




 

CORRECCIÓ ERRADA PLANS DE MILLORA DEL BARRI DE SANT JAUME 

 

ANTECEDENTS 

El Pla d’ordenació urbanística municipal, que fou aprovat per resolució de l’Honorable Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques el 28 de juliol de 2006, quina publicació es realitza al DOGC núm. 4992 de 22 
d’octubre de 2007, determina pel barri de Sant Jaume, la redacció i tramitació de dos Plans de millora, els 
núm. Sant Jaume I i Sant Jaume II. 

En el decurs de la tramitació del POUM, la proposta urbanística sobre el barri ha sofert variacions respecte 
als criteris i paràmetres urbanístics, variacions que han esdevingut bàsicament al establir la necessitat de 
redacció dels Plans de millora en lloc dels polígons d’actuació que es preveien en l’aprovació inicial i en 
l’aprovació provisional. 

En l’annex a la present memòria s’adjunten les fitxes dels polígons d’actuació i plans de millora de les fases 
de tramitació del POUM. 

Respecte al barri de Sant Jaume, en data 5 de maig de 1999 es va aprovar, per la Comissió d’Urbanisme 
de Tarragona, un Pla especial de reforma interior que no es va desenvolupar, quines determinacions 
bàsiques ha recollit el POUM en la seva proposta indicativa d’ordenació i que es grafia en els plànols del 
mateix. 

En data 17 de juny de 2008 i amb l’objectiu de donar una solució definitiva a la rehabilitació del barri de 
Sant Jaume, l’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració entre el departament de Política Territorial i 
Obres i Obres Públiques i l’Institut Català del Sòl per tal redactar els Plans de millora previstos en el barri 
mitjançant la convocatòria d’un concurs. 

DETECCIÓ D’ERRADA 

L’errada detectada com a conseqüència de l’inici dels treballs preparatoris de desenvolupament dels Plans 
de millora consisteix en el coeficient d’edificabilitat bruta i aprofitament mitjà del sector que el POUM 
assigna a cada un d’ells i que s’ha establert en 0,70 m2 sostre/m2 de sòl.  

L’aprofitament urbanístic previst en el POUM pels dos Plans de millora es incompatible amb l’aprofitament 
resultant de l’ordenació indicativa proposada i  que recull bàsicament l’ordenació del Pla especial aprovat el 
seu dia.        

El quadre reproduït a continuació expressa els estàndards urbanístics previstos pels dos Plans de millora 
del barri de Sant Jaume; en primer lloc, segons les fitxes del POUM que estableixen el coeficient 
d’edificabilitat en 0,70 m2/m2, en segon lloc el resultant de la proposta d’ordenació indicativa, grafiada en el 
plànols del POUM i que tal i com s’ha exposat anteriorment, recull sensiblement l’ordenació del PERI 
aprovat el seu dia i per últim, el coeficient resultant de l’edificació existent avui dia al barri, òbviament, 
considerant en peu les edificacions ensorrades els darrers anys.  

 

 

 

 

De la lectura de les dades expressades en el quadre anterior i per facilitar el desenvolupament del sector 
amb coherència amb els principis de manteniment de l’estructura consolidada d’aquest espai integrant del 
Conjunt Històric Artístic de la ciutat es proposa aplicar per cada un dels sectors els coeficient d’edificabilitat 
màxima d’1,60 m2/m2 pel número I i 2,00 m2/m2 pel núm. 2, en el benentès que l’aprofitament definit serà 
el resultant de l’ordenació proposada pel planejament derivat a realitzar. 

En la proposta de correcció d’errades es corregirà tanmateix la superfície de l’àmbit del sector núm. 1 que 
consta de 8.5944 m2 i a de ser de 8.594 m2  

PROPOSTA DE FITXES CORRETGIDES. 

 Fitxa PM 18. Pla de Millora Sant Jaume I    Codi: PM–Sant Jaume I 

1. Àmbit 

a. Comprèn els terrenys situats entre el c/ Major de Sant Jaume, el c/ Cortadura, el passeig de Ronda i el c/ 
Ratlla de Sant Jaume. 

b. La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 4 –Qualificació i gestió del sòl - a escala 1/3.000, 
és de 8.594 m². 

