
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 28 de maig 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 2 d’abril de 2014, va adoptar, entre
d’altres, l’acord següent:

 

Exp.: 2014 / 053446 / E

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal alineacions Pla parcial Jesús Nord, 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 de Tortosa,
alineacions Pla parcial Jesús Nord, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, amb el ben entès que s’esmena
d’ofici la memòria en el sentit de que la reducció de l’àmbit és de 35.54m2.

-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
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
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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=2014/53446/E&set-locale=ca

 

Tortosa, 28 de maig 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 alineacions Pla parcial
Jesús Nord, de Tortosa.

 

(Vegeu la imatge al final del document)

Normativa_cat.pdf
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Annex 
Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 
alineacions Pla parcial Jesús Nord, de Tortosa.  
 
 
Fitxa PP10. SUBd-10. Sector Jesús Nord   Codi: PP-JESÚS NORD 
 
1 Àmbit 
 
a) Comprèn els terrenys situats al nord de Jesús entre els traçats de l’antiga i la nova 
carretera de Xerta. 
 
b) La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 4, Qualificació i gestió del sòl, a 
escala 1/3.000, és de 74.472 m2. 
 
2 Objectius 
 
a) Ordenar aquest sector residencial que ha de constituir en el futur l’eixample de la part 
baixa de Jesús, on localitzar nous equipaments i espais de relació ciutadana que 
configuren un nou centre en aquest indret del poble. 
 
3 Condiciones d’ordenació, edificació i ús 
 
a) Coeficient d’edificabilitat bruta i aprofitament mitjà del sector: el coeficient de edificabilitat 
bruta del sector serà de 0,80 m2sostre/m2 sòl de l’aprofitament assenyalat anteriorment, 
0,70 m2sostre/m2sòl seran destinats a ús residencial i 0,10 m2sostre/m2sòl seran destinats 
a altres usos. 
 
b) La densitat màxima d’habitatges bruta, no serà superior a 65 hab./ha. 
 
c) 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     15% 
      Espais lliures    16% 
      Equipaments    16% 
      SÒL PÚBLIC mínim  50% 
 
SÒL APROFITAMENT PRIVAT  Residencial    50% 
      SÒL PRIVAT màxim  50% 
 
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. 
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d) Reserves de sòl per habitatges protegits. El desplegament del sector haurà de reservar 
com a mínim, el sòl corresponent al 35% (25% de règim protegit més el 10% de la 
modalitat que determini la normativa en matèria d’habitatge protegit) del sostre que es 
qualifiqui per a ús residencial i el 35% dels habitatges totals del sector. 
 
 
e) Determinacions fonamentals de l’ordenació: 
 
—Les cessions de sòl destinades a equipament es concentraran en una única peça 
localitzada indicativament on es determina en els plànols d’ordenació. 
 
—Els espais lliures es situaran en forma de rambla passeig formalitzant un nou carrer 
important en aquesta part baixa de Jesús, espai de relació ciutadana i convivència del 
poble de Jesús. 
 
d) Relació de zones: el sòl d’aprofitament privat d’aquest sector, la posició indicativa del 
qual se 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 d’eixample amb ordenació oberta, clau (3) 
 
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 en el Pla parcial, que 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) El desplegament 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 d’habitatges protegits 
previstos per aquest polígon serà de 12 anys a partir de la data d’aprovació definitiva 
d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal. El document del Pla parcial urbanístic 
establirà amb precisió els terminis d’inici i acabament de l’edificació d’aquests habitatges. 
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