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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EDICTE de 13 de setembre de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de
l'Ebre referent al municipi d'Amposta.
La Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, en la sessió de 13 de juliol de 2017, va adoptar,
entre d'altres, l'acord la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

Exp.: 2017 / 063762 / E
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 46, inclusió BCIL en el catàleg de patrimoni
històric, al terme municipal d'Amposta.

Vista la proposta dels Serveis Tècnics, i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, la Comissió Territorial
d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre acorda:
-1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 46, inclusió BCIL en
el catàleg de patrimoni històric, d'Amposta, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, amb les incorporacions
d'ofici següents:
- 1.1 Es completa la fitxa del Catàleg HA.b.040 amb les consideracions de l'informe del Departament de
Cultura de 3.7.2017.
- 1.2 Es corregeixen els plànols d'ordenació de manera que la nova qualificació de zona antic convent-escola
de les Carmelites Terciàries (clau 14b) inclogui únicament les parcel·les vinculades amb l'antic convent o que
siguin de la mateixa propietat.
- 1.3 Es completen els plànols d'informació amb un plànol de planejament vigent i amb un plànol
d'emplaçament.
-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l'efecte de la seva executivitat
immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost.
-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, o publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què
s'entengui rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l'expedient
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L'expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, als locals de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, plaça de Gerard Vergés, núm. 1, Tortosa (CP-43500), de 9:30 h a 13:30
h, de dilluns a divendres feiners.
S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d'autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós
de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:
http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2017/63762/E&set-locale=ca

Tortosa, 13 de setembre de 2017

Teresa Carbó Espuny
Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre

Annex
Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 46, inclusió BCIL en el
catàleg de patrimoni històric, d'Amposta.

(Vegeu la imatge al final del document)
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Annex
Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística
municipal 46, inclusió BCIL en el catàleg de patrimoni històric, d’Amposta.
TÍTOL II, RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
SUBSECCIÓ CINQUENA. ZONA D’ORDENACIÓ DE VOLUMS (clau 14)
...
Article
130 Sistema d’ordenació
S’aplica el tipus d’ordenació d’edificació ordenada per definició volumètrica.
Es distingeixen dos subzones :
Subzona 14a. Avinguda Santa Bàrbara - Carmelites Missioneres Teresianes
Subzona 14b. Antic convent - escola de les Carmelites Terciàries
També implica la creació de dos nous articles, el 132bis i el 132tris de la
Normativa urbanística del
POUM, amb el següent redactat:
TÍTOL II, RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
SUBSECCIÓ CINQUENA. ZONA D’ORDENACIÓ DE VOLUMS (clau 14)
...
SUBZONA 14b. Antic convent de les Monges Carmelites Terciàries
Article 132bis
Condicions d'edificació
- Parcel·la mínima: 1.400 m²
- Façana mínima parcel·la: 25 m
- Alineacions: Segons volumetria específica
- Índex d’edificabilitat net : Establert per gàlibs.
- Ocupació màxima de l’edificació: Grafiada en plànols d’ordenació OR4
- Nombre de plantes màxim: PB+2P
- Alçada màxima: 11,90 m
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- Separació a vials: Alineació de vial (carrer Tarragona)
- Separació a veïns: Grafiada en plànols d’ordenació OR4
Article 132tris
Condicions d’ús.
S’admeten els usos següents:
2. Residencial
3. Hoteler
5. Oficines
9. Educatiu
10. Cultural
12. Restauració
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