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Antecedents 

El Pla d’ordenació urbanística municipal, que fou aprovat definitivament per Resolució del conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques en data 27 de juliol de 2006, i publicat al DOGC en data 22 
d’octubre de 2007,  classifica la zona compresa entre els carrers Castejón, Joventud , Arnald de 
Jardí i l’horta de Bítem com a Sòl urbà consolidat. Es tracta d’una zona que limita amb l’Horta, 
situada a una alçada de gairebé 4 metres per sobre, amb edificacions d’ús residencial, algunes 
d’elles molt antigues en estat ruïnós i totalment abandonades, concretament les del carrer Castejón. 
L’última edificació de l’esmentat carrer està situada a la cota de l’horta, i amb tota la seva façana 
principal sense front a un espai públic, pel que l’únic accés que disposa es a través de la pròpia 
horta, el que és incompatible amb la seva condició d’edificable per situar-se en terrenys inundables.     

L’ordenació urbanística vigent preveu, pels terrenys que actualment no disposen d’edificació i per 
dos petites edificacions situades al llarg del carrer Castejón, la seva adscripció al sistema viari, que 
per no estar inclosos en cap àmbit d’actuació s’han d’obtenir pel sistema d’expropiació.  

La condició d’inundabilitat d’una de les finques, que a mes de no disposar d’accés a través d’un 
espai públic, i al fet de que no hagi sistema d’actuació previst per l’obtenció dels terrenys adscrits al 
sistema viari, requereix una modificació de l’ordenació urbanística prevista i del sistema de gestió, 
que resolgui els aspectes assenyalats. 

Objecte de la modificació 

La present modificació puntual del POUM té per objecte aconseguir que a través del 
desenvolupament d’un polígon d’actuació s’obtinguin els terrenys afectats pel sistema viari. A tal 
efecte es proposa una ordenació, que amb coherència amb les característiques de l’ordenació de la 
zona i amb sintonia amb el previst a l’anterior Pla general, es garanteixi, per un costat, que la cota 
on s’han de situar les edificacions no estigui afectada per la zona inundable, que tots els terrenys 
tinguin accés a través del sistema viari, i que l’obtenció d’aquest i la seva urbanització es 
desenvolupin mitjançant un àmbit  amb sistema d’actuació de reparcel·lació amb la modalitat de 
compensació bàsica. 

Els terrenys, que tenen tots ells la classificació de sòl urbà consolidat, es manté, si be, part d’ells 
s’inclouen en un polígon d’actuació que té per objecte completar les obres d’urbanització. La 
superfície de l’àmbit del polígon d’actuació es de 339,77 m2 

Característiques de la nova ordenació. 

La nova ordenació proposta modifica sensiblement la superfície dels terrenys que tenen la condició 
de sòl urbà, a l’incorporar una zona al final del carrer Castejón dintre del sistema d’espais lliures 
públics. Per la seva banda hi ha una reducció, per incloure una edificació en ruïna de 30,28 m2 de 
superfície al sòl no urbanitzable. En total, l’increment de sòl urbà és de 35,25 m2  

Increment de sòl urbà 66,00 m2

Reducció de sòl urbà 30,28 m2

Variació del sòl urbà 35,72 m2

Variació superfície de la classificació de sòl
plànol núm. 15

 

L’aprofitament urbanístic ha sofert variació a l’incrementar l’edificabilitat màxima resultant de la 
nova ordenació, tal com es detalla en el següent quadre adjunt, en el que s’ha identificat amb 
diferents colors l’identitat de cada un dels propietaris, segons informació obtinguda del cadastre. 
S’identifica amb un núm. cada una de les parcel·les als efectes de poder calcular l’aprofitament 
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urbanístic actual i el proposat.  En els plànols adjunts s’han dibuixat les propietats i les finques a les 
que s’ha fet referència.   

Propietari Finca Superfície Alçades Edificabilitat Superfície Alçades Edificabilitat

