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 MEMÒRIA TEXT REFÓS 
 

La Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en la sessió de 4 d’octubre va aprovar 
definitivament la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal referent a 
l’àmbit del PM Pinar de Bítem, supeditant la publicació al DOGC a la presentació d’un text refós 
que incorpori les prescripcions següents: 

1.- Cal que la documentació sigui formulada per l’Ajuntament. 

A tal efecte el text refós, es realitza mitjançant la signatura de l’arquitecte Municipal, en 
compliment de la prescripció esmentada. 

 2.- Pel que fa a la documentació caldrà completar-la, d’acord amb el que disposa l’article 
99.1b) i c) ( agenda o programa d’actuació del Pla i avaluació econòmica de la rendibilitat de 
l’operació) 

S’adjunta un estudi econòmic d’avaluació de la rendibilitat de l’operació i s’incorpora a la fitxa 
urbanística els terminis pel desenvolupament del Planejament derivat   

3.- Pel que fa a les reserves , en compliment de l’article 100.1 del DL 1/2010, cal esmenar el 
document per tal que les zones verdes i espais lliures públics tinguin una superfície de 5.362,00 
m2 + 417,92 m2 = 5.779,92 m2 

A tal efecte s’ha afegit la cessió de sòl en concepte d’espais lliures públics, en compliment de 
l’article 100.1 abans esmentat, indicant que s’han ajustat les superfícies en funció de les dades 
topogràfiques de l’aixecament realitzat a l’efecte. 

 
MEMÒRIA MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM 
 

El document contemplarà la descripció i desenvolupament dels criteris del planejament 
urbanístic per la modificació puntual de POUM de Tortosa, 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.  

La modificació puntual es basa Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme, (DOGC núm. 4436, de 28-07-2005) i del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. (DOGC núm. 4682 de 24-7-
2006). 

 
ÀMBIT LEGISLATIU I TRAMITACIÓ 
 
La modificació puntual del POUM de Tortosa, es subjecta a les determinacions de l’article 94 
del  Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol i la seva tramitació d’acord amb el previst a l’art. 
83.  
 
La documentació que acompanya la present modificació puntual incorpora la memòria, els 
plànols d’informació i d’ordenació, l’avaluació econòmica i la documentació mediambiental, 
d’acord amb el previst a l’article 59 del DL 1/2005 i l’article 118 del D 305/2006 del Reglament 
de la Llei que, textualment diu:.  
   
Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament 
urbanístic 

118.1 Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions adequades a 
llur finalitat específica, d’entre les pròpies de la figura de planejament modificada i, en qualsevol 
cas, han de: 
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a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que s’introdueixen. 

b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les normes 
urbanístiques objecte de modificació. 

c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació corresponents, les 
determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que substitueixen les precedents. 

d) Justificar el compliment, si s’escau, de l’increment de les reserves de sòl per a espais lliures 
públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 94 de la Llei 
d’urbanisme. A aquests efectes, en cas de concurrència de diversos usos, és d’aplicació el què 
estableix l’article 81.4 d’aquest Reglament i, en els casos de reordenació general d’un àmbit de 
sòl urbà previstos en l’article 94.4 de la Llei  d’urbanisme, tant si comporten com si no 
increment d’edificabilitat, són d’aplicació les reserves que estableix l’esmentat article 94.4. 

118.2 El sostre destinat a sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris de titularitat pública 
no computa als efectes de l’aplicació dels requeriments d’increment de les reserves per a 
espais lliures i equipaments que estableixen els apartats 2 i 4 de l’article 94 de la Llei 
d’urbanisme.  

118.3 Quan la modificació del planejament comporta l’augment de la densitat de l’ús 
residencial, sense increment de l’edificabilitat, s’han de preveure les reserves  complementàries 
que estableix l’article 94.3 de la Llei d’urbanisme llevat que l’augment de densitat es destini a 
habitatges de protecció pública o al sistema d’habitatges dotacionals públics, i no ultrapassi el 
nombre d’habitatges que resulta d’aplicar el mòdul de 70 m2 al sostre amb aquesta destinació. 

118.4 Les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades per la  documentació 
adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d’incorporar l’informe 
ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació 
ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar 
un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació 
vigent. 

