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Text refós 

En la sessió de data 29 de juliol de 2010, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Terres de l’Ebre va aprovar definitivament la modificació puntual del POUM del barri 
del Castell supeditada a la redacció d’un text refós i en conseqüència la seva 
executivitat i publicació que incorpori les prescripcions següents: 

1.1.- Caldrà donar compliment a l’informe de la Direcció General de Promoció 
de l’Habitatge de 18 de febrer de 2010, establint l’emplaçament del sòl destinat 
a la construcció d’habitatges de protecció pública indicant la qualificació 
d’aquests terrenys en el plànols d’ordenació.    

En compliment de la prescripció esmentada, s’ha confeccionat un nou plànol en el que 
s’assenyala indicativament el sòl per cada tipologia d’habitatges, per cada una de les 
illes afectades en la present modificació puntual, així com els percentatge de sostre 
sotmès a la construcció de l’habitatge de protecció pública segons els estàndards 
establerts en el POUM. 

1.2.- Caldrà reduir la fondària proposada per al solar núm. 29, actualment lliure 
d’edificació, per tal d’adaptar-la a les edificacions adjacents i ampliar el pas de 
l’espai lliure entre aquestes edificacions i la pujada de la Suda.   

Les alineacions posteriors del carrer dels Capellans s’han assenyalat en un recull de 
fotografies enumerades, mitjançant  una línia que ressegueix  les volumetries 
històriques, tal i com s’aprecia en la fotografia  de l’any 1996. L’alineació que es 
proposa pel solar núm. 29 es la que històricament ha configurat l’edificació i que cal 
mantenir per raons de l’important desnivell existent.    

1.3.1.- Respecte al polígon PA-CAS 1924/4d caldrà mantenir l’alineació 
respecte la costa del Capellans de les cases amb façana a l’absis de la 
Catedral.    

En el plànol núm. 6 s’ha modificat l’alineació del carrer costa dels Capellans fent-la 
coincidir amb la existent. 

1.3.2.- Respecte al mateix polígon s’haurà de modificar la fondària preveient 
una traça que ressegueixi les volumetries existents 

S’ha traçat una nova l’alineació posterior de l’illa, resseguint les volumetries existents, 
el que s’ha assenyalat també sobre la fotografia de l’any 1.996, de manera que es 
garanteixi la continuïtat del passeig de Ronda per darrera  de les noves edificacions. 

1.3.3.- Mantenir l’edificació existent ubicada al núm. 3 del carrer dels Capellans 
que contribueix a emmarcar l’inici del carrer dels Capellans després del tram 
d’escales existent. 

S’ha incorporat dintre de la zona edificable l’edifici existent situat al núm. 3 del carrer 
dels Capellans. 
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1.4.1.- Respecte al PA-CAS 1924/5e s’ha d’ampliar la peça d’equipaments 
recollint la proposta en la Modificació d’equipaments públics que s’està 
tramitant i englobant els sòls ocupats en el subsòl per les galeries subterrànies. 

1.4.2.- Completar la fitxa fent referència a aquestes galeries subterrànies i 
establint-ne l’obligatorietat de garantir-ne la seva accessibilitat i conservació. 

Respecte als apartats precedents 1.4.1 i 1.4.2 , es qualifica d’equipament públic 
l’edifici de propietat municipal, situat al núm. 1 del carrer Sant Felip Neri i la fitxa 3006 
del Catàleg Municipal relativa a les zones i jaciments arqueològiques es modifica per 
garantir-ne la conservació de les restes existents. 

1.5.- Quan al polígon PA-CAS 1924/4g, cal mantenir les alineacions respecte el 
carrer dels Capellans previstes en el POUM que respecten les edificacions 
existents. 

En els plànols d’ordenació s’ha dibuixat una proposta indicativa de l’alineació del carrer 
Costa dels Capellans amb l’objectiu de permetre l’accés rodat al llarg de tot el carrer, 
per ser per l’únic punt per on si pot accedir. Aquesta alineació, que s’haurà de 
concretar en el si del projecte d’urbanització s’ha traçat respectant la definida per les 
edificacions existents, però tenint en consideració que alguna d’aquestes edificacions, 
avui dia no existeixen.  

1.6.- Pel que fa a la documentació, caldrà completar el document amb un 
apartat de normativa urbanística en el qual s’indiqui que es suprimeix el polígon 
d’actuació urbanística PA-CAS 1924/5f i on s’incloguin les fitxes dels polígons 
que es modifiquen i dels nous polígons que es delimiten.  

