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Modificació puntual del POUM

Modificació puntual del POUM

1
1.1

Resultat període d’informació pública
Informes administracions públiques

1.1.1. Ajuntament de Calafell
Emès el 25 de novembre de 2016 i rebut en data 1 de desembre de 2016, es dona per
assabentat al no afectar ni condicionar la ordenació urbanística del seu municipi.

1.1.2. Direcció General de Turisme
Emès el 18 de gener de 2017 i rebut en data 25 de gener de 2017, formulen dues
observacions: Que els allotjaments turístics que es vulguin implantar hauran de complir
els requisits de la normativa turística establerts a la Llei 13/2002, de 21 de juny , de
turisme de Catalunya i el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments
d’allotjament turístic i en relació amb l’ús residencial hoteler que es tingui en compte
que l’article 1.2 de l’esmentat Decret estableix que els establiments d’allotjament turístic
no poden esdevenir residència principal ni secundària de les persones usuàries
turístiques, en cap cas.

o

En el moment que es desenvolupi el sector PAU 3, el projecte d’urbanització
haurà d’acreditar que les cotes d’urbanització son suficients poder garantir la
no inundabilitat de l’àmbit en cas d’avinguda extraordinària de la riera de Cunit.
Pel que fa a la delimitació d’àmbits on desenvolupar espectacles públics, del
corresponent al sector PAU20 s’haurà d’excloure d’aquest ús la zona situada
entre la línia de ferrocarril i el mar, ja que estaria afectada pel risc generat per
la riera de Cunit en cas d’avinguda extraordinària.

1.1.4. Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
Emès el 20 de gener de 2017 i rebut en data 8 de febrer de 2017, informen
FAVORABLEMENT amb les següents condicions:
o

Que es tingui en compte la Ordre INT/324/2012 pel cas de vials sense sortida
de més de 20 metres de longitud, perquè hi hagi un espai suficient de maniobra
se 15 m. de diàmetre.

1.1.5. Departament de Cultura, sstt a Tarragona
Emès l’1 de febrer de 2017 i rebut en data 8 de febrer de 2017, informen
FAVORABLEMENT tant el Departament de Patrimoni com el d’Arqueologia que el
complementa.

1.1.6. Protecció civil
Emès el 3 de febrer de 2017 i rebut en data 8 de febrer de 2017, atenent a les zones
inundables segons criteris geomòrfics, inclosos cons de dejecció, pel que fa a les
previsions d’implantació d’elements vulnerables (edificació residencial, edificis de
pública concurrència o àmbits d’oci en general), consideren que la compatibilitat de les
previsions resten supeditades a la previsió de mesures estructurals concretes que
permetin garantir l’autoprotecció i seguretat de la població per a les zones inundables
per períodes de retorn de 500 anys, adoptant les prescripcions següents:
Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.
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Emès el 25 de gener de 2017 i rebut en data 8 de febrer de 2017, informen
FAVORABLEMENT pel que fa a l’abastament, el sanejament i la inundabilitat amb les
següents condicions:

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

1.1.3. Agència Catalana de l’Aigua

Modificació puntual del POUM
o
o
o
o

Sistemes de drenatge específicament dissenyats pels cabals de les zones
inundables per un període de retorn de 500 anys o altres sistemes de mitigació
o prevenció dels efectes de les inundacions.
No construcció de baixos, garatges ni zones en general a cotes inferiors a la
del carrer.
Existència de com a mínim dues vies d’evacuació independents en els
elements nous urbans unitaris previstos (especialment en el conjunt d’un sector
de desenvolupament en sòl urbanitzable)
Pel que fa als cons de dejecció actius cal tenir en compte que no es considera
viable cap ús al seu interior.

1.1.7. Departament de Territori i Sostenibilitat. Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental de Tarragona
Emès el 2 de febrer de 2017 i rebut en data 9 de febrer de 2017, informen
FAVORABLEMENT, atenent que les modificacions plantejades en el POUM no són
objecte del tràmit d’avaluació ambiental estratègica.

1.1.8. Direcció dels Serveis Territorials de Carreteres

Prèviament a l’execució de les obres sobre les que tinguin competència s’ha de
demanar la preceptiva autorització del Servei, d’acord amb l’article 43 de DL
2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres.

1.1.9. Autoritat Territorial de la Mobilitat del camp de Tarragona
Emès el 24 de maig de 2017 i rebut en data 30 de març de 2017, informen que no és
necessària la redacció d’estudi d’avaluació de la mobilitat generada..

1.1.10. Departament d’Empresa i Coneixement
En data 23 de desembre de 2016 dona per rebuda la petició d’informe. Transcorreguts
més de dos mesos des de la petició d’aquest cal entendre que és favorable

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

o

INFORMES IRB

Emès el 14 de març de 2017 i rebut en data 16 de març de 2017, informen
FAVORABLEMENT amb les següents condicions:

1.1.11. Ministeri d’Agricultura, alimentació i Medi Ambient
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Se sol·licita un incorporar les línies de ribera del mar, el desllindament del domini públic
marítim - terrestre, de servitud de protecció de servitud de trànsit, zona d’influència i de
servitud d’accés al mar d’acord amb la Llei 22/1988, de 28 de juliol.

Modificació puntual del POUM
1.2

Al·legacions presentades

1.2.1. I2g Promociones 2006 SL
Presentada el 25 d’octubre de 2016 efectua les següents consideracions:

o
o
o

1.2.2. SAREB

o
o
o
o

Motivar de forma suficient la divisió poligonal del PAU21 en els dos nou àmbits
contemplats a la modificació.
Preveure que ambdós polígons estiguin equilibrats entre ells i el polígon actual
amb la corresponent justificació.
En el cas que ambdós no es puguin equilibrar establir la compensació entre
ambdós polígons d’acord amb l’article 123.2 del RLUC.
Incloure en la memòria justificativa l’aclariment consistent en que les persones
propietàries excloses de la comunitat reparcel·latòria hauran de suportar les
càrregues d’urbanització en proporció a l’aprofitament admès en el
planejament.
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Presentada el 10 de novembre de 2016 efectua les següents consideracions:
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o

