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MODIFICACIÓ PUNTUAL TEXT REFÓS DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL DE TORTOSA. 
REORDENACIÓ DE L’ENTORN DE LA PLAÇA DE SANT JOAN - CASC ANTIC  
 
 
 
PROMOTOR 
 
Ajuntament de Tortosa 
CIF: P 4315700 G 
Adreça: Plaça d’Espanya, 1  
C.P. 43500 - Tortosa 
 
 
TÈCNIC REDACTOR 
 
Dolors Forés i Vilarroya, arquitecta col·legiada nº 26.960-3 
NIF: 40.923.830 – E 
Carrer Banys, núm. 1, 4rt  
43500-Tortosa 
 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 22 d’octubre de 2007 va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 25 
de juliol de 2007, per la qual dóna conformitat al Text refós del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Tortosa, que va ser aprovat definitivament per resolució del 
titular del Departament de PTOP en data 27 de juliol de 2006. 
 
 
OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 
D’acord amb el que determina l’art. 94 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la present 
proposta de modificació puntual de planejament té per objecte la reordenació general 
de l’entorn que actualment configura la Plaça de Sant Joan, situada al casc antic de la 
ciutat, però sense que això comporti, en caràcter general, cap transformació global en 
els usos previstos pel planejament vigent per tota aquesta zona, de manera que es 
pugui dur a terme un desenvolupament urbanístic coherent i cohesionat amb l’entorn 
adjacent mes immediat, millorant l’accessibilitat i potenciant la connexió entre els 
diferents espais públics del casc antic. 
 
Al mateix temps, aquestes actuacions d’esponjament afavoreixen una renovació, alhora 
que revitalització, del teixit urbà existent, amb l’objectiu de restablir la qualitat de vida 
urbana i millorar les condicions de les edificacions que configuren tot aquest entorn i 
que actualment, la major part, es troben en un estat de degradació molt important. 
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SITUACIÓ  I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
L’àmbit d’actuació general de la present proposta de modificació puntual de 
planejament se situa al Casc antic del nucli urbà de Tortosa, concretament es troba a la 
cruïlla entre el barri del Rastre i el barri de Santa Clara, i es correspon amb el perímetre 
conformat per l’antic Convent de Sant Joan, part del darrera del Convent de Santa 
Clara i els seus jardins, el carrer Sant Lluís i el carrer Tras Puríssima, incloent la 
totalitat de l’espai públic que conforma l’actual Plaça de Sant Joan i algunes de les 
parcel·les i edificacions existents en el seu entorn més immediat. 
 
L’antic Convent de Sant Joan està qualificat pel POUM com a Sistema d’Equipament 
Socio Cultural -clau Ec-. Actualment, aquest edifici, de notables dimensions, es destina 
a diferents usos per part de diverses entitats u organismes; una part es troba ocupada 
per l’Escola d’Arts i Oficis Artístics de la Diputació de Tarragona, una altra part es 
destina a Casal de Barri i en l’altra part hi ha ubicat l’ISSET, Institut de Serveis Socials i 
Escola Taller, que forma part del Servei Municipal d’Acció Social de l’Ajuntament de 
Tortosa. 
 
El Convent de Santa Clara, actualment continua destinat al seu ús propi, acollint les 
monges de Santa Clara, tot i que en queden molt poques i d’una edat molt avançada. 
 
D’acord amb la base cartogràfica utilitzada i les dades extretes de l’oficina virtual de 
cadastre, s’observa que la trama parcel·laria corresponent a l’àmbit d’actuació general 
delimitat és, en una gran part, d’un gra molt petit, aproximadament al votant dels 40 m2 
de superfície de sòl per parcel·la, i així queda explicitat gràficament en el plànol 
d’informació I.4 corresponent a l’estructura de la Propietat i en l’annex II d’aquest 
document. 
 
La major part d’aquestes parcel·les estan edificades, destinant-se a habitatge com a ús 
principal, i segons les dades que consten a les fitxes cadastrals, s’estableix que 
l’antiguitat de la majoria dels immobles existents se situa entre els 80 i 90 anys. No 
obstant això, algunes parcel·les es troben vacants, degut a que les edificacions han 
estat enderrocades total o parcialment, i en algun cas concret ha estat a conseqüència 
dels corresponents expedients de ruïna incoats pel propi Ajuntament. 
 
La major part de les edificacions existents actualment dintre de l’àmbit delimitat es 
troben en molt mal estat de conservació, arribant algunes d’elles a una degradació 
força important; fins i tot hi ha algun immoble amb l’accés tapiat, tal com es pot 
observar en les imatges incloses en el plànol d’informació I.2 i en l’annex I. 
 
Limítrof amb l’àmbit descrit, just a la cantonada del carrer del Replà amb l’inici de la 
Plaça de Sant Joan, trobem un solar recentment enderrocat destinat a la construcció 
d’uns habitatges promoguts per la GUMTSA, empresa municipal destinada a la gestió i 
execució urbanística del municipi. 
 
La superfície total del sòl comprés per l’àmbit d’actuació general d’ordenació delimitat, 
tal com queda detallat gràficament als plànols I.5 d’informació i O.6 d’ordenació que 
conté el present  document, és de 1.603 m2.  
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PLANEJAMENT VIGENT 
 
El Pla d’Ordenació urbanística municipal de Tortosa, classifica l’àmbit general objecte 
de la present proposta de modificació puntual com a Sòl urbà consolidat. La major part 
d’aquest sòl, està qualificat com a Sistema Viari (1.008 m2), trobant-se la superfície 
restant (595 m2) qualificada com a Zona Residencial Casc Antic -clau 1-, tal com queda 
explicitat al plànol d’informació “I.5-Planejament vigent”. 
 
La regulació i el desenvolupament del Sistema Viari queda establerta en els articles 91 
a 97 de les normes urbanístiques del planejament vigent. 
 
La regulació i el desenvolupament de la Zona Residencial Casc Antic -clau 1- queda  
establerta en l’article 142 de la normativa urbanística del planejament vigent. 
 
El catàleg d’edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental del 
municipi de Tortosa, que forma part del POUM, en l’inventari d’edificis i elements 
arquitectònics d’interès històrico-artístic, inclou les fitxes 40 i 42 que corresponen 
respectivament al Convent de Santa Clara i a l’antic Convent de Sant Joan. D’altra 
banda, pel que respecta a les fitxes dels conjunts i ambients urbans d’interès del terme 
municipal de Tortosa, l’àmbit d’actuació delimitat per la present proposta es troba inclòs 
en la fitxa amb referència 2001 corresponent al Centre Històric de Tortosa, en la fitxa 
amb referència 2003 corresponent a la Zona de Santa Clara -ZEC II- i en la fitxa amb 
referència 2014 corresponent al Casc Antic Històric-Artístic. Totes aquestes fitxes s’han 
inclòs en l’annex IV.  
 
