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PROMOTOR 
 
 
 
 
  
 
L’objectiu del projecte que aquest document desenvolupa es l’avaluació la mobilitat 
generada respecte al Pla de Millora PM 09. Pla de Millora Pinar Codi: PM–PINAR. El 
POUM de Tortosa, va ser aprovat definitivament, per la resolució del Honorable 
Conseller de PTOP el 28 de juliol de 2006 i supeditada al Text Refós que es va realitzar 
al DOGC número 4992 de 22 d’octubre de 2007, amb la modificació puntual del POUM 
que es tramita conjuntament amb aquest Pla de Millora.  
 
El document s’emmarca  dintre de la Llei d’urbanisme de Catalunya,  Decret legislatiu 
1/2005 i el Reglament de la Llei, el Decret 305/2006 a mes de les determinacions del 
POUM de Tortosa aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques. 
 
La documentació que integra el pla de millora compleix amb les determinacions 
establertes per l’article 66 del Decret legislatiu 1/2005 i el 84 i següents del Reglament 
de la Llei, el Decret 305/2006 que regula la documentació dels plans de millora, relatiu 
al contingut de la memòria, els plànols d’informació, els plànols d’ordenació, les 
normes urbanístiques, l’avaluació econòmica i el pla d’etapes. 
 

 

EQUIP REDACTOR 
 
L’equip encarregat de la redacció del pla de millora està integrat per l’arquitecte, Josep 
Lluís i Ginovart, col·legiat nº12654/3, amb despatx professional al C/ Ronda Docs nº 
32-43 1º, 3/4ª, 43500 Tortosa. 
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ANTECEDENTS I OBJECTIUS 
 
L’estudi de la mobilitat generada pel Pla de Millora Pinar desenvolupa un planejament 
urbanístic previst en el POUM, te un caràcter marcadament 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.  
 

 
 

La localitat de Bitem te un poblament de 1.195 habitants que representa un 3,11% de la 
totalitat del Municipi.  

 

 
L’accés a Bitem es realitza des de la Carretera T-301 de Tortosa a Tivenys, el pla de 
mobilitat del municipi la cataloga, com una carretera de baixa intensitat. Pel matí 
trobem la punta entrant a Tortosa, de 8 a 9 del matí amb un % del trànsit de gairebé el 
11%. En sentit Tivenys, les puntes es troben al migdia (13 a 14hrs) amb un 10% del 
trànsit i a la tarda de 20 a 21hrs, amb un 10,5% de la IMD. 
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L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada dóna a conèixer i caracteritza la mobilitat 
dels nous sectors de creixement d’acord a l’ordenació prevista i proposa actuacions per 
tal promoure i assegurar que la mobilitat generada es caracteritzi per la preponderància 
dels mitjans de transport més sostenibles a la vegada que més segurs, i així acomplir 
amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat. 
 

 
 
En definitiva es tractaria que les xarxes per a vianants, bicicletes i transport col·lectiu  
incrementessin el seu protagonisme en la satisfacció de les necessitats de mobilitat, en la 
què també els valors de qualitat de vida, seguretat en els desplaçaments i sostenibilitat 
han d’estar cada dia més presents en el disseny i la gestió de la xarxa viària 
 
L’objecte del present estudi és avaluar l’increment potencial de desplaçaments que 
generen els diferents usos previstos en el planejament del sector residencial del Pla de 
Millor del Pinar i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport 
incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments a peu 
o amb bicicleta. Un cop definides les xarxes de la mobilitat actual dels vianants, 
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bicicletes, vehicles privats i transport col·lectiu de superfície, s’establiran criteris 
d’ordenació a les noves zones de creixement i es proposaran actuacions de 
condicionament i millora en l’actual xarxa viària d’acord amb els principis 
d’afavoriment de la mobilitat sostenible i segura.  
 
També es valorarà la viabilitat de les mesures proposades per gestionar de manera 
sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del promotor 
privat per col·laborar amb la solució dels problemes derivats d’aquesta nova mobilitat 
generada. 
 
Aquesta diferenciació ha de suposar una especialització formal dels carrers seleccionats 
a l’efecte; així doncs, l’enfocament i els resultats de l’estudi es resumeixen en els 
següents criteris d’intervenció: 
 
Jerarquització de la xarxa viària, diferenciant al sector àmbits especialitzats per cada 
tipus de mobilitat i definir xarxes coherents de prioritat de cadascuna d’ells. 
 
- Analitzar les compatibilitats i incompatibilitats, en cada tipus de carrer especialitzat, 
entre les diferents formes de mobilitat i amb la resta de funcions urbanes que els carrers 
exerceixen. 
- Plantejar solucions d’organització formal per a cada carrer i pels principals accessos 
del sector. 
- Avaluar la capacitat de càrrega de les vies internes i accessos del sector a partir de 
l’estimació de la mobilitat generada. 
- Localitzar les zones d’aparcament en funció dels criteris de pacificació del trànsit 
 
Per la realització l’estudi de la mobilitat generada en el desenvolupament urbanístic 
aquest estudi s’ha basat en els textos legislatius que es relacionen: 
 
-  Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. 
- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
- Decret 362/2006, de 3 d’octubre, pel qual s’aproven les Directrius Nacionals de 
Mobilitat. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
-  Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planificació 
de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat. Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. 
- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
- Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de Tortosa, DOGC número 4992 de 
22 d’octubre de 2007. 
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LOCALITZACIÓ I EIXOS DE COMUNICACIONS  
 
El terme municipal de Tortosa pertany administrativament a la comarca del Baix Ebre, 
de la qual Tortosa n'és la capital. El seu territori es troba ubicat al bell mig de la 
comarca, solcat per la vall del riu Ebre, que el creua de Nord- Oest a Sud-Est, i envoltat 
per la serralada de Cardó-el Boix, a la riba fluvial esquerra, i pels Ports de Beseit, a la 
riba fluvial dreta.  El terme es troba dividit en tres grans àrees, entretallades entre sí, que 
li confereixen una estranya fesomia en el mapa, producte de les circumstàncies 
històriques i més recentment de les darreres segregacions de nous municipis. Com a 
dada curiosa cal esmentar que el 1568 el territori del terme general de Tortosa es va 
reduir a les actuals comarques de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià. 
Aquestes àrees que configuren el terme són les següents : 
 
- La corresponent a la serralada de Cardó-el Boix, que és la unitat principal del territori i 
que li confereix la seva personalitat. 
- La corresponent a la plana fluvial. 
- La corresponent a la zona muntanyosa dels Ports, la zona del Portell i la de la Mola de 
Catí. 
 
La superfície del terme és actualment al voltant de 21.800 Ha, amb un perímetre 
d’aproximadament de 132 km.  
 
La magnitud física del terme de Tortosa es molt important respecte termes municipals 
de les comarques veïnes : Amposta disposa d'un terme municipal d'aproximadament 
13.600 Ha, Gandesa de 7.100 Ha i Móra d'Ebre de 4.500 Ha segons les dades de 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
El territori poblacional es vertebra amb un nucli principal a la ciutat de Tortosa i 
diversos petits nuclis que s'enclaven a la vall fluvial. Els actuals valors de població 
d'aquests nuclis són els següents : Campredó disposa d'un cens actual d'habitants de 
1.139, Bítem de 1.143, Jesús de 3.569, els Reguers de 622 i Vinallop de 304, segons 
dades del padró d'habitants del terme municipal, aportades pels serveis d'estadística de 
l'Ajuntament de Tortosa, en el momento de la redacción del POUM. 
 