Sol·licita l’increment de l’alçada màxima de les edificacions fins als 10 metres,
tenint en compte que almenys el 50% de la planta baixa ha de tenir un ús per a
activitat econòmica, en aplicació del Pla Especial d’usos i que aquests
requereixen alçades majors per el compliment de la normativa.
Aclarir l’extrem anterior indicant que almenys el 50% de la superfície de la
planta baixa confrontant al Passeig Marítim serà d’activitat econòmica,
admetent l’ús residencial per a la resta.
Proposa una petita reculada per a una millor alineació dels límits de parcel·la
amb la finca veïna i l’esmena d’un error material respecte a l’ample edificable.
Sol·licita la possibilitat d’incorporar cossos sortints oberts sense alterar
l’edificabilitat màxima permesa.
Que en la fitxa del PA3 s’esmeni la qualificació urbanística com a7bc2, d’acord
amb el conveni original urbanístic subscrit el 4 de juliol de 2005 i la codificació
prevista en el POUM en l’article 191.7 i que es prevegi la possible
reparcel·lació voluntària en la mateixa fitxa, al tractar-se d’una propietat única.
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o
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Informes administracions públiques
Direcció General de Turisme
La legislació sectorial en matèria turística és d’obligat compliment més enllà de la
normativa reguladora específica de cada municipi. Per tant s’entén que les
prescripcions plantejades son preventives o de recordatori, per tal d’evitar usos
irregulars en l’àmbit. En qualsevol cas, per tal de donar compliment a la prescripció,
s’incorpora a l’article 3 d’aquesta MPPOUM la prescripció d’aquest departament segons
els quals els allotjaments turístics que es vulguin implantar hauran de complir els
requisits de la normativa turística establerts a la Llei 13/2002, de 21 de juny , de turisme
de Catalunya i el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament
turístic i que l’ús residencial hoteler no pot esdevenir residència principal ni secundària
de les persones usuàries turístiques, en cap cas.

D’acord amb el pla INUNCAT, Cunit es troba afectat pels cons de dejecció actius de la
riera de Cunit (avinguda de la Font) i el torrent d’en Pedro. En aquest sentit i com a
solució a la situació de risc plantejada, el conveni urbanístic 2 de 4 de juliol de 2005,
preveia el cobriment de la citada riera, amb la qual cosa restava protegit l’àmbit
assenyalat amb risc d’inundació. Tot i aquesta previsió, el projecte de canalització es
troba pendent de tramitació, o bé d’una proposta alternativa viable i coherent que
permeti el correcte desenvolupament d’un espai d’oportunitat essencial per l’activitat
turística de Cunit, que té bona part del seu litoral pendent de desenvolupament.
Així s’incorpora a la fitxa del PAU 3 la prescripció conforme el projecte d’urbanització
haurà d’acreditar que les cotes d’urbanització son suficients poder garantir la no
inundabilitat de l’àmbit en cas d’avinguda extraordinària de la riera de Cunit en el
moment que es desenvolupi el sector PAU 3 i s’exclou de la disposició transitòria
quarta la part sud del PAU20.
De la mateixa manera les prescripcions de l’informe de protecció civil als efectes de
desenvolupar les previsions del POUM amb sistemes de drenatge específicament
dissenyats pels cabals de les zones inundables per un període de retorn de 500 anys o
altres sistemes de mitigació o prevenció dels efectes de les inundacions, la no
construcció de baixos, garatges ni zones en general a cotes inferiors a la del carrer.
S’incorpora a la memòria les vies d’evacuació independents respecte dels àmbits
afectats.

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

Agència Catalana de l’Aigua i Protecció civil

Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
L’informe contempla una situació excepcional en els processos d’urbanització dels
diferents polígons que pot comportar situacions temporals de carrers sense sortida. És
des del projecte d’execució de la urbanització i el seu propi Pla de Seguretat i Salut que
cal efectuar el compliment d’aquesta prescripció, que cal entendre com preventiva. En
qualsevol cas s’incorpora a les fitxes que es tingui en compte la Ordre INT/324/2012 pel
cas de vials sense sortida de més de 20 metres de longitud, perquè hi hagi un espai
suficient de maniobra se 15 m. de diàmetre.
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2.1

Valoració i incorporació d’esmenes

INFORMES IRB

2

Modificació puntual del POUM

Direcció dels Serveis Territorials de Carreteres
Derivat de la legislació sectorial. S’incorpora a les fitxes la prescripció de demanar la
preceptiva autorització del Servei, d’acord amb l’article 43 de DL 2/2009, de 25 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres.
Ministeri d’Agricultura, alimentació i Medi Ambient
És dibuixen amb major claredat les línies de ribera del mar, el desllindament del domini
públic marítim - terrestre, de servitud de protecció de servitud de trànsit, zona
d’influència i de servitud d’accés al mar d’acord amb la Llei 22/1988, de 28 de juliol, als
efectes d’obtenir l’informe favorable de Costes.
Al·legacions presentades

En quant als aspectes de gestió, l’article 121 del TRLUC contempla exclusivament dos
sistemes d’actuació i quatre modalitats, essent la més adequada pel desenvolupament
d’aquest àmbit la ja prevista en el POUM vigent, que no es modifica en el present
document. La possibilitat o no d’una reparcel·lació voluntària queda recollida per
reglament a l’article 164 del RLUC i no té causa en la modalitat aplicada, sinó en el
mutu acord del conjunt de propietaris del polígon. Així amb la modalitat proposada es
perfectament plausible la formulació d’una reparcel·lació voluntària.
Per tant el document proposa:
o
o
o
o
o

Incrementar fins als 10 metres l’alçada reguladora màxima.
Establir que almenys el 50% de la planta baixa ha de tenir un ús per a activitat
econòmica, en aplicació del Pla Especial .
S’especifica la possibilitat d’incorporar cossos sortints oberts sense alterar
l’edificabilitat màxima permesa amb estricte compliment de la Llei de Costes
S’esmenen a la fitxa del PA3 els errors materials indicant la qualificació 7bc2 i
l’ample correcte de la volumetria.
Es desestima la petició en quant a les alineacions i el supòsit de reparcel·lació
voluntària.

Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.
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Se sol·licita justificadament un increment de l’alçada reguladora, major claredat en la
distribució d’usos i esmenar contradiccions localitzades entre els diferents documents.
El PA3, dona front del passeig marítim, on per aplicació del Pla Especial d’usos es
determinen en planta baixa els usos de restauració, comercial o terciari, els quals
requereixen uns passos d’instal·lacions i ventilació importants, fet que fa insuficient el
compliment de l’alçada útil mínima amb una alçada de 3 metres entre forjats prevista
inicialment. Per aquesta raó i per coherència constructiva es veu raonable incrementar
l’alçada fins els 10 metres sol·licitats, facilitant així la implantació d’activitat econòmica,
un dels eixos centrals en el desenvolupament urbanístic futur de Cunit, mancat d’espais
d’activitats. També sembla coherent, una mínima fixació de la distribució d’usos en
planta baixa ja que la MPPOUM concreta amb major claredat alineacions, implantació i
volumetria de l’àmbit. Es fixa un mínim del 50% de la superfície de la planta baixa que
doni front al Passeig Marítim, podent destinar la resta o part a usos residencials i els
accessos a les plantes superiors. En quant als balcons, aquests queden regulats a la
pròpia normativa del POUM. S’aclareix que les alineacions es corresponen amb els
límits de façana i s’autoritzen a les façanes sud i oest, sempre i quan no generin
edificabilitat addicional i compleixin la legislació específica de la Llei de Costes.

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

I2g Promociones 2006 SL

INFORMES IRB

2.2

Modificació puntual del POUM
SAREB
L’al·legació presentada interpreta que ens trobem en un supòsit de divisió poligonal,
d’acord amb l’article 66 i 119 del TRLUC, previstos per a sectors de planejament derivat
o bé no contemplats en el planejament general. Es possible que el document aprovat
inicialment no sigui suficientment curós en la redacció al utilitzar a vegades termes com
subdivisió o similars que poden donar a entendre que ens trobem en aquest supòsit.
Així cal depurar el redactat tant en la memòria explicativa com la justificativa, per tal
que quedi clar l’abast i sentit de la modificació puntual del POUM en aquest punt, que
deixa sense efecte un polígon d’actuació urbanística preexistent i crea dos nous
polígons independents, coherents i viables per ells mateixos i amb una major facilitat de
gestió respecte de la situació preexistent.

Així els requisits contemplats en els polígons d'actuació urbanística es concreten en
que per llurs dimensions i per les característiques de l'ordenació urbanística siguin
susceptibles d'assumir les cessions de sòl regulades pel planejament i que tinguin
entitat suficient per justificar tècnicament i econòmicament l'autonomia de l'actuació.
En quant a la possibilitat d’exclusió en la reparcel·lació, aquest supòsit està previst a
l’article 134 del RLUC i comporta que aquesta s’efectuï justificadament i es demostri, en
aplicació dels criteris a que fa referència l'apartat 2.b) de l'article 133 del mateix
reglament, una desproporció substancial respecte dels beneficis i càrregues del conjunt
de l'actuació. Així mateix, tal i com s’expressa en la pròpia al·legació l'exclusió no ha de
donar lloc a l'enriquiment injust de la persona propietària. Quan l'execució de les obres
d'urbanització comporti també un benefici de les finques excloses, aquesta exclusió pot
limitar-se a la distribució d'aprofitaments i no impedeix la participació ponderada de la
finca exclosa en les càrregues d'urbanització de l'àmbit. La proposta reflectida en
l’aprovació inicial cercava una reducció en la possible càrrega indemnitzatòria i de
reallotjament, al tractar-se dels dos únics habitatges amb residents que queden en el
polígon. Altrament aquests aspectes corresponen a l’àmbit de la gestió i no del
planejament, proposant en aquest punt que les finques puguin quedar excloses, però
no establint aquesta obligatorietat a priori, ja que en la reparcel·lació es poden acreditar
en els supòsits descrits anteriorment d’acord amb la legislació vigent.
Per tant en resposta a l’al·legació s’incorpora al present document el següent:
o Es modifica i complementa la informació en la memòria en el benentès que no
es tracta d’una divisió poligonal dins d’un sector si no la formació de dos nous
polígons autònoms que milloren la seva viabilitat respecte a la situació vigent.
o S’incorpora a la memòria justificativa els criteris en els que s’acredita la
viabilitat i independència de cadascun d’aquests polígons.
Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.
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El supòsit al·ludit fa menció sempre a sectors de desenvolupament i en el context d’un
sector on es modifiques una divisió poligonal tindrien tot el sentit les al·legacions
plantejades.

INFORMES IRB

118.3.b) “Que, dins el mateix sector, estiguin equilibrats uns respecte als altres, pel que fa als
beneficis i les càrregues, i permetin fer-ne un repartiment equitatiu; a aquest efecte, s'ha
d'aplicar, si escau, el que estableix l'article 93.b.”
123.1 “Quan en un sector de planejament derivat es delimiten dos o més polígons d'actuació
urbanística, així com quan es modifica la delimitació prèviament establerta, no es poden produir
diferències relatives superiors al 15% en la valoració conjunta dels aprofitaments i les càrregues
urbanístiques que corresponguin a cada un dels polígons, en relació amb la valoració dels
aprofitaments i les càrregues urbanístiques del conjunt del sector. L'instrument que estableixi la
divisió poligonal del sector de planejament derivat ha d'acreditar el compliment del què estableix
el paràgraf anterior.”

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

L’al·legació en la seva motivació primera fa menció específica als articles 118.3.b del
TRLUC i 123.1 del RLUC, que literalment transcrits diuen:

Modificació puntual del POUM
o
o

Desestimar l’equilibri poligonal en el benentès que no ens trobem en un supòsit
d’aplicació.
S’estima la supressió de la preceptivitat de l’exclusió de la comunitat
reparcel·latòria sense perjudici que aquesta es pugui aplicar en el projecte de
reparcel·lació que es presenti a tramitació.

Memòria de l’actuació

Antecedents
El POUM de Cunit va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona amb data 7 de setembre de 2006, donada la
conformitat al Text Refós amb data 30 de novembre de 2006 i publicat al
DOGC núm. 4.869 de data 25 d’abril de 2007.

Una segona modificació ha estat aprovada recentment per la CTUT, en sessió
de 16 de març de 2016, i pendent de publicació.
Finalment la tercera modificació puntual va ser aprovada definitivament per la
CTUT en data 25 de febrer de 2014 i publicat al DOGC núm. 6.621 de data 13
de maig de 2014.
La modificació que ara es proposa, incideix en aspectes que tendeixen a
facilitar l’execució del planejament i clarificar alguns aspectes normatius:
El primer es replantejar l’existència o característiques de determinats polígons
o la formació d’altres més viables, ajustar-ne i concretar amb major definició
aspectes d’aquests per tal de facilitar-ne la seva execució.

