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1, Antecedents

La Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, en la sessió de 21 
de març de 2003 va adoptar l'acord d'aprovar definitivament l'expedient del Pla
de Reforma Interior 1 (PERI1) de la Plaça de Baix de Móra d'Ebre, el qual tenía 
com a objecte “reordenar i recuperar una zona del casc antic de Móra d'Ebre 
actualment degradada, i permetre els usos hotelers, oficines comercial i 
garatge”, en l'expedient administratiu SCUTE/O0108/2003/006244/E/2102793

Va resoldre amb l'aprovació definitiva establint una sèrie de condicions sobre 
els sistemes, els edificis, el front del riu o els espais públics, condicions 
d'obligat compliment que s'establien derivades de l'observació d'aquelles  
questions no resoltes a l'expedient que en regulava l'ordenació.

Es preveia al 2003 un termini d'execució de tres anys, des de l'aprovació 
definitiva i executivitat immediata a partir de la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat.

Però l'execució del PERI no es va iniciar en el termini previst en part per la 
dificultat de compliment de les prescripcions acordades, i també per l'escassa 
capacitat econòmica dels propietaris de les finques que no podien fer front al 
elevats costos d'enderrocament i reconstrucció d'algunes de les edificacions, 
per la incapacitat d'acometre la rehabilitació de les finques que en seu moment
estavent molt deteriorades, pels requeriments d'urbanització dels espais 
públics i per la complexitat de la gestió urbanística derivada dels diferents 
interessos urbanístics dels propietaris inclosos en el perímetre d'actuació.

Avui, a principis de 2020, havent transcorregut 17 anys sense cap actuació 
iniciada, algunes edificacions i espais que composen l'àmbit d'actuació encara 
estan més degradades que llavors fins al punt que la seva seguretat estructural
actualment esta seriosament compromesa al mateix temps que la majoria 
d'edificacions presenten diferents graus de ruïna.

Actualment pot considerar-se el PERI caducat atesa la inacció o incapacitat dels
afectats per actuar i per haver transcorregut un temps superior al previst com 
a termini d'actuació.

2, Conveniència i Oportunitat

Amb el temps alguns edificis afectats dins de l'àmbit d'actuació han canviat de 
propietari. Principalment, l'edificació que estava afectada per un canvi 
d'ordenació per conformar una nova vialitat que havia de ser enderrocat i 
reconstruït de nou, identificat al PERI com edifici 4 (Carrer Barca num 3). 
També han canviat de propietari l'edificació cantonera de la Plaça de Baix amb 
la façana fluvial identificat com edifici 1 (Plaça de Baix num 7) i també l'edifici 
6 (Carrer Barca num 9), d'acord amb el plànol num 4 del Pla Especial de 
Reforma Interior vigent corresponent al parcel.lari actual.
Paral.lelament el propietari de la finca 1 i de la finca 6, esta amb negociacions 



per adquirir la finca 4. 

L'ajuntament també mostra interès des d'un triple vessant:

En primer lloc manifesta que l'actuació pugui ésser viable sobre tot per la 
importància que representa per al municipi tenir unes places d'allotjament 
residencial o hotelera a la ciutat i incrementar així les places disponibles per als
visitants.

En segon lloc per la situació estratègica que té el sector a la plaça de la vil.la, 
al centre de la ciutat antiga, consolidant i renovant les edificacións ruinoses 
que fan façana a la plaça de l'ajuntament, anomenada Plaça de Baix, entesa 
també com un mirador privilegiat sobre el Riu Ebre, i la renovació de la façana 
fluvial amb el conjunt d'edificacions que conformen el sector.

I finalment com a operació que permetrà la proposta d'iniciar d'un embarcador 
i un passeig fluvial situat al nivell del Riu en una operació d'arranjament més 
ambiciosa de reordenar la vora del riu a través d'una pasarel.la que iniciarà el 
seu recorregut a la Plaça de Baix a través d'unes escales descendents i crearà 
un passeig fins el talús escollera del carrer Barca fins a l'espai de vialitat 
actualment ocupat per un aparcament, en una passejada a un nivell intermig 
entre les edificacions que conformen la façana fluvial i el riu. 



3, Justificació de l'interès públic

L'interès públic de la proposta es justifica per raons urbanístiques, de creació 
de noves infraestructures, per raons turístiques, de projecció econòmica, i de 
recuperació del patrimoni arquitectònic.

