28ena modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Amposta
Inclusió de l’ús número 24, Generació d’energia elèctrica mitjançant energies renovables, a les Zones del POUM amb ús residencial.

Objecte de la modificació puntual
L’objecte d’aquesta vint-i-vuitena modificació puntual del POUM d’Amposta, és la de incloure a
les Zones de sòl urbà del POUM, amb ús residencial, l’ús 24, definit i inclòs al POUM en la modificació
puntual número 9.
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 va publicar l’aprovació definitiva del Pla d’ Ordenació Urbana Municipal
(POUM) d’Amposta al DOGC.
Posteriorment, l’Ajuntament ha tramitat les modificacions puntuals del POUM, números 9, 12 i 25,
relacionades amb aquesta modificació que es proposa.
M-009. Inclusió del nou ús: Generació d’energia elèctrica mitjançant energies renovables. aprovada
definitivament per acord de la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en sessió de 5 de juny de
2008.
M-012. Modificar l’article 93 de les Normes Urbanístiques del POUM, referent a les condicions d’ús de
la subzona 10a, antic nucli d’Amposta, aprovada definitivament per acord de la Comissió d’Urbanisme
de les Terres de l’Ebre en sessió de 2 de juliol de 2009.
M-025. Ampliació d’ús terciari en la qualificació urbanística residencial 14a, aprovada definitivament
per acord de la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en sessió de 24 de març de 2011.
Les normes urbanístiques del POUM d’Amposta defineixen els articles que s’exposen de la següent
forma:
SUBZONA 10a ANTIC NUCLI D’AMPOSTA
...
L’art. 93 Condicions d’ús.
S’admeten els següents:
1.- Habitatge
2.- Residencial
3.- Hoteler
4.- Comercial
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5.- Oficines

12. Restauració.

6.1.- Indústria integrada
6.5.- Magatzem

En tots els casos es permetrà que la planta del primer pis es destini a un ús diferent al d’habitatge, sempre

7.- Sanitari-Assistencial

que aquest sigui ell mateix ús que es desenvolupi en la planta baixa i que l'accés sigui per aquesta.

9.- Educatiu

S’exceptua l’ús de restauració.

10.- Cultural
11.- Religiós

SUBZONA 10d BALADA

12.- Restauració

...

15.- Esportiu.

L’art. 102 Condicions d’ús.
S’admeten els següents:

Serà obligatòria la construcció d’aparcament interior en el cas de que es construeixin més de sis habitatges

1.- Habitatge, 2.- Residencial, 3.- Hoteler, 4.- Comercial, 5.- Oficines, 6.1.- Indústria integrada, 6.5.-

en una parcel·la. En els restants casos no serà obligatori.

Magatzem, 7.- Sanitari-Assistencial, 9.- Educatiu, 10.- Cultural, 11.- Religiós, 12.- Restauració, 15.Esportiu

A la planta baixa tots els usos estan permesos .
Serà obligatòria la construcció d’aparcament interior en el cas de que es construeixin quatre o més
En les plantes pis s’admeten els següents usos:

habitatges en una parcel·la. En els restants casos no serà obligatori.

1.- Habitatge
2.- Residencial

En tots els casos es permetrà que la planta del primer pis es destini a un ús diferent al d’habitatge, sempre

3.- Hoteler

que aquest sigui ell mateix ús que es desenvolupi en la planta baixa i que l'accés sigui per aquesta.

5.- Oficines

S’exceptua l’ús de restauració.

7.- Sanitari-Assistencial
9.- Educatiu

SUBSECCIÓ SEGONA. ILLES TANCADES (CLAU 11)

10.- Cultural

...

11.- Religiós

L’art. 106 Condicions d’ús.

12.- Restauració

Estan permesos tots els usos especificats a les presents normes amb excepció de l’industrial, el qual només

15.- Esportiu.

s’admet els núm. 6.1 i 6.5.

SUBZONA 10b NUCLI ORIGINAL DEL POBLE NOU

Serà obligatòria la construcció d’aparcament interior d’acord a aquestes normes.

