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ANTECEDENTS I OBJECTIUS 

 
El Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora Pinar desenvolupa un planejament 
urbanístic previst en el POUM, de caràcter  industrial, remata les aspiracions 
d’ampliació de les línies de producció del cítrics de la industria BAIX MON S.A.T. Nº 
1379 CAT, situada a la Crta. Tortosa-Benifallet, km. 4,3, de Bitem al municipi de 
Tortosa.  És tracta d’un sector situat a l’entrada Sud de Bitem, tot just enfront del 
anomenat Hort del bisbe.  

DELIMITACIÓ DEL SECTOR 

 
El sector es situa la zona del , km. 4,3 de la  Crta. Tortosa-Benifallet, abans de accés a 
Bitem al municipi de Tortosa, just al costat del camí veïnal que dona accés al cementeri.  
 
La superfície superfície segons la fitxa urbanística de la modificació puntual del POUM 
es de 25.393,91  m2. 
 
La superfície de l’àmbit mesurada segons aixecament planimétric realitzat a l’efecte, i 
superposat al del POUM es de 25.393,91 m2, superfície que constarà a tots els efectes 
urbanístics. Les superfícies expressades es detallen en el següent quadre annex: 
 
Superfície del Sector segons POUM    25.393,91  m2 
Superfície del Sector segons el Pla de Millora  25.393,91 m2 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

 
El Pla de millora desenvolupa un sector de sòl no consolidat amb uns paràmetres 
urbanístics que venen reflectits a la fitxa urbanística del POUM, PM-09 PINAR, 
reproduïda a continuació. Dintre d’aquest àmbit no hi ha cap element que estigui 
integrat al Catàleg d'Edificis i Conjunts Urbans i Rurals de Caràcter Històric del 
municipi de Tortosa. 
 
Fitxa PM 09. Pla de Millora Pinar      Codi: PM–PINAR 
 
1. Àmbit 
a. Comprèn els terrenys situats just abans de l'accés al nucli de Bítem. 
b. La superfície del sector, delimitat als plànols de la sèrie 4 –Qualificació i gestió del 
sòl- a escala 1/3.000, és de 25.394,00 m². 
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2. Objectius  
a. Ordenar aquest sector en base a l'activitat productiva que actualment s'hi 
desenvolupa. 
 
3. Condicions d'ordenació, edificació i ús 
a. Coeficient d’edificabilitat bruta i aprofitament mitjà del sector serà de 0,70 
m²sostre/m²sòl. 
b. El destí dominant del sòl serà industrials i terciari. 
c. Percentatges: els percentatges mínims de cessió, que es podran ajustar en cada 
sistema, el percentatge mínim de sòl públic i el màxim de sòl privat d'aquest sector 
seran els següents: 
  
RESERVES SÒL PÚBLIC Viari  No s’especifica 
 Espais lliures 22,72 % 

 Equipaments  13,00 % 
 Sistema hídric 2,00 % 
 
 SÒL PÚBLIC mínim 40,00 % 
 
SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT Industrial 60,00 % 
  
 SÒL PRIVAT màxim 60,00 % 
 
A aquests sòls de cessió, caldrà afegir el 10% d'aprofitament mitjà establert a l’article 
43 de la Llei d’Urbanisme i d'acord amb aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
d. Determinacions fonamentals de l'ordenació 
- L’àmbit delimitat s’ordenarà seguint les directrius assenyalades en els plànols 
d’ordenació. 
 
e. Relació de zones: el sòl d'aprofitament privat d'aquest sector, la posició indicativa del 
qual es determina en els plànols d’ordenació, s’ordenarà segons el que el POUM 
estableix per la següent zona preferent a detallar, clau (): 
 
- Zona indústria en edificació aïllada urbana, clau (7a) 
 
Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al Títol V. 
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Qualificació del sòl. Regulació de les zones d'aquest Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal. 
 
4. Condicions de gestió 
 
a. Es determina un únic polígon d'execució, que s'executarà pel sistema de 
reparcel·lació, dintre de les modalitats d’iniciativa privades previstes en la LU, ja sigui 
compensació o concertació, en el termini màxim de 6 anys des de l’aprovació definitiva 
del Pla de millora. 
b. El desenvolupament d'aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el 
mateix es faran càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais 
lliures. 
c. Es fixa la parcel·la de clau 7a), ateses les circumstàncies i característiques de la 
modificació puntual, com parcel·la indivisible   
 

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

 
Donades les circumstancies actuals del sector, on existeix una activitat 
predominantment industrial, finca matriu pel planejament, a la que s’ha afegit altres 
terrenys complementaris d’activitat agrícola, per completar les cessions obligatòries del 
planejament, amb un total de quatre finques.  
 
