
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 4 de març de 2014, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de
l'Ebre referent al municipi de Tortosa.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, en la sessió de 4 de febrer de 2014, va adoptar,
entre d’altres, l’acord següent:

 

Exp.: 2014 / 052760 / E

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, reserva del sòl per habitatge protegit. Paràmetres
del Pla parcial Temple Sud, al terme municipal de Tortosa

 

Per tot el que s’ha exposat, vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les
Terres de l'Ebre acorda:

-1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, reserva del sòl per
habitatge protegit, paràmetres del Pla parcial Temple Sud, de Tortosa, promoguda i tramesa per l’Ajuntament,
amb el ben entès que s’esmena d’ofici la fitxa del sector amb la següent consideració: “En el desenvolupament
urbanístic de l’àmbit caldrà donar compliment a l’informe de 30 de gener de 2014, de la Subdirecció General de
Planificació i Projectes Viaris, de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre”.

-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l’efecte de la seva executivitat
immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

 

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, 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 de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà des de l’endemà del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què
s’entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l’expedient

L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, als locals de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Les Terres de l'Ebre, carrer Nou de la Vall, 12, Tortosa (CP-43500), de 9:30 h a 13:30 h, de
dilluns a divendres feiners.

S’inclou a continuació l’enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l’instrument de planejament urbanístic
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aprovat amb plena garantia d’autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l’article 103.3 del Text refós
de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2014/52760/E&set-locale=ca

 

Tortosa, 4 de març de 2014

 

Teresa Carbó Espuny

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre

 

 

Annex

Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, reserva del sòl per
habitatge protegit. Paràmetres del Pla parcial Temple Sud, de Tortosa.

 

(Vegeu la imatge al final del document)

Normativa_cat.pdf
 

 

(14.077.075)
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Annex 
Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, 
reserva del sòl per habitatge protegit. Paràmetres del Pla parcial Temple Sud, de Tortosa.  
 
Article 11 
Reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública 
 
1 En tots i cada un del nous polígons d’actuació i sectors on es prevegi la nova implantació 
d’ús residencial, tant en el sòl urbà com en el sòl urbanitzable, es reservarà per a la 
construcció d’habitatges de protecció pública en sòl on poder localitzar el 30% del sostre 
resultant destinat a ús d’habitatge, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims, o 
els règims que determini com a equivalents la normativa en matèria d’habitatge, destinats a 
la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d’ús, excepte en aquells polígons o sectors 
amb densitats inferiors a vint-i-cinc habitatges per hectàrea, ja que per la seva tipologia no 
es consideren adequats per a aquesta finalitat. 
 
2 A les fitxes corresponents dels sectors o polígons, adjuntes en aquest Poum, s’estableix 
el règim de reserves individuals de cada sector o polígon, i de la mateixa manera es 
concreten els sectors o polígons que estan exempts d’aquesta reserva, garantint en tot cas 
que en el còmput total es compleixen les determinacions establertes en la legislació vigent. 
 
3 Als efectes de l’apartat anterior es considera que un polígon o sector de planejament 
preveu nova implantació d’habitatges, en els següents casos: 
 
— El sostre destinat a habitatge, tant de manera exclusiva com si s’admet indistintament 
amb altres usos, que prevegi el pla d’ordenació urbanística municipal per als sectors de sòl 
urbanitzable i per als polígons d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat i els sectors 
subjectes a plans de millora urbana que tinguin per objecte alguna de les finalitats a què fa 
referència l’article 70.2.a. 
 
4 No es considera en cap cas sostre residencial de nova implantació i no computa en el 
càlcul: 
 

a) El sostre corresponent a les construccions amb ús residencial existents en els dits 
sectors o polígons. 

b) El sostre dels sectors amb planejament urbanístic derivat i amb projecte de 
reparcel·lació aprovats definitivament de conformitat amb el planejament anterior, en 
els quals regeixen les determinacions del pla urbanístic derivat aprovat. 

 
5 Les modificacions del present Pla d’ordenació urbanística municipal que es tramitin, 
s’ajustaran a la regla general de la reserva mínima de sòl destinat a habitatge de protecció 
pública del 30% (habitatge protegit règim general i especial), un 20% del qual, com a 
mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim 
especial, o d’ambdós règims, o els règims que determini com a equivalents la normativa en 
matèria d’habitatge. S’exceptuaran els casos de les modificacions que tinguin per objecte 
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facilitar operacions de gestió i transformació de l’estructura parcel·laria, però que no 
impliquin transformacions d’ús ni remodelacions significatives de la realitat consolidada. 
 
— En les fitxes que regulen la reserva habitatge protegit es substitueix l’apartat d): 
 
d) Reserves de sòl per habitatges protegits. El desenvolupament del sector haurà de 
reservar com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús 
residencial de nova implantació, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims, o 
els règims que determini com a equival. 
 
— En les fitxes del plans de millora de creixements extensius es substitueix l’apartat d): 
 
d) Reserves de sòl per habitatges protegits. El desenvolupament del sector haurà de 
reservar com a mínim, el sòl corresponent al 10% de la modalitat que determini la 
normativa en matèria d’habitatge protegit del sostre que es qualifiqui per a ús residencial. 
 