En l’apartat d eles fitxes polígons modificades s’ha afegit la corresponent al PA-CAS 
1924/5f indicant la seva supressió. 

1.7.- Caldrà corregir l’errada material definida a la part valorativa del present 
acord, en relació al polígon d’actuació PA-CAS 1924/4f. 

Els plànols d’ordenació del POUM assenyalen en color verd clar els terrenys adscrits 
al sistema de complement de vialitat i sense acolorir la resta del sistema viari, pel que 
el tram de viari, objecte de la suposada errada, s’ha dibuixat conforme els criteris del 
POUM.  

Antecedents 

En data 7 de desembre del 2009 s’aprova inicialment la Modificació Puntual del POUM 
del Barri del Castell, i es tramet al Departament de Medi Ambient i Habitatge perquè 
n’emeti l’informe corresponent. Aquest departament informa favorablement 
l’esmentada modificació puntual, amb  les següents prescripcions: 
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1. Per tal de localitzar les reserves de sòl previstes per a la construcció d’habitatges amb protecció 
oficial, cal que la modificació estableixi una normativa específica per aquest sòl a través d’una 
zona o d’un subíndex, tal com preveu l’article 17.1 de la LDH i 57.7 de la LU. 

2. Cal que a les fitxes dels polígons es faci constar la quantificació del sostre destinat a cada 
tipologia d’habitatges amb protecció oficial, que es qualificarà amb aquest destí. 

 

El present document incorpora les esmentades prescripcions, establint els 
corresponents índex que identifiquen l’habitatge protegit, així com també establint a les 
fitxes dels polígons la quantificació del sostre destinat a cada tipologia de protecció. 

Identificació de l’habitatge protegit  

El Pla general d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament per resolució 
del conseller de Política Territorial i obres Publiques en data 28 de juliol de 2006 no 
identifica els terrenys per la construcció d’habitatges que son objecte d’algun tipus de 
protecció pública. Tal identificació es necessària per totes i cada una de les zones i 
subzones que el POUM estableix per l’ús d’habitatges. 

Donat que aquesta modificació del POUM requereix l’assignació d’un terreny a la 
construcció d’habitatge protegit, i per tant, es fa precisa la seva identificació, 
s’estableixen els diferents índexs per  cada tipus de protecció. 

Habitatges protegits en règim especial... HPRE 

Habitatges protegits en règim general .......... HPRG 

Habitatges protegits en preu concertat... HPPC 

La identificació per cada un dels terrenys adscrits algun tipus de protecció es realitzarà 
incorporant en la documentació gràfica la clau de la zona on es inclòs acompanyat del 
tipus de protecció al que està sotmès. 

Exemple: 

Terrenys de la zona 1 sotmès a protecció en règim general: 1(HPRG) 

Introducció. 

La configuració actual de l’illa del Castell respon  a una morfologia bàsicament 

medieval,  que mostra els trets urbans característics d’aquesta època: una gran illa 

compacta d’edificacions, creuada per estrets carrerons, que donen lloc a una secció 

dels  vials on hi predomina la dimensió vertical de les façanes sobre l’horitzontal dels 

carrers, en una proporció que es situa entre  3/1  i el 4/1. També són característics 
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d’aquesta illa els patis interiors, que creen una franja de heterogènia d’espai lliure 

privat en la seva meitat oest. 

Un altre tret important d’aquest sector és la seva topografia. El conjunt d’edificacions 

de l’illa es situen sobre la falda del turó de la Suda, adaptant-se a les diferències de 

cota mitjançant l’aterrassament.  Els carrerons interiors d’illa anteriorment esmentats  

connecten transversalment  els carrers Costa de capellans i Costa del Castell,  i , per 

tant,  han de salvar un important desnivell. 

Pel que fa a l’evolució d’aquest barri al llarg del temps, aquesta illa ha vingut 

conservant les traces medievals fins als nostres dies.  L’estat de les seves 

edificacions, però, ha empitjorat dramàticament en  les darreres dècades.  El 

progressiu abandonament d’aquest barri,  i el baix nivell constructiu general de les 

seves edificacions (executats amb tècniques senzilles, de murs portants mixtos de 

pedra i material ceràmic, amb acabats arrebossats), han portat a la ruïna i l’enderroc 

d’una part molt significativa de les seves edificacions.  