La estructura de la propietat inicial del Millora Pinar Codi: PM–PINAR, era única i 
pertany a Baix Mon, S.A.T. La modificació puntual que s’ha proposat del POUM, 
comporta una ampliació dels terrenys existents, es realitza d’acord al següent quadre de 
superfícies cadastrals: 
 
FINCA REF. CADASTRE URBANA RUSTICA Total Finca Real Afectat P.M.

1.1 001200900BF92E0001SO 3386,00
1.2 43157A105000190000RS 9824,00
2 43157A105000150000RT 6604,00 6604,00 6829,43 6829,43

3.1 43157A105000340000RQ 60632,00
3.2 000100200BF92E0001QO 184,00
4 43157A105000200000RJ 25282,00 25282,00 25163,58 3533,50
5 VIALITAT EXISTENT 362,78

105.728,00 107.401,76 25.393,91

14068,00

61340,75 914,78

TOTAL

60632,00

14068,0013210,00

 
 
El terrenys de l’ampliació del PM, es recolzen sobre una estructura de la propietat de 
socis principals de Baix Mon, S.A.T., en les finques nº, 1, 2 i 3, a excepció de la finca nº 
4 situats al Nord del Pla de Millora inicial, que van ser adquirits amb posterioritat a 
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l’aprovació del Millora Pinar Codi: PM–PINAR, i de la finca 3.2, que es van segregar 
en posterioritat. 
 
Dintre de l’àmbit urbanístic, i a efectes de planejament la suma de les quatre finques 
aportades i la vialitat existent donen com a realitat topogràfica de 25.393,91 m2. Dintre 
d’aquest l’àmbit existeixen 362,78 m2 de viari existent que corresponent en part a al 
camins veïnals existents.  
 
En l’actualitat després de diferents operacions de compra venda la totalitat  estructura de 
l’estructura de la propietat esta en mans  industria BAIX MON S.A.T. Nº 1379 CAT, 
situada a la Crta. Tortosa-Benifallet, km. 4,3, de Bitem al municipi de Tortosa, amb una 
superfície de 25.031,13 m2 als efectes d’aprofitament urbanístic. Al efectes de Registre, 
de la propietat la Finca cadastral 1.1, i la Finca 1.2, tindran la consideració de Finca 1. 
Les finques aportades tindran la següent nomenclatura: 
 

Finca Superfície % Ref. Registral

FINCA 1.1 3386,00 13,53% 40272
FINCA 1.2 10365,06 41,41% 40272
FINCA 2 6831,79 27,29% 10299
FINCA 3.1 914,78 3,65% 48479
FINCA 4 3533,50 14,12% 48686
Total 25031,13 100,00%  

 
Per tot l’exposat es dedueix que l’estructura de la propietat del sector en el moment de 
redactar el present Projecte de Reparcel·lació es distribueix segons el quadre següent: 
 
Sup. Finques Aportades  Baix Mon, S.A.T   25.031,13 m2 
Sup. Vialitat existent           362,78 m2 
 
TOTAL PLA DE MILLORA PM 9    25.393,91 m2 
 
La vialitat existent de 362, 78 m2 actuarà als efectes de finca aportada núm. 5 

        

USOS, EDIFICACIONS I INFRAESTRUCTURES  EXISTENTS 

 
Els terrenys afectats pel planejament provenen d’antigues finques d’una part conreades 
amb caràcter agrícola i per l’altra explotades amb caràcter industrial derivats dels cítrics 
per Baix Mon, S.A.T,. La empresa Baix Mon, S.A.T. Nº 1379 CAT, de Bitem, Tortosa  
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es va constituir el 30 de juny de 1997. Esta  dedicada a la comercialització de productes 
cítrics, va ser creada per la necessitat d’agrupar els productors  primaris de cítrics, a la fi 
de poder realitzar una distribució directa dels seus propis productes, amb la finalitat 
d’aconseguir un major rendiment per a les seves explotacions.  La cooperativa Baix 
Mon, S.A.T., es pot considerar avui en dia com una de les principals empreses dedicada 
a la elaboració i comercialització de productes cítrics de les Terres de l’Ebre. El volum 
de producció i manufacturació es del ordre de 20 milions de kg, tot just al municipi de 
Tortosa. La superfície actual de les instal·lacions de Baix Mon, S.A.T. es de 3.704,68 
m2. Aquestes instal·lacions han de ser ampliades inicialment amb una superfície de 
1.886,24 m2 .  

