat - 27.531m²

Divisió en polígons:

S'efectua un repartiment equitatiu de les finques resultants, dels

beneficis i càrregues d'ordenació i urbanització de l'àmbit afectat per

la delimitació del PA-CPT2021/1c, atès que les finques aportades

pertanyen als mateixos propietaris per meitat i proindivís i la voluntat

d'un dels propietaris de desenvolupar el PA, s'opta per una divisió

poligonal que li permeti fer-ho. Fent coincidir al propietari majoritari

amb un polígon i als dos propietaris minoritaris amb l'altre polígon,

per poder reparcel·lar el polígon 1 del PA per què els propietaris

puguin adjudicar-se una parcel·la resultant que els permeti la

construcció d'un habitatge.

Aquesta divisió es contemplat en l'article 118.1 del DL 1/2010:

Article 118.

1. Els     els  territorials

 per a dur a terme la   integrada. Els

sectors de planejament  derivat poden constituir un

    o  subdividir-se en dos

Camí de Favaró, Costa de Caputxins

(Sant Llàtzer) TORTOSA

OCTUBRE 2018

1/1000

Polígon 1

Finca 1 - parcel·la 17

43157A143000170000RH

viari existent

Polígon 2

- Finca 1parcel·la 16

43157A143000160000RU

TOTAL

15.871,83 m2

15.676,26 m2

195,57 m2

11.659,49 m2

11.659,49 m2

27.531,32 m2

57,65%

56,94%

0,71%

42,35%

42,35%

100%

Polígon 1

Polígon 2
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