Al POUM municipal, amb verificació del seu text refòs en data 25 de juliol de 2009, 

s’aprova una ordenació de la zona que manté l’estructura de les traces originals dels 

carrers i dels patis interiors, introduïnt-ne algunes millores en forma de petites places 

al llarg dels recorreguts, i ampliant les seccions del carrer per tal de millorar-ne les 

condicions de ventilació i assolellament. En el moment present, a l’hora de 

desenvolupar aquests polígons d’actuació, s’ha considerat adequada la introducció 

d’algunes modificacions a l’ordenació original, fruit de l’aprofundiment en el 

coneixement de la realitat física del lloc. Per aquest motiu, es realitza la present 

modificació. 

Àmbit de la modificació i planejament vigent. 

L’àmbit objecte d’aquesta modificació puntual és l’illa d’edificacions  compresa entre 

els carrers Costa de Capellans i Costa del Castell, així com també les edificacions i 

l’espai lliure existents a l’espai adjacent a la muralla del castell de la Suda, al nord de 

la Costa de Capellans. Aquesta zona és marcada per la proximitat a tres conjunts 

arquitectònics rellevants: al nord, el Castell de la Suda, a l’est, els Reials Col.legis, i,a 

l’oest, la Catedral de la Cinta. 

La qualificació de l’àmbit correspon a la Clau 1 del POUM (Sector Residencial Nucli 

Antic), i en ell s’hi troben quatre polígons d’actuació: el  PA-CAS 1924/5e, el PA-CAS 
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1924/5d, el PA-CAS 1924/4f, i el PA-CAS 1924/5f, destinats a la regeneració urbana 

del barri, tant del punt de vista de l’edificació com de l’espai públic. 

Objectius i conveniència de la modificació puntual 

L’aprofundiment en el coneixement de la realitat física del lloc, juntament  amb una 

major concreció  de les necessitats de l’Ajuntament, motiven aquesta modificació 

puntual. Pel que fa als objectius i conveniència d’aquesta modificació puntual, aquests 

s’expliquen per zones, les quals es detallen a continuació. 

Zona del Parc del Castell oest:  en aquest àmbit es considera necessari permetre la 

perllongació del futur parc del Castell per la part posterior del conjunt de cases que 

donen façana a l’absis de la Catedral, de manera que aquest parc connecti amb el 

Passeig de Ronda existent, al barri de Sant Jaume,  creant així un anell de circulació 

peatonal perimetralment al peu de la muralla del castell de la Suda. Per aquest motiu, 

s’introdueix un nou Polígon d’Actuació, el PA-CAS1924/4d, que inclou l’esmentat 

conjunt de cases, reduïnt-ne la profunditat edificacable.  

Zona del Parc del Castell est:  en aquesta vessant s’hi troba un conjunt de cases amb 

façana a la Costa de Capellans i Costa del Castell. El planejament vigent preveu que 

l’espai ocupat per aquests habitatges es destini al sistema d’espais lliures (V), 

incorporant-lo al Parc del Castell. No obstant, l’estudi en detall d’aquest àmbit ens 

mostra  la dificultat d’afegir aquest espai a l’esmentat parc, donades les 

característiques topogràfiques del terreny on s’emplacen.  Aquest fet, unit al bon nivell 

de conservació de dites cases,  fa que es replantegi aquesta possibilitat, optant per la 

seva conservació, i afectant només alguns dels seus patis posteriors. Aquestes 

afectacions no comporten canvis en l’habitabilitat dels habitatges, i no es contempla la 

seva inclusió en un PA per la seva expropiació. 

Zona Illa del Castell est: la vessant est d’aquesta illa de cases s’havia exclòs 

inicialment dels polígons d’actuació del Barri del Castell, donat que es considerava que 

aquesta es trobava en un estat suficient de conservació, optant en un principi per la 

seva regeneració evitant-ne l’expropiació . L’estudi en detall d’aquest àmbit, però, ha 

fet veure el mal estat general de d’aquest conjunt d’habitatges. Aquest fet, unit a la 

necessitat d’introduïr algunes modificacions en les alineacions, ha motivat la creació 

d’un nou polígon d’actuació, el PA-CAS 1924/4g. Aquest polígon corregeix 

lleugerament les alineacions de la Costa dels Capellans, per tal d’aconseguir una 
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secció suficient i regular de dit carrer, salvant un estrangulament que en dificultava la 

seva funcionalitat.  