1 1 39,77 m2 0 0,00 m2 39,77 m2 3 119,31 m2

2 2 38,13 m2 3 114,39 m2 38,13 m2 3 114,39 m2

3 33,60 m2 0 0,00 m2 33,60 m2 3 100,80 m2

4 29,73 m2 3 89,19 m2 29,73 m2 3 89,19 m2

5 93,02 m2 3 279,06 m2 93,02 m2 3 279,06 m2

6 30,28 m2 3 90,84 m2 30,28 m2 0 0,00 m2

7 195,38 m2 3 586,14 m2 195,38 m2 3 586,14 m2

8 88,30 m2 0 0,00 m2 88,30 m2 3 264,90 m2

9 91,41 m2 3 274,23 m2 91,41 m2 3 274,23 m2

10 13,00 m2 3 39,00 m2 13,00 m2 0 0,00 m2

11 13,37 m2 3 40,11 m2 13,37 m2 0 0,00 m2

12 106,09 m2 3 318,27 m2 106,09 m2 3 318,27 m2

7 13 28,16 m2 0 0,00 m2 28,16 m2 0 0,00 m2

viari existent 14 5,98 m2 0 0,00 m2 5,98 m2 3 17,94 m2

Totals 806,22 m2 1.831,23 m2 806,22 m2 2.164,23 m2

Aprofitament urbanístic proposatAprofitament urbanístic actual

Increment edificabilitat de la modificació = 2.164,29 m2 - 1.831,23 m2 = 330,00 m2

3

4

5

6

 

 

A continuació es reprodueix la fitxa urbanística que regula les condicions de l’ordenació urbanística 
del nou Polígon d’actuació. 

Fitxa PA 71. Polígon d’actuació c/ Castejón Codi: PA-BIT1934/4d 

1. Àmbit: 

a. Inclou el sòl situat al Carrer Arnau de Jardí, 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 339,77 m². 

2. Objectius: 

a. Garantir la cessió dels sols destinats a viari 
b. Garantir la cessió dels sols destinats a espais lliures 

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: 
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RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 73,66 m2 22%
Espais lliures 66,00 m2 19%
SÒL PÚBLIC 139,66 m2 41%

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 200,11 m2 59%
SÒL PRIVAT 200,11 m2 59%

TOTAL 339,77 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 de la Llei d’Urbanisme, modificat per l’article 9 de la 
Llei 3/2012. 

b. La densitat serà la que resulti de les condicions anteriors, aplicant les condicions de la zona 
residencial en edificació en filera 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 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova 
implantació, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de 
règim general, de règim especial, o d’ambdós règims, o els règims que determini com a equivalent. 

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

- Subzona residencial dels nuclis antics de les pedanies, clau 1b, 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 603,15 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. 

Titulars de les finques 

El titular de cada una de les finques afectades per la modificació puntual, la superfície afectada per 
la modificació i la ref. Cadastral es reprodueix en ell següent quadre adjunt, 
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Finca Propietari Referència cadastral Superfície afectada

1 Joan Duran Chavarria 1265404BF9216E0001OK 39,77 m2

2 Francisco Serret Serrano 1265406BF9216E0001RK 38,13 m2

3 1265407BF9216eE001DK 33,60 m2

4 1265408BF9216E0001XK 29,73 m2

5

6

7 1264301BF9216E0001LK 195,38 m2

8

9

10

11

12

13 Maria Cinta Sol Baiges 43157A066000030000KA 28,16 m2

1264302BF9216C0001TM

001200800BF92E0001EO

Emulio Mauri Sánchez

Maria Carmen Pallejà Valldeperez
123,30 m2

192,71 m2

119,46 m2

1264301BF9216E0001LK

Maria Cinta Sol Baiges

Salvador Mauri Ginovart

 

 

Superfície dels terrenys 

La variació produïda en les superfícies dels terrenys afectats per la modificació en funció de la seca 
qualificació, es reprodueix en la següent taula adjunta, de la que es desprèn que hi ha un increment 
del sòl urbà de 35,72 m2. 

 

 

Edificable 610,41 m2 721,41 m2 111,00 m2

No edificable 0,00 m2 76,38 m2 76,38 m2

610,41 m2 610,41 m2 797,79 m2 797,79 m2 187,38 m2

Terrenys viari 
existent 179,78 m2 129,97 m2 -49,81 m2

Terrenys  
objecte de 
cessió 0,00 m2 73,66 m2 73,66 m2

Terrenys 
subjectes 
expropiació 241,51 m2 0,00 m2 -241,51 m2,

Espais 
verds

Terrenys  
objecte de 
cessió 0,00 m2 66,00 m2 66,00 m2

421,29 m2 421,29 m2 269,63 m2 269,63 m2 -151,66 m2

Total superfície àmbit 1.031,70 m2 1.067,42 m2 35,72 m2

Sòl públic

Sòl privat TOTAL

TOTAL

Zona clau 
"1e"

Planejament vigent (V)

Superfície dels terrenys Diferència
M - V

Sistema 
viari

Planejament modificat (M)
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Justificació compliment article 100 del TRLLUC 

L’article 100 del TRLLUC preveu, per les modificacions de les figures de planejament urbanístic que 
hagi increment del sostre edificable, un augment de les reserves per a sistemes urbanístics. L’article 
100.1, textualment diu:  

