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1. MEMÒRIA 
 

 
1.1 ANTECEDENTS 
 

La Comissió d’Urbanisme de Tarragona, en sessió de 3 de febrer de 1999, va aprovar la 

sol·licitud d’autorització per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al polígon 147, 

parcel·la 116 de Sant Josep de la Muntanya, de Tortosa, formulada pel Sr. Peter Ditterich, 

tramesa per l’Ajuntament segons el procediment que establia l’article 44.2 del Reglament de 

gestió urbanística. En l’esmentat acord s’indica que cal fer constar la indivisibilitat de la finca 

registral núm. 39.658 (tom 3.027, llibre 607, foli 136), a l’efecte de l’article 140 del text 

refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística i també l’esgotament del seu 

aprofitament d’acord amb l’article 54 del Reglament de la llei de protecció de la legalitat 

urbanística. 

En data 22 de març de 1999, la Comissió de Govern va concedir llicència al Sr. Peter 

Ditterich per a l’execució de les obres a sant Josep de la Muntanya, a la parcel·la 116, 

polígon 147 consistents en la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat segons el projecte 

redactat per l’arquitecte Pau Iriondo Sanz.  

En data 19 de març de 2001, la Comissió de Govern va concedir la pròrroga de llicència 

major núm. 88/98 al Sr. Peter Ditterich per termini d’un any. 

En data 20 de desembre de 2002 l’arquitecte director de l’obra Pau Iriondo Sanz va emetre 

el certificat de final d’obra de dita construcció. 

Els treballs previs a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, es van iniciar amb 

l’acord del Ple de l’Ajuntament de Tortosa, en data 26 de maig de 1999, el qual acordà 

aprovar la memòria i el plec de condicions tècniques relatives a la revisió del Pla general 

d’ordenació urbana. El 24 de novembre de 2010, el Ple municipal va acordar, vistos els 

treballs d’elaboració i documentació previs a la redacció de la revisió del Pla general 

d’ordenació urbana de Tortosa elaborats pels serveis tècnics municipals, sotmetre aquests 

treballs d’elaboració i documentació a tràmit d’exposició pública per un període de trenta 

dies.  
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 21 de febrer de 2003, acordà l’aprovació inicial del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Tortosa.  

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per Resolució de 

l’Honorable Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 27 de juliol de 2006 i 

publicat al DOGC núm. 4992, de data 22 d’octubre de 2007, classifica els terrenys situats al 

polígon 147, parcel·la 116 de sòl urbà no consolidat, a desenvolupar mitjançant el polígon 

d’actuació PA-CAP2125/2j. 

A la fitxa del polígon d’actuació PA-CAP2125/2j de 29.581m2 de superfície, es determina 

que 2.668m2 van destinats al sistema de vialitat, 4.833m2 van destinats al sistema d’espais 

lliures i la resta, 22.080m2 al sòl d’aprofitament privat, amb la clau 5c, zona residencial amb 

edificació aïllada. 

L’Ajuntament de Tortosa va redactar i trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 

Terres de l’Ebre, un document d’errada material per tal de corregir-ne l’error. En data 29 de 

maig de 2019 la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, va adoptar l’acord 

de no admetre el document com a errada material, fent-ne una valoració positiva però amb 

la consideració que el contingut de la proposta havia de ser objecte de la tramitació d’una 

modificació puntual de planejament, d’acord amb l’article 109 de la Llei del Procediment 

Administratiu Comú de les administracions Públiques, segons el qual, l’administració està 

facultada per a l’exercici de la potestat merament rectificadora o bé la denegació de la 

sol.licitud d’aquesta potestat, en el supòsit que no apreciï l’existència d’una errada material. 

 

1.2 OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 

Tal com s’indica als antecedents, un cop detectada la incongruència gràfica, la present 

modificació puntual té per objecte ajustar la delimitació del sistema d’espais lliures dins del 

polígon 147 parcel·la 116, per tal de desafectar l’habitatge unifamiliar existent i garantir el 

manteniment de la superfície i continuïtat de la reserva de sistema d’espais lliures del 

polígon d’actuació urbanística municipal. 
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Es pot considerar que es tracta d’una errada gràfica ja que a la base cartogràfica utilitzada 

per a la redacció del planejament, de l’any 2001, no apareixia dita construcció, en aquells 

moments en construcció. 

Es proposa qualificar l’àrea que ocupa l’edificació i el seu entorn amb la clau 5c, per tal que 

l’habitatge no quedi afectat pel sistema d’espais lliures i resituar la superfície destinada a 

espais lliures dintre de la mateixa finca i amb continuïtat amb la superfície prevista 

actualment al planejament, sense que les reserves destinades a sòl públic es vegin 

disminuïdes, tal com es mostra al quadre següent: 

 

 SUPERFÍCIES POUM PA-

CAP2125/2j 

SUPERFÍCIES MODIFICACIÓ 

PUNTUAL PA-CAP2125/2j 

VIARI 2.668,00m2 2.668,00m2 

ESPAIS LLIURES 4.833,00m2 4.839,00m2 

RESIDENCIAL 22.080,00m2 22.074,00m2 

SUPERFÍCIE TOTAL 29.581,00m2 29.581,00m2 

 

A més segons s’explica a la memòria del POUM, la voluntat del Pla, en els creixements 

extensius, és identificar i reconèixer les construccions preexistents i qualificar-les amb la 

clau de zona residencial amb edificació aïllada i situar la reserva dels espais lliures als 

terrenys on no hi ha edificacions, per tal de facilitar la gestió urbanística posterior.   