 
DADES GENERALES DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM 
 
En aquest apartat es descriuen les dades identificatives del projecte, així com les de l’entorn on 
es va a realitzar l’obra.  
Títol projecte: Modificació puntual POUM Tortosa, àmbit Pinar de Bítem 
 
Emplaçament 
 
Carrer/Plaça: Ctra. Tortosa-Benifallet, km. 4,3 
Municipi: Bítem Tortosa 
Comarca: Baix Ebre 
Província: Tarragona 
 
JUSTIFICACIÓ LA CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ I DE LES NOVES 
DETERMINACIONS QUE S’INTRODUEIXEN 

La empresa Baix Mon, S.A.T. Núm. 1379 CAT, de Bitem, Tortosa  es va constituir el 30 de juny 
de 1997. Està  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. El centre de l’activitat en concentra en la nau industrial situada a l’entrada 
de Bitem, del municipi de Tortosa.  
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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, després d’ 
Agrofruït, que amb un volum proper als 60 milions de kg i amb una superfície d’elaboració de 
7.223 m2 es la principal empresa d’aquestes característiques. La superfície actual de les 
instal·lacions de Baix Mon, S.A.T. es de 3.498 m2.  

La empresa Baix Mon, S.A.T. Núm. 1379 CAT es constitueix davant la necessitat d’agrupar els 
productors de cítrics per a la comercialització dels seus propis productes amb la finalitat 
d’aconseguir un major rendiment per a les seves explotacions.  L’acord de constitució es va 
signar a Bitem (Tortosa) el 30 de juny de 1997 amb la finalitat de comercialitzar els cítrics 
produïts pels socis constituents per a la campanya 1997/1998. 

L’empresa centra la seva activitat en la manipulació y comercialització de cítrics dels seus 
socis, no obstant i de manera residual, comercialitza cítrics d’altres explotacions citrícoles no 
associades. En l’actualitat també realitza serveis de manipulació de cítrics a tercers (màquila). 
La seva activitat es realitza durant el període compres entre els mesos de setembre a juny 
donada la estacionalitat de la producció dels cítrics. 
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EVOLUCIÓ SOCIAL DE LA SOCIETAT 
 
Inicialment Baix Mon S.A.T. es va constituir amb vint socis estant formada en l’actualitat per 
setanta dos socis, essent l’evolució dels mateixos des de la seva constitució la següent: 
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La superfície conreada pels vint socis fundadors era de dues-centes trenta set hectàrees amb 
trenta nou centiàrees concentrades a la comunitat autònoma de Catalunya, en l’actualitat la 
superfície conreada pels socis es de mil sis hectàrees amb quaranta set centiàrees, 
distribuïdes entre les comunitats autònomes de Catalunya i València, segons el següent detall 
per comunitats i varietats:  
 
 
 

Espècie Catalunya València Total 

Taronja 194,15 70,33 264,48 

Clementina 566,64 174,82 741,46 

Satsuma 0,53  0,53 

TOTALS 761,32 245,15 1.006,47 

 
DESCRIPCIÓ DE LA PLANTA DE MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE 
 

La cooperativa Baix Mon compta en l’actualitat amb una planta de manipulació i 
emmagatzematge de uns tres mil quatre-cents quaranta metres quadrats, dintre de la qual es 
poden distingir tres zones clarament diferenciades, com son la secció de manipulació, la secció 
de emmagatzematge i dintre d’aquesta dues subseccions destinades l’una a la fruita i l’altra als 
consumibles (embalatges), i la part dedicada a administració i serveis del personal. 

La secció de manipulació pròpiament dita ocupa una superfície de mil nou-cents seixanta dos 
metres quadrats on si troba ubicada la maquinaria de manipulació composta pel moll d’entrada 
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de fruita, la línia de triatge , rentat i calibrat i la línia d’envasat, la capacitat de manipulació 
actual es de quinze mil quilograms/hora. 

La secció d’emmagatzematge de fruita esta conformada per les càmeres de refrigeració-
conservació i deverdització essent la seva capacitat total de 62 68 m3 metres cúbics i la 
d’emmagatzematge de consumibles esta constituïda per una nau diàfana amb prestatgeries de 
uns tres-cents vuitanta cinc metres quadrats. 

La part d’administració i serveis de personal ocupa una superfície aproximada de dos-cents 
onze metres quadrats repartits entre oficines i vestidors, menjador i serveis per al personal.  