...
L’art. 96 Condicions d’ús.
S’admeten els següents:

Els edificis d’aquesta zona dels quals el front mínim a vial sigui de longitud menor o igual a 5m seran
obligatòriament unifamiliars.

1.1. Habitatge unifamiliar
3. Hoteler

S’admeten els següents:

4. Comercial

1.- Habitatge

5. Oficines

2.- Residencial

6.5. Magatzem

3.- Hoteler

12. Restauració

4.- Comercial
5.- Oficines

En tots els casos es permetrà que la planta del primer pis es destini a un ús diferent al d’habitatge, sempre

6.1.- Indústria integrada

que aquest sigui ell mateix ús que es desenvolupi en la planta baixa i que l'accés sigui per aquesta.

6.5.- Magatzem

S’exceptua l’ús de restauració.

7.- Sanitari-Assistencial
(només el de dispensari, consultori i ambulatori)

Veure esquemes reguladors que estan definits en l’annex num. 1. Esquemes d’alçades reguladores.

9.- Educatiu
10.- Cultural

SUBZONA 10c AMPLIACIÓ DE POBLE NOU

11.- Religiós

...

12.- Restauració

L’art. 99 Condicions d’ús.

14.- Recreatiu del joc.
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S’admeten els següents:

15.- Esportiu

1.1. Habitatge unifamiliar, 3. Hoteler, 4. Comercial, 6.5. Magatzem, 5. Oficines,

16.- Aparcament.
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SUBZONA 12a1. FAVARET (UNIFAMILIAR). (Antiga clau 3b del Pla General)

En les plantes pisos s’admeten únicament l’ús residencial.

...
L’art. 110 Condicions d’ús.

S’admeten també els usos públics.

S’admeten l’ús 1.1. d’habitatge unifamiliar i el 16.1. ús d’ aparcament en garatge particular lligat a l’ús
residencial.

En el cas de la parcel·la 3 :
Aquesta comportarà un doble ús.

SUBZONA 12a2. EUCALIPTUS (UNIFAMILIAR). (Antiga clau 3a del Pla General)
...

Mentrestant el centre comercial existent al límit est del sector estigui en funcionament, es destinarà a l’ús

L’art. 112 Condicions d’ús.
S’admeten l’ús 1.1. d’habitatge unifamiliar i el 16.1. ús d’ aparcament en garatge particular lligat a l’ús

d’aparcament de caràcter públic i la seva edificabilitat serà nul·la. Si un dia l’activitat del centre comercial

residencial.

cessés, aquesta parcel·la es destinarà a l’ús residencial.

També estan permesos els usos 12. ús de restauració que comprèn bars, restaurants i similars (antic ús 3.

SUBZONA 13a1. VALLETES (UNIFAMILIAR). (Antiga clau 1 del Pla General)

del Pla General ) i el 4.1. d’ús comercial.

...
L’art. 122 Condicions d’ús.

SUBZONA 12a3. LLIGALLO DE BAIX NORD (UNIFAMILIAR). (Antiga clau RA del Pla General)

S’admeten l’ús 1.1. d’habitatge unifamiliar i l’ús 16.1. d’ aparcament en garatge particular lligat a l’ús

...

residencial.

L’art. 114 Condicions d’ús.
En planta soterrani s’admeten els usos de servei tècnic de l’edifici i el 16.1. ús d’ aparcament en garatge

SUBZONA 13b1. VALLETES (PLURIFAMILIAR). (Antiga clau 2 del Pla General)

particular lligat a l’ús residencial.

...
L’art. 124 Condicions d’ús.

