
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 5 de desembre de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de
l'Ebre referent al municipi de Tortosa.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, en la sessió de 17 d'octubre de 2017, va adoptar,
entre d'altres, l'acord la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2014 / 054215 / E

Correcció d'errada del Pla especial urbanístic, sector 1 conjunt historicoartístic, al terme municipal de Tortosa.

 

Per tot el que s'ha exposat, vista la proposta dels Serveis Tècnics, la Comissió Territorial d'Urbanisme de les
Terres de l'Ebre acorda:

-1 Corregir l'errada material existent en els apartats 6 i 7 de l'article 27 de la normativa del Pla especial
urbanístic del sector 1 Conjunt historicoartístic (PEUCHT-S1)Tortosa, tal i com s'indica en l'informe del
Departament de Cultura de 2.10.2017 i en l'acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de les Terres
de l'Ebre de 23.5.2014.

-2 Publicar aquest acord i, si escau, les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l'efecte de la seva
executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

 

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, o publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què
s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, a l'edifici de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, plaça Gerard Vergés, 1, Tortosa (CP-43500), de 9:30 h a 13:30 h, de
dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d'autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós
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de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2014/54215/E&assentament=81474,81475,81476,81477&set-locale=ca

 

Tortosa, 5 de desembre de 2017

 

Teresa Carbó Espuny

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre

 

 

Annex

Normes urbanístiques de la correcció d'errada del Pla especial urbanístic, sector 1 conjunt historicoartístic, de
Tortosa.

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 Normativa_cat.pdf

 

(17.346.046)
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Annex 

Normes urbanístiques de la correcció d'errada del Pla especial urbanístic, sector 1 conjunt 

historicoartístic, de Tortosa. 

Article 27 

Regulació de les intervencions a les Zones d’expectativa arqueològica i 
paleontològica o geològica (ZEA i ZEPG)  

Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es 
regiran per les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici 
del que estableixen els apartats següents:  

1 En totes les àrees de l’inventari del patrimoni arqueològic que s’inclou, els 
serà aplicable el que es preveu en la Llei del Patrimoni cultural català (9/1993, 
de 30 de setembre) i tanmateix el desplegament d’aquests aspectes que es 
contemplen en el Decret 78/2005, de 5 de març, del reglament de Protecció del 
patrimoni arqueològic, paleontològic i geològic.  

2 Segons consta a l’inventari del patrimoni arqueològic de la Direcció general 
d’Arxius, biblioteques, museus i patrimoni del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, en el terme municipal de Tortosa consten 83 
jaciments, dels quals 34 jaciments es troben dins l’àmbit del PEUCHT.S1.  

3 A tots els efectes, s’incorporen tots els jaciments arqueològics terrestres que 
consten en l’inventari arqueològic de la Direcció general d’arxius, biblioteques, 
museus i patrimoni, inclosos en l’àmbit del Pla especial urbanístic del conjunt 
històric de Tortosa i el seu entorn de protecció.  

4 Tots els jaciments que se situen dins l’àmbit del PEUCHT.S1 queden també 
reflectits en les fitxes individuals i identificatives de parcel·la (FID) afectades, en 
coincidència amb la delimitació dels polígons i parcel·les marcats a l’inventari 
del patrimoni arqueològic de la Direcció general d’arxius, biblioteques, museus i 
patrimoni del Departament de Cultura.  

5 En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en zones d’expectativa 
arqueològica i paleontològica o geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques 
de prospecció i controls que es determinen al Decret 78/2002, del Reglament 
de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.  

6 En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació 
o gran rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en 
projectes d’urbanització situats tant en zones d’expectativa arqueològica i 
paleontològica o geològica (ZEA i ZEPG) com al conjunt del subsòl del 
PEUCHT-S1, els serveis tècnics municipals emetran informe en el qual es 
proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser 
assumides per part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició 
per l’atorgament de la llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, 
controls i excavacions arqueològiques o altres intervencions, també 
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arqueològiques, de tractament de restes. Hauran de comptar amb l’autorització 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. (Sempre segons el 
Decret 78/2002). 

Acord CUTE 17.10.2017 

7 Cal incorporar la intervenció arqueològica preventiva en el procediment de 
concessió de llicències d’obra, a la totalitat de les obres que afectin al subsòl 
dins de l’àrea que ocupa el PEUCHT-S1. Segons els treballs a portar a terme, 
caldrà considerar si es porten a terme tasques de control i seguiment de l’obra, 
o pròpiament treballs d’excavació preventiva, d’acord amb el Decret 78/2002, 
de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic de Catalunya. 

Acord CUTE 17.10.2017 

8 En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per 
part dels tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.  

9 Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres 
actuacions en el subsòl, els tècnics municipals podran efectuar-ne el seguiment 
‘in situ’ als efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la 
conservació del patrimoni arquitectònic i arqueològic.  

10 Si durant el desplegament d’obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de 
l’obra són responsables solidaris de les obligacions de paralitzar, 
immediatament, els treballs i prendre les mesures adequades per a la protecció 
de les restes i comunicar el descobriment a l’Ajuntament de Tortosa i a la 
Direcció general d’arxius, biblioteques, museus i patrimoni del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).  

11 Els treballs es mantindran suspensos durant el termini i condicions que 
estableix la normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
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