Les raons urbanístiques es basen en la rehabilitació urbana d'una àrea 
estratègica per al municipi. La rehabilitació de les propietats privades és també
una questió d'interès públic quan els nuclis antics estan fortament degradats. 
Les actuacions de planificació urbana, des de la vessant de la rehabilitació, 
també han d'ésser actuacions rentables econòmicament pels particulars que 
inverteixen en revertir la situació de degradació de les seues propietats, 
malgrat que hi estiguin obligats i no poden fer-ho per falta de recursos 
econòmics i/o oportunitats. Si no és així, la falta d'iniciativa privada esdevé un 
problema públic atès que els nuclis antics queden buits i desocupats per falta 
d'alicients econòmics i l'abandonament i la despoblació recau sobre 
l'administració, que no pot fer front amb els seus recursos limitats a la 
velocitat de degradació del patrimoni arquitectònic. Per tant, han de confluïr, 
de forma predominant, els interessos públics com també la iniciativa privada  
en la planificació i gestió pública del sòl.

La creació d'un nova infrestructura de caràcter fluvial és en aquest lloc de 
cabdal importància. Aquesta infraestructura pot generar la consolidació de les 
empreses o generar-ne de noves que ja ofereixen serveis al llarg del riu amb 
ampliació de l'oferta d'oci i turisme, creant sinèrgies amb altres poblacions 
fluvials com per exemple Miravet, Tortosa o Amposta que ja gaudeixen d'una 
oferta d'aquest tipus. 

L'interès públic de la proposta des del punt de vista turístic són òbvies. Les 
infraestructures, els equipaments, el teixit empresarial o l'oferta turística a les 
Terres de l'Ebre encara és molt incipient i esta molt lluny dels nivells en 
quantitat i qualitat respecte altres indrets de Catalunya. La potenciació de totes
les iniciatives que puguin augmentar la qualtitat i la qualitat dels serveis i 
recursos dedicats al turisme han d'ésser sempre benvingudes i desitjables, per 
enfortir un sector que té un potencial enorme i pendent de desenvolupament,  
i que indubtablement revertirà en millorar les economies locals i comarcals de 
les Terres de l'Ebre, que pateixen maulauradament forts índexs de despoblació 
i desocupació.

Concurreixen també positivament interessos relatius a la promoció pública dels
nostres pobles i ciutats a través de l'oferiment d'activitats publico-privades. El 
sector del turisme és un motor sociocultural estratègic a les nostres terres i el 
el seu desenvolupament ha d'ésser una prioritat en la planificació urbanística 
per tal de millorar el nostre model productiu en qualsevol dels àmbits en que 
aquest sector ecomòmic pugui incidir.

Tal com hem explicat en el paràgraf anterior per la potenciació del turisme es 
requereixen places hoteleres, residencials turístiques, de masoveria, de 
turisme rural, en definitiva d'allotjament de tota mena. Concretament a Mora 



d'Ebre existeix una demanda d'aquest tipus d'allotjament, també per la 
necessària consolidació d'aquest sector que té una incidència supramunicipal i 
supracomarcal amb les del Baix Ebre, la Terra Alta, el Montsìa però també del 
Priorat, de l'Alt Maestrat, els Ports o el Baix Aragó.

Des del punt de vista de recuperació del patrimoni arquitectònic la proposta 
gaudeix d'un innegable interès públic per la seua ubicació estratègica de 
recuperació de la façana fluvial, en un context de arquitectònic de la ciutat 
antiga amb el Castell de Mora d'Ebre com a entitat omnipresent dins del seu 
espai de protecció.

Pel que fa a la placeta pública present en l'anterior proposta i que representava
la connectivitat peatonal del nucli antic a través del carrer General Manso, cal 
apuntar que la seva rasant corresponia a la del carrer Barca en el seu punt 
d'intersecció, i aquesta solució no es correpòn amb la realitat, atès que la 
rasant original del terreny queda un planta inferior a la plaça projectada, el que
significa que la dotació de 64.000 euros prevista a l'estudi ecomomic de 
l'anterior PERI era clarament insuficient per l'execució de l'espai públic, al 
mateix temps creava una disfunció entre el planificat i la realitat.

L'actual proposta del Poligon d'Actuació es basa, entre altres objectius, la 
correcció d'aquesta disfunció, al mateix temps que es questiona el carácter 
públic de mirador sobre el riu especialement quan l'ajuntament proposa 
essencialment com a mirador al riu la Plaça de Baix, en considerar-ne l'inici 
d'un futur passeig fluvial que té orígen a la mateixa. 