Zona Illa del Castell oest: en aquesta zona s’hi troba el polígon d’actuació PA-CAS 

1924/5e, el qual preveu, al planejament vigent, dues petites places a la seva part nord. 

D’aquests espais, s’ha considerat adequat reconvertir en equipament el que es troba 

adjacent a l’absis de la Catedral, donat que al seu subsòl s’hi troben restes 

arqueològiques, que es volen fer visitables, mitjançant un edifici destinat a aquest ús. 

Aquest edifici mantindrà i s’adaptarà a la façana que dóna a la Catedral, existent de 

forma exempta en l’actualitat. Donada la topografia de l’indret, la coberta d’aquest 

edifici mantindria el seu caràcter de plaça, al mateix nivell que la plaça veïna. 

D’altra banda, al nord del PA-CAS 1924/5e, es crea un nou polígon d’actuació, el PA-

CAS 1924/4e. Aquest nou polígon ve motivat per l’avançat estat de degradació de 

l’edificació en aquest àmbit, amb nombrosos edificis enderrocats, juntament amb la 

impossibilitat de la seva rehabilitació per mitjà de l’iniciativa privada. El 

desenvolupament, d’aquest polígon, juntament amb el dels polígons PA-CAS 1924/4f i 

PA-CAS 1924/5d, ha de permetre la recuperació d’aquesta part del Barri del Castell.  

Zona Illa del Castell Sud: en aquest àmbit s’hi troba el polígon d’actuació PA-CAS 

1924/5f, destinat a l’ampliació de les escalinates existents, juntament amb la 

rehabilitació de l’edifici adjacent, actualment en mal estat. Donat els plans de 

rehabilitació de l’esmentat immoble per part d’iniciativa privada, es perd part de la 

motivació d’aquest polígon. S’opta per tant per suprimir aquest PA, mantenint les 

traces històriques originals de l’esmentada escalinata. 

Planejament modificat. 

Tal com s’ha esmentat, es creen tres nous polígons en aquest àmbit, el PA-

CAS1924/4d, el PA-CAS 1924/4e i el PA-CAS 1924/4g,  se’n modifica un altre, el PA-

CAS 1924/5e, i es suprimeix el PA-CAS 1924/5f. També és produeix un reajust de 

l’espai lliure en la vessant est del Parc del Castell, que es veu compensada amb els 

nous espais lliures generats a partir dels nous polígons, essent equivalent la superficie 

resultant de zona verda, en compliment de l’article 95 del DL 1/2005. En aquest sentit, 

a l’apartat 95.1 de l’esmentada Llei, s’exposa que la modificació de figures del 

planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació de les zones verdes 

ha de garantir el manteniment de la superfície i la funcionalitat del sistema,  objecte de 

la modificació.  En el cas de la present modificació, la superfície de zona verda 
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ANNEX FITXES DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ PLANEJAMENT VIGENT 

Fitxa PA 27. Polígon d’actuació Barri Castell 04    Codi: PA-CAS1924/5e 

1. Àmbit: 

a. Inclou el sòl situat al barri Castell entre el carrer dels Capellans i la Costa del Castell, 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 1.163 m² 

2. Objectius: 

a. Legitimar les expropiacions que han de permetre realitzar actuacions, respectant la trama urbana 
existent , d'esponjament que millorin les condicions de qualitat urbana actuals. 

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 513 m² 44%

 SÒL PÚBLIC 513 m² 44%

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 650 m² 56%

 SÒL PRIVAT 650 m² 56%

   

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 
del casc antic 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 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. 

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

- Zona del casc antic de Tortosa, clau 1, 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 2.600 m². 

- La superfície de  sostre destinada a habitatge protegit es distribuirà de la forma següent: 

HPRG: 650 m².  

HPPC: 260 m². 
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4. Condicions de gestió i execució: 

a. El polígon d’actuació s’executarà pel sistema d’expropiació. 

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. 
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Fitxa PA 24. Polígon d’actuació Barri Castell 01    Codi: PA-CAS1924/4f 

1. Àmbit: 

a. Inclou el sòl situat al barri Castell entre la Costa del Castell i el carrer del Castell, 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 1.767 m² 

2. Objectius: 

a. Legitimar les expropiacions que han de permetre realitzar actuacions, respectant la trama urbana 
existent , d'esponjament que millorin les condicions de qualitat urbana actuals. 