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

El POUM ha estat modificat una vegada mitjançant la “Modificació puntual del
Pla d’ordenació urbanística municipal número 1”, aprovada definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona amb data d'1 d’octubre de 2009,
donada la conformitat al Text Refós amb data 18 de març de 2010 i publicat al
DOGC núm. 5.774 de data 14 de desembre de 2010.

Un segon aspecte és, en la dinàmica d’anteriors modificacions de planejament,
millorar i clarificar la possibilitat d’implantar determinats usos, especialment
relatius a la seva complementarietat, dimensionament i situació relativa.
El tercer aspecte final és aprofitar aquesta modificació per fer petits
ajustaments normatius en l’articulat a la vista de dubtes suscitats en l’aplicació
de la normativa.
La present modificació pel poc abast de la seva incidència no es pot considerar
una revisió del POUM.
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3.1

Informació

INFORMES IRB

3

Modificació puntual del POUM

Modificacions en determinats Polígons d’actuació urbanística
La present proposta forma part d’un conjunt de supressió d’alguns polígons
d’actuació urbanística.

2.1.1.

Concreció del PAU 3 Passeig Marítim i esmena d’errors materials.
S’ha detectat algunes errades materials que afecten aquest polígon, tant en la
pròpia codificació com la seva delimitació. Es concreten i adeqüen els
aprofitaments del polígon d’actuació PAU3, Passeig Marítim i els àmbits amb
aprofitament en aquest àmbit resten amb la qualificació del seu entorn de
conjunts d’ordenació unitària en volumetria específica (codi 7b), relacionant-la
amb el conveni al que està sotmès d’acord amb l’article 191.7. Dita modificació
afecta la fitxa del PAU3, i els plànols de qualificació i d’ordenació, que
incorporen aquesta zonificació. També afecta les incorrectes alineacions de
l’illa en que es troba emplaçada d’acord amb la topografia de millor qualitat que
es disposa.

Supressió del PAU 21, carrer Major i creació de dos nous polígons de
menor dimensió.
Aquest polígon formava part d’una estratègia conjunta amb el PAU 22, Plaça
de la Generalitat per conformar una nova façana a l’avinguda Barcelona que
resolgués la permeabilitat d’accés a aquest front i ajudés a la revitalització
d’aquest centre. Durant el mes de juny de 2008 l’Ajuntament va iniciar la
tramitació dels corresponents instruments de gestió, això és el projecte
d’urbanització i reparcel·lació.
A pesar dels treballs i comunicacions portats durant el procés de gestació del
document de reparcel·lació, per tal de conciliar amb els diferents interessats la
diferència entre les situacions de cada cas, després de l’aprovació inicial el
conjunt d’al·legacions presentats mostrava no sols el fracàs de la iniciativa
d’intentar relacionar les diferents situacions existents a l’àmbit si no l’extrema
complexitat i abast de l’àmbit definit. Així tindríem que:
a) Propietaris amb edificacions plenament consolidades i sense
possibilitat d’accedir als nous aprofitaments generats per altre via que
les indemnitzacions corresponents, amb afeccions que deixaven les
seves finques en fora d’ordenació.
b) Propietaris amb edificacions, difícilment ampliables per l’antiguitat de
les edificacions i complexos processos afegits de contractes de lloguer
de renda antiga que caldria reallotjar.
c) Propietaris amb el seu habitatge habitual sense cap interès en
modificar la seva situació actual.
d) Terrenys que han restat en mans de la SAREB, per fallida de les
promotores propietàries.
e) Una entitat bancària, que fins fa poc desenvolupava la seva activitat,
quin cessament o trasllat complicava la reparcel·lació atesa la poca
entitat de l’àmbit.
Totes aquestes situacions cal confrontar-les amb la fortalesa d’alguns aspectes
urbanístics de l’ordenació proposada:
a) La obertura del carrer del Mar a l’avinguda Barcelona, com eix
vertebrador i permeabilitzant del casc.
b) La remodelació del front de l’avinguda Barcelona que ofereix en
aquests moments una imatge de darreres de cases, de poca qualitat i
amb dificultats afegides d’accés i manteniment.
c) Problemes d’accessibilitat i assolejament, especialment al carrer Major.
Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.
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4.1

Objecte i exposició de motius :

INFORMES IRB

4

Modificació puntual del POUM
En el casc urbà, des de l’aprovació del POUM s’ha desenvolupat el PAU 18 i el
PAU 22. Tot i que a priori disposava de menor aprofitament que el PAU21 i el
PAU23 les seves reduïdes dimensions, facilitat de gestió i estructura de
propietat ha permès que s’hagin executat plenament.
L’intent de desenvolupar el PAU23 va topar amb cadascuna de les situacions
especifiques de cada propietat, que amb l’arribada de la crisi econòmica va ser
impossible de conciliar i per tant es conclou que el polígon existent no disposa
de criteris unitaris que el facin autònom, eficient i viable, raó per la qual se
suprimeix.
Per tal de facilitar l’assoliment de l’ordenació proposada aquest document
incorpora 3 accions de planejament que en milloren la viabilitat i en mantenen
els objectius originals:

El POUM preveia una major amplada per aquests carrers amb un sentit
homogeneïtzador, però l’afecció, tot i ser mínima, deixava alguns edificis
de recent construcció en situació de fora d’ordenació. Si aquests, estaven
a més dins del polígon d’actuació urbanística definit, implicava
indemnitzacions costoses i que dificultaven el desenvolupament.
Altrament, el guany visual i d’accessibilitat es pot assolir amb tractaments
d’urbanització dels carrers amb plataforma única, com ja s’ha fet al carrer
Francesc Macià obtenint el resultat desitjat sense suposar càrregues
innecessàries al desenvolupament urbanístic. Els eixamplaments es
mantenen en aquells àmbits que es volen reordenar amb major alçada,
assolint, aquí si, una major amplitud en el carrer Major entre el carrer del
Mar i la plaça Generalitat d’acord amb l’alineació del PAU 22, ja executat.


Creació d’un nou polígon: Pau 21 “Major-carrer del Mar”
(substituiria el de carrer Major)
Queda definit per el front que dona al carrer Major i l’avinguda Barcelona
entre el carrer del Mar i el PAU22, mantenint les alineacions del POUM
vigent, amb l’alçada de PB+3 amb baix comercial.



Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

Modificació d’alineacions del carrer Major fins el carrer del Mar i
Francesc Macià

INFORMES IRB



Creació d’un nou polígon: Pau 25 “Barcelona-Francesc Macià”
(substituiria el de la plaça de la Unió, com es veurà)

Es crea un front de PB+3 plantes i actuant exclusivament per el seu nivell
de consolidació sobre la urbanització dels seus fronts de parcel·la, evitant
futurs transits rodats i disposant d’accessos pels carrers perpendiculars a
l’avinguda Barcelona.