2. Objectius  

a. Regular i ordenar la potencial transformació d’aquests terrenys en coherència amb l’ordenació general de 
l’entorn on està localitzada. 

b.  Adequar l’ordenació realitzada en el PERI que fou aprovat definitivament el 5/05/99 per tal d’adequar-lo 
als canvis soferts en el barri els darrers anys 

3. Condicions d'ordenació, edificació i ús 

a. Coeficient d’edificabilitat bruta i aprofitament mitjà del sector serà de 1,60 m²sostre/m²sòl. 

b. La densitat màxima d’habitatges serà la que resulti d’assignar un sostre de 80m2 per habitatge a 
l’edificabilitat total del sector. 

c. Percentatges: els percentatges mínims de cessió, que es podran ajustar en cada sistema, el percentatge 
mínim de sòl públic i el màxim de sòl privat d'aquest sector seran els següents: 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC 

        Viari  35% 

        Espais lliures 10% 

        Equipaments No s’estableix 

SÒL PÚBLIC mínim 45% 

Àmbit Sostre Edificabilitat Àmbit Sostre Edificabilitat

Fitxes incloses en el POUM 0,70 0,70
Proposta d'ordenació POUM 12.368,00 1,44 3.032,00 1,84
Aprofitament consolidat del barri 13.792,00 1,60 3.335,00 2,02

Pla de Millora  I Pla de Millora  II

8.594,00 1.647,00



 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT    Residencial  55% 

 SÒL PRIVAT màxim 55% 

 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir el 10% d'aprofitament mitjà establert a l’article 43.1a de la Llei 
d’Urbanisme i d'acord amb aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

d. 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. 

e. Determinacions fonamentals de l'ordenació 

- L’àmbit delimitat s’ordenarà seguint les directrius assenyalades en els plànols d’ordenació. 

f. Relació de zones: el sòl d'aprofitament privat d'aquest sector, la posició indicativa del qual es determina 
en els plànols d’ordenació, s’ordenarà segons el que el POUM estableix per la següent zona preferent a 
detallar, clau (): 

- Zona residencial en casc antic, clau (1) 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al Títol V. Qualificació del sòl. 
Regulació de les zones d'aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

4. Condicions de gestió 

a. Es determina un únic polígon d'execució, que s'executarà pel sistema d’expropiació. 

b. El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran 
càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures. 

c. 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. El document del Pla de millora establirà amb precisió els terminis d’inici i acabament de 
l’edificació d’aquests habitatges. 

 Fitxa PM 19. Pla de Millora Sant Jaume II     Codi: PM-Sant Jaume II 

1. Àmbit 

a. Comprèn els terrenys situats entre el c/ Santa Anna, c/ Tras Escorxador Vell, c/ Escorxador Vell i c/ Costa 
dels Capellans . 

b. La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 4 –Qualificació i gestió del sòl - a escala 1/3.000, 
és de 1.647 m². 

2. Objectius  

a.- Regular i ordenar la potencial transformació d’aquests terrenys en coherència amb 

 d.- l’ordenació general de l’entorn on està localitzada. 

3. Condicions d'ordenació, edificació i ús 

 

a. Coeficient d’edificabilitat bruta i aprofitament mitjà del sector serà de 2,00 m²sostre/m²sòl. 

b. La densitat màxima d’habitatges serà la que resulti d’assignar un sostre de 80m2 per habitatge a 
l’edificabilitat total del sector. 

c. Percentatges: els percentatges mínims de cessió, que es podran ajustar en cada sistema, el percentatge 
mínim de sòl públic i el màxim de sòl privat d'aquest sector seran els següents: 

   

RESERVES SÒL PÚBLIC 

       Viari  45% 

       Espais lliures No s’estableix 

       Equipaments No s’estableix 

SÒL PÚBLIC  mínim 45% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT   Residencial 55% 

SÒL PRIVAT  màxim 55% 

  

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir el 10% d'aprofitament mitjà establert a l’article 43.1a de la Llei 
d’Urbanisme i d'acord amb aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

d. 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. 

e. Determinacions fonamentals de l'ordenació 

- L’àmbit delimitat s’ordenarà seguint les directrius assenyalades en els plànols d’ordenació. 

f. Relació de zones: el sòl d'aprofitament privat d'aquest sector, la posició indicativa del qual es determina 
en els plànols d’ordenació, s’ordenarà segons el que el POUM estableix per la següent zona preferent a 
detallar, clau (): 

- Zona residencial en casc antic, clau (1) 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al Títol V. Qualificació del sòl. 
Regulació de les zones d'aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

4. Condicions de gestió 

a. Es determina un únic polígon d'execució, que s'executarà pel sistema d’expropiació. 

b. El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran 
càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures. 