En aquest sentit, aquesta Modificació puntual es justifica, d’acord amb l’article 97 del 

TRLUC, el qual fa referència a la necessitat de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, 

així com la seva oportunitat i conveniència, pel fet que l’afectació de l’habitatge existent 

legalment implantat en el polígon 147 parcel·la 116 dins del polígon d’actuació urbanística 

PA-CAP2125/2J, no era un objectiu del POUM i que segurament aquesta afectació té el seu 

origen en la coexistència temporal de la base cartogràfica emprada en el POUM i la 

construcció d’aquest habitatge. 
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D’altra banda, la present modificació a més, no comporta en cap cas, una alteració en el 

model del Pla, ni en el propi polígon d’actuació urbanística. 

En l’annex a la present memòria s’adjunten els certificats d’acord de la llicència d’obres, la 

pròrroga,  l’acord de l’aprovació de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona i la fitxa del 

polígon PA-CAP2125/2j vigent i modificada. 

Pel que fa a la modificació del sistema d’espais lliures dintre del polígon d’actuació 

urbanística, i en aplicació de l’article 98 apartat 5, del DL 1/2010, de 3 d‘agost, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es justifica que la present modificació és un 

ajust de la delimitació dels espais lliures i que no se’n altera la funcionalitat, ni la superfície, 

ni la localització en el territori. 

La modificació proposada no comporta increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús 

residencial o de la intensitat, o la transformació dels usos. Tampoc és aplicable l’article 100 

del TRLUC, que fa referència a les modificacions de les figures de planejament urbanístic 

que requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics perquè comporten 

increments de sostre, l’augment de densitat de l’ús residencial, la reordenació general d’un 

àmbit, o una actuació aïllada de dotació. 

La present modificació tampoc comporta cap modificació en l’aplicació dels paràmetres 

relatius a l’aprofitament del sòl (edificabilitat, densitat, altura màxima, ocupació). 

Finalment, la modificació puntual no suposa cap alteració en les condicions existents del 

medi rural, ni suposa  efectes significatius en el medi ambient. 

 

1.3 MARC NORMATIU 
 

La present modificació puntual del POUM es redacta d’acord al previst per la legislació urbanística, el 

planejament territorial vigent i les restants disposicions aplicables: 

− Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 

− Decret 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 

− Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística. 
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− Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme. 

− Pla Territorial de les Terres de l’Ebre, aprovat pel govern de la Generalitat en data 27 de juliol 

de 2010 i publicat al DOGC núm. 5696 de 19 d’agost de 2010.   

 

2.      REQUERIMENTS ESTABLERTS PER LA LLEI D’URBANISME 

2.1    ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

L’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’urbanisme, que regula les determinacions i la documentació de les modificacions dels 

instruments de planejament urbanístic, estableix: 

“Les modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal han d’estar integrades per 

la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. (...) També s’ha 

d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho 

estableixi la legislació vigent.” 

Segons disposa l’art. 71 del mateix Decret 305/2006: 

“La documentació del pla d’ordenació urbanística municipal ha d’incloure un estudi 

d’avaluació de la mobilitat generada, amb el contingut que determina la legislació sobre 

mobilitat.” 

El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de mobilitat generada, 

estableix en l’art. 3.1 relatiu a l’àmbit d’aplicació, el següent: 

“Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a document 

independent, en els instruments d’ordenació territorial i urbanística següents: 

a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 

b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova 

classificació de sòl urbà o urbanitzable. 

c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la 

implantació de nous usos o activitats.” 
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El present document de modificació puntual del POUM de Tortosa no es troba en cap dels 

supòsits esmentats, atès que la present modificació no comporta una nova classificació del 

sòl urbà o urbanitzable ni la implantació de nous usos o activitats. 

2.2  MEMÒRIA SOCIAL 

L’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’urbanisme, que regula les determinacions i la documentació de les modificacions dels 

instruments de planejament urbanístic, estableix: 

“Les modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal han d’estar integrades per 

la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. (...)” 

El present document de modificació puntual del POUM no incorpora memòria social atès que 

la proposta no altera ni el sostre residencial existent ni el planificat, i no es proposa cap 

actuació de creixement. 