2.1.3.

Supressió del PAU 25 “Plaça Unió”.
Aquest polígon formava part d’una estratègia conjunta amb els PAU 1 del
Carrer Ramon Casas i el PAU 18, del carrer Sant Isidre, de conformar junt amb
el que ara se suprimeix una nova façana per l’avinguda de la Font, riera del
municipi que delimita el casc urbà i que reconstituïa l’arrencada visual del
conjunt del poble, confrontat a l’emblemàtica masia del Castell.
La idea era que junt amb l’operació de compleció del carrer Montblanc en el
SUD 1, la riera adquiria caràcter d’eix cívic, amb preferència per vianants i
baixos comercials associats a aquest flux de persones cap a la platja o be la
pròpia estació.
Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.
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Queda definit per el front que dona a l’avinguda Barcelona entre el carrer
del Mar i el de Francesc Macià.

Modificació puntual del POUM
Al tractar-se de petites operacions, quasi be de cirurgia urbana, el POUM
aprofitava el desnivell entre la cota del promontori en que ha crescut el casc
antic i la cota de la riera, (uns 4 metres) , per atorgar una planta addicional que
permetia absorbir les càrregues urbanístiques incorporades pel planejament.
Així va ser en el PAU 18, ja plenament desenvolupat, en que la configuració
volumètrica va permetre assolir l’espai darrera de l’absis de l’església, efectuar
una sanejament i reurbanització d’aquest àmbit i afegir una peça comercial en
que s’ha instal·lat una superfície alimentària.
Una altre avantatge del polígon ja desenvolupat era la propietat única i
l’existència d’un conveni urbanístic que en facilitava la gestió. El PAU 25, en
canvi disposa de tres propietaris, dos d’ells particulars i el tercer en el fons del
SAREB, fet que afegeix complexitat als seu desenvolupament.
Altrament el context de crisi econòmica i la caiguda de preus fa que l’avaluació
econòmica considerada en el POUM, sigui avui, per avui, difícil d’assolir.

Així es proposa retornar a la situació original de planejament, qualificant les tres
finques afectades amb la clau de l’entorn de casc urbà (codi 2), confiant que
d’aquesta manera es resolguin les problemàtiques obertes que no s’han pogut
resoldre de forma conjunta.

Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.
- serveis tècnics municipals –
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Cal afegir aquí que una casa ha demanat el corresponent enderroc de
l’edificació existent pel risc de ruïna en la que es trobava, la del carrer Major, va
ser ocupada i va patir un incendi que l’ha deixat molt malmesa, aconsellant-ne
també l’enderroc, i la restant també es troba en un estat manifest
d’abandonament.
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Després de nombrosos anàlisi es conclou que la urbanització d’aquesta peça
pot quedar perfectament assumida mitjançant l’execució de projectes d’obres
concrets similars a les actuacions aïllades que s’han plantejat en l’eix entre la
plaça de Catalunya i Santiago Rossinyol.

INFORMES IRB

L’Ajuntament, amb caràcter d’administració actuant al tractar-se d’un polígon
per el sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació ha intentat
consensuar i cercar alternatives per el desenvolupament d’aquest àmbit, per la
importància que té aquesta placeta en el context d’accés al centre i la
proximitat amb equipaments de referència com l’Ajuntament, l’Església o el
Casal Municipal.

El sector es troba classificat de sòl urbà consolidat i gaudeix de la condició de
solar susceptible d’atorgament de llicències urbanístiques, s’ha considerat que
els objectius previstos en el PMU1, bàsicament referits a la reurbanització, la
regulació detallada d’usos així com la incorporació de criteris qualitatius per a la
composició arquitectònica de les edificacions i dels espais urbans es poden
assolir mitjançant altres figures essent innecessari la redacció d’un Pla de
Millora Urbana. Així es planteja que en relació a les obres d’urbanització,
reurbanització i de manteniment s’hauran de realitzar mitjançant la prèvia
aprovació dels projectes d’obra ordinària i/o memòries valorades que
s’escaiguin d’acord amb el procediment establert als articles 37 i següents del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
Per altra banda, en relació a les mesures d’incorporació de criteris qualitatius a
les edificacions consolidades del casc urbà es planteja l’aprovació d’una
ordenança municipal relativa al paisatge urbà que en reguli les seves
particularitats.

Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.
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Supressió del PMU 1 “Pla de millora urbana del casc urbà”
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2.1.4.
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Modificació puntual del POUM

Modificació puntual del POUM
Ajustaments en criteris d’aplicació d’usos
Aquest llarg període de crisi econòmica ha plantejat serioses dificultats ha
desenvolupaments de noves activitats. De fet en les modificacions anteriors
també s’han incorporat criteris que anaven en aquest sentit.
Es plantegen els següents aspectes:

2.2.1.

Homogeneïtzació d’usos en les plantes baixes de les qualificacions
6ap5 i 7bp5-e del poligon desenvolupat PAU5 Parc Central 1.
Es tracta d’una paradoxa, en la qual l’objectiu principal que era aportar un focus
d’activitat econòmica resta limitat en la ordenació volumètrica, sense causa que
la sustenti, de forma que el text del pla parcial originari delimita usos que entren
en contradicció amb els del POUM, amb caràcter general i la descripció de la
fitxa de forma particular.

Flexibilització de determinats usos i la seva compatibilitat respecte a
situacions relatives amb l’ús d’habitatges.
Els articles 257 a 262 de les normes del POUM determinen l’admissibilitat
d’usos en relació amb d’altres preexistents. Un dels paràmetres fixats a l’article
258 és la dimensió en superfície en virtut del qual les de dimensió més gran
passen a no estar permeses.
Així mateix l’article 261 remet a una interpretació més restrictiva respecte de la
simultaneïtat d’usos, quan en realitat correspon més a una tècnica de correcció
del nivell d’incidències respecte de l’entorn el que ha de permetre
compatibilitzar els usos independentment de la seva mesura, a excepció a
aquelles que per motius d’una llei sectorial ho reguli expressament.
És també el cas per exemple de les benzineres, que d’acord amb l’article 3 del
Real Decret 6/2000, modificat pel Real Decret 4/2013, autoritza la implantació
de benzineres mitjançant llicència municipal, sempre que l’ús comercial estigui
admès en el sòl on es vol implantar i topa amb el mateix article 258 que per
error no l’admet en cap de les situacions relatives possibles.