 
TECNOLOGIA 
 
La empresa Baix Mon compta, en l’actualitat, amb unes modernes instal·lacions en les que 
utilitza les mes avançades tecnologies  per a la manipulació i emmagatzematge de cítrics, el 
que ens permet incrementar tant la qualitat com els rendiments, millorant la competitivitat i la 
seguretat, en definitiva fent mes eficaços els sistemes productius. L’ objectiu final es satisfer les 
necessitats dels nostres clients, a més d’optimitzar els mitjans a disposició dels nostres 
treballadors, incrementant la seguretat i obtenint així un producte final de la màxima qualitat. 
 
La cooperativa Baix Mon manté un compromís per aconseguir la màxima qualitat en cadascuna 
de les varietat de cítrics que produeixen els seus socis, manipula i comercialitzà. Destacant per 
la millora continua, la innovació tecnològica, la utilització de mètodes respectuosos amb el medi 
ambient i la motivació dels equips professionals que la composen. Prova de tot plegat es 
l’obtenció de les certificacions Eurepgap, Globalgap, IFS, etc.  
 
Baix Mon comercialitza tota classe de cítrics que es produeixen al territori, taronges i 
mandarines. Al temps que de manera residual, i als sols efectes d’atendre la demanda d’algun 
client, comercialitza préssec produït a la zona. 
 
RECURSOS HUMANS I VOLUM DE MANIPULACIÓ 

La plantilla de Baix Mon, S.A.T. esta composta per personal de magatzem i de camp. Els tipus 
de contractació, donada l’activitat de temporada de l’empresa, es reparteix entre personal fix i 
fix discontinuo, havent contractat durant l’any 2008 a 288 treballadors. 

En el següent quadre es mostra l’evolució de la contractació des de l’any 1999 a l’any 2008. 
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Des d’un inici el volum de fruita manipulada no ha deixat de anar creixent arribant en la darrera 
campanya a manipular un total de quasi trenat milions de quilograms. 
En el següent quadre es mostra l’evolució del volum de fruita manipulada al llarg dels darrers 
cinc anys ha segut la següent: 
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PROJECCIÓ DE FUTUR 
 
L’entitat davant la necessitat de competir en els mercats a nivell nacional com, principalment, 
l’internacional, tant pel que respecta al preu com a la qualitat, sense deixar de fer o intentant 
mantenir rendibles les explotacions dels seus associats, es veu abocada a fer una ampliació de 
la seva planta de manipulació, que ens permeti, entre d’altres, assolir els següents objectius: 
 
Incrementar la capacitat de manipulació, quilograms/hora, amb la finalitat de poder per una 
banda racionalitzar els torns del personal de planta, abaixant els seus costos, i per un altra 
donar resposta a les puntes de demanda dels clients. 
 
Incrementar la capacitat de manipulació total de campanya preveient la nova incorporació de 
socis, així com la repercussió de les despeses fixes a un major volum de producte, el que ens 
permetrà poder donar entrada als nous socis i reduir els costos de manipulació, redundant tot 
plegat en augmentar la competitivitat be de cara al client be de cara al productor amb la millora 
de la rendibilitat de les seves explotacions. 
 
Millorar de la qualitat de la fruita tant pel que respecta a les seves qualitats organolèptiques 
(gust, aroma, etc.), com a la seva presentació i envasat. Tradicionalment els criteris de qualitat 
s’han basat, quasi exclusivament, en l’aspecte extern de la fruita (calibre, color, etc.), però 
actualment els consumidors i en conseqüència els nostres clients, exigeixen altres atributs 
addicionals als anteriors, de tipus organolèptic, de tipus nutricional i de tipus higiènic.  
 