DADES BÀSIQUES DEL PLANEJAMENT 

 
El sector que es desenvolupa te una part de la seva superfície que està ocupada per 
sistema viari existent, que no serà objecte d’aprofitament urbanístic, pel que la 
superfície total de l’àmbit als efectes d’obtenir aprofitament urbanístic es la resultant del 
següent quadre annex. 
 
 

Superfície sector 25.393,91 m2 25.393,91 m2

Superfície viari existent 362,78 m2 362,78 m2

Superfície sistema hidric 590,00 m2
Superfície àmbit amb aprofitament urbanístic 25.031,13 m2 24.441,13 m2

PLA DE MILLORAPOUM

 
 
La superfície total del sector amb aprofitament urbanístic, segons recent medició, deduït 
el viari existent 362,78 m2, és de 24.441,13 m2, i el sistema hídric de 590,00 m2.  
 
Els paràmetres urbanístics del sector, en aplicació dels estàndards fixats en el POUM, es 
recullen en el següent quadre annex i s’han fixat sobre la superfície amb aprofitament 
urbanístic expressada en el quadre anterior de  24.441,13 m2 
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Superfície sector 25.393,91 m2 25.393,91 m2

Àmbit amb aprofitament urbanístic 25.031,13 m2 24.441,13 m2

Sostre màxim Ús industrial 0,70 m2/m2 17.521,79 m2 12.954,00 m2 0,53 m2/m2

362,78 m2 362,78 m2
2.346,22 m2

Espais lliures 5.768,92 m2 5.768,92 m2
Equipaments 3.301,21 m2 3.371,99 m2
Hidrológic 507,88 m2 590,00 m2
Total 10.157,56 m2 12.077,13 m2

Total amb el viari existent 10.520,34 m2 12.439,91 m2

Sòl privat Industrial 15.018,68 m2 12.954,00 m2

25.031,13 m2 25.031,13 m2
Total amb el viari existent 25.393,91 m2 25.393,91 m2

100,00%
Total sector

Sistema viari

Sòl públic

51,01%

22,72%
13,28%
2,32%

48,99%

1,34%

sostres màxims edificabilitatssostres màximsedificabilitats

PLA DE MILLORAPOUM

60,00%

40,00%
2,00%

Viari existent

13,00%

percentatges

9,24%No s'especifica
22,72%

percentatges superfícies de sòl superfícies de sòl

Respecte els sistemes de sòl públic, les cessions proposades en el Pla de millora 
representen un 48,99 % de la superfície, que es un 8,99 % superior a l’establert com a 
mínim pel POUM. D’aquestes cessions, el percentatge de sòl amb destí al sistema viari 
es el 9,24 %, tan mateix les cessions d’espais lluïres i dels equipaments son superior o 
iguals als del planejament. El sostre màxim es fixa d’acord a la Normativa del POUM, 
Coeficient d'edificabilitat neta, art. 236 de 1 m² sostre/m²sòl, i per tant es de 12.954,00 
m2, amb un coeficient de 0,53 m2/m2. 

PROPOSTA DE CESSIÓ DEL 10% D’APROFITAMENT 

 
L’article  del Decret Legislatiu 2012 estableix que els propietaris de terrenys classificats 
de sòl urbà no consolidat han de cedir a l’administració actuant, gratuïtament, el sòl 
necessari per a edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic, 
entenent com aprofitament urbanístic la resultant de ponderar l'edificabilitat, els usos i 
la intensitat dels usos que assigni al sòl el planejament urbanístic.  
 
Per la ponderació de l’aprofitament urbanístic, d’acord amb el previst als articles del 
Decret legislatiu 2012, per tractar-se d’una única tipologia a construir industrial, es la el 
10% de l’aprofitament urbanístic es coincident amb el 10% dels sostre màxim 
edificable.  
 

