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1. Antecedents. 

 

L’illa compresa entre els carrers Sebastià Joan Arbó, Sant Enric d’Ossó, Mossèn 
Manyà i de la Ciutadella, és en l’actualitat, propietat del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya. Aquesta propietat prové d’una permuta realitzada entre el Col·legi 
d’Arquitectes i l’Ajuntament a l’any 1996. Aquesta permuta implicà que el solar on es 
situava l’antiga Església dels Dolors passà a ser de propietat municipal, mentre que el 
solar del carrer Sant Enric d’Ossó passà a ser propietat del COAC. 

Aquesta permuta es va realitzar d’acord amb el planejament vigent anteriorment, el 
PGOU de 1986, i també amb el Pla Parcial del Temple I, dins el qual es troba inclosa 
l’esmentada l’illa del carrer Sant Enric D’Ossó. D’aquesta illa, després de realitzar les 
corresponents cessions a vial determinades en el desenvolupament del planejament 
derivat, n’esdevé un solar de 1.900 m2, el qual, en base a la normativa del PGOU, 
llavors vigent, oferia un sostre total de :1.900 m2 x 0,8 m2 sostre/m2 sòl = 1.520 m2, 
dada que es prengué com a base per la valoració de la permuta. 

Amb la entrada en vigència del POUM, el terreny objecte de la present modificació 
puntual es qualifica d’Equipament públic, de clau Eq, amb unes condicions d’ordenació 
i edificació que s’han d’ajustar a les necessitats funcionals del propi equipament i a les 
característiques de l’entorn i que en tot cas aniran condicionades a la configuració del 
mateix projecte.  

D’altra banda, ja fa al voltant d’una dècada que existeix la voluntat del Col·legi 
d’Arquitectes d’establir una nova seu d’aquesta entitat. Al respecte, ja en el si de la 
revisió del planejament que va donar lloc al POUM vigent, es va considerar idònia la 
ubicació en un edifici representatiu del conjunt històric-artístic de la ciutat de Tortosa, 
descartant així emprar el solar de Sant Enric d’Ossó per la construcció de l’esmentada 
seu. 

En aquest sentit, es va produir un primer intent de permuta entre el Col·legi 
d’Arquitectes i propietaris privats per l’establiment de l’esmentada seu a la Casa 
Grego, situada al nucli antic. Producte d’aquestes negociacions es redacta un conveni 
entre l’Ajuntament de Tortosa, el Col·legi d’Arquitectes i la família Grego. Aquest 
conveni implicava el compromís municipal per l’adaptació del planejament en fase de 
redacció a la nova realitat producte d’aquesta permuta. L’interès municipal en aquest 
conveni és el de possibilitar la recuperació d’un edifici històric i potenciar la 
recuperació del nucli Històric-Artístic de la ciutat.  No obstant, aquesta operació 
finalment no es dugué a terme donada la manca d’entesa de les parts. Per aquest 
motiu, al POUM vigent es manté la qualificació d’equipaments (Eq) per l’illa del carrer 
Sant Enric d’Ossó, tal i com ja venia recollida al PGOU. 
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En el moment present, persisteix la voluntat del Col·legi d’Arquitectes d’establir-se al 
nucli històric-artístic de la ciutat, en aquest cas, a la casa Wenets, situada a la Plaça 
Mossèn Sol del Barri del Rastre de Tortosa. Es tracta, per tant, d’un cas paral·lel a 
l’exposat anteriorment amb la Casa Grego, que requereix de la implicació de 
l’Ajuntament mitjançant la redacció d’un conveni entre les parts, i l’adaptació de la 
normativa urbanística municipal, per possibilitar l'implantació de l’esmentada seu al 
nucli antic de Tortosa. 

 

2. Àmbit de la modificació i planejament vigent. 

 

La modificació que es realitza afecta a dos barris de la ciutat de Tortosa. D’una banda, 
al barri del Rastre,  la casa Wenets, situada entre la Plaça Mossèn Sol i els carrers 
Ros de Medrano i Méndez Núñez, qualificada actualment de sòl urbà consolidat, 
sector residencial casc antic – zona rastre, de clau “d1d”. De l’altra, al barri del Temple, 
l’illa compresa entre els carrers Sebastià Joan Arbó, Sant Enric d’Ossó, Mossèn 
Manyà i de la Ciutadella, qualificada actualment de sòl urbà consolidat, d’Equipament 
públic de clau Eq. 

 

3. Objectius i conveniència de la modificació puntual 

 

La present modificació té dos objectius principals: d’una banda, la recuperació i millora 
del nucli antic de la ciutat, i de l’altra, la consecució de nous espais lliures i 
d’equipaments per la ciutat. 