 
PRESCRIPCIONS DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE DATA 11.03.2010 
 
En sessió de data 11 de març de 2010, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Terres de l’Ebre va acordar aprovar definitivament la modificació puntual del Text Refós 
del POUM de Tortosa, supeditant la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós, per triplicat, que incorpori les prescripcions següents: 
 
1.1. Caldrà incorporar l’informe de sostenibilitat econòmica, en compliment de 

l’article 59.d) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

 
1.2. Pel que fa a la reordenació de les edificacions del sud-oest de la plaça, caldrà 

fixar normativament que les façanes s’hauran de fragmentar seguint la 
parcel·lació històrica. 

 
Per tal de donar compliment al primer requeriment, s’ha incorporat a la memòria un nou 
apartat corresponent a l’avaluació econòmica i financera de l’actuació. 
 
Pel que respecta a la segona prescripció, cal dir que el seu contingut s’ha incorporat 
tant en l’apartat de la memòria “paràmetres urbanístics resultants de la proposta 
d’ordenació - text normatiu” com en les fitxes normatives contingudes en l’annex V. 
Concretament en l’apartat “3.c-Condicions d’ordenació, edificació i ús”, de les fitxes 
normatives dels corresponents polígons d’actuació urbanística delimitats. 
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JUSTIFICACIÓ INTERÈS PÚBLIC I PROPOSTA 
 
La ciutat de Tortosa va ser inclosa l’any 2005 dins de la Llei de Barris per la 
rehabilitació del seu nucli antic, amb un pressupost total de 18.897.092,82 euros, 
inversió a realitzar en un 50% per part de la Generalitat de Catalunya i un 50% per part 
de l’Ajuntament de Tortosa, amb la voluntat de portar a terme una política de 
recuperació i millora del casc antic. El conjunt de les actuacions i inversions a realitzar 
es troben contingudes dins del Pla Integral per al Nucli Antic de Tortosa -PINCAT- 
 
Per tal de preservar els seus valors històrics i artístics i alhora fer front a la seva  
degradació, dintre de les actuacions a realitzar pel PINCAT es contempla la 
urbanització de la Plaça de Sant Joan, a la qual li correspon la fitxa 1.3.e. 
 
L’espai lliure que conforma la Plaça, actualment es troba totalment envaït per tot tipus 
de vehicles, que en part pertanyen als usuaris dels diferents equipaments existents, 
però majoritàriament son propietat dels propis veïns, que per les característiques i 
tipologia dels seus habitatges no disposen de places de garatge.  
 
De l’estudi acurat d’aquest espai conjuntament amb el seu entorn, amb la finalitat de 
portar a terme l’execució de les obres d’urbanització per la renovació i millora dels 
serveis urbanístics necessaris, en surt la necessitat de plantejar una modificació 
puntual del POUM que doni resposta a la necessitat de revitalitzar el teixit urbà, que 
permeti millorar les condicions de la qualitat de vida actuals, així com també millorar 
l’accessibilitat i potenciar la connexió, dins del barri, entre els espais públics. 
 
La proposta de modificació puntual consisteix en la reordenació de les edificacions, de 
caràcter privat, que conformen la façana sud-est i sud-oest de l’espai públic de la Plaça 
de Sant Joan, també coneguda com Plaça del Pou. La façana nord-est que configura 
aquest espai està presidida per l’antic Convent de Sant Joan, edifici del segle XVIII que, 
com ja s’ha mencionat, actualment esta destinat a diferents usos públics. La façana 
nord-oest, perpendicular a l’anterior, es troba configurada per diverses edificacions 
destinades principalment a habitatge. 
 
L’objectiu principal és establir una connexió més directa entre la Plaça de Sant Joan i el 
carrer de Sant Lluís, de manera que pugui haver un itinerari alternatiu al Carrer 
Montcada que enllaci els diferents equipaments i espais lliures públics de la part baixa 
del barri de Santa Clara previstos pel POUM. La nova proposta d’ordenació de 
l’edificació, contempla donar continuïtat a la trama urbana existent que dona front de 
façana al carrer Sant Lluís, on tots els immobles, per la part posterior, constitueixen  
mitgera amb la parcel·la qualificada com equipament que conté les edificacions del 
Convent de Santa Clara. 
 
Amb la finalitat d’aconseguir una millor integració i harmonia del tot el conjunt edificat, i 
de l’aplicació de l’alçada reguladora màxima referida a carrer, donat els desnivells 
existents entre el carrer Sant Lluís i la plaça de Sant Joan, es proposa una edificació 
amb  una alçada de tres plantes en el tram final del carrer Sant Lluís que passa a tenir-
ne quatre a tocar de la Plaça Sant Joan, donant lloc a l’aparició d’una planta baixa 
parcial amb front de façana a la cruïlla entre els dos espais públics, connectats 
mitjançant una escalinata, tal com queda reflectit en els plànols d’ordenació. 
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Per a aquesta edificació resultant de la nova ordenació, s’estableix una fondària 
edificable sobre rasant de 10.50 m, deixant un pati longitudinal que constitueix la 
façana posterior de l’immoble. 
 
Tanmateix, la proposta també contempla l’enderroc de les edificacions situades al fons 
de l’actual Plaça de Sant Joan, a fí d’aconseguir la connexió entre tots dos espais, 
deixant l’espai que ocupen actualment com a espai públic. 
 
D’altra banda, també es pretén millorar l’accés als carrers Tras Puríssima i Sant Lluís, 
mitjançant l’eixamplament del Carrer Tras Puríssima en la seva connexió amb el Carrer 
del Replà, tot just a l’inici de la Plaça Sant Joan, possibilitant l’accés rodat tant per a 
veïns com per a vehicles sanitaris i d’emergència. Amb aquesta finalitat i alhora poder 
renovar algunes de les edificacions existents, que avui es troben tapiades i en part 
ruïnoses, s’ha previst la delimitació del corresponent polígon d’actuació. 
 
D’acord amb les determinacions del POUM, tot i que no s’estableix una parcel·la 
mínima per a la Zona Residencial - clau 1, pel que respecta a les condicions de 
parcel·lació, en la proposta s’ha tingut en compte que les parcel·les resultants siguin 
superiors a 60 m2 de superfície, per tal de garantir unes mínimes condicions objectives 
d’habitabilitat. 
 
Amb l’objectiu de facilitar l’execució urbanística necessària per al desenvolupament de 
l’àmbit d’actuació general de la Plaça de Sant Joan, es delimiten quatre polígons 
d’actuació urbanística, que queden detallats gràficament en el plànol d’ordenació O.7, 
corresponent als àmbits de gestió. 
 
El quadre resum de les superfícies de sòl adscrites a cadascuna de les diferents zones 
i sistemes urbanístics proposats per als diferents àmbits de gestió delimitats, esta 
contingut en les corresponents fitxes urbanístiques i en el text normatiu. 
 