Ampliar l’oferta de confeccions, ja que, cada cop, s’amplien els diferents tipus de confecció, el 
que ens obligar a tenir que realitzar, al mateix temps, diversos tipus de confecció amb la 
finalitat de donar resposta a les comandes amb un plus de immediatesa. 
L’ampliació de la planta passa, obligatòriament, per l’adquisició i requalificació dels terrenys 
adjacents a les actuals instal·lacions de manipulació amb la finalitat de poder executar la 
referida ampliació de les instal·lacions de manipulació i emmagatzematge mitjançant la 
construcció d’una nau i l’adquisició de la maquinaria necessària per assolir els objectius 
anteriorment esmentats, d’altra manera s’hauria de plantejar reubicar la planta en un altre 
indret, cosa que comportaria una inversió de tal magnitud que faria que fos del tot inviable la 
seva assumpció per par de l’entitat, sense perdre de vista que les inversions fins ara dutes a 
terme a les actuals instal·lacions, incloent-hi gran part de la maquinaria, no podrien ser 
desplaçades i perdrien tot el seu valor i us,  o bé anar perdent competitivitat fins que l’increment 
dels costos i la falta de rendibilitat, tant de la planta com de les explotacions dels socis ens 
portin al cessament en l’activitat.   
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En l’actualitat les previsions de la empresa Baix Mon, S.A.T., es l’ampliació de l’activitat fins 
arribar a una producció de 40 milions de Kg, per tal cosa es imprescindible l’ampliació de la nau 
existent. L’espai actual esta distribuït amb una cadena de manipulació i lloc unes cambres de 
6.268 m3. L’augment de la producció comporta la creació d’una nova cadena de 
manufacturació.  
 

 
 
D’aquesta manera es podrà discriminar una cadena, per la producció de mandarines i l’altra per 
la taronja. El nou llindar productiu comporta una ampliació de la nau existent fins arribar als 
5.000 m2. Tal cosa provocarà un augment del personal que treballa a la cooperativa, d’unes 
225 persones, de treball al camp, es passarà vora a les 300 persones, i de les 60 persones que 
treballen en l’actualitat a la nau  passarien a unes 90 persones. El desenvolupament de 
l’activitat es presenta com una annex al document. 
 

 
 
El planejament actual contempla la ordenació actual de l’activitat a traves del Pla de Millora 
Pinar PM09. El supòsit del POUM, es basa en la conservació de la nau existent de 3.498 m2, i 
donat que l’àmbit del terrenys pertanyen totalment a la propietat que desenvolupa l’activitat, no 
permet cap ampliació de l’activitat existent, ja que la seva capacitat de superfície en planta 
resta limitada per les cessions que el propi planejament marca. 
 
 Donades les especials característiques del terreny que ocupa l’edificació existent, i la 
distribució de l’activitat productiva dintre de la nau actual, a la fi de poder adquirir les 
dimensions necessàries pel nou llindar productiu dels 5.000m2, es imprescindible l’augment de 
la nau existent en uns 1.800 m2.  
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A l’interior de la nau, la distribució actual comporta que la cadena productiva esta orientada al 
Nord, mentre que els dipòsits de les cambres per la conservació dels cítrics ho fan cap Sud.  
 
L’alteració de la funcionalitat actual comportaria una despesa que ultrapassaria les possibilitats 
de la pròpia Baix Mon, S.A.T. D’aquesta manera que fa inviable l’ampliació de l’activitat, ja que 
aquesta circumstància hauria de comportar el trasllat d’aquesta a un lloc diferent dels terrenys 
actuals propietat de la empresa, en la repercussió socioeconòmica immediata sobre Bitem. 
 

 
 
La solució funcional de la redistribució de nau actual, que ha de provocar l’augment de la 
producció i passar dels 20 milions fins als 40 milions de kg, en la incorporació d’una nova 
cadena de manipulació dels cítrics, que s’ha de realitzar cap els espais que estan situats a la 
zona Nord de la nau actual. 
 
Tot just la possibilitat de la capacitat d’ampliació, resta al límit de la propietat, i del camí que 
dona accés al Cementiri, tot junts també als llindars del Pla de Millora Pinar.  
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PARÀMETRES DE PLANEJAMENT ACTUAL 
 
El document del POUM va ser publicat  al DOGC número 4992 de 22 d’octubre de 2007. Els 
paràmetres que van ser fixats per aquest terrenys van ser d’acord a la  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 13.405m². 
 
Els terrenys del planejament aprovat, ocupen la totalitat de la finca on s’ubica l’activitat. 
 
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’estableix 

 Espais lliures  40% 

 Equipaments  No s’estableix 

 SÒL PÚBLIC  mínim 40% 

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT  

 Serveis Privats 60% 

 Industrial 60% 

 

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. 
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e. Determinacions fonamentals de l'ordenació 

- L’àmbit delimitat s’ordenarà seguint les directrius assenyalades en els plànols d’ordenació. 

f. 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. 