Les càrregues urbanístiques derivades de la execució de la placeta/mirador que
la nova proposta suprimeix es basen en la consecució de l'embarcador, les 
escales i la passarel.la que l'ajuntament reclama, per la millora de la façana 
fluvial i la seua connectivitat peatonal al llarg del riu, i respòn a la voluntat de 
crear un primer pas per aconseguir una veritable connexió al llarg del carrer 
Barca quan tot el passeig estigui compert. 

Per les raons exposades es justifica l'interès públic de la proposta.



4, Objecte de la Modificació Puntual

La modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanistica Municipal de Móra d'Ebre
que es basa en la redefinició del Pla Especial de Reforma Interior (PERI 1) que 
actualment no respòn a les espectatives tant públiques com privades. Resulta 
adient, per tant, una redefinició dels seus objectius per tal d'adaptar-lo a una 
major concreció de les capacitats actuals dels propietaris afectats com de la 
iniciativa pública.

La seua redefinició es basa en diversos objectius fonamentals.

En primer lloc es redelimita l'àmbit d'acuació. L'actual perímetre inclou 
propietaris amb diversos interessos urbanístics i que fa impossible el 
desenvolupaent i la seva execució. Existeixen propietats abandonades i molt 
deteriorades, pendents de una gran rehabilitació i existeixen edificacions en 
bon estat de conservació que actualment estan ocupades pel seus habitants. El
PERI regula que una de les edificacións ha d'ésser enderrocada per no 
concordar amb les alineacions de la ordenació que proposa la plaça pública el 
que obliga a una desproporció entre els costos d'execució i l'aprofitament 
posterior.

Existeix una altra edificació, exclosa de l'àmbit d'actuació, computat el seu 
sostre en el pla especial com a aprofitament urbanístic de la que no queden 
clars els dret i deures urbanistics de participació en els costos d'urbanització i 
gestió pel fet de que queda exclosa de l'àmbit d'actuació.

Per altra banda, l'edificació que té façana al C/ Barca i la Plaça de Baix, queda 
protegida per les normes pel seu volum i qualitat arquitectònica, al mateix 
temps que s'obliga a executar un porxo en planta baixa ampliant l'espai públic 
peatonal per eixamplament de la vorera, aspecte que dificulta i grava també 
enormement l'efectivitat de la mesura per al propierari que ha d'efectuar-la i 
impedeix a tots els propietaris l'execució de l'àmbit per la desproporció dels 
costos, i la incongruència de protecció que li atorga el pla havent de fer una 
modificació del seu volum en els porxos obligatoris de la planta baixa.

Pel que fa a l'espai públic el PERI ordenava una plaça pública a nivell de carrer, 
amb un canvi d'ordenació de la illa, amb generació de noves alineacions, que 
obligava a fer cessions públiques en una elevada proporció a la propietat que 
ha d'enderrocar i respectar les noves alineacions. La realitat és que a un nivell 
inferior de la plaça pública projectada existeix un volum equivalent a una 
planta soterrani, el que representa que la plaça-balcó, per tal de que estigui 
vinculada a la rasant del carrer ha d'estar suportada per unes estructures que 
encareixen molt la seva execució, i per tant, els costos d'urbanització que 
preveia el pla eren del tot irreals i insuficients el que penalitzava molt més les 
capacitats economiques dels propietaris executants.



Per l'exposat, existeixen massa diversitat de drets i obligacions entre els 
propietaris afectats, els quals tenen interessos dispars en la voluntat de 
desenvolupament del sector. 

Existeix també una manifesta desproporció entre els costos d'urbanització i 
aprofitament final de les edificacions, atenent a qüestions com les esmentades:
obligació d'enderrocament, reconstrucció d'obra nova o creació de porxos, en 
un context poc favorable a retabilitzar les inversions a causa de la paràlisi del 
mercat immobiliari i també, cal dir-ho, de la falta de dinamisme de les terres 
de l'ebre pel que fa a oportunitats laborals i de despoblació, en resum, de 
demanda d'habitatge o serveis.