En planta baixa s’admeten tots els usos descrits a les Normes del Pla General d’Ordenació Urbana

S’admeten l’ús 1.3. d’habitatge plurifamiliar i l’ús 16.1. d’aparcament en garatge particular lligat a l’ús

d’Amposta amb els núm., 1.1. ús d’habitatge unifamiliar, 5. ús d’oficines, 7.1. i 7.2. ús sanitari-

residencial. No s’admet la ubicació del garatge en la zona de 3 m de separació de l’edificació.

assistencial, 9. ús educatiu,10. ús cultural.
També estan permesos els usos 12. ús de restauració que comprèn bars, restaurants i similars (antic ús 3
del Pla General ) i el 4.1. d’ús comercial, 5. ús d’oficines, 7.1. i 7.2. ús sanitari-assistencial, 9. ús educatiu i

En les plantes pisos s’admeten l’ús residencial, de caràcter unifamiliar.

10. ús cultural.
No s’admeten edificis auxiliars.
SUBZONA 13b2.1 LLIGALLO DEL BAIX NORD (Antiga clau RM1 del Pla General)
SUBZONA 12b1. EUCALIPTUS (PLURIFAMILIAR). (Antiga clau 3b del Pla General)

...

...

L’art. 126 Condicions d’ús.
En planta soterrani s’admeten els usos de servei tècnic de l’edifici i el 16.1. ús d’ aparcament en garatge

L’art. 116 Condicions d’ús.
S’admeten l’ús 1.1. d’habitatge unifamiliar i 1.3. d’habitatge plurifamiliar i, el 16.1. ús d’ aparcament en

particular lligat a l’ús residencial.

garatge particular lligat a l’ús residencial.

En planta baixa s’admeten tots els usos descrits a les Normes del Pla General d’Ordenació Urbana
d’Amposta amb els núm.., 1. ús residencial, 4. ús comercial, 5. ús d’oficines, 7.1. i 7.2. ús sanitari-

També estan permesos els usos 12. ús de restauració que comprèn bars, restaurants i similars (antic ús 3.

assistencial, 9. ús educatiu, 10. ús cultural, 12. ús de restauració.

del Pla General ) i el 4.1. d’ús comercial.

En les plantes pisos s’admeten els usos residencials, tant 1.1. de caràcter unifamiliar com 1.3. de caràcter
plurifamiliar.

SUBZONA 12b2. LLIGALLO DE BAIX NORD (PLURIFAMILIAR). (Antigues claus RBA i RB del Pla
S’accepten també els usos públics.

General)
...
L’art. 118 Condicions d’ús.
En el cas de la parcel·la 1 i 2 :

SUBZONA 13b2.2 LLIGALLO DEL BAIX NORD (Antiga clau RM del Pla General)
...
L’art. 128 Condicions d’ús.

En planta soterrani s’admeten els usos de servei tècnic de l’edifici i el 16.1. ús d’aparcament en garatge

En planta soterrani s’admeten els usos de servei tècnic de l’edifici i el 16.1. ús d’ aparcament en garatge

particular lligat a l’ús residencial o de comerç.

particular lligat a l’ús residencial.

En planta baixa s’admeten els usos 4.1. i 4.2. ús comercial i el 1. ús residencial.
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En planta baixa s’admeten tots els usos descrits a les Normes del Pla General d’Ordenació Urbana

Proposta

d’Amposta amb els núm.., 1. ús residencial, 4. ús comercial, 5. ús d’oficines, 7.1. i 7.2. ús sanitariassistencial, 9. ús educatiu, 10. ús cultural, 12. ús de restauració.
En les plantes pisos s’admeten els usos residencials, tant 1.1. de caràcter unifamiliar com 1.3. de caràcter

Per tot el que s’ha exposat anteriorment es proposa:

plurifamiliar.
S’accepten també els usos públics.



Incloure aquest nou ús als articles de condicions d’ús de les subzones residencials, el qual
implica canviar el redactat dels articles mencionats anteriorment per els nous redactats

SUBZONA 14a. AVINGUDA SANTA BÀRBARA – CARMELITES MISSIONERES TERESIANES. (Antiga clau 2
de la Modificació Puntual)

següents :
…..