2.2.3.

Aclariment de compatibilitat entre determinats usos i sistemes
urbanístics.
Aquesta modificació pretén també incorporar matisos i aclariments a alguns
aspectes en el tractament dels usos en els sistemes. Fets que no s’han posat
en qüestió mai, en l’ordenament urbanístic, s’estan rigiditzant amb
interpretacions limitatives envers a allò que no es troba explícit. Pot ser el cas
molt habitual dels casals que provenen històricament d’associacions culturals o
cooperatives agrícoles i que amb el temps han acabat esdevenint públics, be
per fallida de l’entitat primigènia, bé per una cessió d’aquesta. La reconversió
en equipaments culturals i socials d’aquests “casals” ha cercat el manteniment
de les activitats pretèrites, i combinades amb l’acció associativa original, el lloc
de trobada portava associada una activitat de restauració (art 253.7.r).
Aquestes activitats complementàries que porten més d’un segle convivint
pacíficament amb l’ús principal son ara objecte de qüestió per un concepte
rigorista i mal entès del caràcter reglat del planejament.
Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.
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2.2.2.
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Es proposa clarificar a la fitxa els usos admesos en planta baixa en les dues
zones existents, d’acord amb el POUM vigent al configurar un únic espai
comercial i distingir en la resta de plantes les peculiaritats d’aprofitament i
configuració física que sí, les distingeixen.

INFORMES IRB

4.2

Modificació puntual del POUM
No obstant això s’intentarà en aquest document reflectir aquestes situacions i
incorporar uns criteris d’aplicació d’aquest usos complementaris comuns, però
no “propis” en els sistemes urbanístics.

Delimitació d’àmbits on desenvolupar espectacles públics.
La Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives aplicable en aquest cas, preveu a l’article 27
el següent:

1.

Els plans d’ordenació urbanística municipal i la resta de planejament urbanístic
local, inclosos els plans especials i els altres instruments de planificació
urbanística, han d’establir previsions i prescripcions amb l’objecte que els
establiments oberts al públic tinguin la localització més adequada possible dins
el territori.

2.

La planificació urbanística, amb relació a la localització dels establiments oberts
al públic dins el territori, té les finalitats o les determinacions específiques
següents:
a) Impulsar una oferta d’oci de qualitat, sense excloure’n la pràctica a la ciutat
consolidada, facilitar la difusió de l’espectacle com a manifestació cultural i
promoure l’equilibri entre les sales amb un aforament petit, mitjà i gran.
b) Avaluar la distribució i la localització de l’oci dins el territori tenint en compte
l’adequació al medi, els costos econòmics, la seguretat, la salut, els riscos
per a les persones i els béns i la convivència entre els ciutadans.
c) Adoptar mesures per a prohibir, limitar o promoure, si escau, determinats
tipus d’establiments oberts al públic, d’espectacles públics o d’activitats
recreatives en zones o àmbits territorials determinats.
d) Establir directrius, criteris o prescripcions per a la localització dins el territori
de determinats tipus d’establiments oberts al públic.
e) Adoptar mesures perquè la mobilitat per a accedir als establiments i als
espais oberts al públic sigui sostenible i segura.
f) Fixar requisits constructius, de dimensions i d’equipament tècnic per a
garantir condicions mínimes de seguretat i d’adequació al medi dels
establiments i els espais oberts al públic, dels espectacles públics i de les
activitats recreatives.

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

“Planificació urbanística

INFORMES IRB

g) Delimitar les àrees que requereixen actuacions especials.”

El planejament vigent al municipi es anterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei i
per tant el POUM no identifica els àmbits expressats en que desenvolupar
espectacles públics i activitats recreatives, ni els altres aspectes indicats a la
Llei. La diferència terminològica urbanística i el catàleg contemplat a l’annex 1
del Decret 112/2010 dificulta la equiparació i l’anàlisi en relació a la plena
compatibilitat respecte de l’ordenament previst al planejament.
Cunit ha desenvolupat tradicionalment actes festius i culturals a l’aire lliure de
forma específica, destacant especialment fires i carnaval. En aquest sentit
l’article 32 del decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives requereix que els establiments i
espais oberts al públic on es desenvolupen els espectacles públics i les
activitats recreatives han de ser plenament compatibles amb l’ordenament
urbanístic vigent de l’indret on s’ubiquen.
Així es planteja identificar aquests àmbits mitjançant aquesta MPPOUM.

Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.
- serveis tècnics municipals –
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2.2.4.

Modificació puntual del POUM
Millora i ajustaments normatiu
En el POUM, existeixen un conjunt de zones de caràcter complex,
especialment les de volumetria específica, en que la codificació expressa els
documents en que cal cercar el detall concret d’ordenació, bé via els convenis
signats, bé els plans parcials aprovats amb anterioritat al Pla.
En qualsevol cas, aquest mecanisme sembla generar en algunes zones
dificultats interpretatives al tècnics informants. S’incorporen en aquest
document les que han generat majors dificultats, cosa que també atorgarà
major comprensió en el portal urbanístic habilitat per l’Ajuntament per facilitar
l’accés a la normativa urbanística.

- serveis tècnics municipals –
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Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

També es depuren alguns criteris per la regulació de places d’aparcament en
els casos d’exoneració i de formalització de les tanques envers els espais
públics.

INFORMES IRB

4.3

Modificació puntual del POUM

5

Anàlisi del planejament vigent a l ‘àmbit :
El marc jurídic del planejament objecte de modificació és el POUM de Cunit va
ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
amb data 7 de setembre de 2006, donada la conformitat al Text Refós amb
data 30 de novembre de 2006 i publicat al DOGC núm. 4.869 de data 25 d’abril
de 2007, així com les seves modificacions vigents descrites en els antecedents.
Aspectes relatius als polígons d’actuació:

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

El Pla vigent defineix els polígons d’actuació mitjançant fitxes gràfiques i
documentals, llistats en l’article 202 a 203 de les normes urbanístiques i en el
cas que ens ocupa el PAU 3, 21 i 25:

INFORMES IRB
PAU 3. Reparcel·lació en compensació bàsica. Alçada màxima 9 metres, corresponent a PB+2 plntes pis

Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.
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5.1

Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.