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. 

 
JUSTIFICACIÓ DELA NECESSITAT DE MODIFICACIÓ DEL POUM 
 
L’edificabilitat que el planejament vigent atorga als terrenys objecte de la present modificació es 
suficient per l’ampliació que cal realitzar, ja que es podria construir fins 9.835 m2. El problema 
radica en que tan sols es pot assolir aquesta edificabilitat mitjançant la construcció de dos 
plantes, construint sobre els 3.498 m2 que avui estan edificats, amb un procés productiu de 
l’activitat que s’ha de desenvolupar en una sola planta. És per tant imprescindible per garantir 
l’activitat realitzar la present modificació puntual, que comporta un increment del sòl.  
En el tipus d’activitat industrial que es desenvolupa això es del tot inviable, ja que les 
condicions funcional de la manipulació dels cítrics s’ha de desenvolupar en la mateixa planta, 
de manera que l’accessibilitat des de les cambres frigorífiques sigui immediata.  
 

 
 
LES REFERENCIES CADASTRALS 
 
L’àmbit dels terrenys actuals relacionats amb l’activitat, disposa de dos referències cadastrals, 
que s’adjunta a continuació, una d’elles, la corresponent a l’edificació te una errada en la 
superfície bastida, ja que assigna un una edificabilitat de 6.772 m2, entre dos plantes, quan en 
realitat solament hi ha una planta construïda, de 3.386 m2, pel que l’edificabilitat actual es 
redueix pràcticament a la meitat, a excepció d’un petit altell destinat a les oficines. 
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JUSTIFICACIÓ PARÀMETRES PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 
Si ve les condicions urbanístiques de planejament permeten un sostre edificable, superior a la 
necessària per a l’ampliació de 1.800 m2, aquesta circumstancia, resta limitada perquè el 
programa funcional que desenvolupa l’activitat es en una sola planta, propera als 3.700 m2. Els 
llindars físic delimitats pel planejament actual, fa inviable les condicions d’ampliació  de les 
línies de producció, en una sola planta, tot i que el sostre final de l’activitat, en aquesta primera 
ampliació restarà en uns 7.100 m2, que son inferiors a la edificabilitat de 9.835 m2, que el 
planejament vigent permet. 
 
La proposta per l’ampliació de l’activitat productiva fins arribar als 40 milions de kg. de cítrics, i 
l’encabiment d’una nova cadena de manipulació, s’ha de aconseguir d’acord a l’estructura 
funcional de la distribució de la nau actual, en una ampliació que s’ha de realitzar en sentit al 
Nord.  
 
Les limitacions de les condicions de l’edificació de les clau “7a”, en especial les referents de la 
distancia als llindars de parcel·la, fan inviable la operació des de el punt de vista del 
planejament urbanístic. Per aquestes circumstàncies es proposa la modificació puntual del 
POUM referent Pla de Millora Pinar Codi: PM–PINAR, tot considerant un augment de superfície 
i no tant del sostre edificable. 
 
Criteris de modificació de l’àmbit PM 
 
Les condicions tècniques de la nova cadena, situada funcionalment al Nord dels espais actuals, 
fa necessari realitzar una ampliació de 23 m respecte a l’actual nau. L’augment de superfície 
del nou Pla de Millora, haurà de tenir en consideració, els 1.800 m2 necessaris en planta baixa, 
per augment de l’activitat industrial, a més dels gàlibs de 5 metres fins els llindars de la 
parcel·la. El planejament inicial no incloïa cap cessió per vialitat, però la necessitat d’ampliació 
cap al Nord fa que sigui precís la incorporació d’un vial de 10 metres d’amplada. 
 