Aprofitament urbanístic màxim 10% aprofitament urbanístic

Edificabilitat màxima 12.954,00 m2 1.295,40 m2

 
 
Donades les 3.1 Condicions de parcel·lació de la zona d’indústria aïllada. Clau 7a 
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(PM09), en que diu; Ateses les circumstàncies i característiques de la modificació 
puntual, com parcel·la indivisible, d’acord la  modificació puntual del POUM. Es per 
això que la cessió suposa un edificabilitat de 1.295,40 m2, que donades les condicions 
de parcel·lació que requereix el planejament, tindrà que tenir una compensació 
econòmica. 
 
En Text refòs de la Modificació Puntual Poum Tortosa Àmbit Pinar de Bítem, 
presentada per l’Ajuntament de Tortosa en el seu Estudi Econòmic Financer, redactat al 
octubre de 2010,  planteja com a valor del sòl industrial. 
 
El sòl privat te una superfície de 12.954,00 m2. La cessió del aprofitament mig suposa 
un edificabilitat de 1.295,40 m2, sobre un sòl de 1.295,40 m2. Atès les dades d’ 
Estadística de precios de suelo urbano, del Ministerio de Fomento; 
http://www.fomento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=36000000, el el capítol 4.4. Precio 
medio del metro cuadrado de suelo urbano en municipios de entre 10.000 y 50.000 
habitantes, d’aquesta manera a la província de Tarragona els factor mitjos son; 
 
 
 

 
Tabla 4.4.
Precio medio del metro cuadrado de suelo urbano en municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes

Unidad: euros/m2

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
Tarragona 322,5 291,2 226,6 280,2 144,0 249,6 152,2 158,9 114,0 190,8 159,1 132,2 159,4 101,2 188,7 128,2 -32,0 -3,0

Variación  
Interanual

Año 2011
(trimestre)

Año 2012
(trimestre)
Año 2013

(trimestre)
Variación  
Trimestral

Año 2014
(trimestre)

 
 
 
Així el valor del de sòl urbà en la Modificació Puntual Poum Tortosa Àmbit Pinar de 
Bítem era de 344,00 €/m2, mentre al quart trimestre del 2014 era de 128,20 €/m2. Per 
tant ha existit una depreciació del 37,27 %. El valor modificat i actualitzat a l’any 2015 
serà: 65,00 €/m2 x 37,27 %.=24,22 €/m2. D’aquesta manera el valor del aprofitament 
mig es de;  
 
 
 
 
 
 

http://www.fomento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=36000000,
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Superficie Valor €/m2 Total
Aprofitament mig 1.295,40 24,22 31.374,59  

 
El valor del aprofitament mig es calcula amb la quantitat de 31.374,59 €, en la que s’ha 
de compensar al ajuntament de Tortosa.  

RESUM DE SUPERFÍCIES 

 
En el següent quadre que s’adjunta es reflecteixen les superfícies de l’àmbit del Pla 
distribuïdes per usos i per zones amb indicació dels percentatges que representen 
respecte al conjunt de l’àmbit.  
 
S’han fet dos columnes per diferenciar els percentatges de les diferents zones en funció 
de l’àmbit que es objecte d’aprofitament urbanístic i en funció de la totalitat de l’àmbit, 
es a dir, incloent els 362,78 m2 de viari existent. 
 
El Pla de Millora no inclou, específicament, les superfícies per serveis tècnics que 
corresponen, per la instal·lació d’una estació transformadora emplaçada al espai privatiu 
de caràcter industrial. 
  

QUADRE DE SUPERFÍCIES GLOBALS PM  

E.Ll.-1 (Clau V) 2.899,12 m2

E.Ll.-2 (Clau V) 2.869,80 m2

5.768,92 m2 5.768,92 m2 23,60% 5.768,92 m2 22,72%

E (Clau Eq) 3.371,99 m2

3.371,99 m2 3.371,99 m2 13,80% 3.371,99 m2 13,28%

Viari existent Total 362,78 m2 1,43%
Viari nou (Clau C) 2.346,22 m2

Total 2.346,22 m2 2.346,22 m2 9,60% 2.346,22 m2 9,24%

Total sistema viari 2.709,00 m2 2.709,00 m2 10,67%

H (Clau H) 590,00 m2

590,00 m2 2,32%

TOTAL 11.487,13 m2 47,00% 12.439,91 m2 48,99%

Illa 1 (Clau 7a-PM09) 12.954,00 m2

TOTAL 12.954,00 m2

12.954,00 m2 53,00% 12.954,00 m2 51,01%

Total àmbit d'actuació 24.441,13 m2 100,00% 25.393,91 m2 100,00%

Terrenys amb 
aprofitament urbanístic

Inclou terrenys sense  
aprofitament urbanístic

Sistema hidrològic

Sò
l p

riv
at

Espais lluires

Equipaments públics

Sò
l p

úb
lic

 
 