 
Fitxa PP02. SUBd-02. Sector Temple Sud   Codi: PP-TEMPLE SUD  
 
Fitxa PP 02. SUBd-02. Sector Temple Sud 
 
1. Àmbit 
 

a. Comprèn els terrenys situats per damunt del pont de Tirant lo Blanc, entre el canal 
de l’esquerra i la carretera de l’Aldea. 

 
b. La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 4 –Qualificació i gestió- a 

escala 1/3.000, és de 77.272 m2. 
 
2. Objectius 
 

a. Ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials on també es 
localitzin activitats lúdiques i/o terciàries que singularitzin l’entrada a la ciutat. 

 
b. Determinar la cessió d’una àrea d’equipament educatiu en continuïtat amb 

l’equipament existent al nord del sector. 
 

c. Ordenar una àrea central d’espais lliures. 
 

d. Possibilitar la continuïtat del Passeig del canal així com el verd lineal situat entre 
aquest i el canal 

 
e. Resoldre la connexió entre el Passeig del Canal i la carretera d’accés a la ciutat de 

Tortosa. 
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3. Condicions d’ordenació, edificació i ús 
 

a. Coeficient d’edificabilitat bruta i aprofitament mitjà del sector: el coeficient 
d’edificabilitat bruta del sector serà de 0,956 m2 sostre/ m2 sòl. De l’aprofitament 
assenyalat anteriorment, 0,814 m2 sostre/ m2 sòl seran destinats a ús residencial i 
0,142 m2 sostre/ m2 sòl seran destinats a altres usos. 

 
b. La densitat màxima d’habitatges bruta, no serà superior a 81 hab./ha. 

 
c. L’ocupació del subsòl per ús d’aparcament podrà ocupar el 100% del sòl privat. 

 
d. Percentatges: els percentatges mínims de cessió, que es podran ajustar en cada 

sistema, el percentatge mínim del sòl públic i el màxim de sòl privat d’aquest sector 
seran els següents: 

 
RESERVES SÒL PÚBLIC   Viari    20% 
       Espais lliures   20% 
       Equipaments   10% 
       SÒL PÚBLIC mínim 55% 
SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT  Residencial   45% 
       SÒL PRIVAT màxim 45% 
 
A aquests sòls de cessió, caldrà afegir el 10% d’aprofitament mitjà establert per la 
corresponent legislació urbanística 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 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús 
residencial de nova implantació, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a 
habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós 
règims, o els règims que determini com a equivalent.  
 
e) Determinacions fonamentals de l’ordenació. 

 
— La reserva d’equipament cal que es situï propera a l’equipament existent al nord del 
sector donant façana al Passeig del Canal. 
 
— S’ordenaran els espais lliures de manera que acabin de resoldre la plaça del 
Bimil·lenari, i s’estenguin cap al sud del sector formant una franja central en continuïtat 
amb l’existent al nord del sector. 
 
— L’ordenació de les zones d’aprofitament privat es precisaran i situaran una franja de 
major densitat i donaran façana a la carretera d’accés a la ciutat. 
 
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 (). 
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En aquest sector la zona a detallar precisarà i ajustarà, els paràmetres establerts a la 
zona següent: 

 
— Zona residencial d’eixampla amb ordenació oberta, clau (3 x 5) 

 
Les condicions paramètriques d’edificació i ús de la mateixa es determinen al Títol 5. 
Qualificació del sòl. Regulació de les zones d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal. 
 
4. Condicions de gestió 
 

a. El desplegament del sector es podrà realitzar mitjançant diverses etapes i polígons 
d’execució que determinarà el Pla parcial. El sistema d’execució serà el de 
reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privades previstes en la LU, ja 
sigui compensació o concertació. 

 
b. El desenvolupament d’aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins 

d’aquest es faran càrrec dels costos d’urbanització del sistema viari i del sistema 
d’espais lliures. 

 
d) D’acord amb el previst a la LU, el termini per a l’inici de la construcció dels habitatges 
protegits previstos per aquest polígon el determinarà el Pla parcial, aquest termini es 
fixarà amb les següents condicions. 

 
Execució dels habitatges protegits. 
 
— Els terminis per a l’inici i finalització de l’edificació de l’habitatge protegit, d’acord amb el 
previst a l’article 83.1.e del RLLUC serà 
 
— Inici: Termini no superior a dos anys des de que els terrenys hagin assolit la condició de 
solar. 
 
— Finalització: 3 anys a comptar des de la data d’atorgament de la llicència d’obres. 
 
— El Pla parcial podrà regular la pròrroga dels terminis establerts, si circumstàncies 
d’índole econòmica o de desequilibri en el mercat de ‘l’habitatge així ho aconsellen. 
 

c. Els terrenys corresponents al sistema general de la carretera Tortosa Aldea no 
generen drets d’aprofitament urbanístic. 

 
e) En el desenvolupament urbanístic de l’àmbit caldrà donar compliment a l’informe de 
30 de gener de 2014, de la Subdirecció General de Planificació i Projectes Viaris, de la 
Direcció general d’infraestructures de Mobilitat Terrestre (Acord CUTE 4.2.2014) 
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