 

c. c. 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. El document del Pla de millora establirà amb precisió els terminis d’inici i acabament 
de l’edificació d’aquests habitatges.   

 

 

 

 

 

 

Francesc Peralta i Puig 

Arquitecte Municipal 

 

 

 

Tortosa 30 de gener de 2009 



 

ANNEX 

FITXES APROVACIÓ INICIAL 

Fitxa PM 3. Pla de Millora del barri de Sant Jaume 

1. Àmbit 

a. Comprèn els terrenys situats a la vessant nord del Castell de la Suda, entre la Catedral i l’Església de St, 
Jaume. 

b. La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 4 –Qualificació i gestió del sòl - a escala 1/3.000, 
és de 14.968 m². 

2. Objectius  

a. Ordenar aquest sector en base a un estudi més detallat i minuciós de l’estat actual del teixit, que permeti 
encaminar les futures actuacions i polítiques urbanístiques per tal de recuperar el barri de St. Jaume com 
un lloc significatiu dintre del casc antic de la ciutat. 

3. Condicions d'ordenació, edificació i ús 

a. Coeficient d’edificabilitat brut del sector serà el que en resulti de l’ordenació definitiva de les edificacions 
del mateix barri i dels seus teixits annexes. El Pla de Millora tindrà com a edificabilitat màxima la que 
resultaria d’aplicar les condicions d’edificació de la zona de casc antic clau 1 sobre el conjunt delimitat. 

b. La densitat serà la que resulti de les condicions anteriors, aplicant les condicions de la zona de casc antic 
als aprofitaments lucratius resultants . 

c. Percentatges: els percentatges mínims de cessió per a cada tipus de sistema, així com el percentatge 
total de sòl públic i el de sòl d'aprofitament privat d'aquest sector seran els següents: 

   

RESERVES SÒL PÚBLIC    Viari   30% 

       Espais lliures*  10% 

       Equipaments  4% 

       SÒL PÚBLIC mínim 45% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT   Residencial  55% 

       SÒL PRIVAT màxim 55% 

 

* inclosos espais de protecció paisatgística  

El valor dels percentatges dels sòls es considera indicatiu podent ser ajustat segons els que resultin de 
l’ordenació que definitivament es proposi en el conjunt delimitat. 

En aquest sector no serà d’aplicació la cessió del 10% d’aprofitament mig per no existir plusvàlua ni 
increment d’aprofitaments respecte al planejament anterior. 

 

 

d. Aquest pla, la finalitat del qual és la remodelació urbanística (no es considera que es tracti de sòl de nova 
implantació residencial) i no la transformació urbana, no haurà de fer reserva del sòls per habitatge de 
protecció pública. 

e. Determinacions fonamentals de l'ordenació 

- El Pla s’ordenarà respectant la trama urbana existent amb actuacions d’esponjament que millorin les 
condicions de qualitat urbana del barri. 

- La reserva d’equipaments es realitzarà entorn de l’actual escola, podent-se destinar a d’altres usos. 

f. Relació de zones: el sòl d'aprofitament privat d'aquest sector, la posició indicativa del qual es determina 
en els plànols d’ordenació, s’ordenarà segons el que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal estableix per 
a les zones preferents a detallar, clau (). En aquest sector, la zona a detallar precisarà i ajustarà, els 
paràmetres establerts a la zona següent: 

- Zona residencial, casc antic, clau (1*). Aquesta zona remet a la regulació de sòl aprovada en els document 
de planejament derivat aprovat. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al Títol V. Qualificació del sòl. 
Regulació de les zones d'aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

4. Condicions de gestió 

a. La iniciativa de redacció d’aquest Pla de Millora serà pública 

b. El Pla de Millora establirà els possibles polígons d’actuació que delimitaran l’àmbit de les actuacions 
públiques d’adquisició de sòl. 

c. El sistema d’actuació en les actuacions que es delimiten serà preferentment el de expropiació. 