Per tal de dur a terme la connexió del carrer Sant Lluís amb la Plaça de Sant Joan, es 
delimiten els polígons d’actuació PA-1924/7f i PA-1924/8g, que es complementen entre 
sí, i el desenvolupament del segon esta vinculat a l’execució prèvia o simultània del 
primer, tal com queda explicitat en el plànol d’ordenació O.7 corresponent a la 
delimitació dels àmbits de gestió. A més, degut a la forma i mida del sòl d’aprofitament 
privat resultant, l’edificabilitat assignada, que correspon a la illa 2 del plànol d’ordenació 
O.6, únicament es pot arribar a materialitzar de manera conjunta per tots dos polígons 
d’actuació. Aquesta, queda definida per l’envolvent màxima que resulta de l’aplicació de 
les condicions d’edificació específiques anteriors i l’ordenació detallada en els plànols 
d’ordenació, que tenen caràcter normatiu. 
 
S’estableix l’expropiació com a sistema d’actuació urbanística per al desenvolupament 
dels diferents polígons d’actuació corresponent als àmbits de gestió delimitats.  
 
Tal com determina l’art. 146 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, els annexos II i III 
que acompanyen la memòria contenen una relació de les persones propietàries i una 
descripció dels bens i drets afectats. 
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PARÀMETRES URBANÍSTICS RESULTANTS DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ – 
TEXT NORMATIU 
 
Quadre comparatiu de l’àmbit d’actuació general, entre el planejament vigent i el 
planejament proposat, corresponent a la distribució del sòl: 
 

Planejament vigent 
 

Planejament proposat  
QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

 Superfície m2 % Superfície m2 % 
 
Sistema Viari 1.008 m2 62.88 %

 
1.015 m2 63.32 %

SÒL 
PÚBLIC 

 
TOTAL 1.008 m2 62.88 %

 
1.015 m2 63.32 %

   
Zona Residencial 
Casc antic -clau 1- 595 m2 37.12 %

 
588 m2 36.68 %

SÒL 
PRIVAT 

 
TOTAL 595 m2 37.12 %

 
588 m2 36.68 %

   
TOTAL 
ÀMBIT 

 
1.603 M2 100.00 %

 
1.603 M2 100 %

 
 
Quadre comparatiu de l’àmbit d’actuació general, corresponent al sostre resultant del 
desenvolupament total de la Zona Residencial Casc antic -clau 1-: 
 

Planejament vigent 
 

Planejament proposat  
SOSTRE 

 Superfície m2 sostre Superfície m2 sostre 
 
ILLA A / ILLA 1 1.820 m2 st 1.112 m2 st

 
PRIVAT 

 
ILLA B / ILLA 2 170 m2 st 878 m2 st

  
TOTAL 
ÀMBIT 

 
1.990 M2 st 1.990M2 st

 
Tant la distribució del sòl com el nombre de plantes de les edificacions incloses en 
l’àmbit d’actuació queda reflectit al plànol d’informació I-5 corresponent al Planejament 
vigent i als plànols d’ordenació O-6, O-7, O-9 i O-10 corresponents al planejament 
proposat. 
 
Tenint en compte el que determina l’article 94 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat per l’article 11 del 
Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, i en 
tant que dels quadres anteriors es desprèn que la proposta de modificació no comporta 
increment de sostre edificable i tampoc hi ha augment de la densitat d’habitatges, no es 
considera necessària la reserva de sòl complementària per a zones verdes, espais 
lliures i equipaments que estableix l’articulat. 
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Fitxes normatives dels polígons d’actuació urbanística delimitats, corresponents 
als àmbits de gestió de la modificació puntual del POUM: 
 
 
PA 85 - Polígon d’Actuació Urbanística Plaça Sant Joan I  Codi: PA-1924/7g 
 
 
1. Àmbit: 
 
a. L’àmbit d’actuació inclou el sòl situat entre el carrer del Replà, la part del darrera del convent de Santa 
Clara, part de l’antic Convent de Sant Joan i l’actual Plaça de Sant Joan, tal com s’especifica en el plànol 
d’ordenació O-7 corresponent a la delimitació dels àmbits de gestió de la modificació puntual del POUM. 
 
b. La superfície total del polígon d’actuació és de 147 m2. 
 
 
2. Objectius: 
 
a. Legitimar les expropiacions que han de permetre realitzar actuacions d’esponjament, accessibilitat,  
connectivitat i renovació del teixit que millorin les condicions de qualitat urbana actuals.  
 
 
3. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 
 
a. Les superfícies i els percentatges de sòl per a cada tipus de Sistemes d’aquest polígon d’actuació 
seran les següents: 
 
 
RESERVES DE SÒL PÚBLIC  Sistema Viari     147 m2 100.00% 
 
     SÒL PÚBLIC   147 m2 100.00%  
    
 
Les condicions d’ordenació general estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest document. 
 
 
4. Condicions de gestió i execució: 
 
a. El polígon d’actuació s’executarà pel sistema d’expropiació. 
 
 
5. Règim transitori d’edificacions i usos 
 
Els edificis i les instal·lacions existents dins del polígon d’actuació estaran a les disposicions generals 
establertes en el títol I de les normes urbanístiques del POUM. 
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PA 86 - Polígon d’Actuació Urbanística Plaça Sant Joan II  Codi: PA-1924/6f 
 
 
1. Àmbit: 
 
a. L’àmbit d’actuació inclou el sòl situat entre el carrer del Replà on conflueix amb la Plaça de Sant Joan i 
el carrer Tras Puríssima, tal com s’especifica en el plànol d’ordenació O-7 corresponent a la delimitació 
dels àmbits de gestió de la modificació puntual del POUM.  
 
b. La superfície total del polígon d’actuació és de 200 m2. 
 
 
2. Objectius: 
 
a. Legitimar les expropiacions que han de permetre realitzar actuacions d’esponjament, accessibilitat, 
connectivitat i renovació del teixit que millorin les condicions de qualitat urbana actuals.  
 
 
3. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 
 
a. Les superfícies i els percentatges de sòl per a cada tipus de Sistemes, així com les superfícies i el 
percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran les següents: 
 
 
RESERVES DE SÒL PÚBLIC  Sistema Viari         46 m2  23.00% 
      

SÒL PÚBLIC       46 m2  23.00% 
 
 

SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT Zona Residencial casc antic -clau 1-  154 m2  77.00% 
 

     SÒL PRIVAT     154 m2  77.00% 
 
b. La densitat serà la que resulti de les condicions anteriors, aplicant les condicions de la zona 
residencial del casc antic als aprofitament lucratius resultants. 
 
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 de les normes urbanístiques del POUM. 

 
- Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest document. 

 
- Les façanes de l’edificació resultant, s’hauran de fragmentar seguint la parcel·lació històrica. 

 
- L’edificabilitat màxima establerta per al polígon d’actuació és de 616 m2 de sostre, i queda 

definida per l’envolvent màxima que resulti de l’aplicació de les condicions d’edificació 
específiques anteriors i l’ordenació detallada en els plànols d’ordenació, que tenen caràcter 
normatiu.  

 
 
4. Condicions de gestió i execució: 
 
a. El polígon d’actuació s’executarà pel sistema d’expropiació. 
 