...
L’art. 132 Condicions d’ús.
S’admeten l’ús d’habitatge plurifamiliar (ús 1.3, d’acord amb l’art. 341), l’ús de comercial (ús 4, d’acord
amb l’art. 341), l’ús d’oficines (ús 5, d’acord amb l’art. 341) i l’ús d’aparcament (ús 16, d’acord amb l’art.
341).
Es permetrà l’ús d’habitatge a la planta baixa sempre que s’utilitzin solucions arquitectòniques que
garanteixin la intimitat dels habitatges situats en aquest nivell.

SUBZONA 10a ANTIC NUCLI D’AMPOSTA
...
L’art. 93 Condicions d’ús.
S’admeten els següents:
1.- Habitatge
2.- Residencial
3.- Hoteler
4.- Comercial
5.- Oficines

Tramitació

6.1.- Indústria integrada
6.5.- Magatzem

En data 19 de desembre de 2011 i amb número de registre 15.869, té entrada al registre general de

7.- Sanitari-Assistencial

l’Ajuntament l’informe previ en sentit favorable, d’acord amb allò previst a l’article 99.2 del Text

9.- Educatiu

Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, corresponent a la tramitació de la proposta de modificació

10.- Cultural

puntual del POUM número 028.
En data 27 de desembre de 2011, el Ple de la Corporació adopta l’acord d’aprovar inicialment la
modificació puntual del POUM número 028.

11.- Religiós
12.- Restauració
15.- Esportiu.

En data 12 de gener de 2012 es publica al B.O.P. l’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual

Serà obligatòria la construcció d’aparcament interior en el cas de que es construeixin més de

del POUM número 028 i s’inicia el tràmit d’informació pública.

sis habitatges en una parcel·la. En els restants casos no serà obligatori.

No consta al redactor d’aquesta document la sol·licitud d’informe a cap organisme sectorial en el
tràmit de l’expedient.

A la planta baixa tots els usos estan permesos .

Transcorregut el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial de la proposta de modificació
puntual 028, no consta al redactor d’aquesta document l’existència d’al·legacions a la proposta.
Es per això que aquest document no altera el document aprovat inicialment.

En les plantes pis s’admeten els següents usos:
1.- Habitatge
2.- Residencial
3.- Hoteler
5.- Oficines

Consideracions

7.- Sanitari-Assistencial
9.- Educatiu

Atenent les actuals necessitats d’estalvi i d’eficiència energètica, s’ha considerat l’oportunitat des de

10.- Cultural

l’Ajuntament d’Amposta de seguir un model energètic sostenible afavorint l’ús de les energies

11.- Religiós

renovables. Per aquest motiu es vol incloure l’ús 24 a les claus 10a, 10b, 10c, 10d, 11, 12a1, 12a2,
12a3, 12b1, 12b2, 13a1, 13b1, 13b2.1, 12b2.2 i 14a, de les Normes urbanístiques del POUM
d’Amposta, el qual permet la instal·lació d’aparells per a la generació d’energia elèctrica a partir de
energies renovables.
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12.- Restauració
15.- Esportiu.
En planta coberta s’admet l’ús 24. Ús de generació d’energia elèctrica a partir
d’energia renovable.

28ena modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Amposta
Inclusió de l’ús número 24, Generació d’energia elèctrica mitjançant energies renovables, a les Zones del POUM amb ús residencial.

En tots els casos es permetrà que la planta del primer pis es destini a un ús diferent al
SUBZONA 10b NUCLI ORIGINAL DEL POBLE NOU

d’habitatge, sempre que aquest sigui ell mateix ús que es desenvolupi en la planta baixa i que

...

l'accés sigui per aquesta. S’exceptua l’ús de restauració.

L’art. 96 Condicions d’ús.
S’admeten els següents:

En planta coberta s’admet l’ús 24. Ús de generació d’energia elèctrica a partir

1.1. Habitatge unifamiliar

d’energia renovable.

3. Hoteler
4. Comercial

SUBSECCIÓ SEGONA. ILLES TANCADES (CLAU 11)

5. Oficines

...

6.5. Magatzem

L’art. 106 Condicions d’ús.

12. Restauració

Estan permesos tots els usos especificats a les presents normes amb excepció de l’industrial, el
qual només s’admet els núm. 6.1 i 6.5.