Es proposa la creació d'un Poligon d'Actuació que redueixi al màxim l'ambit 
d'actuació, excloent als propietaris que no volen actuar, i incloure només 
aquelles propietats en que els propietaris volen acometre rehabilitacions 
integrals en un periode de temps breu sense alterar la volumetria existent de 
les edificacions, és a dir, promoure la rehabilitació d'aquelles propietats en que 
els seus propietaris mostren voluntat, de deslliurar de càrregues als propietaris
que no ténen voluntat d'actuació, i reduïr els costos d'urbanització amb una 
nova ordenació més acurada a les necessitats actuals dins de l'actual context 
econòmic general.

Es proposa també com a objectiu la possibilitat de construcció dins del domini 
públic hidràulic d'un passeig fluvial que inicii els seu recorregut a la Plaça de 
Baix, mitjançant unes escales es baixa a un pantalà de formigó a nivell del riu, 
i l'enllaç fins el projecte d'urbanització fluvial que l'ajuntament esta tramitant, 
a traés d'una passarel.la de usta que li doni continuitat.



5, Marc legislatiu urbanístic vigent

La proposta s'emmarca d’acord amb l’ordenament vigent a
Catalunya en matèria urbanística, així com a l’empara de la legislació de sòl 
estatal i la resta de legislació urbanística vigent:

Pla Territorial Parcial de les Terres de l’ Ebre aprovat definitivament per
ACORD GOV/130/2010, de 27 de juliol, pel qual s’aprova definitivament el Pla
Territorial Parcial de les Terres de l’ Ebre.

Pla d'ordenació urbanística municipal o en els seu defecte normes subsidiàries.

Text Refós de la Llei d’ Urbanisme amb les modificacions introduïdes per la Llei
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 
de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de 
la llei del sòl.

Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
valoracions de la Llei del Sòl.

Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de 
la mobilitat generada.



6, Planejament Vigent
Revisió de les NNSS Sectors de Planejament







Pla Especial de Reforma Interior PERI-1







































7, Descripció de la proposta 

La proposta actual ha de permetre convertir el PERI actualment obsolet en 
sector urbanístic més actualitzat que permeti establir uns objectius assolibles i 
regenerar la illa inclosa entre la Plaça de Baix, i Carrer Barca i el Riu Ebre. 

Els objectius s'han acordat a través de diverses reunions amb l'ajuntament de 
Móra d'Ebre que ha exposat la seva predisposició a reformular l'àmbit de forma
que permeti renovar la façana fluvial mitjançant la rehabilitació de les 
edificacions que la conformen i la creació d'un passeig al llarg del riu a un nivell
inferior, tant per potenciar les activitats al riu com per promocionar i renovar la
imatge de la ciutat al cor del nucli antic.

En les converses ha participat també propietaris de sòl privat que manifesten 
la intenció real i la capacitat per rehabilitar les propietats. La intenció és la de 
reconvertir les actuals edificacions d'habitatges en allotjament de modalitat 
encara per definir, però que satisfaci l'interès també municipal per incrementar 
l'oferta d'allotjament a la ciutat.

La delimitació  del nou àmbit es realitza atenent també als propietaris que 
tenint les seues propietats en bon estat de conservació no manifesten voluntat 
de realitzar cap actuació, i per tant se'ls exclou de l'àmbit definitiu amb 
deslliurament dels drets i les obligacions derivades de l'actuació urbanística.

La modificació puntual de NNSS que substituirà el Pla Especial, grafiarà la nova
delimitació i per tant afectació dels propietaris inclosos, i formalitza 
l'embarcador del riu i el passeig fluvial. 

8, Execució i Gestió del Planejament

El sector es desenvoluparà en un únic polígon d'actuació.

La modalitat de reparcel.lació serà per cooperació o per compensació bàsica.

Atès que aquest polígon no té càrregues urbanístiques per urbanització de sòls 
de cessió es defineixen noves càrregues vinculades a una infraestructura 
d'interès públic, situat en el domini hidràulic.

Aquest polígon no té increment d'edificabilitat, per tant no ha de fer cessió per 
aprofitament urbanístic.

No s'estableix un termini màxim per iniciar el desenvolupament del sector.



9, Formulació i tramitació

La present modificació puntual del es NNSS està promoguda per l’Ajuntament
de Móra d'Ebre d’acord amb l’ establert a l’article 76.2 del Text Refós de la Llei
d’ Urbanisme amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu  1/2010,  del  3  d’agost,  i  per  la  Llei  7/2011,  del  27  de  juliol,  de
mesures fiscals i financeres.