 
 
L’ampliació del 1.800 m2 necessaris per l’ampliació de l’activitat industrial, repercutiran 
directament en l’increment de les cessions obligatòries derivades del planejament. D’aquesta 
manera els nou terrenys de cessions es situen front al Cementiri, a fi i efecte d’una possible 
ampliació futura d’aquest equipament. Els paràmetres de cessions respecte als espais lliures, 
es situen entre els terrenys destinats a l’ampliació del cementiri i el sòl no urbanitzable. 
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L’augment de l’àmbit fet en la proposta de planejament passaria a tenir una superfície de 
25.394,00 m2, front als  13.405,00 del inicial Pla de Millora. La gran majoria de l’increment de la 
superfície estarà destinada a espais públics, dels que 3.634,00 m2 es destinen per 
equipaments públics, 5.507,00 m2, espais lliures públics, 2.709,00 m2  a sistema viari i 590,00 
m2 pel sistema hídric. El paràmetres reals de planejament en el desenvolupament del Pla 
Millora seran:    
 

 
 
QUADRE COMPARATIU DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 

 
 
Cessions en la proposta de modificació de l’àmbit PM 
 
L’àmbit de planejament ha estat modificat, pel que el paràmetres relatius a les cessions 
obligatòries també es modifiquen. El planejament aprovat comportava la cessió d’uns espais 
lliures situats al Est de la delimitació de P.M. Pinar. La modificació conserva aquest criteri del 
planejament vigent, però incorpora nous espais de cessió obligatòria,. 
 
Vialitat.- Es situa un nou vial al Nord de l’àmbit, no previst en el POUM vigent, però la 
necessitat de l’ampliació de la nau cap al Nord, fa imprescindible el nou traçat d’aquest vial. Es 
tracta d’un vial de 10 metres d’amplària que enllaça amb el camí de la Montserrada i millora la 
connectivitat amb el cementiri de la localitat, així com la seva connexió amb la carretera. 
 

Superfície Total Sòl públic Sòl privat
Pla Millora modificat 25.393,91 m2 12.439,91 m2 12.954,00 m2
Pla Millora inicial 13.405,00 m2 5.362,00 m2 8.043,00 m2

11.988,91 m2 7.077,91 m2 4.911,00 m2
89,44% 132,00% 61,06%

Increments de sòl

VARIACIONS
Superfície sector 13.405,00 m2 25.393,91 m2 11.988,91 m2

Àmbit amb aprofitament urbanístic 13.405,00 m2 25.031,13m2

sostres màxims

Sostre màxim Ús industrial 0,70 m2/m2 9.383,50 m2 0,70 m2/m2 17.521,79 m2 8.138,29 m2

superfícies de sòl

0,00 m2 362,78 m2
0,00 m2 2.346,22 m2

Espais lliures 5.362,00 m2 5.768,92 m2 406,92 m2
Equipaments 0,00 m2 3.371,99 m2 3.371,99 m2
Hidrológic 0,00 m2 590,00 m2 590,00 m2
Total 5.362,00 m2 12.439,91 m2 7.077,91 m2

Sòl privat Industrial 8.043,00 m2 12.954,00 m2 4.911,00 m2

13.405,00 m2 25.393,91 m2 11.988,91 m2

13,28%
2,32%

48,99%

51,01%

40,00%

percentatges superfícies de sòl percentatges

1,43%
9,24%

22,72%

edificabilitats

MODIFICACIÓ PUNTUALPOUM VIGENT

60,00%

40,00%
0,00%

Viari existent

0,00%

superfícies de sòl

0,00%

PARÀMETRES URBANÍSTICS DEL SECTOR SEGONS EL POUM I SEGONS MODIFICACIO PUNTUAL

100,00%

2.709,00 m2

100,00%
Total sector

Sistema viari

Sòl públic

edificabilitats sostres màximssostres màxims
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La cessió dels terrenys per espais lliures públics, inicialment prevista de 5.362 m2, en la 
modificació puntual  es respecta les prescripcions del POUM, el valor absolut, en ares a que el 
valor relatiu, queda alterat en base a la creació de una nova qualificació del sòl dintre del àmbit 
del PM-09  com a sòl d’equipament públic, el sòl destinat a espais lliures es un 21,25% del total 
del nou planejament, qual cosa representa un mínim de 5385,86 m2 , front als 5.362 m2 
previstos inicialment. 
 
Aquest es un altre aspecte a destacar en la modificació puntual del POUM, i es  la cessió d’una 
zona d’equipament de un mínim de 3.738,48  m2 propera al actual Cementiri de Bitem, amb la 
clara voluntat futura d’una possible ampliació d’aquest centre, els nou sòl públic representa el 
14,75% del total del nou planejament, front a una figura no contemplada inicialment. El nou vial 
així com la consecució dels terrenys d’equipament milloraran considerablement l’accessibilitat 
al Cementiri. La zona situada al Sud d’aquest nou equipament pertany al Sistema Hídric d’uns 
500 m2. 
 