Respecte al primer objectiu, l’Ajuntament de Tortosa ha anat realitzat en els darrers 
anys una política de potenciació del nucli antic, per tal de fer front a la seva 
degradació, i preservar-ne els seus valors històrics i artístics. Producte d’aquesta 
voluntat, i mitjançant la llei de Barris, s’ha aprovat i s’està executant el Pla Integral del 
Nucli Antic de Tortosa, el qual comprèn una sèrie d’actuacions complementàries entre 
elles i  abarcant diversos àmbits, des de l’àmbit social a l’obra pública. 

Un dels aspectes més rellevants d’aquesta promoció del nucli antic és la  implantació 
d’equipaments i seus institucionals, tant públiques com privades, dins el barri. 
D’aquesta manera, entre d’altres actuacions, s’ha situat al nucli antic la nova biblioteca 
comarcal, s’ha creat l’espai polivalent Sant Domènech, la seu del delegat de Govern 
de la Generalitat de Catalunya. També es troben en procés d’execució, entre d’altres, 
el nou edifici de les Delegacions del Govern,  la nova seu de Justícia, o la nova seu del 
Col·legi d’Advocats.  Amb la implantació d’aquests equipaments i institucions en 
edificis del nucli antic s’aconsegueix la mixtificació dins el barri de gent amb diversos 
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estrats socials i procedències, fet que potencia l’intercanvi cultural i redueix l’exclusió 
social. En aquest sentit, la implantació del Col·legi d’Arquitectes al centre del barri del 
Rastre ha de constituir una actuació més d’entre les moltes que ja s’estan realitzant en 
aquesta direcció. 

Pel que fa al segon objectiu, s’ha de considerar l’aspecte ja comentat, que l’illa del 
carrer Sant Enric d’Ossó, tot i estar qualificada amb clau d’equipaments, és propietat 
del COAC, el qual té l’objectiu de la construcció d’una seu definitiva per a aquesta 
entitat. Aquest fet comportaria la implantació en l’àmbit del barri del Temple d’un 
equipament de caràcter privat. El trasllat d’aquesta seu al nucli antic, juntament amb el 
canvi del paràmetres i qualificacions urbanístiques introduïdes amb la present 
modificació puntual del planejament municipal, permetrà a la ciutat disposar al barri del 
Temple d’un espai de propietat municipal destinat tant a equipaments públics com a 
espai lliure, d’acord amb les cessions estipulades al conveni entre el COAC, 
l’Ajuntament de Tortosa i els propietaris de la casa Wenets. 

 

4. Planejament modificat. 

 

Les superfícies, aprofitament urbanístic i qualificacions de les zones intervinents en 
aquesta modificació puntual, tal i com es troben recollides al planejament vigent, són 
les següents:  

 

 

En el cas de la casa Wenets, cal esmentar que es tracta d’un edifici preexistent al 
POUM, que consta de quatre plantes i, per tant, en situació de volum disconforme. En 
conseqüència, tot i que a l’ordenació detallada del sòl urbà s’hi defineix una 
edificabilitat de tres plantes, el sostre, a l’hora de comptabilitzar l’equipament és el 
construït. 
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Amb la present modificació puntual, la totalitat de la superfície de sostre de la casa 
Wenets passa a qualificar-se com a zona d’equipaments (Eq), obtenint una superfície 
total de 973,20 metres quadrats destinats a aquest ús.  

D’altra banda, el solar del carrer Sant Enric d’Ossó, de 2.108 m2 ( dels quals 1.900 m2 
pertanyen al COAC) passa esdevenir un polígon d’actuació,  dels quals 450 metres 
quadrats es destinen a la construcció d’habitatges, en zona residencial amb ordenació 
oberta, amb volumetría detallada de clau 3a, amb una cessió de sòl total a 
l’Ajuntament de 1.658 metres quadrats, dels quals 943 metres quadrats es destinen a 
la creació d’espais lliures públics (V), 243 m2 a equipaments públics (Eq), i 472 a 
complement de vialitat (Cv). Aquestes dades es reflecteixen al següent quadre adjunt: 

 

 

5. Compliment dels estàndards urbanístics 

D’acord amb el previst a l’article 94.4 del DL 1/2005, la present modificació puntal, per 
tenir per objecte la reordenació general d’un àmbit, ha de reservar un mínim de 
22,50m2 per cada 100m2 de sostre residencial per a zones verdes, espais lliures 
públics i equipaments públics. 

Atès que el sostre màxim edificable es de 2.250 m2, la reserva de terrenys, a que fa 
referència el paràgraf precedent, és de: 

S = ( 2.250 m2 x 22,50 m2) / 100 m2 = 506,25 m2  i, atès que la superfície destinada 
per a zones verdes i equipaments públics en el Polígon d’actuació es de = 943 m2 + 
243 m2 = 1.186 m2, es dóna per justificat l’apartat relatiu a dita reserva de terrenys. 