D’acord al estudi  mediambiental que acompanya al POUM els principals  eixos de 
comunicacions, considera que Les terres de l'Ebre han estat la ròtula d'unió i connexió 
entre les comunitats autònomes de Catalunya, d' Aragó i de València, essent cruïlla i pas 
de comunicacions entre tots aquests territoris. La posició central que ocupa Tortosa en 
el conjunt d'aquestes terres l'han convertit en punt de pas de les diverses comunicacions 
del territori. Malgrat tot, els grans eixos de comunicació que uneixen Barcelona i 
València, transcorren paral·lelament a la costa, aprofitant el pas natural de la depressió 
litoral. Així succeeix amb la carretera nacional N-340 i l'autopista de la Mediterrània. 
L'únic gran element de comunicacions que fa excepció a aquesta norma és la via fèrria, 
la qual realitza un gran bucle per endinsar-se fins a la ciutat de Tortosa i retornar a la 
línia costanera per la riba dreta. 
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Així el terme municipal tortosí, per la seva situació interior, no es troba encreuat per 
aquests grans eixos de comunicacions i, fins i tot, la via fèrria ha quedat limitada a 
serveis de connexió amb l'estació de l'Aldea, estació que s'ha convertit, arran del nou 
traçat paral·lel a la línia de la costa, en la gran estació de la comarca del Baix Ebre. De 
la xarxa viària destaquen dos grans línies de comunicació que transcorren paral·lels al 
riu, aprofitant la vall fluvial i interconnectant, entre sí i amb les poblacions veïnes, els 
diferents nuclis urbans del territori. 
 
La xarxa està composada bàsicament per carreteres de la Generalitat de Catalunya i 
carreteres de la Diputació de Tarragona. Entre les primeres, relacionarem les més 
importants. 
 
- Carretera C-237, la qual forma part de la xarxa bàsica de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya. 
Aquesta via uneix l'Aldea amb Tortosa. És el nexe d'intercomunicació entre Tortosa i 
les grans vies de comunicació de Catalunya i València. Pel pont del Bimil·lenari es 
connecta amb el que actualmente s'anomena Eix de l'Ebre. Carretera en fase de reforma, 
suporta un important trànsit perquè és la via d'accés al Polígon Industrial, a les 
explotacions extractives del sud del territori i , en definitiva, és l'accés principal a 
Tortosa. Connecta Campredó i Tortosa. 
 
- Carretera C-230, anomenada Eix de l'Ebre, que també forma part de la xarxa bàsica de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya i intercomunica de sud a nord la part interior 
del Principat, des d'Amposta a Lleida. Connecta Vinallop, Tortosa i Jesús. 
- Carretera T-301, uneix Tortosa amb Bítem i Benifallet i més enllà. 
- Carretera T-331, que connecta Ulldecona i Vinallop 
- Carretera T-341, que connecta Tortosa amb Roquetes 
- Carretera T-342, que connecta Tortosa amb Els Reguers, per Roquetes. 
 

 
 
Les carreteres de la Diputació de Tarragona són : 
 
- Carretera TV-3422, que uneix Reguers i Alfara de Carles 
- Carretera TV-3443, que connecta Vinallop amb Amposta, coneguda per la carretera de 
La Carrova. 
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Aquests grans eixos de comunicació que creuen el sòl no urbanitzable del territori 
tortosí generen servituds de pas definides per llei. En quant a les carreteres, a efectes de 
la Llei 25/1988, de 29 de juliol de 1988 (publicada al BOE de 30 de juliol de 1988) i, en 
concret, en el seu capítol tercer sobre "ús i defensa de les carreteres", s'estableixen en 
les carreteres les següents zones : de domini públic, de servitud i d'afecció. 
 
Són de domini públic els terrenys ocupats per les carreteres estatals i els seus elements 
funcionals i una franja de terreny de vuit metres d'amplada en autopistes, autovies i vies 
ràpides, i de tres metres a la resta de les carreteres, a cada costat de la via, mesurades en 
horitzontal i perpendicularment a l'eix de la via, des de l'aresta exterior de l’explanació. 
La zona de servitud de les carreteres estatals consistirà en dues franges de terreny pels 
seus dos costats, delimitades interiorment per la zona de domini públic definida 
anteriorment i exteriorment per dues línies paral·leles a les arestes exteriors de 
l’explanació, a una distància de 25 metres en autopistes, autovies i vies ràpides, i de 8 
metres a la resta de carreteres, mesurades des de les esmentades arestes. 
 
La zona d'afecció d'una carretera estatal consistirà en dues franges de terreny als seus 
dos costats, delimitades interiorment per la zona de servitud i exteriorment per dues 
línies paral·leles a les arestes exteriors de la explanació a una distància de 100 metres en 
autopistes, autovies i vies ràpides, i de 50 metres a la resta de carreteres, mesurades des 
de les esmentades arestes. 
 
A ambdós costats de les carreteres estatals s'estableix la línia d'edificació, des de la qual 
fins a la carretera queda prohibit qualsevol tipus de construcció, reconstrucció o 
ampliació, a excepció de les que siguin imprescindibles per a la conservació i 
manteniment de les construccions ja existents. 
 
La línia límit d'edificació se situa a 50 metres en autopistes, autovies i vies ràpides i a 
25 metres a la resta de les carreteres, des de l'aresta exterior de la calçada més propera, 
mesurades horitzontalment a partir de l'esmentada aresta. 
 
Únicament podran realitzar-se obres o instal·lacions a la zona de domini públic de la 
carretera prèvia autorització del Ministeri de Foment o Departament de l'Administració 
corresponent, quan la prestació d'un servei públic d'interès general així ho exigeixi. A la 
zona de servitud no podran realitzar-se obres ni es permetran més usos que aquells que 
siguin compatibles amb la seguretat vial, prèvia autorització, en qualsevol cas, del 
Ministeri de Foment o Departament de l'Administració corresponent.  
 
Per executar a la zona d'afecció qualsevol mena d'obres i instal·lacions fixes o 
provisionals, canviar el seu ús o destí i plantar o talar arbres es requerirà la prèvia 
autorització del Ministeri de Foment o Departament de l'Administració corresponent. 
Quant a la línia fèrria, a efectes del Reglament que desenvolupa la Llei d'Ordenació dels 
Transports Terrestres, en el Reial Decret 1211/1990 (publicat al BOE núm. 241 de 8 
d'octubre de 1990) i, en concret, en el seu títol VIII "Policia de Ferrocarrils", capítol II 
"Delimitació dels terrenys immediats al ferrocarril" i capítol III "Limitacions imposades 
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en relació als terrenys immediats al ferrocarril", s'estableixen en les vies fèrries les 
següents zones : de domini públic, de servitud i d'afecció. 
 
Són de domini públic els terrenys ocupats per l’explanació de la línia fèrria, els seus 
elements funcionals i instal·lacions que tinguin per objecte la seva correcta explotació, i 
una franja de vuit metres d'amplada a cada costat de la línia fèrria. 
 
La zona de servitud consisteix en dues franges de terreny, a ambdós costats de la via 
fèrria, delimitades interiorment per la zona de domini públic, i exteriorment per dues 
línies paral·leles a les arestes exteriors de l’explanació, a una distància de 20 metres, 
mesurats en horitzontal i perpendicularment al carril exterior de la via fèrria des de les 
arestes exteriors de l’explanació. 
 
La zona d'afecció de la línia fèrria consisteix en dues franges de terreny a ambdós 
costats de la mateixa, delimitades interiorment pels límits externs de les zones de 
servitud i exteriorment per dues línies paral·leles a les arestes exteriors de la explanació, 
a una distància de 50 metres, mesurats en horitzontal i perpendicularment al carril 
exterior de la via fèrria des de les arestes exteriors de l’explanació. 
 
