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Disposicions

EDICTE

de 2 d’abril de 2009, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi de Tortosa.

D’acord amb l’article 59.5.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
es fa pública la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 
data 3 de març de 2009.

Exp.: 2005/019890/E/00023
Pla d’ordenació urbanística municipal, al terme municipal de Tortosa

Recurs potestatiu de reposició interposat pel senyor Josep Tirón Ferré, en relació 
a l’aprovació deinitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal, al terme mu-
nicipal de Tortosa

Vista la proposta de la Direcció General d’Urbanisme i d’acord amb els fonaments 
que s’hi exposen, he resolt estimar el recurs potestatiu de reposició interposat pel 
senyor Josep Tirón Ferré, contra les resolucions del conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques de 27 de juliol de 2006 i de 25 de juliol de 2007, relatives al Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Tortosa, en el sentit de:

1.- Modiicar l’ordenació del polígon d’actuació PA-Costa de Caputxins 2021/3h, 
tal com es delimita gràicament en plànol adjunt.

2.- Substituir la itxa normativa núm. 64 corresponent al polígon d’actuació PA-
Costa de Caputxins 2021/3h, la qual queda redactada del següent tenor:

1. Àmbit:
a. Inclou el sòl, localitzat dintre de la Unitat Funcional Territorial (UFT) de Costa 

de Caputxins i qualiicat de zona residencial amb ediicació unifamiliar, identiicat 
amb la clau 5 d’aquest POUM, que s’especiica en els plànols de la sèrie 6 - Orde-
nació detallada del sòl urbà. Creixements extensius- a escala 1/2.000. El polígon 
d’actuació inclou també la vialitat necessària per garantir l’accés a les parcel·les 
incloses en el mateix.

b. La superfície del polígon d’actuació és de 102.507 m².
2. Objectius:
a. Delimitar l’àmbit de gestió en el que fer efectius el repartiments de càrregues i 

beneicis que han de permetre l’assoliment de la condició de sòl urbà consolidat.
3. Condicions d’ordenació, ediicació i ús:
a. Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada 

tipus de sistema, així com les superfícies i el percentatge de sòl d’aproitament privat 
d’aquest polígon d’actuació seran els següents:

Reserves sòl públic Viari 7.610 m² 7,00%
 Espais lliures 16.401 m² 16,00%
 SÒL PÚBLIC 24.011 m² 23,00%
Sòl aproitament privat Residencial 78.496 m² 77,00%
 SÒL PRIVAT 78.496 m² 77,00%

La cessió del 10% d’aproitament mig del sector es realitzarà segons les determi-
nacions contingudes a l’article 43 i el 68.2a de la LU.

b. El sòl d’aproitament privat s’ordenarà segons:
- Zona residencial amb ediicació unifamiliar aïllada, clau 5b i 5c, les condici-

ons d’ediicació, parcel·lació i ús de la qual es determinen en el Títol V d’aquestes 
Normes.

- Les condicions d’ordenació estan relectides en els plànols de la sèrie 6 - Orde-
nació detallada del sòl urbà. Creixements extensius- a escala 1/2.000.

- L’ediicabilitat màxima del PA serà la que resulti de l’aplicació de l’ediicabilitat 
neta sobre el polígon.
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- El nombre màxim d’habitatges serà el que resulti d’aplicar a la superfície del 
polígon la superfície mínima de parcel.la deinida per les NNUU.

4. Condicions de gestió i execució:
El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació i dintre d’aquest 

amb alguna de les modalitats previstes en la LU per a la iniciativa privada.
5. Règim transitori d’ediicació i usos:
Mentre no s’executi aquest polígon d’actuació, el sòls, ediicis i instal·lacions inclo-

sos en el polígon d’actuació, estaran sotmesos a les disposicions generals establertes 
en el Títol I d’aquestes Normes, que regulen de forma especíica el tractament dels 
creixements extensius localitzats en el sòl urbà no consolidat.

Contra aquesta resolució, que posa i a la via administrativa, 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 publicació d’aquest Edicte al DOGC (articles 10, 14, 25 i 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa), sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es 
consideri oportú.

Barcelona, 2 d’abril de 2009

ROSER CLARIANA I SELVA

Cap del Servei de Recursos

(09.092.088)
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