1. Si la modificació d'una figura del planejament urbanístic comporta un increment de 
sostre edificable, en el cas de sòl urbanitzable, s'han d'incrementar proporcionalment, com 
a mínim, els espais lliures i les reserves per a equipaments determinats per l'article 65.3 i 
4, i, en el cas de sòl urbà, s'ha de preveure una reserva mínima per a zones verdes i espais 
lliures públics de 20 m² per cada 100 m² de sostre residencial i de 5 m² per cada 100 m² 
de sostre d'altres usos. Per computar aquests estàndards, s'ha d'aplicar el que estableix 
l'article 65.5. A més, si cal, s'ha de reservar sòl per a equipaments públics en la quantitat 
adequada per fer front als requeriments que deriven de la modificació. 

En el quadre adjunt, en aplicació dels estàndards de l’article precedent, es calcula l’increment de les 
reserves d’espais lliures que cal realitzar atès l’augment del sostre edificable en 330,00 m2 

Reserva  mínima exigible 20 m2 de sòl / 100 m2 sostre

Increment sostre 330,00 m2
Superfície mínima zona verda 66,00 m2
Superfície zona verda resultant 66,00 m2

Justificació compliment art. 100.1 DL 1/2010

 

Amb la nova zona adscrita al sistema d’espais lliures públics de 66,00 m2 es dona compliment als 
requeriments mínims establerts per l’article 100.1 del TRLLUC. 

Avaluació econòmica 

D’acord amb el previst a l’article 99 del TRLLU, modificat per l’article 40 de la Llei 3/2012, del 22 
de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, que estableix en el seu apartat 1.c la 
necessitat d’incloure la següent documentació específica: 

"c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en 
termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de 
la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació 
econòmica i financera, com a separata. 

A tal efecte s’avalua prèviament, tal com es reflecteix en el següent quadre adjunt, el valor en venda 
de l’aprofitament urbanístic en el que s’ha establert el valor en venda del m2 construït per ús 
residencial en 1.340 €/m2, valor vàlid tan per l’habitatge lliure com el protegit per no haver-hi en 
aquest moments de mercat diferències al respecte. 

 

Mòdul habitatge protegit règim general............................................................................ 1.576,64 €/m2 

Relació superfície útil/construïda .......................................................................................................0,85 

Valor habitatge lliure per m2 construït .............................................................................. 1.340,00 €/m2  
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m2
€/m2

sup. Bastida
Valor total
habitages

Percentatge Valor

Ús residencial. Habitatge àmbit no 
inclòs al PA 1.563,90 m2 1.340,00 €/m2 2.095.626,00 € 0,00% 0,00 € 2.095.626,00 €
(1*) Ús residencial. Habitatge àmbit 
inclòs al PA 600,33 m2 1.340,00 €/m2 982.908,30 € 10,00% 98.290,83 € 884.617,47 €

Total 2.164,23 m2 3.078.534,30 € 98.290,83 € 2.980.243,47 €

m2
€/m2

sup. Bastida
Valor total
habitages

Percentatge Valor

Ús residencial. Habitatge àmbit no 
inclòs al PA 1.831,23 m2 1.340,00 €/m2 2.453.848,20 € 0,00% 0,00 € 2.453.848,20 €

Total 1.831,23 m2 2.453.848,20 € 0,00 € 2.453.848,20 €

Cessió d'aprofitament

Valor en venda de l'aprofitament urbanístic segons la modificació puntual

Cessió d'aprofitament
Valor en venda 

privatiu
Ús

Valor en venda

Valor en venda 
privatiu

Valor en venda de l'aprofitament urbanístic segons planejament vigent

Ús

Valor en venda

 

Entre les despeses a considerar, en el següent quadre adjunt es reflecteixen les relatives a la 
construcció dels habitatges, establint-se el cost de construcció per m2 en 825,00 €.  

% m2

Ús residencial. Habitatge àmbit no inclòs 
al PA 100,00% 1.563,90 m2 825,00 €/m2 1.290.217,50 €
(1*) Ús residencial. Habitatge àmbit 
inclòs al PA 90,00% 600,33 m2 825,00 €/m2 445.745,03 €

Total 2.164,23 m2 1.735.962,53 €

% m2

Ús residencial. Habitatge àmbit no inclòs 
al PA 100,00% 1.831,23 m2 825,00 €/m2 1.510.764,75 €

Total 1.831,23 m2 1.510.764,75 €
(1*) 90% de l'aprofitament total

Cost unitari de la superficie
bastida en €/m2

Valor de construcció de l'aprofitament urbanístic segons la modificació puntual

Ús

Distribució sostre
Cost de la

construcció 

Cost unitari de la superficie
bastida en €/m2

Ús

Valor de construcció de l'aprofitament urbanístic segons planejament vigent

Distribució sostre

Cost de la
construcció 

 