En sòl qualificat com a urbà pel planejament urbanístic, les distàncies establertes en els 
articles anteriors per a la protecció del ferrocarril seran de cinc metres per a la zona de 
domini públic, vuit metres per a la servitud i vint-i-cinc metres per a l'afecció, comptats 
en tots els casos des de les arestes exteriors de l’explanació. 
 
Únicament podran realitzar-se obres o instal·lacions en la zona de domini públic del 
ferrocarril quan siguin necessàries per a la prestació d'un servei públic d'interès general 
així ho exigeix-hi. Dins de la zona de servitud no podran realitzar-se noves edificacions 
ni reedificacions. Per construir i reedificar en la zona d'afecció, es requerirà la prèvia 
autorització de la empresa titular de la línia. 
 
El POUM donada la llarga història del territori tortosí, del qual Tortosa ha estat i n'és el 
seu centre i cruïlla, ha deixat un important entramat de camins històrics que solquen el 
sòl tortosí i comuniquen la seva capital amb les poblacions veïnes i els nuclis 
urbanitzats del terme, defineix una xarxa de camins històrics. 
 
Alguns d'aquests camins, a banda de la seva primordial funció de lligam entre els 
pobles, han estat traça de les actuals vies de comunicació, testimoniant la validesa, ja 
des d'antic, del model territorial d’accessibilitat. D'entre tota aquesta xarxa, s'infereix 
que l’estructura bàsica d'interconnexió en el territori es basava en alguns camins 
històrics fonamentals, que permetien la comunicació entre Tortosa i les poblacions dels 
voltants : 
 
- Camí de Tortosa al Perelló. Aquest camí s'inicia en la pujada al coll de l'Alba, s'ajunta 
amb el camí del Ranxero al límit est del territori, i acaba en el camí de Fullola al nord 
del terme municipal, fins al Perelló. 
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- Antic camí d'Alfara de Carles, que unia Jesús amb aquella població. 
- Camí dels Reguers, que comunica els dos nuclis poblats de Jesús i els Reguers. 
- Camí de Santa Bàrbara. 
- Antic camí de la Galera. 
- Camí de sant Francesc. 
 
A banda, hi ha tots aquells camins que han estat traça de les actuals vies de comunicació 
entre Tortosa i d'altres poblacions, com ara la carretera a l'Aldea, la carretera a Tivenys i 
al nord del terme, la carretera a Amposta (antiga carretera de la Carrova), Eix de l'Ebre 
(antiga carretera a Xerta i a Gandesa).  La totalitat de la xarxa de camins històrics es va 
tancant, amb vies de menor importància, allò que avui anomenaríem "xarxa secundària", 
que alhora van intercomunicant els camins més fonamentals. Alguns d'aquests són el 
camí de les Codines, de Mianes, de la Creu Coberta, de Lledó, al marge dret del riu i el 
camí de la Roca Corva, el camí de l'Ardiaca, camí del Cèlio, camí del mas de Lledó, 
camí del Lligallo de Bítem, al marge esquerre. 
 

 
 
Els  Sistemes de comunicació i mobilitat previstos al Planejament General, referent a la 
mobilitat, prèvia concepció de la planificació dels usos del sòl i de la mobilitat d’acord a 
les xarxes de comunicació existents, la jerarquització de la vialitat futura, la seva funció 
i el seu traçat, sempre d’acord als criteris de sostenibilitat i seguretat vial esmentats  en 
la Llei 9/2003 de la mobilitat, tot definit al; Apartat 7.2.1. La mobilitat, es defineix, 
tenint en compte les disposicions de la Llei de la mobilitat, el pla s’implica en la 
definició d’un model de mobilitat que permeti relacionar la planificació de l’ús del sòl 
amb les demandes concretes de desplaçaments que genera el municipi. 
 
Aquesta implicació en el cas de Tortosa suposa establir una jerarquia de vies; vies de 
primer i segon nivell, àrea exclusiva per vianants i vies 30, que suposaran un esforç 
inversor important en els propers anys però que determinen una nova lògica urbana 
adequada als requeriments futurs de creixement industrials i residencials. Aquests és, 
sens dubte, un dels reptes clau que cal afrontar a fi d’assolir la dinamització econòmica i 
social que persegueix el pla. 
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Les principals actuacions respecte la nova estructura viària es poden desglossar en els 
següents apartats: 
 
1. El nou model viari parteix de l’opció de reforçar el paper estructurant del riu en el 
conjunt de la ciutat, la qual cosa implica reforçar el paper dels eixos que de diferent 
naturalesa i jerarquia discorren per les dues ribes del mateix, ja sigui aigües amunt o a 
aigües avall de la ciutat central. 
 
Aquesta opció comporta millorar i consolidar les traces de relació de la ciutat amb la 
resta del sistema urbà dels municipis del seu entorn: 
 
- Al nord, a ponent del riu (el marge de la dreta): es proposa la reserva l’espai necessari 
per la definició de la nova traça de l’eix de l’Ebre, apropant-se a la traça del canal de 
Xerta per les explicacions realitzades anteriorment. Aquesta opció a la vegada ha de 
permetre alliberar la traça del tren de la Vall de Zafan per destinar-la a possible itinerari 
paisatgístic, via rural o artèria que faciliti la interconnexió més tova dintre del propi 
territori de la ciutat i dels seus entorns. 
 
- Al sud a ponent del riu (el marge de la dreta): la traça de l’eix de l’Ebre continua 
acompanyant el canal de Xerta fins més o menys l’alçada de la carretera del Mas de 
Barberans i el barranc de Sant Antoni, per començar a doblegar-se en aquest punt i anar 
a cercar l’enllaç amb la carretera de la Carrova, aproximadament a l’alçada del barranc 
de Lledó. En aquest punt enllaçaria amb la nova traça, comentada anteriorment de la N-
340, que situaria un nou pont sobre l’Ebre en aquest punt i que permetria un enllaç 
directe amb el polígon Catalunya Sud així com la continuïtat terres a munt a cercar el 
municipi del Perelló.Aquesta nova traça, és disposar d’una nova travessa sobre el riu 
que millori les relacions entre les dues parts i faciliti l’intercanvi entre les mateixes, a la 
vegada que alliberi l’actual traça urbana de la carretera de l’Aldea, C-237 d’accés a 
Tortosa, d’aquelles circulacions i desplaçaments de pas que no tenen com a destí la 
mateixa ciutat. Les actuacions viàries d’aquesta part es completarien amb la variant de 
Vinallop, que ha de permetre recuperar la traça de la carretera de Tortosa a Santa 
Bàrbara, T-331, per poder definir un passeig que articuli i relacioni els tres nuclis 
actualment aïllats que formen la pedania de Vinallop. 
 
- Al nord a llevant del riu (el marge de l’esquerra): Sobre aquesta, les actuacions 
establertes, prenen una doble naturalesa, per una part la redefinició d’una nova porta 
urbana en la part nord de Remolins, que redefineixi la posició de l’actual traça de la 
carretera de Bítem, T-301, i que ha de suposar el punt d’arrencada d’un nou pont sobre 
el riu situat aigües amunt de Remolins i ja previst en el PTPTE. Per una altra part es 
actuacions en matèria de vialitat es complementaran amb la reserva de sòl per la 
definició de la variant de Bítem, que possibiliti treure el trànsit de pas, que a la vegada 
és un perill, ja que la carretera es converteix en el principal carrer de la part baixa de 
Bítem amb una dimensió que en cap manera pot resoldre la dualitat de carrer major 
transversal i carretera de pas. 
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- Al sud a llevant del riu (el marge de l’esquerra): Les actuacions en aquesta part tenen 
com a principal determinació la incorporació de la traça de l’autovia de l’Aldea com a 
via principal d’accés a Campredó, definint una única entrada pel polígon i pel barri i 
situat un enllaç a diferent nivell en aquest punt. Complementàriament en aquesta part de 
sud de la ciutat es proposen intervencions menors , algunes d’elles que han de ser 
considerades com a reserves de sòl per actuacions futures. 
 