- serveis tècnics municipals –
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PAU 21. Reparcel·lació en modalitat de cooperació. Alçada màxima segons fitxa gràfica

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

INFORMES IRB

Modificació puntual del POUM

Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.
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PAU 25. Reparcel·lació en modalitat de cooperació.

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

INFORMES IRB

Modificació puntual del POUM

Modificació puntual del POUM
Aspectes relatius a ajustaments en aplicació d’usos.

- serveis tècnics municipals –
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Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.
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La problemàtica detectada queda fixada en la illa del Parc central 1 que
confronta a l’avinguda Barcelona, PAU5, “Parc Central”

INFORMES IRB

5.2

Modificació puntual del POUM

Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.
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En quant als usos permesos en els sistemes urbanístics, estan identificats en el
Títol III de les Normes del POUM, corresponent a la regulació de sistemes,
article 80 pel viari, article 96 per els equipaments i article 107 per els espais
lliures públics.

INFORMES IRB

En quant a la compatibilitat d’usos per la seva relació relativa queda
expressada en el quadre següent de l’article 258 de les normes.

Modificació puntual del POUM

Criteris relatius a la concreció del PAU 3, Passeig Marítim
Es tracta d’un sòl urbà consolidat, on el polígon d’actuació únicament es
delimita per a garantir la cessió dels terrenys qualificats com a sistemes (A1 i
C4) així com la pavimentació de la porció de terreny afectada per l’obertura del
Passeig marítim inclosa en l’àmbit del PA3, i sobre la que ja es va executar una
prolongació provisional d’acord amb el conveni urbanístic esmentat.

Aquesta ordenació emanava d’un estudi de detall presentat per la propietat el
gener de 2002 que d’acord amb el planejament vigent en aquell moment definia
les alineacions i rasants i l’ordenació de l’edificació del solar en cantonada al
Passeig Marítim i l’Avinguda de la Font de Cunit. Dit estudi de detall es va
tramitar amb la voluntat de materialitzar l’aprofitament atorgat pel Planejament
General sobre el solar resultant determinat per sentencia judicial, un cop resolts
els procediments civils engegats per la propietat sobre l’ocupació de dit solar
per un edifici en construcció a la parcel.la veïna per el seu llindar oest.
En data 4 de Juliol de 2005, en el tràmit d’aprovació inicial del POUM de Cunit,
es va signar el Conveni Urbanístic identificat com a “Conveni 2-Cunit SudCàmping- 04/07/2005” incorporat al POUM aprovat definitivament. En la
estipulació QUARTA de dit conveni, en la seva pagina 10, s’estableixen els
acords entre l’Ajuntament de Cunit i la propietat del terreny, sobre els terrenys
de l’àmbit.
El Conveni Urbanístic núm.2, signat el 04/07/05 (C2) incorporat com a annex a
les normes del POUM, determinava les condicions urbanístiques per al polígon
mitjançant la fitxa corresponent, no obstant això, en la seva transcripció final i
aprovada definitivament es van cometre algunes errades materials:

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

Es preveia que en la llicència urbanística es concretaria l’ordenació de volums
d’acord amb l’article 188.5 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, així com la definició tècnica de la
pavimentació de la porció de terreny afectada pel l’obertura del Passeig
Marítim. La cessió dels terrenys qualificats com a sistemes es podia tramitar
mitjançant la corresponent reparcel·lació voluntària al tractar-se d’un únic
propietari.

Un desplaçament inapropiat en la cartografia en aquesta part del municipi,
concentrada en el tram del Passeig comprés entre la Avinguda de la Font i el
carrer de Francesc Macià, així com en la qualificació i paràmetres establerts pel
POUM en el àmbit del PA3, que no reflecteixen l’esperit dels acords signats en
el conveni de 4 de Juliol de 2005.
Aquesta modificació clarifica per tant el compliment de la proposta d’ordenació i
a la vegada esmena el greu error cartogràfic que deixava un conjunt edificatori
en situació de fora d’ordenació, quan en realitat, aquesta s’ajusta a la Llei de
Costes i va obtenir llicència urbanística en el seu moment.
També s’incorpora la concreció de la volumetria específica i la seva relació amb
els llindars de l’entorn.

Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.
- serveis tècnics municipals –

24

Codi Validació: 6GEG6AFJFKWZXLZQEYSA59L9Y | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 55

6.1

Criteris i objectius generals de la modificació

INFORMES IRB

6

Modificació puntual del POUM

El tram exterior del Passeig Marítim executat en aquest tram és qui determina
el desllindament de la ZMT; partir d’aquí amb 15 metres d’amplada del passeig
es determina les alineacions de les parcel·les edificables, amb els
corresponents 5 metres més de Zona de Protecció, resultant un total de 20 m
des de la ZMT.
Com a conseqüència d’aquest desplaçament de la cartografia respecte la
realitat, queda afectat part del conjunt existent emplaçat en el Passeig Marítim
cantonada Carrer de Francesc Macià i es redueix l’àmbit del PA3 respecte el
que li correspondria, reduint la parcel.la edificable definida per sentència
judicial.
Respecte el conveni signat i el POUM aprovat definitivament.
Com ja s’ha esmentat el Juliol de 2005 es va signar un conveni urbanístic en el
que s’establia uns drets i obligacions a cada una de les parts signants en els
terrenys objecte de la present modificació.
El POUM aprovat no va codificar d’acord amb els seus propis criteris quan una
fitxa està subjecte a conveni, així que aquesta expressa els aprofitaments
correctament, però el codi 7a remet a una zona genèrica, quan hauria de ser és
específica d’acord amb les dades més exhaustives que consten a la fitxa.
Així utilitzant els criteris del propi POUM s’esmena aquesta contradicció d’acord
amb la seva particularitat com a zona 7bc2, que és la que li correspon d’acord a
les previsions del POUM.

Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.
- serveis tècnics municipals –
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Confrontant la cartografia digital del Municipi amb la fotografia aèria E 1:5000
es pot observar com en aquesta part del Municipi de Cunit s’ha produït un
desplaçament cap el Nord de la cartografia d’uns 5,8m-6m aproximadament
respecte la realitat.

INFORMES IRB

Superposició Cartografia POUM amb foto aèria (WEB POUM Ajuntament de Cunit)

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

Respecte l’errada cartogràfica

Modificació puntual del POUM
6.2

Criteris relatius a la supressió del PAU21, “carrer Major” i correcció d’alineacions.
Aquest polígon d’actuació urbanística va ser objecte d’un intent de
desenvolupament al llarg del segon semestre de 2008 havent-se aprovat
inicialment el projecte de reparcel·lació el 24 de juliol de 2008 després d’un
llarg procés de negociació amb totes les parts interessades.