La redacció del present document ha estat realitzada per Jaume Bel Homedes,
arquitecte  en  exercici  lliure  de  la  professió,  competent  segons  el  que
s’estableix en la Disposició addicional Tretzena: Professionals que intervenen
en  la  redacció  del  planejament  urbanístic  del  Text  Refós  de  la  Llei  d’
Urbanisme.

La present Modificació de Planejament s’ajustarà a allò que s’estableix en els
articles 80, 85 i 96 del Text Refós de la Llei Urbanisme.



10, Àmbit d'Actuació

La superficie de l'àmbit és de 1.473m2

Queda comprès entre el Carrer Barca, la Plaça de Baix i el Riu Ebre.

L'àmbit d'actuació exclou aquelles edificacions que es troben en bon estat i 
corresponen a la Plaça de Baix 8 i el carrer Barca 1, segons l'antiga ordenació. 
Inclou les finques Plaça de Baix 7, Barca 3, Barca 6 i Barca 9 parcialment. 
Configuren un conjunt homogeni i integrat, i són les que configuren 
exclusivament el front fluvial.
S'afecta parcialment la finca Barca 9, actualment sense sostre edificat, atès 
que la seva superficie configura la mançana per la part del Carrer Barca i pot 
ser susceptible de ser transferida a la resta de propietaris afectats per 
esdevenir un espai lliure privat.



11, Finques aportades

Finca 1 Plaça de Baix 7, 2119701CF0521G0001ZD
Finca 2 Barca 3, 2119714CF0521G0001LD
Finca 3 Barca 9, 2119702CF0521G0001UD
Finca 4 Barca 6, 2119703CF0521G0001HD



12, Estat Actual. Sostre Existent.

                    

ID Adreça N.Plantes Existents Sostre Existent

Finca 1 Plaça de Baix 7 S+B+2+SC 710

Finca 2 Carrer Barca 3 B+3+SC 910

Finca 3 Carrer Barca 9 S+B 384

Finca 4 Carrer Barca 6 0 0

TOTAL SOSTRE EXISTENT 2004



13, La nova ordenació

L'ordenació proposada es basa en la rehabilitació de les edificacions existents 
atenent al seu sostre actual. No es proposa cap nova edificació.

El sostre s'ha quantificat mesurant en planta els sostres existents de les 
edificacions incloses en l'àmbit, computant les totes les plantes, inclosos els 
espais sotacoberta i les plantes que queden sota la rasant del carrer.

Per tant, preval la conservació de tots volums i espais construïts existents, tant
per damunt de la rasant del carrer, com també per sota, atès que queden 
vinculats funcionalment als espais privats lliures d'edificació que poden encabir 
usos a l'aire lliure compatibles amb les activitats que hi siguin permeses en 
virtut d'aquest document i de les les ordenances urbanístiques vigents.



La façana fluvial doncs recuperarà el caràcter original que li donen les 
edificacions amb les proporcions verticals predominants dels buit i plens, així 
com les arcades reconstruïdes de la finca de la Plaça de Baix nº 7.

14, Comparació d'aprofitaments entre el PERI i la MP

PERI -1

ID SITUACIÓ EDIFICABILITAT
M2ST/M2SL

N 
PLANTES

SUP SOLAR M2 S TOTAL CONSTRUIDA

1 PL BAIX 7 2,03 S+B+2P 329 668

2 PL BAIX 8 3,94 B+3 69 272

3 BARCA 1 4,01 S+B+2 185 743

4 BARCA 3 1,91 S+B+2 456 874

5 BARCA 6 3,7 B+3 221 818

6 BARCA 9 1 S+B 150 150

PLACETA 213

TOTAL 2,17 1623 3525

MP PAU01
               
ID SITUACIÓ N.Plantes Existents S TOTAL CONSTRUIDA

Sostre Existent

Finca 1 Plaça de Baix 7 S+B+2+SC 710

Finca 2 Carrer Barca 3 B+3+SC 896

Finca 3 Carrer Barca 9 S+B 384

Finca 4 Carrer Barca 6 B 10

TOTAL SOSTRE EXISTENT 2000

Es disminueix el sostre màxim en 1.525 m2 respecte el Pla Especial anterior.

Les plantes identificades com “S” són plantes que queden per sota la rasant del
vial però queden vinculades funcionalment amb l'espai lliure al que serveixen 
al pati per la seua rasant compatible. Per tant es computen com si fos un 
sostre edificable, atès que tenen façana i ventilació.