2. La redefinició de l’estructura urbana de la xarxa de carrers de la ciutat. El model 
actual, és un model dual: en forma de malla orientada en la part de Ferreries i en forma 
de pinta molt condicionada, en la part de Tortosa, per la pròpia topografia de suport que 
dificulta les relacions nord sud per l’estrangulament de l’espai provocat pel turó de la 
Suda. En les dues ribes les propostes seran, doncs alternatives diferents: 
 
- A Ferreries es defineix una estructura vertical suportada sobre la traça de l’avinguda 
de l’estadi que ha de tenir continuïtat en els nous terrenys a emplaçar més al nord i 
establint una sèrie de dits horitzontals que relacionen aquesta part amb el municipi de 
Roquetes. 
 
- A la part de Tortosa, la solució haurà de ser forçosament diferent, per una part es 
recull i ajusta el vial de cornisa del planejament anterior, que permeti evitar el centre de 
la ciutat i que actuï com a via col·lectora dels moviments i fluxos circulatoris que baixen 
dels diferents assentaments disseminats per sobre de les vessants muntanyeses properes 
a la ciutat. El nou vial, tindrà una sèrie d’enllaços amb la resta dels diferents camins que 
donen suport als creixements de les cases aïllades: costa del Cèlio, costa de Sant Josep 
de la Muntanya, la carretera de la Simpàtica i el barranc de Caputxins, així com a mb al 
pont de Tirant lo blanc. Aquesta via al mateix temps ha de permetre tancar un anell viari 
fins enllaçar amb la rotonda d’Anguera de l’autovia de l’Aldea. Sobre la part més 
meridional de la ciutat, entre el pont del mil·lenari i la rotonda d’Anguera, es proposa 
disposar des d’aquesta rotonda una nova via que estructuri els moviments per la part 
més propera del riu. El nou vial i el carrer d’entrada actual estarien connectats per un 
parell de travesses principals que sortirien des de les diferents rotondes intermitges 
existents en el tram existent de l’autovia abans d’arribar al barri del 13 de gener, essent 
en aquests dos eixos on poder realitzar l’intercanvi entre el tronc principal actual i l’eix 
del passeig del riu que ha de travessar tota la ciutat. 
 
- Apartat 7.2.2. Sistema general viari de  comunicacions 
 
Les normes jerarquitzen la xarxa de comunicacions del municipi segons es tracti de vies 
de primer nivell (80-100 Km/h), segon nivell (50Km/h), Àrea exclusiva de vianants i 
Vies 30. 
 
Tanmateix, l’actuació més important en la xarxa viària bàsica és l’obertura del nou pont 
que connectarà la T-301 i la C-12, la qual cosa ha de permetre desviar el trànsit de 
vehicles pesats que actualment circula per el centre de Tortosa a través de l’Avinguda 
de Remolins, Rambla de Felip Pedrell i Av. Catalunya. 
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Gràfic. Esquema d’accessos i mobilitat prevista al Planejament General 
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MOBILITAT OBLIGADA   

S’entén per mobilitat obligada tots els desplaçaments diaris originats per motiu de 
treball o estudi, per a la població a partir dels 16 anys d’edat. Les dades de mobilitat 
obligada es corresponen a les enquestes de mobilitat (EMO), que van ser associades al 
Cens de població de l’any 2001. Aquestes dades permeten obtenir la distribució modal 
dels desplaçaments diaris per motius laborals i d’estudi per a les diferents xarxes de 
transport. Les dades de bases que es mostren tenen com a font bàsica l’Institut 
d’Estadística de Catalunya de l’any 2001, per una població major de setze anys.  

Les categories dels mitjans de transport utilitzades en les dades de mobilitat obligada 
són: 

- Individual: cotxe (com a conductor o passatger), moto, bicicleta i les   combinacions 
entre ells. 

- Col·lectiu: autobús, metro, ferrocarril i les combinacions entre ells. 

- Individual i col·lectiu: totes les combinacions de mitjans d'un grup amb les d'un altre. 

- Altres mitjans: combinacions i altres mitjans de transport no inclosos en cap dels 
anteriors epígrafs. 

- No aplicable: població que treballa o estudia a diversos municipis (aquests poden 
pertànyer a un o més àmbits), i la que es desplaça des d'una segona residència. 

A continuació s’adjunten les taules de mobilitat obligada del municipi de Tortosa durant 
l’any 2001, segons sigui home o dona. 

Mobilitat obligada per residència-treball 

En la mobilitat obligada per residència - treball s’observa una distribució entre homes i 
dones molt similar pel que fa als desplaçaments dins municipi però cal destacar, que el 
70% dels desplaçaments realitzats fora del municipi són realitzats per homes. 

De tota manera, d’acord a les dades recopilades de l’IDESCAT, no s’adverteix en les 
diferents mobilitats cap discriminació per raó de gènere. 

Taula. Mobilitat obligada per desplaçament residència-treball, per sexe i mitjà de 
transport.  

  Total            Homes Dones
Desplaçaments dins 9.342 5.277 4.065
Desplaçaments a fora 2.848 1.952 896
Desplaçaments des de fora 3.920 2.222 1.698
Total generats 12.190 7.229 4.961
Total atrets 13.262 7.499 5.763
Diferència atrets/generats 1.072 270 802  
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Dels desplaçaments generats per motius laborals al municipi de Tortosa cal destacar que 
el 83,8% es corresponen a desplaçaments interns dins del municipi, mentre el 16,5% es 
correspon a desplaçaments cap a altres municipis.                     

Taula. Mobilitat obligada per desplaçament residència-treball, per mitjà de transport.  
 
 

només només només individual individual col·lectiu no
individual col·lectiu altres i col·lectiu i altres i altres aplicable Total

Desplaçaments dins 8.470 190 70 41 9 0 562 9.342
Desplaçaments a fora 1.627 100 7 31 0 2 1.081 2.848
Desplaç. des de fora 3.599 122 14 19 3 0 163 3.920
Total generats 10.097 290 77 72 9 2 1.643 12.190
Total atrets 12.069 312 84 60 12 0 725 13.262
total desplaçaments 13.696 412 91 91 12 2 1.806 16.110
difer. entrades i sortides -1.972 22 7 -12 3 -2 -918 1.072

 
Els desplaçaments atrets al municipi de Tortosa inclouen els desplaçaments interns, que 
representen un 70,1%, i els desplaçaments des de fora, que representen el 29,9%. La 
diferència entre els desplaçaments d’entrada i els de sortida és negativa, amb un total de 
918 desplaçaments més de sortida per raons laborals, la qual cosa significa que Tortosa 
és un municipi que actua com a residència de treballadors d’altres municipis. 

Cal tenir en compte que del total de desplaçaments al municipi de Tortosa, el 85% són 
en vehicle privat i només el 2,5% és en transport col·lectius. D’altra banda, el major 
nombre de desplaçaments en transport col·lectiu es dóna per a viatges dins del mateix 
municipi. 

Pel que fa a la mobilitat residència-estudi, i d’acord a les dades disponibles no 
s’adverteix cap discriminació per raó de gènere. 

Taula. Mobilitat obligada per desplaçament residència-estudi, sexe i mitjà de transport.  