PRESSUPOST DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ 
 
En data a 13 de maig de 2011 es va realitzar el projecte d’urbanització del Pla de 
Millora. El pressupost d’execució material de les obres d’urbanització descomposat per 
capítols és el següent: 
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 MOVIMENT I CONTENCIO DE TERRES 8.711,23
 SANEJAMENT 16.734,26
 VIALS I VORERES 46.213,86

 OBRA CIVIL 71.659,35

 XARXA ENLLUMENAT 7.646,18
 XARXA BT 79.924,99
 XARXA TELECOMUNICACIONS 1.562,12

 INSTAL·LACIONS 89.133,29

 SENYALITZACIO 721,33

 ACABATS URBANS 721,33

 CONTROL DE QUALITAT 226,47

 CONTROL DE QUALITAT 226,47

 PROTECCIONS INDIVIDUALS 75,18
 PROTECCIONS COLECTIVES 530,44

 SEGURETAT I SALUT 605,62

TOTAL 162.346,06

 
Al projecte es va descomptar el pressupost derivat del projecte de desviament del Camí 
de la Montserrada visat en data 19 d’abril de 2010 amb el núm. 2010700263, on l’ 
import d’execució material era de 50.032,29 €. 
 
Pressupost urbanització del Pla de Millora PM 09. Pla Millora Pinar  Codi: PM–PINAR, 
donat que les obres de desviament del Camí de la Montserrada estaven realitzades, va 
quedar per la quantitat de;  

 

Total pressupost d’Execució material: 
Pressupost obres urbanització:     162.346,06 € 
Pressupost obres desviació cami:       50.032,29 € 
Total pressupost obres:       112.313,77 € 
 
El pressupost de contracta de les obres d’urbanització a data d’avui es 161.720,60 €, 
d’acord al següent quadre:  
 

Total pressupost execució material: 112.313,77 €
Despeses Generals 13% 14.600,79 €
Benefici Industrial 6% 6.738,83 €
Total cost d'Obra 133.653,39 €

Imposto IVA 21% 28.067,21 €
Total Contracta obra 161.720,60 €  
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FINQUES APORTADES 

 
Les finques aportades d’acord al quadre respecte a la referència cadastral tenen la 
següent expressió son les que s’han fet servir pel planejament. 
  

REF. CADASTRE FINCA

AP-1.- 001200900BF62E0001SO 1.1 3.386,00 m2

AP-2.- 43157A105000190000RS 1.2 10.365,06 m2

AP-3.- 43157A105000150000RT 2 6.831,79 m2

AP-4.- 43157A105000340000RQ (PART) 3,1 914,78 m2

AP-5.- 43157A105000200000RJ (PART) 4 3.533,50 m2

TOTAL SÒL PRIVAT 25.031,13 m2

AP-6.- 43157A105090070000RX (PART) 5 362,78 m2

TOTAL SÒL PÚBLIC 362,78 m2

TOTAL ÀMBIT 25.393,91 m2

QUADRE DE SUPERFÍCIES FINQUES APORTADES

Sò
l p

riv
at

Sò
l p

úb
lic

SUPERFICIE

 
 
Les finques cadastral d’acord a les dades del Registre de la Propietat, i que son les de 
base per determinar les Finques Aportades AP. 
 
Finca Aportada 1:  
 
La forma la Finca AP-1.1- Amb referència cadastral 001200900BF62E0001SO, i en la 
tramitació del PM-09 indicada amb; 1.1, de superfície 3.386,00 m2. La AP-1.2.- Amb 
referència cadastral 43157A105000190000RS, i en la tramitació del PM-09 indicada 
amb; 1.2, de superfície 10.365,06 m2. Inscrita al Registre de la Propietat, Finca nº 4027, 
a nom de la societat mercantil de BAIX MON S.A.T. Nº 1379 CAT. Registralment la 
finca té una superfície de una hectàrea, cinquanta una àrea, setanta sis centiàrees i dinou 
miliàrees. 
 