15, Infraestructures

Es proposa la construcció d'una plataforma a nivell del riu per fomentar les 
activitats nautiques, i unes escales d'accés a la plataforma que arranquen de la
Plaça de Baix.
 
La plataforma serà de formigó fonamentada sobre una base d'escullera de 
pedra de grans dimensions.

16, Característiques de la urbanització

El sistema constructiu de l'embarcador es basarà en una base de pedra de 
grans dimensions de tipus escollera fins a una cota aproximada de 1 metre de 
fondària. Sobre la base de pedra s'hi col.locarà una base de formigó armat, 
acabat llis d'uns 30 cm de gruix.

La plataforma tindrà una superfície de 167m2 aproximadament.

Es construiràn unes escales que arrancaran de la rasant de la Plaça de Baix i 
baixaran fins la plataforma horitzontal de l'embarcador, de les dimension i 
forma indicades al plànol d'ordenació. Podràn construïr-se les escales amb un 
mur de formigó que arranqui de la base de l'embarcador. 

La barana de les escales serà metàlica de barrots verticals.

La resta del passeig seràn unes escales-rampa en la part inundable, massises a
la part inferior, i en la part no inundable es convertira en una passarel.la de 
fusta, que se suportarà als murs de les edificacions amb uns perfils o 
esquadres metàliques. Es definirà en el projecte constructiu d'urbanització 
corresponent. 

17, Costos d'urbanització

Els costos d'urbanització s'estimen en 75.000 euros. 

18, Sistema d'Actuació

L'àmbit es desenvolupa en un únic sector, composat per un sol polígon 
d'actuació.

No es modifiquen alineacions ni rasants.

L'administració actuant executarà la urbanització del nou sistema públic fluvial,
i repercutuirà els costos de la mateixa en els propietaris inclosos en l'àmbit de 
forma proporcional als aprofitaments urbanístics de cada propietari.

El sistema d'actuació serà serà per cooperació principalment.
Podrà ser utilitzat el sistema de compensació bàsica.



NORMES URBANISTIQUES



Article 1 Àmbit d'actuació

Aquestes normes són d'aplicació per la totalitat de l'àmbit del la modificació
puntual que queda delimitada entre els carrer Barca, la Plaça de Baix i el Riu
Ebre, dins del polígon d'actuació PAU01, al terme municiapal de Móra d'Ebre.

Article 2 Planejament de Refèrencia

Aquestes  normes  modifiquen les  Normes Subsidiàries  del  Municipi  de  Mora
d'Ebre en el sector delimitat per l'article anterior. En tot el no especificat en
aquestes normes serà d'aplicació la normativa urbanistica municipal vigent de
les NNSS amb els seus plànols d'ordenació.

Article 3. Documentació

Aquesta modificació puntual es composa de la següent documentació:

Memòria Descriptiva
Normes Urbanístiques 
Plànols d'Ordenació.

Article 4. Polígon d'Actuació PAU 01

Objectius: Ordenar  un  sector  de  rehabilitació  de  les  edificacions  per
manteniment de les volumetries existents, els espais lliures, i millorar la façana
fluvial. 

Àmbit: Comprèn el sòl definit al plànol d'ordenació. La illa delimitada entre el
Carrer Barca, la Plaça de Baix i el Riu. 

Règim del Sòl: Sòl Urbà consolidat i Sòl No Urbanitzable.

Superfícies: 

PAU E01  M2 %

Superficie 1366

SÒL PUBLIC

Sòl públic V 168 12,3

SÒL PRIVAT

Clau 1C 634

Espai lliure privat VP 564

TOTAL PRIVAT 1198 87,7

POTAL PAU 100



Qualificació: Es redefineix la Clau 1C, i es modifica d'acord amb els 
paràmetres que s'especifiquen en aquestes normes.
L'espai llure d'edificació es qualifica de VP, Verd Privat.

Condicions d'ordenació: Les alineacions i gàlibs edificatòris seràn obligatòris 
d'acord amb els plànols d'ordenació i en l'especificat als paràmetres definits a 
la clau 1C d'questes normes.

Condicions d'Edificació: 

Les condicions d'edificació corresponen a les especificades a la clau 1C 
específica per aquest polígon d'actuació. En l'article 7 s'especifiquen de forma 
més detallada pel que fa a la definició dels paràmetres i definicions bàsiques.

Edificabilitat: 

Es defineix un sostre màxim total per al polígon de 2000 m2 de sostre.

