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1. Antecedents
Tramitació:
En data 29 d’abril de 2019 el Ple de l’Ajuntament d’Amposta va aprovar inicialment.
En data 11 de juliol, el Ple de l’Ajuntament d’Amposta va aprovar provisionalment.
En data 24 d’octubre la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre acorda aprovar
definitivament la modificació supeditant la publicació al DOGC d’aquesta a la presentació d’un
text refós, verificat pel Ple de la corporació que incorpori les prescripcions següents:
1. Completar el document amb el càlcul de l’increment d’aprofitament urbanístic derivat de
la modificació i establir el deure de cessió del 15% d’aquest increment.
2. Incloure les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en
format editable de tractament de textos en compliemtn de la llei d’urbanisme, el
reglament d’urbanisme i la ordre PTO/343/2005.
S’afegeix el punt 3.2 de la memòria justificativa per tal de donar compliment a la prescripció 1.

2. Memòria descriptiva
2.1. Delimitació de l’àmbit de la proposta
L’àmbit objecte de la present Modificació puntual del POUM, es defineix gràficament en els
plànols d’informació i d’ordenació i en el gràfic que s’adjunta.

Ortofoto de l’Institut Cartogràfi i Geològic de Catalunya
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Aquest àmbit comprèn bàsicament el sòl privat situat a la plaça Jardí número 8 del Poble Nou del
Delta, amb una superfície total de l’àmbit de 666m² i ocupat parcialment per una edificació amb
activitat de restauració.
La modificació limita al nord amb la plaça Jardí i el carrer Major, a oest amb el carrer de la Cinta, a
sud amb una propietat privada i a est amb una propietat privada i la plaça Jardí.
2.2. Promotor, iniciativa i redactor
La Modificació puntual del POUM d’Amposta número 53, és una operació d’iniciativa pública,
quant a que és una figura de planejament general, tal com estableix el Text refós de la Llei
d’Urbanisme DL 1/2010, de 3 d’agost i el seu Reglament.
A tals efectes, el promotor és l’Ajuntament d’Amposta, amb seu a la Plaça de l’Ajuntament núm. 3
i 4 i codi postal 43.870.
El tècnic redactor del document és l’arquitecta dels Serveis tècnics municipals Mercè Lavega
Benet.
2.3. Estructura de la propietat
D’acord amb la informació de que es disposa, el 100% de l’àmbit és de titularitat privada. Els
propietaris inclosos en la present modificació, es relacionen en el quadre següent:
Superfície d’acord cadastre Perc.
Parc.

Propietari

Referència cadastral

1

Comunidad regantes

4421401CF0042A0001YT

m²

%
100

S’incorpora, com a documentació annexa, informació cadastral de la situació actual i anterior.
La relació registral dels titulars i altres propietaris de drets es relacionen en el quadre següent:
Parc. Propietari
1

Referència cadastral

Dades registrals

Superfícies registrals

Comunidad de regantes de

Finca 25.396/A, foli 110, tom

Villafranco del Delta

2.994, llibre 269

4421401CF0042A0001YT

625m²

S’incorpora, com a documentació annexa, la certificació amb l’historial registral de les finques
que configuren l’àmbit.
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2.4. Marc legal aplicable
2.4.1. Planejament d’àmbit general
L’actual marc legal en matèria urbanística a Catalunya està conformat pel Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i pel Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
La modificació puntual objecte d’aquest expedient s’efectua en base a l’article 96 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme. L’article
mencionat estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament
urbanístic queda subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la seva formació.
La seva tramitació s’ajusta al procediment establert a l’article 85 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, i en general als articles que en són d’aplicació del Capítol II, Formulació i tramitació
de les figures de planejament urbanístic, del Títol Tercer de la mateixa Llei.
D’altra banda, serà d’aplicació allò establert al mateix article 96 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, apartat c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un
increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la
transformació dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats que estableixen els articles
99 i 100 i l’article 97, quan a la seva justificació tant escrita com gràfica.
2.4.2. Planejament territorial
Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre (PTPTE), aprovat definitivament pel Govern de la
Generalitat el 27 de juliol de 2010.
2.5. Planejament vigent
2.5.1. Pla d’Ordenació Urbanístic municipal d’Amposta
Pla d’ordenació urbanística municipal d’Amposta (POUM) aprovat definitivament el 26 de
gener de 2007 i publicat al DOGC número 5052 de 21 de gener de 2008.
D’acord amb els plànols d’ordenació i les Normes urbanístiques del POUM d’Amposta, el règim
urbanístic dels terrenys en l’àmbit de la modificació és el següent:


D’acord amb el plànol OR.04, l’edificació de l’àmbit a modificar està classificada de sòl
urbà consolidat i qualificat amb clau 3f, Sistema d’equipaments comunitaris,
Equipaments culturals. Pel que fa a la qualificació de la zona del pati, lliure d’edificació,
aquesta presta a confusió, donat que en el mateix plànol d’ordenació detall OR.04, no hi
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ha qualificació, ara bé, en el plànol d’ordenació i gestió, OR.03, té el codi de color que la
clau 10b.


D’acord amb l’article 9. Interpretació, de les Normes urbanístiques del POUM les
determinacions gràfiques que prevalen són les dels plànols amb major detall o escala
més gran, és a dir, aquells en què la definició de les determinacions sigui més acurada.

Part del plànol OR.04. ORDENACIÓ DETALL

Part del plànol OR.03. QUALIFICACIÓ, ORDENACIÓ I GESTIÓ



D’acord amb el plànol IN.07. Patrimoni històric, artístic i arquitectònic, l’àmbit a modificar
està inclòs en el bé d’interès local (BECIL) HA-b-2, Poble Nou del Delta, del Catàleg del
patrimoni històric, artístic i arquitectònic del POUM d’Amposta.
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Part del plànol IN.07. PATRIMONI HISTÒRIC, ARTÍSTIC I ARQUITECTÒNIC



D’acord amb les Normes urbanístiques del POUM d’Amposta i les posteriors
modificacions, els diferents articles que són d’aplicació en l’àmbit objecte de modificació
o estan afectats per la modificació que es proposa són:
....