Per altra banda, el mateix article preveu que dels 22,5 m2 de terreny per cada 100 m2 
de sostre per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics, 15 m2 per 
cada 100 m2 de sostre es destinin per zones verdes i espais lliures públics el que 
també es compleix en la modificació puntual perquè el mínim necessari seria de: 

RELACIÓ SUPERFÍCIES ÀMBIT DEL PA DEL C/ ENRIC D'OSSÒ

Qualificació sòl % sobre total

Sistema d'Espais llires poúblics (V) 943,00 m2 44,73%
Sistema d'Equipaments públics (Eq) 243,00 m2 11,53%
Sistema viari (Cv) 472,00 m2 22,39%

Total usos públics 1.658,00 m2 1.658,00 m2 78,65%

Zona residencial (3a) 450,00 m2 21,35%

Total usos privats 450,00 m2 450,00 m2 21,35%

Total polígon 2.108,00 m2 100,00%

Usos públics

Usos privats

Superfícies terrenys
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S = ( 2.250 m2 x 15 m2 ) / 100 m2 = 337,5 m2 en front dels 943 m2 que s’hi destinen.    

La qualificació de la casa Wenets com Equipament públic comporta incrementar el 
sostre destinat a n’aquest ús en 937,20 m2 que afegit als 1.215 m2 que suposaria la 
construcció d’un equipament al solar del c/ Enric d’Ossó, resultat d’aplicar a la 
superfície dl solar una alçada de cinc plantes, representaria disposar d’un total de 
2.152,20 m2. 

Aquest sostre ha permès incrementar el destinat per equipament públic, que es 
disposava en el moment de la permuta amb el Col·legi d’Arquitectes, per quant 
l’aprofitament es va fixar en 1.520 m2.       

 

 

6. Fitxa PA 83. Polígon d’actuació c/ Enric d’Ossó Codi: PA-TEM1822/8I 

1. Àmbit: 

a. Inclou el sòl situat entre els carrers Mossèn Manyà, Enric d’Ossó, Joan 
Sebastià Arbò i Ciutadella, 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 2.108 m². 

2. Objectius: 

a. Ordenar el sector en funció de la vialitat existent i de les característiques 
urbanístiques del barri. 

b. Garantir la cessió dels sòls destinats a viari, equipament públic i espais 
verds,  que ha de configurar una plaça al servei del barri en substitució de 
l’aparcament actual que es podrà emplaçar en planta soterrani. 

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 472,00 m2 22,39%
Espais lliures 943,00 m2 44,73%
Equipaments 243,00 m2 11,53%
SÒL PÚBLIC 1.658,00 m2 78,65%

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 450,00 m2 21,35%
SÒL PRIVAT 450,00 m2 21,35%
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a. 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 d’eixample en illa tancada 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 residencial amb ordenació oberta en conjunts amb volumetría 
detallada, clau 3a les condicions d’edificació, parcel·lació i ús de la qual es 
determinen en el Títol V d’aquestes Normes. 

- La totalitat del subsòl del polígon d’actuació serà edificable per fer-hi 
aparcament en un màxim de dos plantes.    

- 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 2.250 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 12 anys a partir de la data 
d'aprovació definitiva  de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal. 

 

7.- Tramitació 

 

La tramitació de la present modificació puntual del POUM s’ha de realitzar mitjançant 
l’establert a l’article 94 del DL 1/2005. Per tractar-se d’una modificació en sòl urbà, 
quin objectiu és la reordenació general d’un àmbit, s’ha donat compliment a les 
determinacions establertes a l’apartat 4art. de l’article esmentat. 
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Per raó de llurs competències per trobar-se afectat, s’haurà de demanar informe als 
següents organismes: 

Departament  de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

 

 

 

 

Francesc Peralta i Puig 

Arquitecte Municipal 

 

 

 

Tortosa, 25 de maig de 2009 

 





Fitxes normatives dels polígons d'actuació dels creixements extensius del POUM de Tortosa 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TORTOSA.  

Fitxa PA 83. Polígon d’actuació C./ Sant Enric d’Ossó-C/ de Sebastià Juan Arbò Codi: PA-TEM1822/8l 

1. Àmbit: 

a. Inclou el sòl situat entre el carrer Sant Enric d’Ossó i el carrer de Sebastià Juan Arbò, al sud del carrer de 
Mossèn Manyà, 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 2.108 m². 

2. Objectius: 

a. Garantir la cessió dels sòls destinats a viari, espais lliures i equipaments, així com establir una ordenació 
d’acord amb l’entorn. 

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 Complement de vialitat 472 m² 22,39%

 Espais Lliures 943 m² 44,73%

 Equipaments 243 m² 11,53%

 SÒL PÚBLIC 1.658 m² 78,65%

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Residencial 450 m² 21,35%

 SÒL PRIVAT 450 m² 21,35%

   

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 
d’eixample en illa tancada i de la zona residencial en fronts tradicionals 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 residencial eixample en illa tancada, clau 3a, 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 2.250 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. 
