 
5. Règim transitori d’edificacions i usos 
 
Els edificis i les instal·lacions existents dins del polígon d’actuació estaran a les disposicions generals 
establertes en el títol I de les normes urbanístiques del POUM. 
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PA 87 - Polígon d’Actuació Urbanística Plaça Sant Joan III  Codi: PA-1924/7f 
 
 
1. Àmbit: 
 
a. L’àmbit d’actuació inclou el sòl situat entre el tram inicial de les escales del carrer del Replà, el polígon 
PA-1924/8g i el carrer Tras Puríssima on conflueix amb el carrer Sant Lluís, tal com s’especifica en el 
plànol d’ordenació O-7 corresponent a la delimitació dels àmbits de gestió de la modificació puntual del 
POUM. Cal entendre el desenvolupament d’aquest PAU com un pas previ o simultani a l’execució del 
polígon limítrof PA-1924/8g, amb el qual es complementa.  
 
b. La superfície total del polígon d’actuació és de 78 m2. 
 
 
2. Objectius: 
 
a. Legitimar les expropiacions que han de permetre realitzar actuacions d’esponjament, accessibilitat, 
connectivitat i renovació del teixit que millorin les condicions de qualitat urbana actuals.  
 
 
3. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 
 
a. Les superfícies i els percentatges de sòl per a cada tipus de Sistemes, així com les superfícies i el 
percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran les següents: 
 
RESERVES DE SÒL PÚBLIC  Sistema Viari       72 m2   92.31% 
      

SÒL PÚBLIC     72 m2  92.31% 
 

 
SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT Zona Residencial casc antic -clau 1-   6 m2   7.69% 
 

     SÒL PRIVAT      6 m2   7.69% 
 
b. La densitat serà la que resulti de les condicions anteriors, aplicant les condicions de la zona 
residencial del casc antic als aprofitament lucratius resultants. 
 
c. El sòl d’aprofitament privat, en els aspectes no detallats gràficament en els plànols d’ordenació 
d’aquest document, 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 de les normes urbanístiques del POUM, i d’acord amb les condicions 
específiques que resulten dels desnivells existents grafiats en els plànols d’ordenació. 

 
- Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest document. 

 
- Les façanes de l’edificació resultant, s’hauran de fragmentar seguint la parcel·lació històrica. 

 
- L’edificabilitat màxima corresponent a la superfície del sòl d’aprofitament privat resultant, atès la 

forma i mida del mateix, únicament es pot arribar a materialitzar de manera simultània amb 
l’edificabilitat assignada al PA-1924/8g, i s’estableix conjuntament per tots dos polígons 
d’actuació en un total de 878 m2 de sostre. Aquesta, queda definida per l’envolvent màxima que 
resulti de l’aplicació de les condicions d’edificació específiques anteriors i l’ordenació detallada 
en els plànols d’ordenació, que tenen caràcter normatiu. 

 
 
4. Condicions de gestió i execució: 
 
a. El polígon d’actuació s’executarà pel sistema d’expropiació. 
 
 
5. Règim transitori d’edificacions i usos 
 
Els edificis i les instal·lacions existents dins del polígon d’actuació estaran a les disposicions generals 
establertes en el títol I de les normes urbanístiques del POUM. 
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PA 88 - Polígon d’Actuació Urbanística Plaça Sant Joan IV  Codi: PA-1924/8g 
 
 
1. Àmbit: 
 
a. L’àmbit d’actuació inclou el sòl situat entre el polígon PA-1924/7f, l’escalinata del tram final del carrer 
del Replà, part del darrera del convent de Santa Clara, i el final del carrer Sant Lluís on conflueix amb el 
carrer Tras Puríssima, tal com s’especifica en el plànol d’ordenació O-7 corresponent a la delimitació dels 
àmbits de gestió de la modificació puntual del POUM. El desenvolupament d’aquest PAU esta vinculat a 
l’execució prèvia o simultània del polígon limítrof PA-1924/7f, amb el qual es complementa. 
 
b. La superfície total del polígon d’actuació és de 348 m2. 
 
 
2. Objectius: 
 
a. Legitimar les expropiacions que han de permetre realitzar actuacions d’esponjament, accessibilitat, 
connectivitat i renovació del teixit que millorin les condicions de qualitat urbana actuals.  
 
 
3. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 
 
a. Les superfícies i els percentatges de sòl per a cada tipus de Sistemes, així com les superfícies i el 
percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran les següents: 
 
RESERVES DE SÒL PÚBLIC  Sistema Viari        44 m2  12.64% 
      

SÒL PÚBLIC      44 m2  12.64% 
 
SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT Zona Residencial casc antic -clau 1- 304 m2  87.36% 
 

     SÒL PRIVAT    304 m2  87.36% 
 
b. La densitat serà la que resulti de les condicions anteriors, aplicant les condicions de la zona 
residencial del casc antic als aprofitament lucratius resultants. 
 
c. El sòl d’aprofitament privat, en tots els aspectes no detallats gràficament en els plànols d’ordenació 
d’aquest document, 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 de les normes urbanístiques del POUM, i d’acord amb les condicions 
específiques que resulten dels desnivells existents grafiats en els plànols d’ordenació. 

 
- Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest document. 

 
- Les façanes de l’edificació resultant, s’hauran de fragmentar seguint la parcel·lació històrica. 

 
- L’edificabilitat màxima corresponent a la superfície del sòl d’aprofitament privat resultant, atès la 

forma i mida del mateix, únicament es pot arribar a materialitzar de manera simultània amb 
l’edificabilitat assignada al PA-1924/7f, i s’estableix conjuntament per tots dos polígons d’actuació 
en un total de 878 m2 de sostre. Aquesta, queda definida per l’envolvent màxima que resulti de 
l’aplicació de les condicions d’edificació específiques anteriors i l’ordenació detallada en els 
plànols d’ordenació, que tenen caràcter normatiu. 

 
 
4. Condicions de gestió i execució: 
 
a. El polígon d’actuació s’executarà pel sistema d’expropiació. 
 
 
5. Règim transitori d’edificacions i usos 
 
Els edificis i les instal·lacions existents dins del polígon d’actuació estaran a les disposicions generals 
establertes en el títol I de les normes urbanístiques del POUM. 
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AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 
 
D’acord amb el que determina l’art. 12.U del Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de 
mesures urgents en matèria urbanística, que afegeix el punt d) a l’art. 57.3 del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
la memòria de la present proposta de modificació puntual de planejament ha d’integrar 
un informe de sostenibilitat econòmica per tal de ponderar l’impacte de les actuacions 
previstes en les finances públiques de l’administració responsable de la implantació i el 
manteniment de les infraestructures. 
 
Les inversions que cal portar a terme per a l’execució de les actuacions contemplades 
en el present document, son de caràcter integrament públic. L’adquisició de sòl es 
realitzarà mitjançant el sistema d’expropiació amb l’objectiu de facilitar les actuacions 
de gestió i reallotjament, si escau. 
 