En tots els casos es permetrà que la planta del primer pis es destini a un ús diferent al
d’habitatge, sempre que aquest sigui ell mateix ús que es desenvolupi en la planta baixa i que

Serà obligatòria la construcció d’aparcament interior d’acord a aquestes normes.

l'accés sigui per aquesta. S’exceptua l’ús de restauració.
Els edificis d’aquesta zona dels quals el front mínim a vial sigui de longitud menor o igual a 5m
En planta coberta s’admet l’ús 24. Ús de generació d’energia elèctrica a partir

seran obligatòriament unifamiliars.

d’energia renovable.
S’admeten els següents:
Veure esquemes reguladors que estan definits en l’annex num. 1. Esquemes d’alçades

1.- Habitatge

reguladores.

2.- Residencial
3.- Hoteler

SUBZONA 10c AMPLIACIÓ DE POBLE NOU

4.- Comercial

...

5.- Oficines

L’art. 99 Condicions d’ús.

6.1.- Indústria integrada

S’admeten els següents:

6.5.- Magatzem

1.1. Habitatge unifamiliar, 3. Hoteler, 4. Comercial, 6.5. Magatzem, 5. Oficines,

7.- Sanitari-Assistencial

12. Restauració.

(només el de dispensari, consultori i ambulatori)
9.- Educatiu

En tots els casos es permetrà que la planta del primer pis es destini a un ús diferent al

10.- Cultural

d’habitatge, sempre que aquest sigui ell mateix ús que es desenvolupi en la planta baixa i que

11.- Religiós

l'accés sigui per aquesta. S’exceptua l’ús de restauració.

12.- Restauració
14.- Recreatiu del joc.

En planta coberta s’admet l’ús 24. Ús de generació d’energia elèctrica a partir

15.- Esportiu

d’energia renovable.

16.- Aparcament.

SUBZONA 10d BALADA

En planta coberta s’admet l’ús 24. Ús de generació d’energia elèctrica a partir

...

d’energia renovable.

L’art. 102 Condicions d’ús.
S’admeten els següents:

SUBZONA 12a1. FAVARET (UNIFAMILIAR). (Antiga clau 3b del Pla General)

1.- Habitatge, 2.- Residencial, 3.- Hoteler, 4.- Comercial, 5.- Oficines, 6.1.- Indústria

...

integrada, 6.5.- Magatzem, 7.- Sanitari-Assistencial, 9.- Educatiu, 10.- Cultural, 11.- Religiós,

L’art. 110 Condicions d’ús.

12.- Restauració, 15.- Esportiu

S’admeten l’ús 1.1. d’habitatge unifamiliar i el 16.1. ús d’ aparcament en garatge particular
lligat a l’ús residencial.

Serà obligatòria la construcció d’aparcament interior en el cas de que es construeixin quatre o
més habitatges en una parcel·la. En els restants casos no serà obligatori.

En planta coberta s’admet l’ús 24. Ús de generació d’energia elèctrica a partir
d’energia renovable.
SUBZONA 12a2. EUCALIPTUS (UNIFAMILIAR). (Antiga clau 3a del Pla General)
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...

En planta baixa s’admeten els usos 4.1. i 4.2. ús comercial i el 1. ús residencial.

L’art. 112 Condicions d’ús.
S’admeten l’ús 1.1. d’habitatge unifamiliar i el 16.1. ús d’ aparcament en garatge particular

En les plantes pisos s’admeten únicament l’ús residencial.

lligat a l’ús residencial.
En planta coberta s’admet l’ús 24. Ús de generació d’energia elèctrica a partir
També estan permesos els usos 12. ús de restauració que comprèn bars, restaurants i similars

d’energia renovable.

(antic ús 3. del Pla General ) i el 4.1. d’ús comercial.
S’admeten també els usos públics.
En planta coberta s’admet l’ús 24. Ús de generació d’energia elèctrica a partir
d’energia renovable.

En el cas de la parcel·la 3 :
Aquesta comportarà un doble ús.

