Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Amposta número 023
Modificar l’article 281 de les Normes Urbanístiques del POUM, referent a la gestió i execució dels sistemes.

Índex

Memòria justificativa
•

Objecte del present document

•

Antecedents

•

Consideracions

•

Proposta

•

Altres consideracions a efectes d’ordre

Documentació annexa


1/8

Acord aprovació inicial

Pàg. 3

Pàg. 7

Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Amposta número 023
Modificar l’article 281 de les Normes Urbanístiques del POUM, referent a la gestió i execució dels sistemes.

Objecte de la modificació puntual

L’objecte d’aquesta modificació puntual del POUM d’Amposta número 023, és la de modificar
l’article 281, sobre la gestió i execució dels sistemes, de les Normes urbanístiques del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal d’Amposta.

Antecedents

Planejament d’aplicació

En data 26 de gener de 2007 la Comissió Territorial de les Terres de l’Ebre va aprovar definitivament,
pendent de la redacció d’un text refós, la primera revisió del planejament general del municipi
d’Amposta.

El 15 de maig de 2007, la mateixa Comissió, va acordar la publicació del text refós un cop acreditat el
compliment de les prescripcions d’ofici establertes al mateix acord.

El 21 de gener de 2008 es dur a terme la publicació de l’aprovació definitiva del Pla d’ Ordenació
Urbana Municipal (POUM) d’Amposta al DOG.

Les Normes urbanístiques del POUM d’Amposta defineixen l’article objecte a modificar de la següent
forma:

…..
Art. 281 Gestió i execució dels sistemes
1.

Per la gestió i execució dels sistemes així com per la seva adquisició, es procedirà segons el règim
urbanístic del sòl en què se situïn d'acord amb el que es determina en el present article i altres
concordants d'aquestes Normes i d'acord amb la legislació urbanística vigent.

2.

Els terrenys qualificats com a sistemes per aquest Pla d'Ordenació Urbanística Municipal seran
adquirits per l'Administració actuant per qualsevol títol jurídic, mitjançant les cessions obligatòries
imposades per la legislació urbanística vigent i d'acord amb aquest Pla (els sistemes, si estan
inclosos en àmbits d’actuació urbanística sotmesos a reparcellacio, s’han de cedir gratuïtament.),
o per expropiació forçosa.

3.

El cost d'adquisició d'aquests terrenys i l'execució dels sistemes podrà ser repercutit segons sigui
procedent, entre els propietaris afectats del sector de planejament o polígon d'actuació, o
mitjançant la imposició de contribucions especials a aquells propietaris que resultin especialment
beneficiats de la millora.

4.

Les reserves de sòl per a sistemes locals, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, computen als
efectes del càlcul de l'aprofitament urbanístic.
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5.

Les reserves de sòl per a sistemes generals, que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal o bé el



Modificar l’art.281 del POUM d’Amposta sobre la gestió i execució dels sistemes del Títol III.

Programa d'Actuació Municipal inclogui en polígons d'actuació o bé en sectors de planejament

Regulació dels sistemes de les Normes urbanístiques del POUM d’Amposta, afegint un nou

derivat, als efectes de la seva gestió, queden classificades com a sòl urbà o urbanitzable, segons

paràgraf, concretament el 9.

escaigui, i se subjecten a les següents determinacions:
a)

Se'ls atorga l'aprofitament de l'àmbit d'actuació

b)

Computen als efectes de determinar els sistemes locals, al servei de l'àmbit d'actuació.

L’article nou es redactarà de la forma següent:
…..
Art. 281 Gestió i execució dels sistemes

6.

7.

En els sòls qualificats de sistemes d'equipaments comunitaris i serveis tècnics, un cop siguin de

1. Per la gestió i execució dels sistemes així com per la seva adquisició, es procedirà

titularitat pública podran atorgar-se concessions administratives o altre procediment anàleg per a

segons el règim urbanístic del sòl en què se situïn d'acord amb el que es determina en

la construcció i explotació d'aquests sistemes, en les condicions i el procediment legalment

el present article i altres concordants d'aquestes Normes i d'acord amb la legislació

establerts, i d'acord amb les determinacions definides en aquest Pla.

urbanística vigent.

En el subsòl dels sòls destinats a sistemes d'equipaments comunitaris i de parcs i jardins urbans
de titularitat pública on aquest Pla ho preveu expressament, podran atorgar-se concessions
administratives per a la construcció i explotació d'aparcaments, en un màxim de 9 metres per sota
de la rasant natural del terreny, en les condicions i procediment legalment establerts i d'acord
amb les determinacions definides en aquest Pla.

2. Els terrenys qualificats com a sistemes per aquest Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
seran adquirits per l'Administració actuant per qualsevol títol jurídic, mitjançant les
cessions obligatòries imposades per la legislació urbanística vigent i d'acord amb
aquest Pla (els sistemes, si estan inclosos en àmbits d’actuació urbanística sotmesos a
reparcellacio, s’han de cedir gratuïtament.), o per expropiació forçosa.

8.

Independentment de la tramitació i aprovació d'aquells instruments de planejament i/o execució,
que es requereixen per al desenvolupament i implantació dels sistemes, les construccions, les

3. El cost d'adquisició d'aquests terrenys i l'execució dels sistemes podrà ser repercutit

installacions, les edificacions i altres activitats que puguin situar-se d'acord amb aquest Pla en els

segons sigui procedent, entre els propietaris afectats del sector de planejament o

sòls qualificats de sistema i en les zones adjacents de protecció de sistemes, estaran subjectes en
qualsevol cas, i sense perjudici d'altres autoritzacions i/o procediments que es requereixin a
l'obtenció de la corresponent llicència municipal.

…..

Tramitació

En sessió duta a terme el dia 28 de juny de 2010, el Ple de la Corporació aprova inicialment la
modificació puntual número 23 del POUM.

polígon d'actuació, o mitjançant la imposició de contribucions especials a aquells
propietaris que resultin especialment beneficiats de la millora.

4. Les reserves de sòl per a sistemes locals, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable,
computen als efectes del càlcul de l'aprofitament urbanístic.

5. Les reserves de sòl per a sistemes generals, que el Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal o bé el Programa d'Actuació Municipal inclogui en polígons d'actuació o bé en
sectors de planejament derivat, als efectes de la seva gestió, queden classificades com

S’annexa l’acord d’aprovació inicial.

a

sòl

urbà

o

urbanitzable,

segons

escaigui,

i

se

subjecten

a

les

següents

determinacions:

Consideracions

a.

Se'ls atorga l'aprofitament de l'àmbit d'actuació

b.

Computen als efectes de determinar els sistemes locals, al servei de l'àmbit
d'actuació.

És voluntat de l’Ajuntament d’Amposta recollir en les Normes urbanístiques del POUM d’Amposta
quins són els sòls on es poden implantar els centres de transformació d’ energia elèctrica i les seves
condicions d’execució.

6. En els sòls qualificats de sistemes d'equipaments comunitaris i serveis tècnics, un cop
siguin de titularitat pública podran atorgar-se concessions administratives o altre
procediment anàleg per a la construcció i explotació d'aquests sistemes, en les

Proposta

condicions i el procediment legalment establerts, i d'acord amb les determinacions
definides en aquest Pla.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment es proposa:
7. En el subsòl dels sòls destinats a sistemes d'equipaments comunitaris i de parcs i
jardins urbans de titularitat pública on aquest Pla ho preveu expressament, podran
atorgar-se concessions administratives per a la construcció i explotació d'aparcaments,
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