Finca Aportada 2: AP-2.- Amb referència cadastral 43157A105000150000RT, i en la 
tramitació del PM-09 indicada amb; 2, de superfície 6.831,79 m2. Inscrita al Registre de 
la Propietat, Finca nº 10299, a nom de la  societat mercantil, de BAIX MON S.A.T. Nº 
1379 CAT. Registralment la finca té una superfície de setanta sis àrees i quatre 
centiàrees.  
 
Finca Aportada 3: AP-3.- Amb referència cadastral una part 43157A105000340000RQ, 
i en la tramitació del PM-09 indicada amb; 3.1, de superfície 914,78 m2. Inscrita al 
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Registre de la Propietat a la  societat mercantil, Finca nº 48.479 de BAIX MON S.A.T. 
Nº 1379 CAT. Registralment la finca té una superfície de  914,78 m2. 
 
Finca Aportada 4: AP-4.- Amb referència cadastral una part 43157A105000200000RJ, i 
en la tramitació del PM-09 indicada amb; 4, de superfície 3.533,50 m2. Inscrita al 
Registre de la Propietat, Finca nº 48686, a nom de  la  societat mercantil, BAIX MON 
S.A.T. Nº 1379 CAT. Registralment la finca té una superfície de  3.533,50 m2. 
 
Finca Aportada 5: AP-5.- Amb referència cadastral una part 
443157A105090070000RX, i en la tramitació del PM-09 indicada amb; 5, de superfície 
362,78 m2. La finca forma part del Camí de la Montserrada, als efectes d’aprofitament 
urbanístic, es va considerar nul. Per tant no forma part de la compensació.  
 
A tot els efectes les finques que tenen aprofitament urbanístic, als efectes de la 
compensació sn; AP-1, AP-2, AP-3, AP-4. Estan inscrites al Registre de la Propietat a la  
societat mercantil, BAIX MON S.A.T. Nº 1379 CAT, per tan es considera als efectes de 
la reparcel·lació com a propietari únic. 
 

FINQUES RESULTANTS 

 
D’acord al planejament urbanístic el quadre de les finques és;                               
 

DESCRIPCIÓ CLAU SUPERFICIE

FR-1.- Espai lliure Ell-1 V 2.899,12 m2

FR-2.  Espai lliure Ell-2 V 2.869,80 m2

Total zones verdes 5.768,92 m2

FR-3.- Equipaments Eq 3.371,99 m2

Total Equipaments 3.371,99 m2

FR-4.- Sistema hidrològic H 590,00 m2

Total sistema hidrològic 590,00 m2

FR-5.- Sistema viari C 2.709,00 m2

Total sistema viari 2.709,00 m2

TOTAL SÒL PÚBLIC 12.439,91 m2

FR-6.-Illa 1 7a-PM09 12.954,00 m2

TOTAL SÒL PRIVAT 12.954,00 m2

TOTAL ÀMBIT 25.393,91 m2

QUADRE DE SUPERFÍCIES FINQUES RESULTANTS

Sò
l p
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FINCA ADJUDICADA  NÚM. 1  
 
 
 
SUPERFÍCIE:  
 
S = 2.899,12 m2

.  
 
 
DESCRIPCIÓ:  
 
Parcel·la urbana situada al terme municipal de Tortosa, assenyalada amb el número FR1 al plànol 
d’adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de reparcel·lació del PM 09 PINAR, de superfície dos 
mil vuit-cents noranta nou metres i dotze decímetres quadrats i amb un sostre edificable de 0,00 m2.  
Afronta al nord amb vial existent; a l’est amb el mateix vial, al sud amb Finques veïnes i a l’oest amb 
Finca resultant 6.  
 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:  
 
Zona Espai Lliure 
Clau :  V.  
 
 
TÍTOL:  
 
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del Pla de Millora Pinar de l’EMD de Bítem, 
Tortosa, i corresponent a l’aportació de la finca 1.2 en la relació de finques aportades.  
 