En cas de discrepància entre el càlcul realitzat i el sostre existent real sobre el 
terreny, prevaldrà la realitat existent. 
No s'estableix un índex d'edificabilitat. Es regula un sostre màxim en funció de 
les preexistències.
Cessions: No existeixen cessions públiques en aquest polígon d'actuació.

Carregues urbanístiques: Coresponen a l'execució de la infraestructura 
fluvial i les escales d'accés. S'estableix un pressupost d'execució de 64.000€.

Condicions d'ús: 

Es permeten els usos següents a la clau 1C:

Hoteler
Oficines
Comercial
Garatge
Habitatge
Cultural. Inclou sales de congressos, reunions o exposicions.

Gestió:

La modalitat de reparcel.lació serà per cooperació principalment.
De forma secundària serà per compensació bàsica.

Article 7. Zona d'ordenació antiga i Tradicional. Clau 1C

Es modifica la clau 1C per les les condicions d'edificació específiques dins 
d'aquest àmbit del PAU E01, i amb caràcter general amb la clau 1 “ordenació 
antiga i tradicional”.
 



Alineacions de l'Edificació: Les alineacions existents de les edificacions seràn
obligatòries  d'acord  amb  el  plànol  d'ordenació,  i  responen  a  l'objectiu  de
mantenir els perímetres existents.

Volum  Existent: El  manteniment  del  volum  existent  serà  obligatori  amb
l'excepció dels espais sotacoberta i la seva ordenació sotmesa a l'especificat en
aquest mateix article, per adaptar-lo a una millor funcionalitat.

Alçada  reguladora  màxima: No  s'estableix  un  valor  absolut  de  l'alçada
reguladora màxima. L'alçada reguladora màxima serà la  que té actualment
cada edificació, mesurada des del pla superior del sostre de la última planta
fins la rasant del carrer.

Per  sobre  de  l'alçada  reguladora  màxima  podrà  mantenir-se  l'espai
sotacoberta, d'acord l'especificat en aquest mateix article.

Alçada màxima de l'espai sotacoberta: El volum de la planta sotacoberta podrà
ser rehabilitat, d'acord amb els objectius generals de manteniment del volum
existent,  però  podrà  ésser  corregit  lleugerament  per  millorar-ne  la
funcionalitat.

Serà permès reconstruïr la coberta i els murs de la planta sotacoberta a partir
de la seva alineació actual i a partir d'una alçada de 2,50 metres en el seu
arranc, a comptar des del paviment del terrat, i adpatar el volum de la planta a
aquesta nova rasant,  permetent també el correspoment recrescut dels murs
perimetrals fins al pla de coberta definitiu per que l'espai  sotacoberta sigui
plenament funcional. 

Profunditat  edificable:  No  s'estableix  un  paràmetre  fixe  de  profunditat
edificable.  L'edificació respectarà els  límits  actuals  que defineixen les  seues
façanes,  tant pel  que respecta a l'alineació del  carrer com a l'espai  privat,
d'acord amb el representat al plànol d'ordenació.

Reculades de l'edificació: No s'admeten les reculades de l'edificació.

Cossos Sortints: No s'admeten els cossos sortints, amb excepció dels que hi
hagi com a preexistents.

Coberta: La coberta serà inclinada principalment, a una, dues o tres aigues
d'acord  amb  la  coberta  preexistent,  amb  un  pendent  màxim  del  30%,
compatible  amb la configuració  de terrat.  El  material  de cobertura serà de
teula àrab de cromatisme terrós. No s'autoritzen les teules lacades que puguin
esdevenir lluents.

Espais Sotacoberta: Són permesos es espais sotacoberta com a complement
de l'ús  de les  plantes inferiors.  No es permet la constitució d'un habitatge
complet  en  planta  sotacoberta  que  no  estigui  vinculat  funcionalment  a  les
plantes o planta immediatament inferior. 



Plantes Baixes: La planta baixa es considera la que esta més prop de la rasant
del carrer. Atesa la diversitat casos en l'àmbit, no s'indica un valor absolut de
cota relativa respecte del carrer.

Plantes Sota Rasant del  Vial:  Són les  plantes identificades com “S” sota la
rasant del carrer, que quedent immediatament per sota de la planta baixa i són
considerades edificables amb tots els  usos indicats per les planes superiors.
Aquesta consideració únicament té efecte si la planta Sota Rasant del Vial té
façana i  possibilitat d'obrir finestres. 