El conjunt de les actuacions i inversions a realitzar previstes en el present document, 
pel que respecta a la urbanització de l’espai públic que configura la Plaça de Sant Joan, 
es troben contingudes dins del Pla Integral del Nucli Antic de Tortosa -PINCAT-, i així 
queda reflectit en la fitxa 1.3.e. El finançament d’aquesta inversió es realitza en un 50% 
per part de la Generalitat de Catalunya i un 50% per part de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
La major part del sòl compres en l’àmbit d’actuació general que s’haurà d’expropiar, es 
troba ocupat per edificacions destinades a ús residencial, i segons dades cadastrals 
tenen una antiguitat entre els 80 i 90 anys i el seu estat de conservació es considera 
deficient, ja que es troben molt degradades. En aquest sentit, el capítol d’adquisició de 
sòl que es contempla incorpora l’adquisició dels immobles. 
 
S’estableixen les següents previsions estimatives corresponents al cost per a realitzar  
l’adquisició del sòl i les edificacions destinades a vialitat i la urbanització de la totalitat 
de l’espai públic de la plaça.  
 
Quadre d’inversions parcial corresponent a l’adquisició i urbanització del sòl destinat a 
vialitat: 
 

 
ADQUISICIÓ DEL SÒL 

 
URBANITZACIÓ DEL SÒL 

 
TOTAL 

 
SÒL 
PÚBLIC Superfície 

m2 sòl 
Superfície 
m2 sostre

Valor total 
€ 

Superfície 
m2 sòl 

Valor unit 
€/m2 sòl 

Valor total 
€ 

Valor total 
€ 

 
Sistema viari 

 
271 515 163.120.-

 
1.015,00 

 
300,00 

 
304.500.- 467.620.-

 
El finançament d’aquesta inversió es realitza en un 50% per part de la Generalitat de 
Catalunya i un 50% per part de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Pel que respecta al desenvolupament dels diferents àmbits de gestió delimitats, 
igualment s’estableix una previsió estimativa corresponent al cost d’adquisició de la 
totalitat del sòl a expropiar així com les edificacions que hi son incloses, tenint en 
compte que el finançament de la part del sòl no adscrit al sistema viari corre a càrrec de 
l’Ajuntament. 
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Quadre d’inversions parcial corresponent a l’adquisició de la totalitat del sòl dels àmbits 
de gestió delimitats: 

 
ÀMBITS GESTIÓ 

 
ADQUISICIÓ DEL SÒL 

 
Codi polígon 

 

 
Superfície  

m2 sòl 

 
Superfície  

m2 sòl 

 
Superfície 
m2 sostre 

 
Valor total  

€ 
 
PA-1924/7g - Plaça S. Joan I 147 147

 
210 66.360.-

 
PA-1924/6f - Plaça S. Joan II 200 200

 
191 85.740.-

 
PA-1924/7f - Plaça S. Joan III 78 78

 
305 82.430.-

 
PA-1924/8g - Plaça S. Joan IV 348 314

 
660 146.420.-

 
TOTAL 773 739

 
1.366 380.950.-

 
Per a portar a terme el conjunt de les actuacions i inversions a realitzar previstes en el 
present document, cal tenir en compte el valor per a l’adquisició de la totalitat del sòl i 
les edificacions a expropiar incloses en els àmbits de gestió a més del cost de les obres 
d’urbanització del sòl destinat a espai públic, que d’una manera aproximada queda 
reflectit a continuació. 
 
Quadre d’inversions global corresponent a l’adquisició de la totalitat del sòl a expropiar 
més la urbanització del sòl públic: 
 

 
ADQUISICIÓ DEL SÒL 

 
URBANITZACIÓ DEL SÒL 

 
TOTAL 

 
Superfície  

m2 sòl 

 
Superfície 
m2 sostre 

 
Valor total 

€ 

 
Superfície 

m2 sòl 

 
Valor unitari 

€/m2 sòl 

 
Valor total 

€ 

 
Valor total 

€ 
 

739 
 

1.366 380.950.-
 

1.015,00 300,00
 

304.500.- 685.450.-
 
La superfície de sòl qualificat com sistema viari es molt similar a la prevista pel POUM, 
per tant es pot considerar que les inversions a realitzar per afectacions de sòl i la seva 
urbanització així com també pel que respecta al seu posterior manteniment, no generen 
cap gran impacte en les finances públiques més enllà de les ja establertes pel propi 
planejament general. 
 
Pel que respecta a l’execució de la resta d’actuacions previstes consistents en el 
desenvolupament dels àmbits de gestió delimitats, a realitzar pel sistema d’expropiació, 
s’ha de tenir present que es genera un nou sòl apte per ser edificat. El valor d’aquest 
sòl posat al mercat permetrà eixugar part de la despesa d’inversió realitzada per 
l’Ajuntament. 
 
Així mateix, l’impacte global de l’actuació en les finances de l’Administració, queda 
minimitzada ja que part del sòl i edificacions a expropiar son propietat de l’empresa 
municipal GUMTSA. Atès l’exposat i fent una ponderació tant des del punt de vista 
urbanístic i arquitectònic com des del punt de vista econòmic i social, queda plenament 
justificada la viabilitat de la proposta. 
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MEMÒRIA SOCIAL 
 
D’acord amb el que determina l’art. 9.U del Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de 
mesures urgents en matèria urbanística, que modifica l’art. 57.3 del Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el 
desenvolupament de l’àmbit d’actuació en general i dels àmbits de gestió delimitats en 
particular, no comporta l’obligatorietat de preveure les reserves de sòl necessàries per 
a la construcció d’habitatge de protecció pública, corresponent al 30% del sostre 
qualificat com a ús residencial de nova implantació, atès que, segons el que estableix el 
propi articulat, no es pot considerar que es tracti de sostre residencial de nova 
implantació. 
 
No obstant l’anterior, cal tenir present que l’Ajuntament de Tortosa té la voluntat de 
portar endavant en el municipi una sèrie de mesures a nivell urbanístic de caràcter 
social, entre les quals pretén impulsar i promoure, si s’escau, la construcció d’habitatge 
de protecció pública, posant al mercat sòl apte per acollir vivendes protegides amb les 
seves diferents modalitats, amb l’objectiu de facilitar el dret d’adquisició d’una vivenda 
digna i adequada a preus assequibles. 
 
Amb aquest objectiu, trobem alguns exemples de petites promocions d’habitatges 
ubicats justament en l’entorn immediat de l’àmbit conformat per la Plaça de Sant Joan, 
tots ells promogudes per la GUMTSA, empresa municipal destinada a la gestió i 
execució urbanística del municipi : 
 
- Situat a la cantonada del carrer Replà 13 i donant front de façana a la Plaça de Sant 
Joan per la banda nord-oest, hi ha un solar recentment enderrocat destinat a la 
construcció de quatre habitatges.  
 
- Situat a la vora d’aquest, concretament ubicat al carrer Replà 9 i fent cantonada amb 
el carrer de l’Escorxador, es troba un altre solar, que esta previst destinar-lo a la 
construcció de dos habitatges.  
 