 
ADJUDICATARI:    
 
Ajuntament de Tortosa, al 100% de ple domini 
 
 
CÀRREGUES: 
 
Lliure de càrregues i gravàmens.  
 
 
DRETS I OBLIGACIONS DE l’ADJUDICATARI:   
 
Li correspon un percentatge de 100% del total de drets que s’adjudiquen en aquest projecte.  
 
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:   
 
Afecta:  
A la parcel·la en aplicació del seu percentatge de participació inicial sobre compte de liquidació 
provisional de les obres d'urbanització de la unitat reparcel·lable, li correspon una quota de 0,00 €, IVA 
exclòs.   
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FINCA ADJUDICADA  NÚM. 2  
 
 
 
SUPERFÍCIE:  
 
S = 2.869,80 m2

.  
 
 
DESCRIPCIÓ:  
 
Parcel·la urbana situada al terme municipal de Tortosa, assenyalada amb el número FR2 al plànol 
d’adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de reparcel·lació del PM 09 PINAR, de superfície dos 
mil vuit-cents seixanta-nou amb vuitanta decímetres quadrats i amb un sostre edificable de 0,00 m2.  
Afronta al nord amb finca resultant 3; a l’est amb finques veïnals existents, al sud amb finca resultant 4 i 
part de finques veïnes i a l’oest amb camí veïnal.  
 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:  
 
Zona Espai Lliure 
clau : V.  
 
 
TÍTOL:  
 
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de Pla de Millora Pinar de l’EMD de Bítem, 
Tortosa, i corresponent a l’aportació de la finca 2 en la relació de finques aportades.  
 
 
ADJUDICATARI:    
 
Ajuntament de Tortosa, al 100% de ple domini 
 
 
CÀRREGUES: 
 
Lliure de càrregues i gravàmens.  
 
 
DRETS I OBLIGACIONS DE l’ADJUDICATARI:   
 
Li correspon un percentatge de 100% del total de drets que s’adjudiquen en aquest projecte.  
 
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:   
 
Afecta:  
A la parcel·la en aplicació del seu percentatge de participació inicial sobre compte de liquidació 
provisional de les obres d'urbanització de la unitat reparcel·lable, li correspon una quota de 0,00 €, IVA 
exclòs.   
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FINCA ADJUDICADA  NÚM. 3 
 
 
 
SUPERFÍCIE:  
 
S = 3.371,99 m2

.  
 
 
DESCRIPCIÓ:  
 
Parcel·la urbana situada al terme municipal de Tortosa, assenyalada amb el número 3 al plànol 
d’adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de reparcel·lació del PM 09 PINAR, de superfície tres 
mil tres-cents setanta-un amb noranta-nou decímetres quadrats i amb un sostre edificable de 0,00 m2.  
Afronta al nord amb camí veïnal; a l’est amb finca veïna existent, al sud amb finca resultant 2 i a l’oest 
amb camí veïnal.  
 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:  
 
Zona Equipaments 
Clau : Eq.  
 
 
TÍTOL:  
 
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de Pla de Millora Pinar de l’EMD de Bítem, 
Tortosa, i corresponent a l’aportació de la finca 2 en la relació de finques aportades.  
 
 
ADJUDICATARI:    
 
Ajuntament de Tortosa, al 100% de ple domini 
 
 
CÀRREGUES: 
 
Lliure de càrregues i gravàmens.  
 
 
DRETS I OBLIGACIONS DE l’ADJUDICATARI:   
 
Li correspon un percentatge de 100% del total de drets que s’adjudiquen en aquest projecte.  
 
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:   
 
Afecta:  
A la parcel·la en aplicació del seu percentatge de participació inicial sobre compte de liquidació 
provisional de les obres d'urbanització de la unitat reparcel·lable, li correspon una quota de 0,00 €, IVA 
exclòs.   
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FINCA ADJUDICADA  NÚM. 4  
 
 
 
SUPERFÍCIE:  
 
S = 590,00 m2

.  
 
 
DESCRIPCIÓ:  
 
Parcel·la urbana situada al terme municipal de Tortosa, assenyalada amb el número 4 al plànol 
d’adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de reparcel·lació del PM 09 PINAR, de superfície cinc-
cents noranta  decímetres quadrats i amb un sostre edificable de 0,00 m2.  
Afronta al nord amb finca resultant 2; a l’est amb finca veïnal existent, al sud amb finca veïnal existent i a 
l’oest amb vial existent.  
 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:  
 
Zona Sistema hidrològic 
Clau : H.  
 