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 676 m² 38%

 SÒL PÚBLIC 676 m² 38%

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 1.091 m² 62%

 SÒL PRIVAT 1.091 m² 62%

   

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 
del casc antic 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 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. 

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

- Zona del casc antic de Tortosa, clau 1, 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. 
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- L’edificabilitat màxima del PA serà de 2.978 m². 

4. Condicions de gestió i execució: 

a. El polígon d’actuació s’executarà pel sistema d’expropiació. 

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.
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ANNEX FITXES POLÍGONS D’ACTUACIÓ PLANEJAMENT MODIFICAT 

Fitxa PA 27. Polígon d’actuació Barri Castell 04 Codi: PA-CAS1924/5e 

1. Àmbit: 

a. Inclou el sòl situat al barri Castell entre el carrer dels Capellans i la Costa del Castell, 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 1.163 m² 

2. Objectius: 

a. Legitimar les expropiacions que han de permetre realitzar actuacions, respectant la trama urbana 

existent , d'esponjament que millorin les condicions de qualitat urbana actuals. 

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 351 m² 30,18%

 Equipament 162 m² 13,92%

 SÒL PÚBLIC 513 m² 44,10%

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 650 m² 55,90%

 SÒL PRIVAT 650 m² 55,90%
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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 

del casc antic 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 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. En els plànol d’ordenació 

s’ha assenyalat indicativament la seva situació.  

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

- Zona del casc antic de Tortosa, clau 1, 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 2.600 m² 

- La superfície de  sostre destinada a habitatge protegit es distribuirà de la forma següent: 

HPRG: 650 m².  

HPPC: 260 m². 

4. Condicions de gestió i execució: 

a. El polígon d’actuació s’executarà pel sistema d’expropiació. 

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. 

Les fitxes dels polígons el PA-CAS1924/4d, el PA-CAS 1924/4e i el PA-CAS 1924/4g, tots ells de nova 
creació, són les següents 

   

Fitxa PA 24. Polígon d’actuació Barri Castell 01 Codi: PA-CAS1924/4f 

Aquest polígon s’ha suprimit 
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Fitxa PA 28a. Polígon d’actuació Barri Castell 06 Codi: PA-CAS1924/4d 

1. Àmbit: 

a. Inclou el sòl situat al barri Castell entre carrer dels Capellans (zona de l’àbsis) i la muralla del Castell de 

Suda, 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 749 m² 

2. Objectius: 

a. Legitimar les expropiacions que han de permetre realitzar actuacions, respectant la trama urbana 

existent , d'esponjament que millorin les condicions de qualitat urbana actuals.  

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 17 m² 2,27%

 Espais lliures 360 m² 48,06%

 SÒL PÚBLIC 377 m² 50,33%

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 372 m² 49,67%

 SÒL PRIVAT 372 m² 49,67%

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 

del casc antic 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 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. En els plànol d’ordenació 

s’ha assenyalat indicativament la seva situació. 

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

- Zona del casc antic de Tortosa, clau 1, 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. 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
BARRI DEL CASTELL 

Text refòs 16 

- L’edificabilitat màxima del PA serà de 1.116 m². 

- La superfície de  sostre destinada a habitatge protegit es distribuirà de la forma següent: 

HPRG: 279 m².  

HPPC: 111,6  m². 

4. Condicions de gestió i execució: 

a. El polígon d’actuació s’executarà pel sistema d’expropiació. 

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. 

Fitxa PA 28b. Polígon d’actuació Barri Castell 07 Codi: PA-CAS1924/4e 

1. Àmbit: 

a. Inclou el sòl situat al barri Castell entre carrer dels Capellans i els següents polígons d’actuació: PA-

CAS 1924/5d, PA-CAS 1924/5e I PA-CAS 1924/4f, 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 361 m² 

2. Objectius: 

a. Legitimar les expropiacions que han de permetre realitzar actuacions, respectant la trama urbana 

existent , d'esponjament que millorin les condicions de qualitat urbana actuals.  

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 SÒL PÚBLIC 0 m² 0%

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 361 m² 100%

 SÒL PRIVAT 361 m² 100%
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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 

del casc antic 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 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. En els plànol d’ordenació 

s’ha assenyalat indicativament la seva situació. 

