




MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 

 

1. Introducció. 

 

El POUM de la ciutat de Tortosa, amb verificació del seu text refós en data 25 de juliol 
de 2007 i vigent des de la seva publicació al DOGC en data 22 octubre 2007, inclou, 
dins el terme de l’EMD de Jesús, una zona situada qualificada amb la clau S (sistemes 
d’equipaments comunitaris i serveis tècnics), la qual és destinada a la ubicació de la 
futura deixalleria local. Aquesta zona pertany a una finca de 4.551 m2 corresponent al 
polígon 49 i parcel·la 63 del cadastre, adjacent al camí del Terrer Roig.  

En el moment de l’execució de les determinacions del planejament en aquest àmbit, i 
per tant de procedir a l’expropiació de l’esmentat solar per ubicar-hi l’ús previst al 
POUM, aquest Ajuntament rep la proposta per part del propietari de l’esmentat solar 
per la ubicació de la deixalleria en un altre solar de la seva propietat. Aquest altre solar 
s’ubica al polígon 50 parcel·la 70 de la partida de Sant Bernabé de l’EMD de Jesús, i 
actualment té la classificació urbanística de sòl no urbanitzable amb clau 10b.  

L’Ajuntament considera més adequada la nova ubicació proposada que la ubicació 
inicialment prevista al planejament, i per aquest motiu es realitza la present modificació 
puntual, per d’adaptar el POUM al nou emplaçament de l’esmentada deixalleria.  

Aquesta modificació es realitza d’acord amb el “Conveni urbanístic entre l’Ajuntament 
de Tortosa i el sr. Ramon Serret Sans per l’obtenció d’un terreny necessari per ubicar 
la futura deixalleria a l’EMD de Jesús”, el.laborat a tal efecte. 

 

2. Àmbit de la modificació i planejament vigent. 

 

La modificació que es realitza afecta a dos emplaçaments de la EMD de Jesús. D’una 
banda, el solar amb una superfície de 4.551 m2 corresponent al polígon 49 i parcel·la 
63 del cadastre, situada al sud de l’encreuament del camí del Barranc de les Bruixes 
amb el camí del Terrer Roig, i qualificada actualment amb la clau S (Sistemes 
d’equipaments comunitaris i serveis tècnics). De l’altra, el solar amb una superfície de 
4.551 m2 corresponent polígon 50 parcel·la 70 de la partida de Sant Bernabé, la qual 
limita al nord amb el camí dels Reguers i al sud amb el camí Molins del Compte, la 
qual actualment té la classificació urbanística de sòl no urbanitzable amb la clau 10b 
(àrea agrícola de la plana).  

  

3. Objectius i conveniència de la modificació puntual 

 



La conveniència de la present modificació es justifica mitjançant dos arguments 
principals: el seus accés i el seu impacte paisatgístic. 

Pel que fa a l’accés, el canvi d’ubicació comporta una millora significativa , donat que 
es passa d’una parcel·la amb un sol front de façana donant a un camí ( camí del Terrer 
Roig) a una parcel·la que, com ja s’ha dit, dóna façana a dos camins per les seves 
vessants nord (camí dels Reguers) i sud (camí Molins del Compte). Aquest fet 
comporta un augment en les possibilitats funcionals de la futura deixalleria, fet que 
augmenta les possibilitats per incrementar-ne  la seva rendibilitat i l’aprofitament dels 
seus recursos. 

Pel que fa a l’impacte paisatgístic, amb el canvi d’ubicació s’esmena l’inconvenient que 
suposa la el fet de situar la deixalleria dins una àmbit on predomina la clau de zona de 
protecció paisatgística (clau 12). Amb el canvi de qualificació, s’aconsegueix una franja 
contínua amb clau 12 al llarg de tot camí del Terrer Roig, sense que hi aparegui en el 
seu centre, com succeeix en el planejament vigent, un espai destinat a l’ús de 
deixalleria, amb el qual resulta difícil de compatibilitzar. La nova ubicació de la de la 
deixalleria, en canvi, es preveu en una zona on la clau predominant és 10b (àrea 
agrícola de la plana). Es tracta, per tant, d’un àmbit on la seva imatge característica és 
la pertanyent a les explotacions agrícoles, fet que comporta que el seu veïnatge amb 
la nova zona qualificada amb la clau S impliqui un menor impacte paisatgístic. 

 

4. Planejament modificat. 

 

D’acord amb les clàusules del conveni citat anteriorment, es realitzaran les 
modificacions següents: d’una banda, el solar amb una superfície de 4.551 m2 
corresponent al polígon 49 i parcel·la 63 del cadastre, situada al sud de l’encreuament 
del camí del Barranc de les Bruixes amb el camí del Terrer Roig, qualificada en el 
planejament vigent amb la clau S (sistemes d’equipaments comunitaris i serveis 
tècnics) passa a integrar-se a la zona de protecció paisatgística sota la clau 12, 
classificant-se com a sòl no urbanitzable.  De l’altra, el solar amb una superfície de 
4.551 m2 corresponent polígon 50 parcel·la 70 de la partida de Sant Bernabé, 
classificada en el planejament vigent com a sòl no urbanitzable amb la clau 10b (àrea 
agrícola de la plana), passa a qualificar-se sota la clau S (sistemes d’equipaments 
comunitaris i serveis tècnics). 

 

5. Tramitació 

 

La tramitació de la present modificació puntual del POUM s’ha de realitzar mitjançant 
l’observació de l’establert a l’article 94 del DL 1/2005. Per tractar-se d’una modificació 
en sòl no urbanitzable, no entra dins els supòsits recollits als subapartats 1,2,3 i 4 




