 



 

FITXES APROVACIÓ PROVISIONAL 

 

Fitxa PA 24. Polígon d’actuació Barri de Sant Jaume-01   Codi: JAU 1924/4d 

1. Àmbit: 

a. Inclou el sòl situat al barri de Sant Jaume, en la confluència del carrer de Santa Anna amb la plaça de 
Remolins , 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 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 131 m² 38,68% 

        SÒL PÚBLIC 131 m² 38,68% 

    

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT    Residencial 208 m² 61,32% 

        SÒL PRIVAT 208 m² 61,32% 

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 2/2002 i la seva modificació 10/2004. 

b. 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. 

c. 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 687 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 25. Polígon d’actuació Barri de Sant Jaume-02   Codi: JAU 1924/2d 

1. Àmbit: 

a. Inclou el sòl situat al barri de Sant Jaume en la cruïlla del carrer llarg de Sant Jaume i la Trav. Ratlla de 
Sant Jaume , 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 915 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 631 m² 68,96% 

        SÒL PÚBLIC 631 m² 68,96% 

 

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT    Residencial 284 m² 31,04% 

        SÒL PRIVAT 284 m² 31,04% 

    

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 2/2002 i la seva modificació 10/2004. 

b. 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. 

c. 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 633 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 26. Polígon d’actuació Barri de Sant Jaume-03   Codi: JAU 1924/1e 

1. Àmbit: 

a. Inclou el sòl situat al barri de Sant Jaume en la cruïlla del carrer Llarg de Sant Jaume i el carrer de 
l'Aldea, 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 1.430 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 1.013m²   70,84% 

       SÒL PÚBLIC 1.013 m²  70,84% 

    

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT   Residencial 417 m²  29,16% 

       SÒL PRIVAT 417 m²  29,16% 

    

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 2/2002 i la seva modificació 10/2004. 

b. 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. 

c. 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 910 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 27. Polígon d’actuació Barri de Sant Jaume-04   Codi: JAU 1924/1f 

1. Àmbit: 

a. Inclou el sòl situat al barri de Sant Jaume entre el carrer de la Maçana i la Trav. de Sant Josep , 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 1.430 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 500 m²  54,05% 

       SÒL PÚBLIC 500 m²  54,05% 

    

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT   Residencial 425 m²  45,95% 

       SÒL PRIVAT 425 m²  45,95% 



 

    

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 2/2002 i la seva modificació 10/2004. 

b. 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. 

c. 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 748 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 28. Polígon d’actuació Barri de Sant Jaume-05   Codi: JAU 1924/10e 

1. Àmbit: 

a. Inclou el sòl situat al barri de Sant Jaume a la plaça Maçana , 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 136 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 12 m²  8,82% 

       SÒL PÚBLIC 12 m²  8,82% 

    

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT   Residencial 124 m²  91,18% 

       SÒL PRIVAT 124 m²  91,18% 

    

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 2/2002 i la seva modificació 10/2004. 

b. 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. 

c. 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 372 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. 



 

FITXES APROVACIÓ DEFINITIVA 

Fitxa PM 18. Pla de Millora Sant Jaume I    Codi: PM–Sant Jaume I 

1. Àmbit 

a. Comprèn els terrenys situats entre el c/ Major de Sant Jaume, el c/ Rasquera, el passeig de Ronda i el c/ 
Ratlla de Sant Jaume. 

b. La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 4 –Qualificació i gestió del sòl - a escala 1/3.000, 
és de 8.5944 m². 