 
TÍTOL:  
 
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de Pla de Millora Pinar de l’EMD de Bítem, 
Tortosa, i corresponent a l’aportació de la finca 2 en la relació de finques aportades.  
 
 
ADJUDICATARI:    
 
Ajuntament de Tortosa, al 100% de ple domini 
 
 
CÀRREGUES: 
 
Lliure de càrregues i gravàmens.  
 
 
DRETS I OBLIGACIONS DE l’ADJUDICATARI:   
 
Li correspon un percentatge de 100% del total de drets que s’adjudiquen en aquest projecte.  
 
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:   
 
Afecta:  
A la parcel·la en aplicació del seu percentatge de participació inicial sobre compte de liquidació 
provisional de les obres d'urbanització de la unitat reparcel·lable, li correspon una quota de 0,00 €, IVA 
exclòs.   
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FINCA ADJUDICADA  NÚM. 5  
 
 
 
SUPERFÍCIE:  
 
S = 2.709,00 m2

.  
 
 
DESCRIPCIÓ:  
 
Parcel·la urbana situada al terme municipal de Tortosa, assenyalada amb el número 5 al plànol 
d’adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de reparcel·lació del PM 09 PINAR, de superfície dos 
mil set-cents nou metres quadrats i amb un sostre edificable de 0,00 m2.  
Afronta al nord amb finca veïnal existent; a l’est amb finca veïnal existent, al sud amb finca resultant 6 i a 
l’oest amb vial existent.  
 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:  
 
Zona Sistema Viari 
Clau : V  
 
 
TÍTOL:  
 
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de Pla de Millora Pinar de l’EMD de Bítem, 
Tortosa, i corresponent a l’aportació de la finca 4 en la relació de finques aportades.  
 
 
ADJUDICATARI:    
 
Ajuntament de Tortosa, al 100% de ple domini 
 
 
CÀRREGUES: 
 
Lliure de càrregues i gravàmens.  
 
 
DRETS I OBLIGACIONS DE l’ADJUDICATARI:   
 
Li correspon un percentatge de 100 % del total de drets que s’adjudiquen en aquest projecte.  
 
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:   
 
Afecta:  
A la parcel·la en aplicació del seu percentatge de participació inicial sobre compte de liquidació 
provisional de les obres d'urbanització de la unitat reparcel·lable, li correspon una quota de 0,00 €, IVA 
exclòs.   
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FINCA ADJUDICADA  NÚM. 6  
 
 
 
SUPERFÍCIE:  
 
S = 12.954,00 m2

.  
 
 
DESCRIPCIÓ:  
 
Parcel·la urbana situada al terme municipal de Tortosa, assenyalada amb el número 6 al plànol 
d’adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de reparcel·lació del PM 09 PINAR, de superfície dotze 
mil nou-cents cinquanta-quatre  decímetres quadrats i amb un sostre edificable de 12.954,00 m2.  
Afronta al nord amb finca resultant 5; a l’est amb la finca resultant 1, al sud amb finca veïnal existent i a 
l’oest amb vial existent.  
 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:  
 
Zona PM 09 PINAR 
Clau : 7a.  
 
 
TÍTOL:  
 
Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació de Pla de Millora Pinar de l’EMD de Bítem, 
Tortosa, i corresponent a l’aportació de la finca 1.1 i 1.2 en la relació de finques aportades.  
 
 
ADJUDICATARI:    
 
BAIX MON SAT NUM 1379 CAT, al 100% de ple domini 
 
 
CÀRREGUES: 
 
Lliure de càrregues i gravàmens.  
 
 
DRETS I OBLIGACIONS DE l’ADJUDICATARI:   
 
Li correspon un percentatge de 100% del total de drets i obligacions que s’adjudiquen en aquest projecte.  
 
COMPTE DE LIQUIDACIÓ:   
 
Afecta:  
A la parcel·la en aplicació del seu percentatge de participació inicial sobre compte de liquidació 
provisional de les obres d'urbanització de la unitat reparcel·lable, li correspon una quota de 193.191,81€, 
IVA exclòs.   

 
Josep Lluís i Ginovart 
Arquitecte 
 
Tortosa, 10 de juny de 2015 
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