D’altra banda, cal tenir en consideració que l’antiguitat de la majoria dels immobles 
existents compresos en l’àmbit delimitat se situa entre els 80 i 90 anys, segons dades 
cadastrals i, com es pot observar, el seu estat actual esta molt degradat. A més, les 
reduïdes dimensions de les parcel·les actuals, al voltant dels 40 m2 de superfície de 
sòl, dificulta la implantació d’habitatges que compleixin els requeriments normatius 
actuals. En aquest sentit, del desenvolupament dels àmbits de gestió delimitats en la 
nova proposta d’ordenació de l’edificació, en resulten unes parcel·les edificables de 
mida més adequada a la finalitat pretesa. 
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JUSTIFICACIÓ MOBILITAT SOSTENIBLE 
 
El Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, en l’article 3, defineix el concepte de desenvolupament urbanístic 
sostenible i incideix sobre tots els aspectes que hi tenen a veure. Concretament, l’art. 
58.1.h de la Llei d’urbanisme, determina que els plans d’ordenació urbanística 
municipal establiran les determinacions necessàries per a assolir una mobilitat 
sostenible en el municipi. 
 
El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada, determina els instruments i projectes que han d’incorporar un estudi 
d’aquest tipus, així com les directrius per a la seva elaboració, el seu contingut i el 
procediment per a la seva tramitació. Concretament, l’article 3.1.b) estableix que els 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a document 
independent en les modificacions del Planejament urbanístic general quan comportin 
nova classificació de sòl urbà o urbanitzable, que no és el cas en que ens trobem. 
 
L’àmbit territorial delimitat per la present proposta de modificació de planejament, es 
troba situat al casc antic del nucli urbà de Tortosa, en conseqüència, dintre d’una trama 
urbana existent configurada per carrers molt estrets i de difícil accés a alguns llocs. A 
més, la tipologia i característiques de la major part dels immobles existents, ocupant 
una trama parcel·laria de dimensions molt reduïdes, són poc adequats per a la  
disposició de places de garatge dintre dels propis edificis, generant un greu problema 
d’aparcament. Resultat de tot això, com ja s’ha citat anteriorment, l’espai lliure que 
conforma la Plaça de Sant Joan, actualment es troba totalment envaït per tot tipus de 
vehicles. Per tal de resoldre aquest problema, l’Ajuntament té previst la construcció 
d’un aparcament soterrat a la Plaça de Mossèn Sol del barri del Rastre, a poca 
distància del lloc que ens ocupa. 
 
En termes generals, la proposta d’ordenació ha tingut en consideració els aspectes 
següents: 
 
- La vialitat proposada, consistent en la prolongació per vianants del carrer Sant Lluís 
fins la Plaça Sant Joan, potencia una connexió més directa entre els diferents espais 
públics de la part baixa del barri de Santa Clara, alhora que s’adapta a l’estructura 
general de la xarxa viària existent. Les dimensions i les seves característiques són 
adequades a la funcionalitat prevista. 
 
- Millorar l’accés als carrers Tras Puríssima i Sant Lluís, mitjançant l’eixamplament del 
Carrer Tras Puríssima en la seva connexió amb el Carrer del Replà, tot just a l’inici de 
la Plaça Sant Joan, possibilitant l’accés rodat tant per a veïns com per a vehicles 
sanitaris i d’emergència. 
 
- Les necessitats d’aparcament generades pel sostre edificable, s’internalitzaran en les 
pròpies parcel·les edificables, d’acord amb els requeriments establerts en les normes 
urbanístiques del POUM, en tant que les dimensions de les parcel·les resultants del 
desenvolupament de l’àmbit general s’adeqüen a aquesta finalitat. 
 
 





ANNEX I: FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 



 
 
 

                   
 
 
 
 

                    
 
 
 



                    
 
 
 
 

                    
 
 
 
 

                    
 
 
 



 
 
 

                    
 
 
 
 

                    
 



 
 
 

                    
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 



ANNEX II: FITXES CADASTRALS CORRESPONENTS A LES FINQUES INCLOSES   
EN L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



ANNEX III: RELACIÓ DE TITULARS, BENS I DRETS AFECTATS DE LES FINQUES 
COMPRESES EN L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 



A- RELACIÓ DE TITULARS I DADES CADASTRALS DE LES PARCEL·LES 
COMPRESES EN L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 



 
DADES CADASTRALS 

 
DADES CADASTRALS DE L’IMMOBLE 

 
REFERÈNCIA CADASTRAL 

 
TITULAR CADASTRAL 

 
LOCALITZACIÓ 

 
ÚS 

PRINCIPAL 

 
SUP. SÒL 

M2 
 

 
SOSTRE 

M2 

 
ANY 

CONS. 

1411931BF9211A0001ES 
 

MARGARITA AIDE CAMPERO LESCANO Plaça Sant Joan 6 Residencial 32 M2 96 M2 ST 1930 

1411930BF9211A0001JS-(DH) 
 

MARGARITA AIDE CAMPERO LESCANO Plaça Sant Joan 7 
Planta 01 

Residencial 38 M2
C.Part. 30%

38 M2 ST 1930 

1411930BF9211A0002KD-(DH) 
 

MARGARITA AIDE CAMPERO LESCANO Plaça Sant Joan 7 
Planta 02 

Residencial 38 M2
C.Part. 30%

38 M2 ST 1930 

1411930BF9211A0003LF-(DH) 
 

MARGARITA AIDE CAMPERO LESCANO Plaça Sant Joan 7 
Planta 00 

Magatzem 38 M2
C.Part. 40%

38 M2 ST 1930 
 

1411929BF9211A0001SS* 
 

CINTA AIXENDRI VALLS Carrer Replà 17 Industrial* 63 M2 *143 M2 ST *1920 

1411928BF9211A0001ES 
 

GESTIÓ URBANÍSTICA DE TORTOSA  SA Carrer Replà 34 Industrial 194 M2 378 M2 ST 1920 

1411927BF9211A0001JS 
 

ESPERANZA LOPEZ GONZALEZ Carrer Replà 32 Industrial 29 M2 87 M2 ST 1920 

1411926BF9211A0001IS 
 

ANTONIO VAZQUEZ IZQUIERDO Carrer Replà 30 
 

Residencial 39 M2 195 M2 ST 1920 

1411925BF9211A0001XS 
 

CAJA AHORROS MEDITERRANEO Carrer Replà 28 
 

Residencial 38 M2 172 M2 ST 1920 

1411924BF9211A0001DS-(DH) 
 

MIGUEL ANGEL GAGO IBAÑEZ Carrer Replà 26 
Planta 01 

Residencial 35 M2
C.Part. 78%

102 M2 ST 1930 

1411924BF9211A0002FD-(DH) 
 