SECCIÓ TERCERA. SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS (CLAU 3) I SISTEMES TÈCNICS (Clau 4)
Art. 289. Sistema d’equipaments (Clau 3).Definició, identificació i tipus

1

1. El sistema d’equipaments comunitaris inclou els sòls que es destinen a usos públics col·lectius o comunitaris i a
dotacions d’interès públic o social necessaris en funció de les característiques socioeconòmiques de la població.
2. Els sòls per a equipaments i dotacions comunitàries, segons llur destinació, es classifiquen en:
Equipaments educatius. (Clau 3a)
Centres docents, públics o privats i annexos esportius.
Equipaments religiosos. (Clau 3b)
Temples, centres religiosos.
Equipaments esportius. (Clau 3c)
Centres i parcs esportius d’interès públic, de titularitat pública o privada.
Equipaments sanitaris. (Clau 3d)
Centres sanitaris públics o privats.
Equipaments de serveis socials. (Clau 3e)
Centres assistencials i geriàtrics, residències de gent gran, gent jove i de col·lectius específics amb dificultats, públics o
privats, i allotjaments tutelats de titularitat pública, d’interès públic o social.
Equipaments de serveis socials (clau 3e.1)
Centres assistencials i geriàtrics, residències de gent gran, gent jove i de col·lectius específics amb dificultats, públics o
privats, i allotjaments tutelats de titularitat pública, d’interès públic o social.
Paràmetres d’ordenació recollits a l’apartat 10 de l’article 291

1

Dogc núm. 7091 – 4.4.2016
Exp.: 2015 / 058826 / E Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 39, incorporació del servei de cuina a l'article 289,
al terme municipal d'Amposta
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Equipaments culturals. (Clau 3f)
Museus, espais i infraestructures culturals, cases de cultura, sales d’exposicions, biblioteques i sales de reunions
d’interès cultural públic, social i comunitari, i annexos esportius i recreatius.
Equipaments administratius. (Clau 3g)
Centres o edificis per a serveis de l’Administració pública, serveis de seguretat, bombers i militars i altres d’interès
públic.
Altres equipaments. (Clau 3h)
(Incorporació d’ofici Acord CUTE 10.2.2016)
Equipaments de tipus divers destinats entre d’altres a: espais firals, cementiri, escorxadors, mercats i altres centres
d’abast sempre de titularitat pública del sòl, bé que de possible gestió privada.
Equipaments sense ús específic. (Clau 3i)
Equipaments els quals no han sigut destinats a un ús concret. Aquest ús serà definit en el moment que es produeixin
les necessitats socials que determinin la funció que ha de oferir l’equipament, destinant-se a un dels usos definits a
aquest article.
Estació de mercaderies urbana. (Clau 3j)
Equipament o centre destinat a l’intercanvi, distribució i transport de mercderies.
Centre de Serveis Turístics. (Clau 3k)
Centres d’informació, difusió i documentació del municipi, d’interès social i públic.
Equipaments civics. (Clau 3l)
Centres d’esbarjo i reunions d’interès públic, de titularitat pública o privada.
Equipaments ambientals. (Clau 3m)
Instal.lacions i edificis destinats a serveis ambientals tals com deixelleries, plantes de reciclatge de residus, depuració
d’aigües, recera i interpretació de la natura.
Equipaments de transports (clau 3n)
Prescripció d’ofici: Acord CUTE 5.2.2015 Estació d’autobusos, ...
3. S’admetran serveis de cuina destinats al propi equipament o a altres equipaments. (Incorporació d’ofici Acord
CUTE 10.2.2016)
Art. 290. Sistema d’equipaments .Titularitat i règim urbanístic
1. En sòls que el present Pla o planejament que el desenvolupi qualifica com a sistema d’equipaments comunitaris
amb un ús assignat, tant generals com locals, seran de titularitat pública. El Sòl previst per a nous equipaments
serà preferentment de titularitat pública, si bé la titularitat podrà ser privada quan ho sigui la destinació fixada
per mitjà d’un Pla Especial i no es prevegi en els programes d’actuació municipal la seva execució dins dels cinc
anys següents a l’aprovació del Pla Especial.
2. No obstant el que s’estableix al punt primer d’aquest article, els equipaments privats existents abans de l’entrada
en vigor d’aquest Pla d’Ordenació, siguin generals o locals, conservaran la seva titularitat privada sempre i quan
puguin acreditar que venen realitzant la seva activitat privada conforme a l’ús dominant pel qual aquest Pla ha
qualificat el sòl o l’edificació, abans de la data esmentada.
3. En cas que es produeixi el cessament definitiu o el canvi de l’ús dominant, l’Admininistració podrà adquirir el sòl o
l’edificació, actuant aquesta qualificació com a títol suficient per la declaració d’utilitat pública i necessitat
d’ocupació als efectes de la seva expropiació. La legitimació de l’expropiació de sòls qualificats d’equipaments que
siguin de titularitat privada requerirà la prèvia assignació d’un ús concret i la justificació de la necessitat de la
titularitat pública mitjançant un pla especial.
4. La titularitat pública dels equipaments no exclou la possibilitat de la concessió del domini públic quan aquesta
forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa de l’equipament, i dels objectius d’aquest Pla.
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Art. 291. Condicions d’ordenació i ús i del sistema d’equipaments