SUBZONA 12a3. LLIGALLO DE BAIX NORD (UNIFAMILIAR). (Antiga clau RA del Pla General)
...

Mentrestant el centre comercial existent al límit est del sector estigui en funcionament, es

L’art. 114 Condicions d’ús.
En planta soterrani s’admeten els usos de servei tècnic de l’edifici i el 16.1. ús d’ aparcament

destinarà a l’ús d’aparcament de caràcter públic i la seva edificabilitat serà nul·la. Si un dia

en garatge particular lligat a l’ús residencial.

l’activitat del centre comercial cessés, aquesta parcel·la es destinarà a l’ús residencial.

En planta baixa s’admeten tots els usos descrits a les Normes del Pla General d’Ordenació

En planta coberta s’admet l’ús 24. Ús de generació d’energia elèctrica a partir

Urbana d’Amposta amb els núm., 1.1. ús d’habitatge unifamiliar, 5. ús d’oficines, 7.1. i 7.2. ús

d’energia renovable.

sanitari-assistencial, 9. ús educatiu,10. ús cultural.
SUBZONA 13a1. VALLETES (UNIFAMILIAR). (Antiga clau 1 del Pla General)
En les plantes pisos s’admeten l’ús residencial, de caràcter unifamiliar.

...
L’art. 122 Condicions d’ús.
S’admeten l’ús 1.1. d’habitatge unifamiliar i l’ús 16.1. d’ aparcament en garatge particular

No s’admeten edificis auxiliars.

lligat a l’ús residencial.
En planta coberta s’admet l’ús 24. Ús de generació d’energia elèctrica a partir
En planta coberta s’admet l’ús 24. Ús de generació d’energia elèctrica a partir

d’energia renovable.

d’energia renovable.
SUBZONA 12b1. EUCALIPTUS (PLURIFAMILIAR). (Antiga clau 3b del Pla General)
SUBZONA 13b1. VALLETES (PLURIFAMILIAR). (Antiga clau 2 del Pla General)

...
L’art. 116 Condicions d’ús.
S’admeten l’ús 1.1. d’habitatge unifamiliar i 1.3. d’habitatge plurifamiliar i, el 16.1. ús d’

...
L’art. 124 Condicions d’ús.
S’admeten l’ús 1.3. d’habitatge plurifamiliar i l’ús 16.1. d’aparcament en garatge particular

aparcament en garatge particular lligat a l’ús residencial.

lligat a l’ús residencial. No s’admet la ubicació del garatge en la zona de 3 m de separació de
l’edificació.

També estan permesos els usos 12. ús de restauració que comprèn bars, restaurants i similars
(antic ús 3. del Pla General ) i el 4.1. d’ús comercial.

També estan permesos els usos 12. ús de restauració que comprèn bars, restaurants i similars
En planta coberta s’admet l’ús 24. Ús de generació d’energia elèctrica a partir

(antic ús 3 del Pla General ) i el 4.1. d’ús comercial, 5. ús d’oficines, 7.1. i 7.2. ús sanitari-

d’energia renovable.

assistencial, 9. ús educatiu i 10. ús cultural.

SUBZONA 12b2. LLIGALLO DE BAIX NORD (PLURIFAMILIAR). (Antigues claus RBA i RB del

En planta coberta s’admet l’ús 24. Ús de generació d’energia elèctrica a partir

Pla General)

d’energia renovable.

...
L’art. 118 Condicions d’ús.
En el cas de la parcel·la 1 i 2 :

SUBZONA 13b2.1 LLIGALLO DEL BAIX NORD (Antiga clau RM1 del Pla General)
...
L’art. 126 Condicions d’ús.
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En planta soterrani s’admeten els usos de servei tècnic de l’edifici i el 16.1. ús d’aparcament en

En planta soterrani s’admeten els usos de servei tècnic de l’edifici i el 16.1. ús d’ aparcament

garatge particular lligat a l’ús residencial o de comerç.

en garatge particular lligat a l’ús residencial.
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