Total Homes Dones
Desplaçaments dins 1.057 458 599
Desplaçaments a fora 837 415 422
Desplaçaments des de fora 738 285 453
Total generats 1.894 873 1.021
Total atrets 1.795 743 1.052
Diferència atrets/generats -99 -130 31

Sexe

 

Pel que fa als  desplaçaments per motiu d’estudis, al municipi de Tortosa estan repartits 
de manera bastant igualada entre els desplaçaments interns, a altres municipis i des 
d’altres municipis. La majoria, però, es corresponen a desplaçaments per l’interior del 
municipi, amb un 40,1%. Els desplaçaments a fora representen el 31,9% i els 
desplaçaments  des de fora el 28%. 
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Els desplaçaments atrets al municipi de Tortosa  són lleugerament superiors els  interns, 
amb un 59% del total, respecte dels provinents d’altres municipis, amb un 41%. Aquests 
estan molt repartits entre diferents petits municipis de dins i fora de la comarca del Baix 
Ebre. El balanç de desplaçaments és negatiu, assolint 99 desplaçaments més de sortida 
que d’entrada, cosa que exemplifica la necessitat de sortir del municipi per a realitzar 
estudis secundaris i d’universitat. 

Taula. Mobilitat obligada per despl. resid.-estudi, per mitjà de transport.  
només només només indiv indiv col·lectiu no
indiv col·lectiu altres i col·lectiu i altres i altres aplicable Total

Desplaçaments dins 873 51 23 9 0 0 101 1057
Desplaçaments a fora 118 126 2 5 0 0 586 837
Desplaç. des de fora 362 201 4 20 0 2 149 738
Total generats 991 177 25 14 0 0 687 1894
Total atrets 1.235 252 27 29 0 2 250 1795
total desplaçaments 1.353 378 29 34 0 2 836 2632
difer. entrades i sortides 244 75 2 15 0 2 -437 -99  

La següent taules té com a objectiu unificar els desplaçaments per motius de treball i 
d’estudi,sintetitzant les dades de mobilitat obligada existents. 

Taula. Mobilitat obligada global per raó de treball i d’estudis, per mitjà de transport.  
només només només indivl indiv col·lectiu no
indiv col·lectiu altres i col·lectiu i altres i altres aplicable Total

Desplaçaments dins 9.343 241 93 50 9 0 663 10.399
Desplaçaments a fora 1.745 226 9 36 0 2 1.667 3.685
Desplaç. des de fora 3.961 323 18 39 3 2 312 4.658
Total generats 11.088 467 102 86 9 2 2.330 14.084
Total atrets 13.304 564 111 89 12 2 975 15.057
total desplaçaments 15.049 790 120 125 12 4 2.642 18.742
difer. entrades i sortides 2.216 97 9 3 3 0 -1.355 973  

La distribució modal de la mobilitat per les diferents tipologies de transport depèn en 
gran 

mesura del tipus de desplaçament. A continuació es detallen les distribucions modals 
relatives per les diferents tipologies de desplaçament. 

Taula. Distribució modal relativa (%) de la Mobilitat en funció de la tipologia de 
desplaçament. 

només només només individual individual col·lectiu no
individual col·lectiu altres i col·lectiu i altres i altres aplicable

Desplac. interns 89,8 2,3 0,9 0,5 0,1 0 6,4
Dsplaç. a altres municipis 47,4 6,1 0,2 1 0 0,1 45,2
Dsplaç. des d'altres municipis 85 6,9 0,4 0,8 0,1 0 6,7

 

A partir de l’anterior taula de distribució modal de la mobilitat ens constata l’alta 
dependència del transport individual i la baixa utilització del transport públic. El major 
ús del transport públic és en desplaçaments des d’altres municipis, amb un 6.9% dels 
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desplaçaments. 

DELIMITACIÓ DEL SECTOR DE PLANEJAMENT  
 
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 25.708,49  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 
 
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  
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 3.498 m2.  
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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.  
 

SUPERFICIES GLOBALS DEL SECTOR

EQUIPAMENTS

ESPAIS LLIURES

SISTEMA VIARI

SISTEMA HIDROLÒGIC

INDUSTRIAL

 
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. 
 
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 % 
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 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. 
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.  
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La estructura de la propietat inicial del Millora Pinar Codi: PM–PINAR, era única i 
pertany a Baix Mon, S.A.T.  
 
El terrenys es recolzen sobre una estructura de la propietat de socis principals de Baix 
Mon, S.A.T., a excepció de uns 3.100 m2 dels terrenys situats al Nord del Pla de Millora 
inicial. El propietari han donat el consentiment verbal, per la realització d’aquesta 
ampliació, atès la importància i transcendència que l’actuació comporta de a Bitem, en 
espera de l’aprovació del planejament per procedir a la segregació de la finca.     
 
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, del Camí de la Montserrada que es modificat per adaptar-lo en 
els seus inicis en un vial de caire urbà. 
 
 

 
 
 
Per tot l’exposat es dedueix que l’estructura de la propietat del sector en el moment de 
redactar el present Pla de millora es distribueix segons el quadre següent: 
 
Sup. Finques Aportades  Baix Mon, S.A.T   25.031,13  m2 
Sup. Vialitat existent, camí Montserrada        362,78  m2 
 
TOTAL PLA DE MILLORA PM 9    25.393,91  m2 
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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 25.031,13 m2 25.031,13 m2

Superfície viari existent 362,78 m2 362,78 m2

Superfície àmbit amb aprofitament urbanístic 25.393,91 m2 25.393,91 m2

PLA DE MILLORAPOUM

 
La superfície total del sector amb aprofitament urbanístic, segons recent medició, deduït 
el viari existent és de 362,78 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  25.393,91 m2 
 

Superfície sector 25.393,91 m2 25.393,91 m2

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

Sostre màxim Ús industrial 0,70 m2/m2 17.521,79 m2 17.521,79 m2 0,70 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. 
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En el 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 2.899,12 m2

E. Ll.-2 2.869,80 m2

5.768,92 m2 5.768,92 m2 23,05% 5.768,92 m2 22,72%

Equ.-1 3.371,99 m2

3.371,99 m2 3.371,99 m2 13,47% 3.371,99 m2 13,28%

Viari existent Total 362,78 m2 1,43%
Viaris nou 2.346,22 m2

Total 2.346,22 m2 2.346,22 m2 9,37% 2.346,22 m2 9,24%
Total sistema viari 2.709,00 m2 2.709,00 m2 10,67%

Hid-1 590,00 m2

590,00 m2 2,36% 590,00 m2 2,32%

TOTAL 12.077,13 m2 48,25% 12.439,91 m2 48,99%

Illa 1 12.954,00 m2

TOTAL 12.954,00 m2

12.954,00 m2 51,75% 12.954,00 m2 51,01%

Total àmbit d'actuació 25.031,13 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

 
 
 
DADES MOBILITAT DEL PLANEJAMENT 
 
Per tal d’estimar l’augment de la mobilitat associada al Pla de Millora del Pinar s’han 
utilitzat els criteris fixats en el Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de 
la mobilitat generada i les bases derivades de planejament del POUM. 
 
L’àmbit d’estudi considerat per al l’avaluació de la mobilitat generada contempla els 
terrenys situats propers a l’entrada de la pedania de Bitem, definit en el Pla General i 
desenvolupat com a planejament derivat Pla de Millora PM-09. PM-PINAR. 
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L’accessibilitat a Bitem al igual que al sector de planejament es realitza des de la 
carretera de T-301 de Tortosa a Tivenys, contemplada al planejament general en dues 
variants futures sobre el traçat actual la primera la creació d’un nou pont a Nord de 
Tortosa a les afores de Remolins, amb el desviament del tràfic pesant pel carrer Felip 
Pedrell. El segons es canvi que s’ha de produir es la futura circumval·lació del 
poblament de Bitem i per tant el seu desviament del traçat actual en lo que minimitzarà 
l’impacte de la carretera sobre el sector de planejament. 
 

  
 
Usos previstos del nou planejament 
 
Ús Industrial: La superfície del sector, és de 25.393,91 m2 dels quals 17.521,79 m2  són 
de sostre edificable, amb un sòl privat de 12.439,91 m2. 
 