2

1. Els sòls reservats per a nous equipaments vindran destinats preferentment a l’ús característic que defineix el Pla,
si be aquest ús podrà variar-se en cas que es justifiqui la necessitat de la seva nova destinació. L’ús característic
dels equipaments podrà compatibilitzar-se amb altres usos d’equipament que es podran desenvolupar dins del
mateix àmbit, sempre i quant vingui convenientment justificada la compatibilitat entre ambdós i l’oportunitat de
la seva barreja.
2. Per la mutació del tipus d’equipament privat s’haurà de sol·licitar l’autorització per al canvi de l’ús preferent per
part de l’òrgan municipal competent, la qual podrà denegar aquest canvi quan la permanència del servei que
s’exercita ho justifiqui, per tal d’evitar l’acreixement de dèficits urbanístics.
3. Amb aquesta finalitat o amb altres concordants, l’òrgan municipal competent podrà dur a terme el tràmit
d’expropiació en els equipaments privats, dins del termini de cinc anys des del tancament del servei o equipament
que s’hi desenvolupava.
4. En els terrenys corresponents a equipaments existents es permetrà l’activitat d’aparcament, sempre i que no resti
afectada la funció de l’equipament que es desenvolupi. Així mateix, a fi de garantir-ne l’ús públic, en aquells
equipaments destinats a aquest ús, s’haurà de destinar un cinquanta per cent com a mínim, per a places de
rotació, podent destinar-se la resta a pupil·latge. L’espai destinat a aparcament no podrà donar lloc a l’aparició de
finca registral independent.
5. Quan el desenvolupament de l’equipament es refereix a la mateixa destinació que la fixada per aquest Pla, no
serà preceptiva la prèvia formulació d’un Pla Especial llevat dels supòsits establerts en els articles següents. En els
casos de desenvolupament d’iniciativa particular sobre terrenys de titularitat privada caldrà obtenir, no obstant, la
prèvia autorització per part de l’òrgan municipal competent, que podrà produir-se quan aquest no sigui inclòs en
els programes d’actuació municipal en un termini de fins a cinc anys des de la petició.
6. El sòl destinat a la implantació de nous equipaments es podrà utilitzar en superfície per a aparcament de vehicles,
i s’autoritzarà per un termini màxim de cinc anys (5) renovable a instància del titular del sòl i d’acord amb les
previsions de desenvolupament del planejament previst. No donarà dret a indemnització o increment de
valoració en un expedient d’expropiació.
7. El subsòl dels terrenys destinats a equipaments públics de nova creació es podrà destinar a aparcament de
vehicles en règim de concessió administrativa, sempre que es realitzi la cessió prèvia de la totalitat del solar.
L’ocupació del subsòl no sobrepassarà el 50% de l’àmbit d’intervenció, ni comportarà un canvi en la qualificació de
l’equipament.
8. Els sòls per a equipaments dins del sòl urbanitzable, podran ser objecte d’edificació, prèvia ordenació del sòl per
mitjà de Pla Especial, quan no hagin estat ordenats per previ Pla Parcial que determini destinació i ordenació
física, emplaçament dels volums, ocupació, alçàries i separació de les edificacions veïnes, sistematització dels
espais lliures i accés. Seran necessàriament públics quan els assoleixi la cessió gratuïta i obligatòria.
9. Pel que fa referència a les condicions d’edificació els equipaments s’ajustaran al següent:
a.

En sòl urbà, el tipus d’ordenació i les condicions d’edificació correspondran als de la zona de les
que envoltin l’emplaçament de l’equipament, o bé en cas de trobar-se encastat dins una única zona
urbana, regiran els corresponents a aquesta. L’ordenació de l’edificació per als equipaments de
nova construcció i les ampliacions d’altres existents, d’acord amb aquests criteris, vindrà
desenvolupada a través del corresponent projecte d’edificació.

2
Dogc núm. 7520 – 20.12.2017
Exp.: 2017 / 064322 / E Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 47, canvi de qualificació a sistema d'equipaments a
l'àmbit de la planta baixa, dels sòls compresos entre els carrers Sant Roc, Sant Isidre i Travessia de Sant Isidre, al terme municipal
d'Amposta.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM NÚMERO 053

10

b.

c.

Quan per raó de les especials característiques i necessitats funcionals de l’equipament, l’ordenació
segons les condicions de la zona envoltant definida, no resulti adient a aquests, hom podrà
admetre altres tipus d’ordenació referits a àmbits d’equipaments sencers sempre i quan vingui
convenientment resolta l’edificació i els espais envoltants a les condicions d’integració i adequació a
les característiques del seu entorn urbà, i no resultin ultrapassats els índex màxims d’edificabilitat
corresponents a la zona col·lateral més intensa.
En absència d’altres condicions reguladores, o referències d’ordenacions existents a la zona del
voltant, en sòl urbanitzable i en sòl urbà, i sense perjudici del que s’hagi pogut establir per mitjà de
les corresponents figures de planejament, regiran les regles següents amb caràcter genèric:

- Tipus d’ordenació: edificació aïllada, o alternativament, aquell que resulti més adient en relació a les característiques
del seu entorn urbà.
- Alçada màxima: setze metres, que podrà ser ultrapassada excepcionalment quan es justifiqui per les
característiques i finalitats de l’equipament.
- Ocupació màxima en planta baixa: seixanta per cent (60%).
- Intensitat neta d’edificació: un metre quadrat de sostre per un metre quadrat de sòl (1m²t/m²).
- Forma i distribució de l’edificació: la forma i la distribució dels cossos de l’edificació haurà de permetre la
sistematització d’espais a l’interior dels solars per a jardins i patis.
d. Quan dins d’un mateix àmbit de sòl vinguin desenvolupats diferents tipus d’equipaments, aquests
s’hauran d’ajustar als mateixos paràmetres i condicions d’edificació comuns per tot l’àmbit. Quan
per raó de les diferents necessitats funcionals i condicions tipològiques no resulti adient al
manteniment dels mateixos criteris d’edificació per a tots ells, hom redactarà un Pla Especial
d’Ordenació del conjunt de l’àmbit, amb criteris de coherència i adequació a les condicions de
l’entorn.
10. Pel que fa a les condicions d’edificació referents als equipaments amb clau 3e.1 s’ajustaran a les exposades al
punt 9 menys en les regles d’ocupació màxima i intensitat neta que són les següents:
- Ocupació màxima en planta baixa: vuitanta per cent (80%)
- Intensitat neta d’edificació: 1,6 m2st/m2 sòl
11. Pel que fa a les condicions d’edificació referent a l’equipament número 3 amb clau 3d situar entre els carrers
Menéndez Pelayo, Escoles, Jacint Verdaguer i Gran Capità s’ajustaran a les exposades al punt 9 menys en les
regles d’ocupació màxima i intensitat neta que són les següents:
- Ocupació màxima en planta baixa: cent per cent (100%)
- Intensitat neta d’edificació: 5,41 m2st/m2 sòl
12. Pel que fa a les condicions d’edificació referents al nou equipament sanitari número 4 amb clau 3d, el nou CAP,
situat entre els carrers Sebastià Juan Arbó, avinguda Santa Bàrbara i passeig dels Xiprers, s’ajustaran a les
exposades al punt 9 menys en la intensitat que és la següent:
- Intensitat neta d’edificació: 1,20 m2st/m2 sòl
13. Pel que fa a les condicions d’edificació referents al nou equipament administratiu en planta baixa, de l’àmbit amb
referència A, amb la clau 3g. Equipaments administratius, situat entre els carrers Sant Roc, Sant Isidre i travessia
Sant Isidre, s’ajustaran a les exposades al punt 9 menys en el paràmetre d’ocupació màxima, que és el següent:
- Ocupació màxima en planta baixa: cent per cent (100%)
S’exclourà d’aquesta qualificació l’accés, per la planta baixa, a les plantes superiors de l’edifici.
17.10.2017)