2. Objectius  

a. Regular i ordenar la potencial transformació d’aquests terrenys en coherència amb l’ordenació general de 
l’entorn on està localitzada. 

b.  Adequar l’ordenació realitzada en el PERI que fou aprovat definitivament el 5/05/99 per tal d’adequar-lo 
als canvis soferts en el barri els darrers anys 

3. Condicions d'ordenació, edificació i ús 

a. Coeficient d’edificabilitat bruta i aprofitament mitjà del sector serà de 0,70 m²sostre/m²sòl. 

b. La densitat màxima d’habitatges serà la que resulti d’assignar un sostre de 80m2 per habitatge a 
l’edificabilitat total del sector. 

c. Percentatges: els percentatges mínims de cessió, que es podran ajustar en cada sistema, el percentatge 
mínim de sòl públic i el màxim de sòl privat d'aquest sector seran els següents: 

   

RESERVES SÒL PÚBLIC 

       Viari   35% 

       Espais lliures  10% 

       Equipaments  No s’estableix 

SÒL PÚBLIC       mínim   45% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT   Residencial  55% 

       SÒL PRIVAT màxim 55% 

  

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir el 10% d'aprofitament mitjà establert a l’article 43.1a de la Llei 
d’Urbanisme i d'acord amb aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

d. 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. 

 

e. Determinacions fonamentals de l'ordenació 

- L’àmbit delimitat s’ordenarà seguint les directrius assenyalades en els plànols d’ordenació. 

f. Relació de zones: el sòl d'aprofitament privat d'aquest sector, la posició indicativa del qual es determina 
en els plànols d’ordenació, s’ordenarà segons el que el POUM estableix per la següent zona preferent a 
detallar, clau (): 

- Zona residencial en casc antic, clau (1) 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al Títol V. Qualificació del sòl. 
Regulació de les zones d'aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

4. Condicions de gestió 

a. Es determina un únic polígon d'execució, que s'executarà pel sistema d’expropiació. 

b. El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran 
càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures. 

c. 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. El document del Pla de millora establirà amb precisió els terminis d’inici i acabament de 
l’edificació d’aquests habitatges. 

  

Fitxa PM 19. Pla de Millora Sant Jaume II    Codi: PM–Sant Jaume II 

1. Àmbit 

a. Comprèn els terrenys situats entre el c/ Santa Anna, c/ Ratlla Sant Jaume, c/ Escorxador Vell i c/ Costa 
dels Capellans . 

b. La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 4 –Qualificació i gestió del sòl - a escala 1/3.000, 
és de 1.647 m². 

2. Objectius  

b. Regular i ordenar la potencial transformació d’aquests terrenys en coherència amb l’ordenació 
general de l’entorn on està localitzada. 

3. Condicions d'ordenació, edificació i ús 

a. Coeficient d’edificabilitat bruta i aprofitament mitjà del sector serà de 0,70 m²sostre/m²sòl. 

b. La densitat màxima d’habitatges serà la que resulti d’assignar un sostre de 80m2 per habitatge a 
l’edificabilitat total del sector. 

c. Percentatges: els percentatges mínims de cessió, que es podran ajustar en cada sistema, el percentatge 
mínim de sòl públic i el màxim de sòl privat d'aquest sector seran els següents: 

   

 



 

 

RESERVES SÒL PÚBLIC 

        Viari  45% 

        Espais lliures No s’estableix 

        Equipaments No s’estableix 

SÒL PÚBLIC  mínim 45% 

   

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT    Residencial 55% 

SÒL PRIVAT  màxim 55% 

  

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir el 10% d'aprofitament mitjà establert a l’article 43.1a de la Llei 
d’Urbanisme i d'acord amb aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

d. 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. 

e. Determinacions fonamentals de l'ordenació 

- L’àmbit delimitat s’ordenarà seguint les directrius assenyalades en els plànols d’ordenació. 

f. Relació de zones: el sòl d'aprofitament privat d'aquest sector, la posició indicativa del qual es determina 
en els plànols d’ordenació, s’ordenarà segons el que el POUM estableix per la següent zona preferent a 
detallar, clau (): 

- Zona residencial en casc antic, clau (1) 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al Títol V. Qualificació del sòl. 
Regulació de les zones d'aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

4. Condicions de gestió 

a. Es determina un únic polígon d'execució, que s'executarà pel sistema d’expropiació. 

b. El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran 
càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures. 

c. c. 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. El document del Pla de millora establirà amb precisió els terminis d’inici i acabament 
de l’edificació d’aquests habitatges.   
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