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

- Zona del casc antic de Tortosa, clau 1, 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 1.083 m². 

- La superfície de  sostre destinada a habitatge protegit es distribuirà de la forma següent: 

HPRG: 270,75 m².  

HPPC: 108,3  m². 

 

4. Condicions de gestió i execució: 

a. El polígon d’actuació s’executarà pel sistema d’expropiació. 

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. 

Fitxa PA 28c. Polígon d’actuació Barri Castell 08 Codi: PA-CAS1924/4g 

1. Àmbit: 



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
BARRI DEL CASTELL 

Text refòs 18 

a. Inclou el sòl situat al barri Castell entre carrer dels Capellans i la Costa del Castell, 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 529 m² 

2. Objectius: 

a. Legitimar les expropiacions que han de permetre realitzar actuacions, respectant la trama 

urbana existent , d'esponjament que millorin les condicions de qualitat urbana actuals.  

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 57 m² 10,78%

 SÒL PÚBLIC 57 m² 10,78%

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 472 m² 89,22%

 SÒL PRIVAT 472 m² 89,22%

   

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 

del casc antic 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 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. En els plànol d’ordenació 

s’ha assenyalat indicativament la seva situació.  

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

- Zona del casc antic de Tortosa, clau 1, 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 1.416 m². 

- La superfície de  sostre destinada a habitatge protegit es distribuirà de la forma següent: 
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ANNEX FITXES CATÀLEG 



 Referència 3006

 Denominació Subsòl de la Costa de Capellans, 5

 Nucli Urbà Tortosa

 Ref cadastral 1212102

 Codi Via

 Situació Carreró dels Capellans 14

 Promotor Generalitat de Catalunya

 Directors Genera, M

 Tipus Excavació urgència

 DADES GENERALS

 SEQÜÈNCIA HISTÒRICA

 DADES DE PROTECCIÓ

 Prehistòria

 Protohistòria

 Dertosa:República i Alt Imperi Hàbitat

 Dertosa: Baix Imperi i època 
visigòtica
 Tortosa àrab (s.VIII-XII)

 Tortosa (s.XVI-XVIII)

FITXA ZONES I JACIMENTS ARQUEOLÒGIQUES DEL TERME MUNICIPAL DE TORTOSA.

CATÀLEG D'EDIFICIS I CONJUNTS URBANS I RURALS DE CARÀCTER HISTÒRIC, ARTÍSTIC I 
AMBIENTAL DE LA CIUTAT I MUNICIPI DE TORTOSA 2007

 Utm X 291188.47740

 Utm Y 4521286.7043

 Data 1985-III-16/1985-I-21

 Motiu Nivells arqueològics

 Estat Regular

 Tortosa medieval cristiana
(s.XII-XV)

 Tortosa (s.XIX-XXI)

 Protecció Llei 9/93 ZA

 Protecció P.O.U.M. 2007 BCIN
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 Referència 3006

 Denominació Subsòl de la Costa de Capellans, 5

 Nucli Urbà Tortosa

 Ref cadastral 1212102

 Codi Via

 Situació Carreró dels Capellans 14

 Promotor Generalitat de Catalunya

 Directors Genera, M

 Tipus Excavació urgència

 DADES GENERALS

 SEQÜÈNCIA HISTÒRICA

 DADES DE PROTECCIÓ

 Prehistòria

 Protohistòria

 Dertosa:República i Alt Imperi Hàbitat

 Dertosa: Baix Imperi i època 
visigòtica

 Tortosa àrab (s.VIII-XII)

 Tortosa (s.XVI-XVIII)

FITXA ZONES I JACIMENTS ARQUEOLÒGIQUES DEL TERME MU NICIPAL DE TORTOSA.

CATÀLEG D'EDIFICIS I CONJUNTS URBANS I RURALS DE CA RÀCTER HISTÒRIC, ARTÍSTIC I 
AMBIENTAL DE LA CIUTAT I MUNICIPI DE TORTOSA 2003

 Utm X 291188.47740

 Utm Y 4521286.7043

 Data 1985-III-16/1985-I-21

 Motiu Nivells arqueològics

 Estat Regular

 Tortosa medieval cristiana
(s.XII-XV)

 Tortosa (s.XIX-XXI)

 Protecció Llei 9/93 ZA

 Protecció P.O.U.M. 2003 BCIN
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ANNEX FITXES CADASTRALS PROPIETATS AFECTADES  
