JUAN LUIS BOIX VILLALBOS Carrer Replà 26 
Planta 00 

Residencial 35 M2
C.Part. 22%

86 M2 ST 1930 

1411923BF9211A0001RS-(DH)** 
 

ABDELAAZIZ MIMOUNI Carrer Replà 24 
Planta 01 

Residencial **55 M2
C.Part. 12% 

57 M2 ST 1920 

1411923BF9211A0002TD-(DH)** 
 

ANTONIA RODRIGUEZ MORENO Carrer Replà 24 
Planta 02 
 

Residencial **55 M2
C.Part. 12% 

57 M2 ST 1920 



1411923BF9211A0003YF-(DH)** 
 

MOHAMMAD LUQMAN WASEEM Carrer Replà 24 
Planta 03 

Residencial **55 M2
C.Part.21.93% 

95 M2 ST 1920 

1411923BF9211A0004UG-(DH)** 
 

JUAN ANTONIO HERNANDEZ CLAVERIA Carrer Replà 24 
Planta 04 

Residencial **55 M2
C.Part.21.93%

95 M2 ST 1920 

1411923BF9211A0005IH-(DH)** 
 

JESUS MAHESO SALCEDO Carrer Replà 24 
Planta 05 

Residencial **55 M2
C.Part.21.93%

95 M2 ST 1920 

1411923BF9211A0006OJ-(DH)** 
 

ABDELAAZIZ MOMOUNI Carrer Replà 24 
Planta 00 

Magatzem **55 M2
C.Part.10.21%

56 M2 ST 1920 

1411922BF9211A0001KS* 
 

JORGE SEGURA CAMBRON Carrer Replà 22 Residencial* 58 M2 *266 M2 ST *1920 

1411921BF9211A0001OS*** 
 

ANTONIO LAHOSA ALCOVERRO Carrer Replà 22***
 

Residencial 50 M2 191 M2 ST 1920 

1411920BF9211A0001MS* 
 

GESTIÓ URBANÍSTICA DE TORTOSA SA Carrer Replà 18 Residencial* 85 M2 *340 M2 ST *1930 

1411919BF9211A0001KS 
 

RAFAEL MADUEÑO BORREGO C. Tras Purisima 9 Residencial 38 M2 133 M2 ST 1961 

1411918BF9211A0001OS*-** 
 

GESTIÓ URBANÍSTICA DE TORTOSA SA Carrer S. Lluís 46 Residencial* **90 M2 *314 M2 ST *1930 

 
 
* Aquestes parcel·les cadastrals actualment es troben lliures d’edificació, tot i que a les fitxes de cadastre hi consta com si encara continguessin 
un immoble; també caldria tenir en compte les següents observacions: 
 
- La parcel·la cadastral 1411929BF9211A0001SS, corresponent al carrer Replà 17, va esser enderrocada per l’Ajuntament de Tortosa, com a 
consequència d’un expedient de ruina (núm. expedient 36/96). 
 
- La parcel·la cadastral 1411922BF9211A0001KS, corresponent al carrer Replà 22, va esser objecte d’un buidat parcial de l’edifici com a 
consequència d’un expedient de ruina (núm. expedient 50/92). 
 
** Les parcel·les cadastrals 1411923BF9211A-(DH) i 1411918BF9211A0001OS, semblen tenir una errada material en la superfície corresponent 
al sòl. El plànol d’informació I-04, corresponent a l’estructura de la propietat, reflexa les superfícies de sòl resultants d’un mesurament sobre la 
base cartogràfica, passant a tenir 90m2 la parcel·la 1411923BF9211A-(DH) i 52m2 la parcel·la 1411918BF9211A0001OS. 
 
*** En la fitxa corresponent a la parcel·la cadastral 1411921BF9211A0001OS, s’observa una errada material en l’adreça de l’immoble que hauria 
d’esser carrer Replà 20. 



B- RELACIÓ DE NOTES SIMPLES INFORMATIVES DE LES FINQUES REGISTRALS 
COMPRESES EN L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 



ANNEX IV: FITXES DEL CATÀLEG DE PATRIMONI CORRESPONENTS A L’ENTORN 
DE LA PLAÇA DE SANT JOAN 



 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



ANNEX V: FITXES NORMATIVES DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 
DELIMITATS -ÀMBITS DE GESTIÓ- 



PA 85 - Polígon d’Actuació Urbanística Plaça Sant Joan I   Codi: PA-1924/7g 
 
 
1. Àmbit: 
 
a. L’àmbit d’actuació inclou el sòl situat entre el carrer del Replà, la part del darrera del convent de Santa 
Clara, part de l’antic Convent de Sant Joan i l’actual Plaça de Sant Joan, tal com s’especifica en el plànol 
d’ordenació O-7 corresponent a la delimitació dels àmbits de gestió de la modificació puntual del POUM. 
 
b. La superfície total del polígon d’actuació és de 147 m2. 
 
 
2. Objectius: 
 
a. Legitimar les expropiacions que han de permetre realitzar actuacions d’esponjament, accessibilitat,  
connectivitat i renovació del teixit que millorin les condicions de qualitat urbana actuals.  
 
 
3. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 
 
a. Les superfícies i els percentatges de sòl per a cada tipus de Sistemes d’aquest polígon d’actuació 
seran les següents: 
 
 
RESERVES DE SÒL PÚBLIC  Sistema Viari     147 m2   100.00% 
 
     SÒL PÚBLIC   147 m2  100.00% 
     
 
Les condicions d’ordenació general estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest document. 
 
 
4. Condicions de gestió i execució: 
 
a. El polígon d’actuació s’executarà pel sistema d’expropiació. 
 
 
5. Règim transitori d’edificacions i usos 
 
Els edificis i les instal·lacions existents dins del polígon d’actuació estaran a les disposicions generals 
establertes en el títol I de les normes urbanístiques del POUM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PA 86 - Polígon d’Actuació Urbanística Plaça Sant Joan II   Codi: PA-1924/6f 
 
 
1. Àmbit: 
 
a. L’àmbit d’actuació inclou el sòl situat entre el carrer del Replà on conflueix amb la Plaça de Sant Joan i 
el carrer Tras Puríssima, tal com s’especifica en el plànol d’ordenació O-7 corresponent a la delimitació 
dels àmbits de gestió de la modificació puntual del POUM.  
 
b. La superfície total del polígon d’actuació és de 200 m2. 
 
 
2. Objectius: 
 
a. Legitimar les expropiacions que han de permetre realitzar actuacions d’esponjament, accessibilitat, 
connectivitat i renovació del teixit que millorin les condicions de qualitat urbana actuals.  
 
 
3. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 
 
a. Les superfícies i els percentatges de sól per a cada tipus de Sistemes, així com les superfícies i el 
percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran les següents: 
 
 
RESERVES DE SÒL PÚBLIC  Sistema Viari      46 m2    23.00% 
      

SÒL PÚBLIC    46 m2  23.00% 
 
 

SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT Zona Residencial casc antic -clau 1- 154 m2  77.00% 
 

     SÒL PRIVAT    154 m2  77.00% 
 
b. La densitat serà la que resulti de les condicions anteriors, aplicant les condicions de la zona 
residencial del casc antic als aprofitament lucratius resultants. 
 