(Acord CUTE

14. Pel que fa a les condicions d’edificació referents al nou equipament cultural en planta baixa, de l’àmbit amb
referència B, amb la clau 3f. Equipaments culturals, contigu a l’àmbit A d’equipaments administratius, situat entre
els carrers Sant Roc, Sant Isidre i travessia Sant Isidre, s’ajustaran a les exposades al punt 9 menys en el
paràmetre d’ocupació màxima, que és el següent:
- Ocupació màxima en planta baixa: cent per cent (100%)

....

S’exclourà d’aquesta qualificació l’accés, per la planta baixa, a les plantes superiors de l’edifici.
17.10.2017)

(Acord CUTE

SUBSECCIÓ PRIMERA. NUCLI HISTÒRIC (Clau 10)
Art. 86. Definició
1. Comprèn el centre de la ciutat d’Amposta, nucli de Poble Nou i Balada, i té com objecte la preservació i protecció
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seguint les seves característiques de parcel·lació i d’edificació.
2. En aquesta zona es pretén la conservació de l’estructura urbana i edificatòria i, per tant, aquestes Normes regulen
tant la possible substitució volumètrica d’una edificació antiga, com la preservació dels sectors d’arquitectura
d’interès artístic o típic.
3. Es defineixen les següents zones específiques, que a més de la regulació d’aquesta zona genèrica, tenen unes
condicions particulars:
- Subzona 10a Antic Nucli d’Amposta
- Subzona 10b Nucli de Poble Nou
- Subzona 10c Ampliació de Poble Nou
- Subzona 10d Balada
Art. 87. Sistema d’ordenació
En general el tipus d’ordenació és el d’alineació a vial, excepte els casos específics determinat per cada subzona.
Art. 88. Criteris d’edificació
1. L’edificació seguirà les condicions existents, tant arquitectòniques com tipològiques que garantiran la composició i
la conservació de façanes, les característiques distributives de l’edificació, i el manteniment i protecció de jardins i
patis.
2. En els àmbits en que es produeixin salts d’alçada superiors a una planta o més plantes, podrà redactar-se un Pla
de Millora Urbana (PMU), per ressoldre la gradual transició d’alçada, però sense que això pugui alterar la
edificabilitat total de l’àmbit del PMU.
Art. 89. Condicions d’edificació
1. Les alineacions seran les definides pels plànols de la sèrie de detall d’ordenació i es mantindran encara que hi
hagi reculades preexistents, excepte quan es rectifiquin o modifiquin per Pla Especial.
2. Els murs mitgers al descobert s’hauran d’acabar amb materials de façana. Es prohibeixen els acabaments amb
envà pluvial vist i els revestiments superficials de mal comportament a la intempèrie.
3. Es permeten les reculades en Planta Baixa justificades per raons d’ accessibilitat, amb un màxim d’1 metre, i en el
supòsit de carrers amb una amplada inferior a 6 metres.
4. No s’admet el desdoblament de la PB en PB i altell.
5. Quan es sol.liciti llicència d’obres en un emplaçament que pugui afectar algun dels jaciments arqueològics
s’informarà al departament de cultura de la Generalitat i es requerirà un informe tècnic d’incidència de les obres
sobre les restes.
6. En casos en que al mateix àmbit existeixi un edifici catalogat, es sol·licitarà preceptivament un informe als serveis
tècnics municipals sobre condicions addicionals que es puguin establir cas per la millor protecció d’aquell i la
correcta integració en l’entorn. Aquest informe serà vinculant i es corroborarà el seu compliment amb l’informe
favorable que emetin els serveis tècnics municipals a la presentació d’un avantprojecte previ a la sol·licitud
definitiva de llicència. Aquest procediment s’estableix sens perjudici dels informes preceptius i actuacions que
requereixin les administracions competents.
Art. 90. Condicions de composició
1. Les edificacions es projectaran seguint les característiques formals de les existents, conservant llur tipologia, amb
disposició dels buits, no com a resultant del procés constructiu de l’ús intern, sinó de condicions de composició de
la façana, i mantenint els ritmes de les obertures justificant-los pels emprats a les edificacions contigües.
2. L’aspecte exterior dels edificis, tant pel que fa als elements constructius com decoratius o informatius, haurà de
guardar relació amb l’entorn, seguint les normes tradicionals de composició i prohibint-se els materials o
imitacions que desentonin i que no s’adaptin al caràcter del sector.
3. Tractament:
-En les obres de reforma, el tractament de material i color en les plantes baixes serà similar al de la resta de l’edifici,
no permetent-se aplacats que desvirtuïn els materials que eren característics de l’edifici original.
-En el cas que això representa una alteració substancial del tractament de textura i color en els paraments de la
planta baixa, s’haurà de tractar la totalitat de la façana amb el mateix tipus d’acabat.
4. Elements tècnics de les instal·lacions
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a) Els elements tècnics de les instal·lacions (aparells d’aire condicionat, antenes parabòliques i similars) no seran
visibles des del carrer i no produiran molèsties (aigua, aire calent, soroll...) als vianants.
b) Tots els elements tècnics que es construeixin, es localitzaran per damunt del nivell de l’últim forjat i es col·locaran
sota el díedre definit per al pendent màxim de la coberta. Les xemeneies podran tenir una alçada màxima de dos
metres per sobre del punt més alt de les cobertes veïnes, en els casos excepcionals en què aquestes siguin terrats.
c) Es podran admetre accessos als terrats limitats a l’aplicació i utilització de serveis comuns de aprofitament i
captació d’energia solar. Aquests accessos seran sense cobrir.