2.3 INFORME AMBIENTAL 

Des de l’entrada en vigor de les lleis 6/2001 d’impacte ambiental, la Llei 2/2002 

d’urbanisme i posterior llei 10/2004, en la tramitació de tot un seguit de figures de 

planejament urbanístic és preceptiva l’elaboració de, com a mínim, un informe que descrigui 

en termes ambientals les característiques del projecte. Per tant la consciència a possibles 

impactes ambientals en la construcció i planificació urbanística és un fet que queda regulat 

per la legislació vigent. 

 

El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 

en els seus articles 117 i 118 detalla les necessitats de les modificacions dels documents 

de planejament; tal que en el seu articles 118.4 fa referència a la documentació ambiental: 

(…)En tot cas han d’incorporar l’informe ambiental corresponent les modificacions de plans 

urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna 

repercussió ambiental. (...). 
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El present document de modificació puntual del POUM no es troba en cap dels supòsits 

esmentats, atès que els objectius, finalitats i abast de la modificació no té cap repercussió 

ambiental. 

2.4 AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

L’article 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d'urbanisme, estableix la obligació d’incloure en el present document de modificació 

puntual un informe o memòria de sostenibilitat econòmica en el que es justificarà la 

suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius i es ponderarà en particular 

l’impacte de l’actuació sobre les finances públiques afectades per la implantació i el 

manteniment de les infraestructures necessàries o la posada en marxa i la prestació dels 

serveis resultants. 

L’aprovació d’aquesta Modificació puntual no comporta conseqüències econòmiques o 

financeres que afectin les actuacions de planejament ja previstes al POUM. 

D’altra banda, la present modificació puntual serà efectiva a partir de la seva aprovació 

definitiva i publicació al DOGC. Per tant no es considera necessària la redacció de l’agenda i 

l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar, així com l’informe de 

sostenibilitat econòmica. 

3. SUSPENCIÓ PRECEPTIVA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES 

De conformitat amb el que disposa l’article 73.2 del TRLUC, l’aprovació inicial dels 

instruments de planejament urbanístic obliga l’administració competent a acordar la 

suspensió de tramitació d’instruments de planejament i de gestió, així com de llicències 

urbanístiques, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del 

règim urbanístic. 

En el present document l’àmbit de suspensió de llicències correspon al polígon d’actuació 

PA-CAP2125/2j  i que, coincideix amb l’àmbit que és objecte d’aquesta Modificació puntual. 

D’altra banda l’article 8.5.a.1r) del TRLUC indica que a més dels àmbits subjectes a 

suspensió de llicències i de tramitació de procediments, caldrà concretar el termini de 

suspensió i l’abast de les llicències i tramitacions que se suspenen. 
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Pel que fa al termini de suspensió de tramitacions i llicències, l’article 74 del mateix TRLUC 

estableix que els efectes d’aquesta suspensió en àmbits determinats, quan no s’ha adoptat 

cap acord de suspensió amb anterioritat a l’aprovació inicial de l’instrument de planejament, 

poden tenir una durada màxima de dos anys.  

Per la seva banda, l’article 103 del TRLUC, estableix que els efectes de la suspensió de 

llicències i tramitacions s’extingeix de forma automàtica pel transcurs del termini màxim 

indicat en aquest apartat; amb l’entrada en vigor d’aquesta Modificació puntual, o en el seu 

cas, amb la seva denegació; i finalment, en cas que l’administració competent acordi aixecar 

els efectes de l’acord de suspensió, en tot o en part de l’àmbit afectat, si s’acorda deixar 

sense efectes la tramitació d’aquest projecte. 

Finalment cal indicar que, d’acord amb l’article 102.4 del RLUC, mentre estigui suspensa la 

tramitació de llicències i procediments d’acord amb l’article 73.2 del TRLUC, com és aquest 

cas, es poden tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentades en el règim 

vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment 

aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en rics l’aplicació 

del nou planejament, una vegada definitivament aprovat. 

4. FONAMENT DE DRET I TRAMITACIÓ 

La present modificació es tramita d’acord amb les determinacions de l’art. 96 del Text refós 

de la Llei d’urbanisme (TRLUC), aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i 

modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 

d’urbanisme, i els articles 117 i 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC), aprovat 

pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.  

La modificació de planejament no comporta increment del sostre edificable ni la densitat de 

l’ús residencial ni comporta una transformació dels usos establerts, per la qual cosa no 

entra dins els supòsits recollits en els articles 99 i 100 de la Llei d’urbanisme. 

Per les característiques de la modificació no s’ha de demanar informe als organismes per 

raó de llurs competències sectorials als efectes del previst a l’article 85.5 del TRLLUC per no 

resultar-ne cap d’afectat. 
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Finalment, atès que aquesta modificació no té efectes significatius sobre el medi ambient ni 

constitueix cap variació fonamental de les estratègies, directrius i propostes del POUM, no és 

necessari sotmetre el document a l’avaluació ambiental estratègica.  

 

 

 

 

Laura Ismael Segarra 

Arquitecta Municipal 

 

 

 

Tortosa 19 de juny de 2019 
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5. ANNEXOS 
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