 

 
 
 
Estructura de la Propietat  
 
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 es proposa del POUM, comporta una ampliació 
dels terrenys existents, que es realitza d’acord al següent quadre: 
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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 3127,16
5 VIALITAT EXISTENT 362,16

105728,00 107401,76 25236,27TOTAL

60632,00

14068,0013210,00

FINQUES INICIALS APORATDES

14068,00

61340,75 849,52

 
 
 
El terrenys de l’ampliació 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.     
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PROPOSTA MODIFICACIÓ POUM 
 
La fitxa modificada pel desenvolupament del Pla de millora es la reproduida a continuació 
 
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 % 
 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 
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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   
 
 
 
JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT ESTÀNDARDS ART. 100.1 DL 1/2010 
 
D’acord amb el previst a l’article 100.1 del DL 1/2010, en el cas de sòl urbà s’ha de preveure 
una reserva mínima per a zones verdes de 5 m2 per cada 100 m2  de sostre. A tal efecte, la 
present modificació puntual preveu una reserva de sòl de 5.362 m2, tal i com preveu el 
planejament vigent, mes 406,92 m2 que representa, 5m2 de sòl per 8.138,35 m2, com a 
conseqüència de l’increment de sostre addicional.   
 
 
ESTUDI  ECONÒMIC FINANCER 
 
L’avaluació econòmica pel desenvolupament de la modificació puntual suposa una inversió 
quantificada en diferents conceptes, l’adquisició del sòl o valoració d’aquest, la despesa 
produïda per les obres d’urbanització,  i la resta de despeses consistents en la redacció de 
projectes i direccions facultatives, l’atorgament de llicències urbanístiques, honoraris de 
notaries i despeses registrals i la construcció de la indústria. 
 
La modificació puntual parteix del supòsit que aquest es basa en la conservació de la nau 
existent de 3.498 m2, i en que la majoria del sòl de planejament es propietat dels socis 
principals de Baix Mon, S.A.T., a excepció de 3.127,16 m2 que han de ser adquirits a altres 
titulars.  
 
En el quadre reproduït a continuació es reflecteix la inversió total a realitzar pel 
desenvolupament del Pla de millora 
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Per altra banda s’avaluen els ingressos que pot representar la venda del producte industrial, 
establert en 65 €/m2 amb la urbanització executada. Un cop deduïdes les despeses per 
l’adquisició del sòl, el resultat comparatiu que s’obté del possible rendiment econòmic i, en 
conseqüència la viabilitat econòmica per l’execució del Pla de millora es del 36,25%. 
 
 
 
Rendiment econòmic
Valor en venda del sòl industrial 768.884,67 €

Total despeses per la urbanització 324.569,25 €
Total despeses pel sòl 153.942,00 €
Finançament 9.570,23 €
Total despesa 488.081,48 € 488.081,48 €

Rendiment econòmic 280.803,19 €
Rendiment sobre inversió 36,52%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paràmetres de referència
Superfícies de l'actuació
Superfície àmbit d'actuació 25.708,49 m2

Supserfície sistema viari 2.709,00 m2

Superficie espais lliures 5.768,92 m2

Costos unitaris d'urbanització
Sistema viari 75,00 €/m2

Espais lliures públics 6,15 €/m2

Pressupost de l'urbanització
Cost execució material sistema viari 203.175,00 €
Cost d'execució material espais lliures 35.478,86 €
Cost execució material obres urbanització 238.653,86 €

Despeses generals + benefici industrial (19%) 45.344,23 €
Cost de les obres d'urbanització 283.998,09 €

Impostos IVA ( 18%) 51.119,66 €
Pressupost de contracta de les obres d'urbanització 335.117,75 €

Altres despesses
Redacció de projectes i direccions d'obra (8% s/EM) 19.092,31 €
Llicencies administratives, despesses notarials i altres (9% s/EM) 21.478,85 €

Total altres despesses 40.571,16 €

Cost de la urbanització sense impostos 324.569,25 €

AVALUACIÓ DE LA DESPESA D'URBANITZACIÓ
