SUBZONA 10b NUCLI ORIGINAL DE POBLE NOU
Art. 94. Condicions d’edificació
1. Parcel.la mínima:

300 m2

Queden dispensades del compliment de les condicions mínimes de parcel·la, totes aquelles finques inscrites al
registre de la propietat amb anterioritat a l’entrada en vigor del Pla aprovat el 17 de juliol de 1985, i aquelles
provinents de la parcel·lació original del poblat de colonització. No s’admeten noves parcel·lacions (Veure annex
núm.4).
2. Alçada reguladora:

PB + 1P (6,70 m)

3. Fondària màxima edificable i ocupació:
S’estableixen com a condicions d’edificació les actualment existents. Es podrà tan sols incrementar el volum en un
40% de la construcció original d’edificació, quan sigui necessari per al desenvolupament dels usos permesos i es
garantitzi la preservació de la estructura tipològica i elements fonamentals de l’edifici, i sempre en cas de rehabilitació
integral del mateix.
La part no ocupada de la parcel·la es destinarà necessàriament a aparcament o jardí.
4. Reculades: No s’admeten.
5. Cossos i elements sortints sobre el carrer:
Es prohibeixen els cossos i els elements sortints en qualsevol cas.
Art. 95. Condicions de composició
1. Coberta:
Obligatòriament s’haurà de disposar de terrat pla. L’alçada màxima de la barana no serà superior a 1,0 m. Per sobre
de la coberta, només s’admetran els elements tècnics de les instal.lacions com xemeneies, antenes i parallamps, i les
baranes de façana i els elements de separació entre terrats, sense sobrepassar 1 metre sobre la coberta.
2. Façana
El tancament exterior de la parcel.la estarà constituït per un mur massís que ocupi la totalitat de la façana (amagui o
no edificació). Aquests mur tindrà una alçada mínima de 2,6 m.
El pla de façana, constituït pel mur de tancament esmentat al punt anterior més la façana de la planta pis, cas
d’haver-ni, es podrà obrir mitjançant portes o finestres amb una superfície total màxima del 35%. En qualsevol cas,
cap obertura podrà excedir de 5 m2 de superfície.
L’acabat exterior de tanques i façanes així com de les mitgeres que resultin es farà amb un arrebossat de morter i es
pintarà de color blanc.
La solució constructiva de l’entrega de la coberta amb el pla de façana es resoldrà sense generar elements volats
sobre el carrer. Es podrà autoritzar la formació d’un element superior a manera de cornisa segons l’existent a les
edificacions del nucli original del Poble Nou.
Art. 96. Condicions d’ús 3
S’admeten els següents:
1. Habitatge
1.1En edifici unifamiliar

3

Dogc núm. 6267 – 4.12.2012
Exp.: 2011 / 046227 / E Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, número 29 consistent en la creació de nous usos generals i
específics, reclassificació d’aquests i inclusió dels nous usos a les zones del POUM, al terme municipal d’Amposta.
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2. Residencial
2.2Residencial especial
3. Hoteler
4. Comercial
5. Oficines
6. Ús industrial
6.5 Magatzem
12. Restauració
17. Administratiu
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 el mateix ús que es desplegui en la planta baixa i que l’accés sigui per aquesta. S’exceptua l’ús de
restauració.
En la planta coberta s’admeten els usos 24. Ús de generació d’energia elèctrica a partir d’energia renovable i 27. Ús
infraestructures de telecomunicacions.
Veure esquemes reguladors que estan definits en l’annex núm. 1. Esquemes d’alçades reguladores.
...

2.5.2. Dades bàsiques del planejament urbanístic vigent
TOTAL

POUM VIGENT

%

EQUIPAMENTS
3f

250m²

37,54

ALTRES (sense qualificació)