S’avaluen també les despeses per les obres d’urbanització necessàries perquè els terrenys 
assoleixin la condició de solar. En aquest apartat es de destacar que la superfície de viari que en el 
planejament vigent no és objecte de cessió, sinó per expropiació, no s’ha considerat als efectes de 
del càlcul de despesa.  
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Preu unitari

€/m2

Planejament
vigent

Planejament
modificat

Planejament
vigent

Planejament
modificat

Zona verda 80,00 €/m2 0,00 m2 66,00 m2 0,00 € 5.280,00 €

Sistema viari 150,00 €/m2 179,78 m2 203,63 m2 26.967,00 € 30.544,50 €

Total 179,78 m2 269,63 m2 26.967,00 € 35.824,50 €

Despeses d'urbanització

Superfície

m2

Despesa total
€

 

 

En el següent quadre es valora el cost dels terrenys, que tal com s’ha exposat anteriorment, no es 
consideren als efectes de la seva valoració per tractar-se de terrenys afectats pel sistema viari en el 
planejament vigent, no inclosos en cap polígon d’actuació, i per tant, terrenys objecte d’expropiació. 

 

Preu unitari
€/m2

Planejament
vigent

Planejament
modificat

Planejament
vigent

Planejament
modificat

80,00 €/m2 610,41 m2 937,45 m2 48.832,80 € 74.996,00 €

Valor terrenys

Superfície
m2

Despesa total
€

 

 

En el següent quadre s’estableix el resum de l’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació 
en termes comparatius, considerant-se, a mes de les despeses reflectides anteriorment, un 15 % en 
concepte de projectes, llicències i altres. Del resultat de l’estudi se’n dedueix un increment de la 
rendibilitat bruta sobre la inversió, superior en un 6,04 %, del planejament modificat respecte el 
vigent. 
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QUADRE RESUM RENDIBILITAT ECONÒMICA 

 

Ingresos

Total 2.980.243,47 € 1.735.962,53 € 35.824,50 € 265.768,05 € 74.996,00 € 867.692,39 € 41,07%

Ingresos

Total 2.453.848,20 € 1.510.764,75 € 26.967,00 € 230.659,76 € 48.832,80 € 636.623,89 € 35,03%

Diferència 6,04%

Cost de la construcció Ús

Rendibilidad econòmica 
segons planejament

vigent

Rendibilidad econòmica 
segons planejament 

modificat

Altres
depeses

15% total

Despeses 
urbanització

Despeses

Despeses

Valor en venda
ús privatiu

Valor en venda
ús privatiu

Cost de la construcció Ús
Despeses 

urbanització

Rendibilitat
bruta

s/ inversió

Rendibilitat
bruta

s/ inversió

Altres
depeses

15% total

Valor inicial 
dels terrenys

Rendiment brut 
de l'actuació

Valor inicial 
dels terrenys

Rendiment brut 
de l'actuació
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Tramitació 

El present document incorpora la documentació a que fa referència l’article 99 del TRLLUC, 
modificat  per l’article 40 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d'urbanisme, amb una certificació annexa expedida pel Registre de la Propietat sobre la identitat 
dels propietaris afectats per la modificació puntual. 

Als efectes del previst a l’article 85.5 del TRLLUC, no es sol·licita de cap organisme informe per no 
resultar-ne cap d’afectat per raó de llurs competències per la present modificació puntual del POUM, 
pel que procedeix la seva aprovació inicial. 

 

 

 

 

Francesc Peralta Puig 
Arquitecte municipal 

 

Tortosa, 18 de desembre de 2015  
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Índex documentació gràfica 

 

 

Número
plànol

Nom Escala

1 Situació i àmbit objecte de la modificació 1/1.000

2 Pla general d'ordenació urbana 1.986 1/1.000

3 Pla d'ordenació urbanística municipal vigent 1/1.000

4 Cartografia actual 1/500

5 Identificació propietats i propietaris s/ cadastre 1/500

6 Situació fotografies 1/500

7 Foto estat actual 1 i 2 s/e

8 Foto estat actual 3 i 4 s/e

9 Foto estat actual 5 i 6 s/e

10 Foto estat actual 7 i 8 s/e

11 Foto estat actual 9 i 10 s/e

12 Foto estat actual 11 s/e

13 Proposta modificació POUM 1/1.000

14 Proposta modificació POUM 1/500

15 Àmbit modificació superfície classificació del sòl 1/500

16 Terrenys amb aprofitament urbanístic 1/500  
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