Activitat terciària i equipaments: La superfície destinada a l’ús d’equipaments és 
3.371,99 m2 concentrats enfront el Cementeri. L’activitat a què es destinarà 
l’equipament no està definida en la data de redacció del Pla Parcial i del present estudi 
de mobilitat. 
 
Espais lliures: Les previsions de la mobilitat associada als espais lliures, s’ha destinat un 
total de 5.768,92 m2 
 
Serveis tècnics: No s’inclou en el Pla de Millora cap superfície destinada a serveis 
tècnics. 
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Avaluació de la mobilitat generada d’acord al Decret 344/2006, de regulació dels 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada. L’annex 1 del Decret 344/2006 inclou la 
següent taula per al càlcul dels viatges generats per dia segons l’ús del sòl establert. 
 

 
 
D’acord a l’ordenació definida en el Pla de Millora:  
 
Segons la previsió de viatges generats pel sòl residencial definida en el Decret 344/2006 
tenim que el nombre de viatges dia. Per ús industrial el número viatges generats previtos  
pel sector: 

 

Usos planejament Sup. Sòl edificabilitat Viatges / dia Total
Sostre Industrial 12.439,91 17.521,79 5 876
Total 876

QUADRE DE VITAGES GENERATS PLA DE MILLORA

 
 

Activitat terciària i equipaments: La mobilitat generada pels equipaments segons els 
càlculs establerts per la legislació vigent és de 20 viatges/100 m2 de sostre. 
 

Usos planejament Sup. Sòl edificabilitat Viatges / dia Total
Sostre equipaments 3.371,99 674,40 20 135
Total 135

QUADRE DE VITAGES GENERATS PLA DE MILLORA

 
 
 
Espais lliures: La mobilitat generada pels espais verds segons els càlculs establerts per 
la legislació vigentés de 5 viatges/100 m2 de sòl, per tant el nº viatges generats per la 
zona d’espais lliures serà: 
 

Usos planejament Sup. Sòl edificabilitat Viatges / dia Total
Sòl Espais lliures 5.768,92 5 288
Total 288

QUADRE DE VITAGES GENERATS PLA DE MILLORA

 
 
La distribució absoluta de la mobilitat global del sector, a la fi d’establir la quantitat de 
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desplaçaments realitzats en el sector de creixement urbanístic s’han unificat els 
desplaçaments per a cada ús del sòl. A partir del sumatori dels desplaçaments previstos 
s’obté els desplaçaments associats al sector de creixement urbanístic: 
 

Usos planejament Sup. Sòl edificabilitat Viatges / dia Total
Sostre Industrial 12.523,85 17.521,79 5 876
Sostre equipaments 3.371,99 674,40 20 135
Sòl Espais lliures 5.768,92 5 288
Total 1.299

QUADRE DE VITAGES GENERATS PLA DE MILLORA

 
 

 

DADES APARCAMENT DEL PLANEJAMENT 
 
L’aparcament es calcularà l’oferta prevista d’aparcaments per a cada mitja de transport 
segons l’ordenació del sector i l’oferta necessària d’aparcament d’acord a les directrius 
establertes al Decret 344/2006. Així les reserves d’aparcament per a vehicles privats 
fora de la via pública, segons l’annex 3 del Decret 344/2006, estableix  les següents 
reserves mínimes d’aparcament per a vehicles situats fora de la vía pública han se ser: 
  

 
 

Reserves mínimes d’aparcament per a vehicles fora de la vía pública d’acord al Decret 
no son necessàries. Però hi ha determinacions del Planejament Municipal que obliguen 
al compliment, així la Secció quarta del POUM; Regulació particular de l'ús 
d'aparcament, definides al article 276) sobre la reserva d'espais públics per aparcaments, 
de l’article 277 i les condicions generals sobre la reserva d'aparcaments en les 
edificacions i també l’article 278) per la previsió mínima de places d'aparcament 
obligatòries  
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La previsió mínima de places d'aparcament obligatòries determina el POUM a la clau; 
 7. Industrial: Una plaça per a cada 300 m² o fracció de superfície construïda. 
 

QUADRE D'APARCAMENT DE VEHICLES (POUM)  PLA DE MILLORA 
Usos planejament Sup. Sòl edificabilitat plaça Total 
Sostre Industrial 12.954,00 17.521,79 300 58 
Total       58 

 
Reserves d’aparcament per a bicicletes fora de la via pública, segons el Decret 344/2006 
defineix les places mínimes d’aparcament per a bicicletes fora de la via pública segons 
l’ús del sòl segons i que detallem a la taula adjunta. 
 
 

 
Per al recompte de reserves d’aparcament s’ha considerat oportú desglossar-lo per a 
cada parcel·la. Per tant tindrem: 
 
Places d’aparcament per a bicicletes previstes en ús industrial 
 

Usos planejament Sup. Sòl edificabilitat plaça Total
Sostre Industrial 12.954,00 17.521,79 1 175
Total 175

QUADRE D'APARCAMENT DE BICICLETES PLA DE MILLORA
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Places d’aparcament per a bicicletes previstes en ús d’equipaments 
 

Usos planejament Sup. Sòl edificabilitat plaça Total
Sostre equipaments 3.371,99 674,40 1 7
Total 7

QUADRE D'APARCAMENT DE BICICLETES PLA DE MILLORA

 
 
Places d’aparcament per a bicicletes previstes per zona verda o espais lliures 
 

Usos planejament Sup. Sòl edificabilitat plaça Total
Sòl Espais lliures 5.768,92 1 58
Total 58

QUADRE D'APARCAMENT DE BICICLETES PLA DE MILLORA

 
 
Resum de places d’aparcament per a bicicletes previstes fora de la via pública que es 
contempla al Pla de Millora és de: 
 

Usos planejament Sup. Sòl edificabilitat plaça Total
Sostre Industrial 12.439,91 17.521,79 1 175
Sostre equipaments 3.371,99 674,40 1 7
Sòl Espais lliures 5.768,92 1 58
Total 240

QUADRE D'APARCAMENT DE BICICLETES PLA DE MILLORA

 
 

Les places d’aparcament es distribuiran estratègicament en diferents punts del Pla de 
Millora. 
 

Tipus Total
Bicicletes 240
Vehicles 58

QUADRE D'APARCAMENT DE VEHICLES  PLA DE MILLORA

 
 
 
Oferta d’aparcament per a vehicle privat en la via pública 
 
El Decret 344/2006 no preveu per a l’ús industrial una reserva d’aparcaments per a 
vehicles privats fora de la via pública. No obstant això, es pot suposar que una part de la 
nova vialitat traçada, sobre el camí de la Montserrada, pugui contenir un espai 
d’aparcament tant vehicles pesants com de turisme. 
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DADES  TRANSPORT PÚBLIC 
 
El transport públic es basa essencialment amb el transport per línies d’autobusos. Els 
diferents itineraris que enllacen l’estació amb el nou sector transcorren per la vialitat 
local del municipi caracteritzada per la baixa mobilitat dels diferents mitjans de 
transport, sota la centralitat de l’Estació d’autobusos que pot resoldré la mobilitat 
urbana.  
 
Tanmateix la realitat de la ciutat de Tortosa es plurinuclear amb un centre a Tortosa i un 
conjunt de nuclis urbans repartits dins del territori municipal. Tant pel que fa a la pròpia 
trama actual com a la relació amb els diferents nuclis de Jesús, Campredó, Bítem, 
Reguers i Vinallop, en l'actualitat ja existeix una xarxa de transport públic que 
comunica els diferents nuclis urbans amb el centre de la ciutat, repartits en un total de 7 
línies de transport urbà, que seran ampliades a mesura que els nous sectors es posin en 
funcionament, sobretot aquells més nous, com l'horta de Sant Vicent, que actualment es 
un sòl d'activitat agrícoles. En aquest cas l'ampliació de les línies actuals i la 
transformació del pont de la RENFE en un pas de vianants suposarà una millora a la 
connectivitat entre les dues ribes del riu. 
 