416m²

62,46

ÀMBIT

666m²

100

2.6. Objectius de la modificació
La present modificació puntual del POUM d’Amposta té per objecte el canvi de qualificació del sòl
situat a la plaça Jardí número 8, de propietat privada i arrendat per a ús de restauració, per tal
d’adequar la qualificació urbanística a la realitat vigent.
2.7. Descripció de la proposta
Per entendre aquesta edificació, la seva qualificació i la seva realitat actual ens hem de remuntar
a la creació del Poble Nou del Delta, a la dècada del 1950.
El Poble Nou del Delta, o com es deia als 50, Villafraco del Delta, neix de la política colonitzadora
de l’Estat franquista, encapçalada per l’”Instituto Nacional de Colonización” (INC), organisme del
Ministeri d’Agricultura, creat amb la finalitat d’impulsar la transformació del medi agrari amb fins
socials.
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Entre diverses actuacions, l’INC, va projectar i executar el poble de Villafranco del Delta,
actualment poble Nou del Delta. Al 1953 es va aprovar el projecte del poble el qual va ser
executat duran l’any 1954, 1955 fins l’abril del 1956.
El traçat urbà repeteix un patró caracteritzat per la implantació física en una cruïlla de vials que
dóna lloc a la plaça principal, actual plaça Jardí, on s’ubiquen els edificis públics i a partir de la
qual es genera l’estructura urbana amb una xarxa reticular d’illes amb diverses tipologies
d’habitatges.
Els edificis públics projectats i executats, en la plaça principal eren l’església i casa rectoral,
l’Ajuntament, les Escoles, el centre social, fleca amb habitatges, comerços, habitatges dels
mestres i l’habitatge del metge. Aquests edificis públics eren els encarregats de dotar d’identitat a
la comunitat agrícola.
Davant l’església s’hi trobava l’edifici administratiu, que contenia els serveis de correus, jutjats,
arxiu, sala de sessions i calabós. En els seus extrems es trobaven els comerços i els habitatges
dels botiguers. A continuació del local de l’extrem oest, es trobava l’edifici social, amb un
programa funcional de bar, local de tertúlia, terrassa i una gran sala de 15x8,2m per projectar
cinema.
L’edifici social estava destinat al conjunt dels habitants del nucli i deuria haver estat assignat, o bé
a l’Ajuntament o a alguna entitat o associació que agrupés als veïns, entitat o associació que no
existia.
L’únic ens associatiu que agrupava a tots els propietaris dels habitatges existents al nucli de
població, donada l’assignació de lots (habitatge, hort familiar –o com és conegut “soto”- i terreny
destinat a arrossar) era la Comunitat de regants, per aquest motiu, l’edifici social, objecte de la
present modificació, va ser adquirit per la Comunidad de regantes de Villafranco del Delta l’any
1981.
L’edifici social va anar complint la funció ideada en el moment de creació del nucli de població, si
bé aquesta funció de centre social ha anat evolucionant seguin el mateix camí que l’activitat
econòmica del propi nucli de Poble Nou del Delta que ha passat de ser fonamentalment agrícola
a convertir-se en un centre amb una activitat turística molt important.
A l’edifici social des de la seva creació ja es donava el servei de bar. La Comunitat de regants,
conscient de la evolució que estava prenent l’activitat econòmica del municipi i de la necessitat
de disposar d’un servei més ampli que el del bar existent, l’any 1982, va arrendar la propietat i es
va començar a dur a terme l’ús de bar/restaurant.
Des de l’any 1982, l’activitat no ha a cessat, ara bé, s’hi ha dut a terme canvis de titularitat, tal com
s’exposa al quadre annex.
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expedient activitats
037-2018

CANVI TITULARITAT

38-2003

CANVI TITULARITAT

95-2001

CANVI TITULARITAT

78-1996

CANVI TITULARITAT

55-1982

OBERTURA ACTIVITAT

A més de la llicencia d’activitat i els canvis de titularitat posteriors, s’hi ha dut a terme obres de
consolidació, canvi de coberta i ampliacions de l’edificació, magatzems, cuina, ... per tal d’adaptar
l’edificació original a l’activitat de restauració.
Tot i que des de l’any 1982 l’activitat de l’edificació era la restauració i la propietat era privada, el
pla general de l’any 1985 va qualificar l’antic edifici social de sistema d’equipaments, clau E,
partint de la voluntat del projecte de redactat per l’INC del 1956, sense tenir en compte que des
de l’any 1981 l’equipament va passar en mans de la Comunitat de regants i que aquests van dur
a terme activitat recreatives, com és el cas de bar/restaurant.
Des de l’aprovació del POUM fins ara, l’Ajuntament només ha rebut i atorgat sol·licituds de canvi
de titularitats de l’activitat iniciada l’any 1982, i no ha sigut fins ara que amb la voluntat dels
arrendataris de poder fer obres de millorar a l’edificació s’ha detectat que l’edificació està
qualificada de sistemes.
2.7.1. La modificació es concreta amb la proposta següent.
Garantir el manteniment dels usos actuals lligats amb l’activitat trística i l’atorgament de llicències
d’obres per adequar l’edificació als usos admesos canviant l’actual qualificació de sistemes
d’equipaments, per una nova clau inclosa en la SUBZONA 10b NUCLI ORIGINAL DE POBLE NOU.
Donat que les característiques de composició i volumetria de l’edificació inclosa en l’àmbit de
modificació no s’ajusta a les característiques de les edificacions qualificades amb clau 10b,
classificades en 4 tipus d’habitatges d’acord amb el projecte original del Poble Nou del Delta
redactat per l’INC, es proposar crear una nova clau urbanística inclosa en la SUBZONA 10b NUCLI
ORIGINAL DE POBLE NOU.
2.7.2. Altres consideracions a efectes d’ordre
D’acord amb la proposta exposada aquesta 53ena modificació del POUM d’Amposta comportarà:
1. Pel que fa a les Normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
d’Amposta.
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Generar una nova clau 10b_V1 dins de la SUBZONA NUCLI ORIGINAL DE POBLE NOU per
tal de definir les condicions d’ordenació de l’àmbit de modificació.



Incorporar el nou articulat de la clau 10b_V1: art. 94bis, art. 95bis i art. 96bis.

2. Pel que fa als plànols del POUM, la modificació dels següents plànols:


Plànol full 12 de 13 de la sèrie OR-031 - Sòl urbà i urbanitzable: qualificació, ordenació i
gestió a escala 1/2.000.



Plànol 23 full 9 de 25 de la sèrie OR-041 - Sòl urbà: detall d’ordenació a escala 1/1.000.



Plànol IN.05 (full 1 de 2) de la sèrie IN-05 – Sistema d’equipaments i espais lliures a escala
1:10.000.

2.7.3. Quadre comparatiu del planejament urbanístic vigent i la proposta de modificació
TOTAL

POUM VIGENT

%

MODIFICACIÓ POUM

%

EQUIPAMENTS
3f

250m²

37,54

0

0

666m²

100

666m²

100

ZONES
10b_V1
ALTRES (sense qualificació)