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 de les normes urbanístiques del POUM. 

 
- Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest document. 

 
- Les façanes de l’edificació resultant, s’hauran de fragmentar seguint la parcel·lació històrica. 

 
- L’edificabilitat màxima establerta per al polígon d’actuació és de 616 m2 de sostre, i queda 

definida per l’envolvent màxima que resulti de l’aplicació de les condicions d’edificació 
específiques anteriors i l’ordenació detallada en els plànols d’ordenació, que tenen caràcter 
normatiu. 

 
 
4. Condicions de gestió i execució: 
 
a. El polígon d’actuació s’executarà pel sistema d’expropiació. 
 
 
5. Règim transitori d’edificacions i usos 
 
Els edificis i les instal·lacions existents dins del polígon d’actuació estaran a les disposicions generals 
establertes en el títol I de les normes urbanístiques del POUM. 
 



PA 87 - Polígon d’Actuació Urbanística Plaça Sant Joan III   Codi: PA-1924/7f 
 
 
1. Àmbit: 
 
a. L’àmbit d’actuació inclou el sòl situat entre el tram inicial de les escales del carrer del Replà, el polígon 
PA-1924/8g i el carrer Tras Puríssima on conflueix amb el carrer Sant Lluís, tal com s’especifica en el 
plànol d’ordenació O-7 corresponent a la delimitació dels àmbits de gestió de la modificació puntual del 
POUM. Cal entendre el desenvolupament d’aquest PAU com un pas previ o simultani a l’execució del 
polígon limítrof PA-1924/8g, amb el qual es complementa.  
 
b. La superfície total del polígon d’actuació és de 78 m2. 
 
 
2. Objectius: 
 
a. Legitimar les expropiacions que han de permetre realitzar actuacions d’esponjament, accessibilitat, 
connectivitat i renovació del teixit que millorin les condicions de qualitat urbana actuals.  
 
 
3. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 
 
a. Les superfícies i els percentatges de sòl per a cada tipus de Sistemes, així com les superfícies i el 
percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran les següents: 
 
RESERVES DE SÒL PÚBLIC  Sistema Viari      72 m2    92.31% 
      

SÒL PÚBLIC    72 m2  92.31% 
 
 

SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT Zona Residencial casc antic -clau 1- 6 m2   7.69% 
 

     SÒL PRIVAT    6 m2   7.69% 
 
b. La densitat serà la que resulti de les condicions anteriors, aplicant les condicions de la zona 
residencial del casc antic als aprofitament lucratius resultants. 
 
c. El sòl d’aprofitament privat, en els aspectes no detallats gràficament en els plànols d’ordenació 
d’aquest document, 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 de les normes urbanístiques del POUM, i d’acord amb les condicions 
específiques que resulten dels desnivells existents grafiats en els plànols d’ordenació. 

 
- les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest document. 

 
- Les façanes de l’edificació resultant, s’hauran de fragmentar seguint la parcel·lació històrica. 

 
- L’edificabilitat màxima corresponent a la superfície del sòl d’aprofitament privat resultant, atès la 

forma i mida del mateix, únicament es pot arribar a materialitzar de manera simultània amb 
l’edificabilitat assignada al PA-1924/8g, i s’estableix conjuntament per tots dos polígons 
d’actuació en un total de 878 m2 de sostre. Aquesta, queda definida per l’envolvent màxima que 
resulti de l’aplicació de les condicions d’edificació específiques anteriors i l’ordenació detallada 
en els plànols d’ordenació, que tenen caràcter normatiu. 

 
 
4. Condicions de gestió i execució: 
 
a. El polígon d’actuació s’executarà pel sistema d’expropiació. 
 
 
5. Règim transitori d’edificacions i usos 
 
Els edificis i les instal·lacions existents dins del polígon d’actuació estaran a les disposicions generals 
establertes en el títol I de les normes urbanístiques del POUM. 



PA 88 - Polígon d’Actuació Urbanística Plaça Sant Joan IV   Codi: PA-1924/8g 
 
 
1. Àmbit: 
 
a. L’àmbit d’actuació inclou el sòl situat entre el polígon PA-1924/7f, l’escalinata del tram final del carrer 
del Replà, part del darrera del convent de Santa Clara, i el final del carrer Sant Lluís on conflueix amb el 
carrer Tras Puríssima, tal com s’especifica en el plànol d’ordenació O-7 corresponent a la delimitació 
dels àmbits de gestió de la modificació puntual del POUM. El desenvolupament d’aquest PAU esta 
vinculat a l’execució prèvia o simultània del polígon limítrof PA-1924/7f, amb el qual es complementa. 
 
b. La superfície total del polígon d’actuació és de 348 m2. 
 
 
2. Objectius: 
 
a. Legitimar les expropiacions que han de permetre realitzar actuacions d’esponjament, accessibilitat, 
connectivitat i renovació del teixit que millorin les condicions de qualitat urbana actuals.  
 
 
3. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 
 
a. Les superfícies i els percentatges de sòl per a cada tipus de Sistemes, així com les superfícies i el 
percentatge de sòl d’aprofitament privat d’aquest polígon d’actuació seran les següents: 
 
RESERVES DE SÒL PÚBLIC  Sistema Viari        44 m2  12.64% 
      

SÒL PÚBLIC      44 m2  12.64% 
 
 

SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT Zona Residencial casc antic -clau 1- 304 m2  87.36% 
 

     SÒL PRIVAT    304 m2  87.36% 
 
b. La densitat serà la que resulti de les condicions anteriors, aplicant les condicions de la zona 
residencial del casc antic als aprofitament lucratius resultants. 
 
c. El sòl d’aprofitament privat, en tots els aspectes no detallats gràficament en els plànols d’ordenació 
d’aquest document, 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 de les normes urbanístiques del POUM, i d’acord amb les condicions 
específiques que resulten dels desnivells existents grafiats en els plànols d’ordenació. 

 
- les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació d’aquest document. 

 
- Les façanes de l’edificació resultant, s’hauran de fragmentar seguint la parcel·lació històrica. 

 
- L’edificabilitat màxima corresponent a la superfície del sòl d’aprofitament privat resultant, atès la 

forma i mida del mateix, únicament es pot arribar a materialitzar de manera simultània amb 
l’edificabilitat assignada al PA-1924/7f, i s’estableix conjuntament per tots dos polígons 
d’actuació en un total de 878 m2 de sostre. Aquesta, queda definida per l’envolvent màxima que 
resulti de l’aplicació de les condicions d’edificació específiques anteriors i l’ordenació detallada 
en els plànols d’ordenació, que tenen caràcter normatiu. 

 
 
4. Condicions de gestió i execució: 
 
a. El polígon d’actuació s’executarà pel sistema d’expropiació. 
 
 
5. Règim transitori d’edificacions i usos 
 
Els edificis i les instal·lacions existents dins del polígon d’actuació estaran a les disposicions generals 
establertes en el títol I de les normes urbanístiques del POUM. 
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