Plantes Soterrani: Són plantes sota la rasant de carrer que no gaudeixen de
cap façana. És seu ús es limita a 

Condicions estètiques: Les edificacions es projectaran d'acord amb aquestes
normes amb una disposició vertical dels buits, que mantinguin el ritme propi
de les edificacions contigues i properes.

Es permetrà únicament l'ús de revestiments dels paraments massissos de les
façanes, utilitzant la gama de colors naturals, terrosos amb tonalitats suaus, o
el blanc, evitant en tot cas la utilització de grans superfícies de vidre així com
l'obra de fàbrica per revestir, per tal d'aconseguir una integració en l'entorn de
la zona antiga.

Les parets mitgeres que quedin al descobert per efecte de les diferents alçades
o per efecte d'enderrocaments obligatòriament hauran de revestir-se amb el
tractament propi d'una façana.

Tanques: La tanca que delimita les propietats al riu donarà continuïtat a pla de
façana de les  edificacions colindants.  Podrà ser d'obra revestida,  o baranes
calades metàliques de ritme vertical, i no s'autoritzaràn les baranes de vidre.

Clau Verd Privat, VP:

Correspòn als espais llures d'edificació en sòl privat. 

Espais lliures d'edificació:  És l'espai privat lliure d'edificació. S'enjardinaran
convenientment. Es permeten les construccions auxiliars.

Construccions auxiliars: Es permet l'ocupació de l'espai lliure d'edificació amb
elements  d'ombra  format  per  estructures  lleugeres  no  permanents  i
desmuntables com tendals, parasols o carpes com a part de serveis propis de
l'ús de l'edifici. S'autoritzaran construcions auxiliars delimitades per superfícies
de vidre, amb una ocupació màxima del 20% del sòl destinat a Verd Privat.

Condicions  estètiques:  Els  elements  i  construccions  auxiliars  es  projectaran
d'acord amb una integració en l'entorn de la zona antiga.

Es permetrà el cromatisme de l'entorn del nucli antic, amb tons terrosos amb
tonalitats suaus, o el blanc.



Article 8. Innecessarietat de l'estudi d'avaluació ambiental.

Tal i com determina el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme a l’article 118, les modificacions dels plans
urbanístics han d’estar integrades per la documentació adequada a la finalitat,
contingut  i  abast  de  la  modificació.  En  relació  a  l’estudi  de  l’avaluació
ambiental,  el  Decret  305/2006 especifica  que s’han de sotmetre  a  informe
ambiental aquelles modificacions que tinguin alguna repercussió ambiental.

Art 118.4. Les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades per
la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En
tot cas, han d’incorporar l’informe ambiental corresponent les modificacions de
plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que
tinguin  alguna  repercussió  ambiental.  També  s’ha  d’incorporar  un  estudi
d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així  ho estableixi  la
legislació vigent.

La proposa no augmenta els paràmetres urbanístics vigents sino que els 
disminueix, no té cap incidència ambiental i és innecessari l'estudi d'avaluació 
ambiental.

Article 9. Innecessarietat de l'estudi de mobilitat generada.

Atès que el decret en el seu article 3. Àmbit d’aplicació apartat 1.b) determina
que el planejament urbanístic general i llurs revisions i modificacions només ha
d’incorporar aquest document si comporta una nova classificació de sòl urbà o
urbanitzable. 

No es classifica el sòl atès que prové d'un pla Especial en Sòl Urba Consolidat,
on existeixen els serveis urbanistics necessaris per així ser considerat, i s'actua
en el mateix tipus de Sòl.  La present modificació no altera substancialment les
condicions generals que el PERI establia inicialment per aquest àmbit.

Atès que no es dona el supòsit anterior,  és innecessari l’estudi d’avaluació de
la mobilitat generada perquè així ho determina el Decret 344/2006, de 19 de
setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 



Article 10. Regulació de les claus 1 “ordenació antiga i tradicional” i V
“Viari”

En els cassos de les edificacions que han estat excloses de l'àmbit del PERI
queden qualificades en Clau 1, i els paràmetres urbanístics d'aplicació seràn els
especificats en la regulació de Zona d'Ordenació Antiga i Tradicional.

En els espais de vialitat delimitat als plànols d'ordenació qualificats com a clau
V, vindrà regulat per l'especificat al Pla Urbanístic en els articles corresponents.

Tortosa 30 de Març de 2020

Jaume Bel Homedes, Arquitecte.

Nº de col.legiat 23644/6 pel COAC.