La línia de transport urbà existents actualment en el municipi de Tortosa i que serveixen 
tan per l'actual població resident com pels sectors i polígons residencials que en un 
termini més immediat es desenvoluparan al voltant del centre urbà de Tortosa i el nucli 
de Bitem es la  LÍNIA 4) Sta.Rosa - Bítem – Tortosa. La parada més pròxima al 
planejament esta a uns 300 metres aproximadament.  
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DADES  DE LA XARXA VIARIA PLANEJAMENT  
 
La xarxa d’itineraris per a transport privat disposa de un criteri de jerarquia viària. Aixi 
el viari de la ciutat no constitueix una trama homogènia de carrers de similars 
característiques ni en quan a la seva morfologia ni en quan al seu ús. Les vies amples i 
de major continuïtat, en general, estan més preparades per acollir el trànsit de vehicles, 
mentre que altres, ja sigui per la seva estructura o pel tipus d’activitat que es localitza en 
elles, tenen un caràcter més cívic on adquireix molta més rellevància el vianant. 
Distingir la diferent funcionalitat de les vies és, per tant, molt important per aconseguir 
una mobilitat sostenible. 
 
La jerarquització viària resultant del POUM serà;  
- Primer nivell (80-100 Km/h) 
- Segon nivell (50 Km/h) 
- Àrea exclusive de vianants 
- Vies 30 

 
  

 
Per tant el planejament del Pla de Millora es situa al voral de la carretera Tortosa-
Benifallet, km. 4,3, provocant un accés des de un vial de Primer nivell (80-100 Km/h) 

 
La xarxa d’itineraris per a transport de mercaderies, preveu al POUM, l’obertura del 
pont que connectarà la T-301 i la C-12 hauria de permetre desviar el trànsit de vehicles 
pesats que actualment circula per el centre de Tortosa a través de l’Avinguda de 
Remolins, Rambla de Felip Pedrell i Av. Catalunya. D’aquesta manera, es proposa 
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prohibir la circulació per el centre de Tortosa als vehicles amb un pes màxim autoritzat 
(PMA) superior a les 5 TM., les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. 

 
Per tant el plantejament del nou pont situat a Remolins, millorarà considerablement la 
circumval·lació del transport de mercaderies de la carretera Tortosa-Benifallet, que es 
on es situa el planejament parcial del Pla de Millora Pinar. 
 
La caracterització de la xarxa viària prevista, condicions que haurà d’acomplir el 
projecte d’urbanització, es basa amb el criteri de la  jerarquització dels vials i carrers. 
 
El nou sector de creixement urbanístic presenta una xarxa viària adaptada amb vials de 
diferents amplades i característiques que permeten una jerarquització en funció de la 
priorització que s’estableix segons els diferents modes de transport. 
 
Per això, els carrers es classifiquen segons les següents categories: 
 
Vies de primer nivell: Carretera T-301 de Tortosa a Tivenys. 
 
Vies de segon nivell: En formara part la valitat existent, camí Montserrada, amb una 
superfície actual de  362,78 m2. El camí es traslladat al Nord a fi i efecte de millorar la 
visualitat sobre el tram recte en la intersecció d’aquest vial amb la T-301. 

 
Les característiques de cada tipus de via segons el POUM és detallen a continuació: 

 

 
 

 Les xarxes d’itineraris: vianants, bicicletes, cotxes, mercaderies i transport col·lectiu. 
 
A continuació es detallen les característiques i recorreguts de la xarxa d’itineraris 
principals per a vianants, xarxa d’itineraris per a bicicletes i la xarxa d’itineraris 
principals per a vehicles. Una altra xarxa que s’ha de tenir en compte és la xarxa de 
transport col·lectiu de superfície. 
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L’us de l’activitat que es desenvolupa te com a base la proximitat, al llindar mateix de la 
xarxa viaria de la carretera T-301 que fa de connexió entre el sector Bitem i el nucli 
Tortosa. La rotonda que es disposa a la d’arribada al sector per la part de Bitem regula 
el trànsit provinent de la carretera T-301, que és la principal via que enllaça el sector 
amb els vehicles provinents del nucli urbà de Tortosa i Bitem.  
 
a) Xarxa bàsica  d’itineraris principals per a vehicles. 
 
La xarxa principal per a vehicles motoritzats es centralitza amb la carretera T-301, que 
dona accés directe a l’activitat que avui en dia es desenvolupa per part de BAIX MON 
S.A.T. Nº 1379 CAT, amb adreça social a la mateixa Crta. Tortosa-Benifallet, Km. 4,3. 
 
b). Xarxa bàsica  d’itineraris principals per a vianants. 
 
Per tal de fomentar la mobilitat sostenible és necessari prioritzar els itineraris per a 
vianants sobre la resta de modes de transport. L’objectiu dels itineraris principals per a 
vianants és assegurar la connectivitat dels indrets on es generen un nombre important de 
desplaçaments a peu . 
 
Els traçats previstos s’ajusten a la vialitat actual i prevista pel Pla General atenent a les 
diverses categories contemplades, és a dir: exclusiva per a vianants i vies 30. 
 
Les Vies 30, formarien part d’una xarxa que es caracteritza per una menor intensitat de 
trànsit i on l’activitat residencial o terciària és més elevada. En aquestes vies, convé 
disposar de voreres amb un mínim d’amplada per tal de garantir els desplaçaments a peu 
amb unes condicions de màxim confort i seguretat pel vianant. Per això, en l’avanç de 
planejament es proposa la connexió amb Bitem a través de una vialitat interior a la T-
301, de manera que hi hagi una connectivitat amb la zona esportiva, i la xarxa viaria 
existent, amb el límit del Pla de Millora. Aquesta vialitat te la proposta de poder reduir 
la seva velocitat màxima fins a 30 Km/h. 
 
c.) Xarxes d’iteneraris per a bicicletes, actualment no existeix una xarxa d’itineraris per 
a bicicletes general de tot el municipi. Per això, al moment de dissenyar aquesta xarxa 
general o les xarxes pròpies  s’han de tenir en compte els nous sectors urbanitzables. 
 
Tal com diu el POUM, en la xarxa local (vies d’estar), la bicicleta no ha de tenir 
problemes de seguretat, ja que, d’una banda, les zones de prioritat pels vianants es 
caracteritzen per prioritzar la mobilitat de vianants i per tant, es garanteix la 
coexistència amb la resta de vehicles. 
 
Dins de l’àmbit del Pla de Millora esta previst establir una xarxa de carril bicicleta 
connectades amb el nucli urbà de Bitem a l’alçada dels equipamets esportius, per gaudir 
d’una connexió amb la zona industrial i més a més amb el Cementeri. En el trams on 
sigui tècnicament factible és aconsellable segregar el carril bicicleta de la calçada per on 
transiten els vehicles a motor, per tal de garantir les màximes condicions de seguretat. 
 
d) Xarxes d’itineraris per al transport de mercaderies, definides en l’apartat 7.2 Sistemes 
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de comunicació i mobilitat previstos al Planejament General s’esmentava la 
importància que tindrà en els propers anys el desenvolupament i l’execució d’una nova 
vialitat i uns nous accessos que reordenin el trànsit i la mobilitat del municipi per tal de 
satisfer les demandes generades d’una manera respectuosa amb el medi i garantint la 
qualitat de vida dels seus habitants. Aquests objectius i criteris exigiran la construcció 
de noves vies col·lectores i vies ràpides d’acord a l’establer al Planejament General. 
 