416m²

62,46

ÀMBIT

666m²

100

3. Memòria justificativa
3.1. Justificació de la proposta. Necessitat i conveniència.
L’article 97. Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic, del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei d’Urbanisme, i posterior
modificacions, estableix que les propostes de la modificació d’una figura de planejament
urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència
amb relació als interessos públics i privats concurrents.
La proposta es justifica per la necessitat i l’interès general que té per al municipi el garantir la
continuïtat de l’activitat turística del Poble Nou del Delta mantenint els usos de l’activitat
econòmica situada a l’àmbit de modificació i d’altra banda permetre’n la millora.
L’àmbit a modificar és un bé de titularitat privada des del 7 de maig de l’any 1981, tal com
s’acredita amb l’historial registral que s’annexa al document i en el punt 1.3. de la memòria
descriptiva, per tant el bé no ha format part d’un patrimoni públic de sòl en els cinc anys anterior
a la proposta.
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La proposta de modificació a més no comporta cap modificació en la superfície i funcionalitat
dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius del municipi.
Tot i que la modificació comporta una reducció de sòl qualificat d’equipament, al no ser de
titularitat pública, la modificació queda justificada per la suficiència dels equipaments previstos al
Poble Nou del Delta, en tant, d’una banda, aquest equipament no ha fet la funció pròpia d’un
equipament cultural des l’any 1982, fet que justifica la innecessarietat del terreny per a la
prestació que en motivava la qualificació, i d’altra banda, que s’han dut a terme diverses
modificacions puntuals del POUM que han incrementat la superfície de sòl destinat a
equipaments de titularitat pública al Poble Nou del Delta. Concretament la modificació puntual
número 4 va qualificar 5.377m² de sòl com a equipament esportiu i 1.408m² d’equipament sense
ús específic al Poble Nou del Delta, aquesta modificació va suposar un increment de 6.699m² de
sòl destinat a equipament de titularitat pública al municipi, d’altra banda la modificació puntual
número 36 va qualificar 308,09m² de sòl com a equipaments sense ús específic.
La nova zona 10b_V1, per tal de garantir la correcta integració de l’edifici a l’entorn, estableix les
condicions d’edificació i composició adequades per a que les ampliacions no excedeixin de
l’alçada de l’original edifici social, quedant limitat l’augment de volum només en planta baixa.
D’acord amb l’article 99 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la llei d’Urbanisme, i posterior modificacions, que regula les modificacions de les figures de
planejament urbanístic general que comporten la transformació dels usos establerts amb
anterioritat s’identifica la identitat dels propietaris de la finca objecte de modificació durant els
cinc anys anteriors a la modificació amb l’historial registral que s’annexa al document i en el punt
1.3. de la memòria descriptiva. Pel que fa a la avaluació econòmica de l’operació, aquesta no
s’inclou en el document donat que la proposta de modificació és adequar-se a la realitat existent,
sense comportar cap alteració del rendiment econòmic.
D’acord amb el punt 3 del mateix article 99, si les modificacions d’instruments de planejament
general comporten un increment de sostre edificable han d’establir el percentatge de cessió del
15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic.
D’acord amb l’article 100 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la llei d’Urbanisme, i posterior modificacions, que fixa els increments de reserves per a
sistemes urbanístics, ens trobem que la proposta de modificació proposa regular un augment de
volum existent del 60% respecte l’edificació original (298m²). Tenint en compte que d’acord amb
l’article 291. Condicions d’ordenació i ús del sistema d’equipaments, en el sòl urbà, el tipus
d’ordenació i les condicions d’edificació corresponen als de la zona que envolti l’emplaçament de
l’equipament. En aquest cas l’edifici social està envoltat de la clau 10b. Nucli de Poble Nou, la qual
permet un augment de volum del 40% de la construcció original d’edificació, admeten una
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superfície construïda final de 417,2m². Atenent que les construccions existents representen un
60% d’augment del volum original, en trobem que l’increment de sostre edificable, no residencial,
és de 59,6m².
nova clau 10b_v1_INCREMENT DE SOSTRE
edifici original
increment sostre clau 10b_V1
total sostre màxim

60%

298 m²
178,8 m²
476,8 m²

40%

298 m²
119,2 m²
417,2 m²

supòsit clau 10b_INCREMENT SOSTRE
edifici original
increment sostre clau 10b
total sostre màxim
increment de sostre

59,6 m²

3.2. Obligacions i deures fruit de la modificacions.
D’acord amb aquest increment de sostre la reserva d’espais verds, d’acord amb la regla de 5m²
de verd per cada 100m² de sostre d’altres usos, és de 2,98m². Pel que fa a la compensació d’espai
verd per la pèrdua de superfície d’equipaments, en aplicació de l’article 99, aquesta es defineix
en un 5% de la superfície de d’equipament original i es concreta en 14,90m². Així doncs, el total
de superfície de cessió gratuïta per a sistemes és de 17,88m².
D’altra banda aquest increment del d’aprofitament comporta la cessió del 15% de l’increment de
sostre (59,6m²), prevista a l’article 99 del TRLUC i que es concreta en 8,94m².
Tant els 17,88m² de cessió gratuïta per a sistemes, com els 8,94m² fruit de la cessió del 15% de
l’increment d’aprofitament es podran substituir per l’equivalent del seu valor econòmic, donada
la impossibilitat materials d’emplaçar , d’una banda, la zona verda en l’àmbit de modificació ja
que es prioritza el manteniment de la tipologia edificatòria del conjunt i les alineacions originals
del poblat, atès que l’emplaçament de 18m² de verd generaria alteracions en el teixit original.

Mercè Lavega Benet - DNI
47623576Y (SIG)
2020.01.08 12:44:14 +01'00'
Arquitecta Serveis Tècnics municipals

Mercè Lavega Benet
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4. Normativa
Article 1.
Es modifica la subzona 10b NUCLI ORIGINAL DEL POBLE NOU, del Capítol segon de les Normes
urbanístiques del POUM d’Amposta, incorporant l’articulat següent:
CLAU 10b_V1
Art. 94bis Condicions d'edificació
1. Parcel·la mínima: 666 m2
La parcel·la mínima és aquella provinent de la parcel·lació original del poblat de colonització
(Veure annex núm.4).
2. Alçada reguladora: PB
S’estableix com a alçada màxima l’alçada actual, la qual no es podrà sobrepassar.
3. Fondària màxima edificable i ocupació:
Es podrà tan sols incrementar el volum en planta baixa quan sigui necessari per al
desenvolupament dels usos permesos i en un màxim d’increment del 60% de la construcció
original d’edificació.
La part no ocupada de la parcel·la es destinarà necessàriament a espai lliure complementari a
l’ús principal.
4. Reculades: No s’admeten.
5. Cossos i elements sortints sobre el carrer:
Es prohibeixen els cossos i els elements sortints en qualsevol cas.
Art. 95bis Condicions de composició
1. Coberta:
Les cobertes dels cossos originals mantindran la seva tipologia.
Els possibles cossos nous seran obligatòriament de terrat pla.
Per sobre de la coberta, només s’admetran els elements tècnics de les instal·lacions com
xemeneies, antenes i parallamps.
2. Façana
El tancament exterior de la parcel·la estarà constituït per un mur massís que ocupi la totalitat de
la façana (amagui o no edificació). Aquests mur tindrà una alçada mínima de 2,6 m.
L’acabat exterior de tanques i façanes així com de les mitgeres que resultin es farà amb un
arrebossat de morter i es pintarà de color blanc.
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La solució constructiva de l’entrega de la coberta amb el pla de façana es resoldrà sense generar
elements volats sobre el carrer. Es podrà autoritzar la formació d’un element superior a manera
de cornisa segons l’existent a les edificacions del nucli original del Poble Nou.
Art. 96bis Condicions d’ús
S’admeten els següents:
4. Comercial
5. Oficines
10. Ús cultural
12. Restauració
17. Administratiu
En la planta coberta s’admeten els usos 24. ús de generació d’energia elèctrica a partir d’energia
renovable i 27. ús infraestructures de telecomunicacions.
Veure esquemes reguladors que estan definits en l’annex núm.1. Esquemes d’alçades
reguladores.
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5. Documentació annexa
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5.1. Decret d’incoació
S’adjunta decret d’alcaldia 1218/2019.
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5.2. Informació cadastral
S’adjunta certificació cadastral finca 4421401CF0042A0001YT.
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Situación del inmueble anterior y posterior a la tramitación del expediente
EXPEDIENTE
Expediente
49475.43/16
Tipo expediente
REGULARIZACIÓN
Medio de prueba
Contraste con la realidad

ELEMENTOS GRÁFICOS DE LA FINCA
Croquis

Fotografía fachada

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Situación anterior

Situación posterior

Referencia catastral
4421401CF0042A0001YT

4421401CF0042A0001YT

Localización
PZ JARDI DEL 8
43549 AMPOSTA (POBLE NOU DELTA) (TARRAGONA)

PZ JARDI DEL 8
43549 AMPOSTA (POBLE NOU DELTA) (TARRAGONA)

Clase
Urbano

Urbano

Uso principal
Comercial

Ocio,Hostelería

Superficie construida
298 m2

355 m2

Año construcción
1950

1950

Valor catastral
48.789,53 €

71.570,37 €

Año valor
2016

2016

Valor catastral suelo
16.973,00 €

16.973,00 €

Valor catastral construcción
31.816,53 €

54.597,37 €

Fecha de la alteración
31/12/2003

31/12/2003

PARCELA CATASTRAL
Situación anterior

Situación posterior

Parcela construida sin división horizontal

Parcela construida sin división horizontal

Localización
PZ JARDI DEL 8
AMPOSTA (POBLE NOU DELTA) (TARRAGONA)

PZ JARDI DEL 8
AMPOSTA (POBLE NOU DELTA) (TARRAGONA)

Superficie suelo
660 m2

660 m2

TITULARIDAD
Situación anterior
Apellidos Nombre/Razón Social

Situación posterior

COMUNIDAD REGANTES

COMUNIDAD REGANTES

Derecho
100,00% de Propiedad

100,00% de Propiedad

Fecha de la alteración
01/01/1986

01/01/1986

CONSTRUCCIÓN
Situación ante rior
Uso principal

Escale ra

Situación poste rior
Planta

Pue rta

Sup.
(m 2)

Antigüe dad

R EC R EATIVO

00

01

207

ALMAC EN

00

01

ALMAC EN

00

01

Tipo
R e form a

Fe cha
R e form a

Uso
principal

Escale ra

Planta

Pue rta

Sup.
(m 2)

Antigüe dad

1.950

O C IO
HO STEL.

1

00

01

207

1.950

78

1.950

ALMAC EN

1

00

02

78

1.950

13

1.950

ALMAC EN

1

00

03

13

1.950

SO PO R T.
50%

1

00

04

57

1.994

Tipo
R e form a

Fe cha
R e form a



4421401CF0042A0001YT

PZ JARDI DEL 8 43549 AMPOSTA [POBLE NOU DELTA] [TARRAGONA]
[ 2019 ]:

Urbano
Año construcción: 1950

71.570,37 €
16.973,00 €
54.597,37 €

COMUNIDAD REGANTES

100,00% de
propiedad

1/00/01

OCIO HOSTEL.

207

1/00/02

ALMACEN

78

1/00/03

ALMACEN

13

1/00/04

SOPORT. 50%

57

Parcela construida sin división horizontal

304.400 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

660 m2

PZ JARDI DEL 8[#]
43870 AMPOSTA [POBLE NOU DELTA] [TARRAGONA]

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: R5TR1PNMT48Q13DN (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 12/03/2019

Ocio,Hostelería
Superficie construida: 355 m2

1/400

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA [TARRAGONA]
consulta urbanistica
12/03/2019

Hoja 1/2
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5.3. Històric registral.
S’adjunta certificació d’historial registral.
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5.4. Documentació gràfica
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5.4.1. Imatges projecte original

Plànol projecte edificis administratius, social i comerç 1952_Extret de l’exposició Poble Nou del Delta, Arquitectura per a la
Colonització del COAC , demarcació Terres de l’Ebre
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Fotografia del INC-IRYDA_Extret de l’exposició Poble Nou del Delta, Arquitectura per a la Colonització del COAC ,
demarcació Terres de l’Ebre
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5.4.2. Annex 3 Parcel·lació original del poblat de colonització de les Normes urbanístiques
del POUM d’Amposta

Plànol parcel·lació original_Extret de les Normes urbanístiques del POUM
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5.4.3. Ortofotos ICC

Ortofoto any 1956_Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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Ortofoto any 1983_Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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Ortofoto any 2000_Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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Ortofoto any 2010_Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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Ortofoto any 2018_Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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5.4.4. Fotografies estat actual
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6. Plànols

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM NÚMERO 053