S’ha volgut distingir aquí la mobilitat generada pel transport de mercaderies a causa de 
la zona industrial generada per la Carretera de T-301 de Tortosa, Tivenys i Benifallet. 
 
No es preveu que d’influència de vehicles pesats pugui perjudica la mobilitat dins de la 
zona urbana de Bitem, ja que és preveu que com fins ara, no arriba a al nucli poblat, ja 
que l’activitat esta situada a l’entrada de Bitem, i el sentit del transit de circulació te una 
tendència natural al itineraris situats al Sud. 
 
e) Xarxes d’itineraris per a transport col.lectiu de superfície. El sector de planejament 
PM-09 Pinar, està annexat a una de les vies principals que unirà diferents sectors entre 
Tortosa i Bitem o te una parada davant la Plaça de l’Església. 

AVALUACIO DE LA MOBILITAT RESULTANT DEL PLANEJAMENT  
 
El Pla de Millora PM-09, Pinar, esta situat al mateix voral de l’estructura viària bàsica 
de la resta del municipi situant-se al costat de la carretera T-301, a l’entrada de Bitem. 
Les vies projectades al llindar del àmbit tenen continuïtat amb els sectors de sòl urbà i 
urbanitzable adjacents conformant una xarxa viària estructurada i jerarquitzada. La 
carretera de Tortosa a Tivenys T-301, te previst en el planejament general del POUM, el 
seu desviament per un paratge paral·lel a Canal de l’Esquerra que circumval·larà Bitem i 
la barriada de Santa Rosa. 
  
La xarxa d’itineraris principals per a vianants garanteix els desplaçaments futurs a peu 
per l’interior de la zona residencial, situada entre l’actual nucli i l’activitat que ja es 
desenvolupa de fa molts anys. D’aquí  que la  potenciant les zones verdes públiques, es 
situa precisament al punt d’intersecció del àmbits residencials i industrials que promou 
el POUM. Tan mateix permetrà en un futur la unió amb el nucli urbà i la parada 
d’autobusos mitjançant recorreguts segurs. 
 
Els itineraris per a bicicletes connecten el sector amb el nucli urbà a través de diversos 
itineraris, establint carrils compartits amb les calçades, amb una diferenciació cromàtica 
de manera que s’obtenen condicions de major seguretat per als ciclistes.  
 
 El servei de transport urbà existent enllaça el muncipi de Bitem amb Tortosa, amb 
l’existencia de una parada situada al costat el nucli urbà, a tant sols uns 300 metres del 
Pla de Millora. Aquesta mateixa línia permet la connexió amb l’estació d’autobusos i 
l’estació de ferrocarrils. D’aquesta manera, el sector es troba perfectament connectat per 
a facilitar els desplaçaments des d’aquest al nucli urbà i al conjunt de municipis als 
quals dóna cobertura l’actual xarxa de transport públic. D’altra banda, la capacitat del 
transport interurbà és suficient per absorbir les noves necessitats de transport públic 
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derivades del desenvolupament del Pla de Millora. 
 
L’increment de trànsit motoritzat  resultant de l’execució del present Pla de Millora, es 
molt baix, i es perfectament  assumible per la  xarxa viària actual.  
 
Totes les determinacions contingudes en el present estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada hauran de ser condicions d’organització formal del Projecte d’urbanització. 
Els costos d’aquestes mesures es consideren càrregues d’urbanització, mesura aquesta 
que respon a les determinacions dels articles 44 i 45 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005. 
 
Les mesures contingudes en el present estudi permeten gestionar de manera sostenible 
la nova mobilitat, posant especial èmfasi en la potenciació dels mitjans de transport amb 
baix o nul impacte sobre el medi. 
 
 
Després de l’avaluació de la mobilitat generada i de la capacitat d’absorció dels serveis 
viaris i dels sistemes de transport es conclou que les solucions proposades s’ajusten als 
criteris i objectiu de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, així com als 
continguts al Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada. 

CONCLUSIONS MOBILITAT RESULTANT DEL PLANEJAMENT  
 
D’acord a les pautes de mobilitat analitzades es proposa en els apartats següents 
mesures d’actuació distingint entre els diferents mitjans de transport: vehicle privat, 
vianants i bicicletes i estacionament. 
 
Vianats i bicicleta: Implantació de passos de vianants elevats dins del Pla de Millora, 
per tal de regular i disminuir la velocitat del trànsit dins de l’àmbit de planejament, i de  
garantir així, la seguretat dels vianants i de les bicicletes es proposa la construcció de 
diversos passos elevats localitzats en llocs estratègics. 

 
La secció del pas de vianants elevat té forma de trapezoide i les diferents normatives 
existents proposen les següents mesures, d’acord als criteris Generalitat de Catalunya, al 
dossier Tècnic de Seguretat Viària, Elements reductors de velocitat. Servei Català del 
Trànsit. 

 
- Amplada pas de vianants: entre 2,50 m i 4 metres 
- Alçada del pas de vianants: 10 cm o la de la vorera 
-Amplada de les rampes: entre 1,00 m i 2 m. Contra major sigui la longitud de la rampa 
i menor la altura dels passos de vianants major serà la velocitat a la que es podrà passar 
“ l’obstacle”. 
- Pendent de les rampes: entre 7% i 10% 
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Col·locació de senyals de limitació de la velocitat fins a 30 km/h per a garantir la 
seguretat de les bicicletes dins del nostre sector i en els enllaços amb el centre urbà 
segons els itineraris proposats. 

 
Vehicle privat: Implantació de la senyalització vertical i horitzontal de regulació de 
trànsit dins del sector. 

 
Estacionament: Reserva i implantació d’aparcaments dins la via pública per a bicicles 
d’acord al còmput detallat, amb la previsió de situar-se sobre el vial perpendicular a la 
T-301, que te un caràcter més urbà. Així es permetrà la connectivitat amb el camí de 
camí Montserrada. 
 
Previsió per a l’aparcament de vehicles privats, dintre del sòl privat, situat a la zona 
d’afecció de la T-301, perfectament definida amb senyalització horitzontal 

 
Transport urbà: En la parada de bus actual pròxima al Pla de Millora, es construirà una 
marquesina model Tortosa per facilitar la comoditat dels usuaris i promouren l’ús. 

 
El finançament d’aquesta millores s’inclouran en el projecte d’urbanització, que  tindrà 
també, com per objectiu determinar els diferents costos generats per l’increment de la 
mobilitat degut a la nova actuació. Així s’estableix l’obligació per part de la propietat, 
en els termes fixats per la legislació urbanística, de costejar i, si s’escau, executar la 
urbanització, així com les infraestructures de connexió amb les principals xarxes de 
vianants, de bicicletes, de circulació de vehicles i de transport públic o del reforçament 
d’aquestes. 
 
Per tal de definir les determinacions del planejament urbanístic general sobre la 
mobilitat sostenible i en compliment amb la vigent Llei d’Urbanisme i el Decret 
344/2006, es redacta el present estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla 
Millora PM-09 de caràcter industrial de Bitem a Tortosa. 
 
El futur sector, pròxim al nucli urbà de Bitem, respon a la demanda actual del 
creixement de l’activitat industrial BAIX MON S.A.T. Nº 1379 CAT que afectarà a les 
zones properes que es desenvolupa l’activitat. Estableix una zona industrial, ja existent, 
per ser ampliada, els equipaments front a l’actual cementeri, que pot tenir la funció 
provisional d’estacionament de vehicles els dies d’afluència massiva per la festivitat de 
Tot Sants, i la zones verdes disposada en la intersecció del futur àmbit residencia del 
Sud de Bitem amb la zona industrial vinculada a l’activitat agrícola. 
