6.3

Criteris relatius a la supressió del PAU25, “Plaça Unió”
En l’anàlisi efectuat es valora la precarietat de les edificacions existents i la
seva problemàtica inherent. La difícil viabilitat del seu desenvolupament al
tractar-se de propietats de poca dimensió i fraccionades, a més físicament,
amb alineacions complexes.
El criteri es retornar al planejament anterior, en el benentès que la manca de
nou aprofitament no permet assumir cap despesa addicional d’urbanització,
que té una dinàmica més conjunta del casc antic amb actuacions com les ja
efectuades al carrer Empar Nadal o l’entorn de l’Església.
Així directament se suprimiria el polígon d’actuació, es concretarien les
alineacions adequades i la zonificació seria la pròpia de l’entorn. Codi 2
corresponent a casc urbà.
Per altre banda, la supressió del sostre de la plaça de la Unió implica una
reducció de sostre en una planta, que significa 222 m² de sostre menys

6.4

Criteris relatius a la creació del nou polígon “PAU21, “Major-carrer del Mar”
La proposta contempla l’obertura del carrer del Mar fins l’avinguda Barcelona,
la continuïtat de l’alineació amb el PAU 22 ja desenvolupat, la generació d’un
front de major alçada a l’avinguda Barcelona que li atorgui major caràcter urbà,
amb dinamització de les plantes baixes com sòls comercials, que podrien
disposar d’una superfície òptima per al seu funcionament i visibilitat per als
vianants al carrer Major i als vehicles des de la carretera, la permeabilitat i per
tant millora de les condicions edificatòries del bloc que dona al carrer del Mar
Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.
- serveis tècnics municipals –
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La recuperació de l’alineació prevista per el planejament anterior al vigent
suposa que existeix un sostre total de 102,43 m² en planta, que per les tres
plantes existents suposa un sostre total de 307,29, però cal considerar que
aquest no és un sostre de nova implantació, ja que es tracta de sostre
efectivament construït i materialitzat en la pràctica totalitat, i s’evita que
aquestes edificacions quedin en situació de fora d’ordenació.

INFORMES IRB

Per aquestes raons es proposa la supressió del polígon i la recuperació de les
alineacions en els carrers Francesc Macià i Major entre el primer i el carrer del
Mar de les alineacions existents amb anterioritat al POUM (la illa està edificada
en major o menor mesura en la pràctica totalitat), confiant a la urbanització la
millora de l’accessibilitat dels carrers com ja s’ha experimentat en el la
reurbanització feta en trams del casc urbà com el carrer Empar Nadal amb
plataforma única i prioritat inversa.

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

No obstant això la irrupció de la crisi immobiliària que s’evidencia amb força al
llarg d’aquell any, posa en qüestió els plantejaments inicials donada la
heterogeneïtat dels diferents propietaris. En el mateix període però es va
desenvolupar el PAU 22 amb unes majors cessions i un aprofitament menor,
fent que indica que la problemàtica té raons en la dificultat de la gestió, enlloc
de la planificació. L’existència de diferents situacions i propietaris, estat
d’edificació i activitats entre d’altres convida a pensar que aquest polígon té una
delimitació poc adequada per assolir el seu desenvolupament. A més preveia
l’afectació de l’alineació en espais plenament consolidats i en alguns casos
amb construccions relativament modernes, que restaven situació de fora
d’ordenació i conseqüentment objecte d’indemnització que complica encara
més la viabilitat de l’operació.

Modificació puntual del POUM
que guanya una façana amb la millora de vistes i ventilació que comporta i
permet una autèntica remodelació d’una zona força degradada, amb
edificacions obsoletes i en alguns casos amb casos d’ocupació irregular de les
finques o situació de ruïna.
Respecte de l’aprovació inicial s’extreu d’aquest document l’alternativa, per
facilitar la gestió del propietari majoritari, de la possibilitat d’excloure de la
reparcel·lació les dues finques amb millor estat i que ara es troben habitades.
Aquestes finques podrien ser adjudicades al propietari actual, quedant la finca
en fora d’ordenació fins que al materialitzar el seu propi aprofitament efectuarà
les cessions pertinents i la seva urbanització. Aquesta possibilitat resta oberta a
plantejar-se en la reparcel·lació en els termes previstos d’acord amb la
legislació vigent.

Criteris relatius a la creació del nou polígon “PAU25, Barcelona-Francesc Macià”
La proposta l’arranjament i reurbanització del front de l’avinguda Barcelona, de
forma que completant els buits existents, bé per noves construccions que
substitueixen les existents, bé per remuntes sobre les construccions existents
amb criteris d’uniformitat de façanes s’assoleixi millorar la façana de l’avinguda
Barcelona en el tram entre el carrer Francesc Macià i el carrer del Mar.
Aquest polígon ha de permetre completar i homogeneïtzar el buits existents i
alliberar la vorera de circulacions de vehicles no desitjades, així com dignificar
un àmbit que s’ha de significar com a reclam al centre urbà de Cunit.
També es proposa plantejar la gestió per la de reparcel·lació en modalitat de
compensació bàsica, per afavorir els consensos entre propietaris en el sentit de
poder agilitzar l’execució d’aquest front de façana.
La proposta preveu completar el buit urbà que ara s’utilitza com aparcament,
permetent una construcció amb la finca situada a sud assolint un ample més
eficient per a la distribució dels usos i a la vegada la possibilitat de generar
accessos als aparcaments des dels carrers transversals a l’avinguda
Barcelona.

6.6

Condicions d’urbanització
La present modificació no altera les previsions del POUM vigents.

6.7

Determinacions del planejament vigent en relació a la gestió urbanística
Els dos polígons de nova creació es preveuen, per la baixa complexitat de
l’estructura de propietat es preveuen per el sistema de reparcel·lació en la
modalitat de compensació bàsica.

Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.
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6.5
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La proposta preveu una alineació de vial que segueix l’alineació del PAU 22
fins al carrer del Mar amb una alçada de PB+3 i planta baixa comercial. La
reculada respecte del carrer Major permetrà un millor accés a les plantes
d’aparcament, alliberant la carretera d’accessos o circulacions que son
perilloses per els vianants i la pròpia carretera. La planta baixa creix per assolir
una possible major superfície de locals que no es troba en relació al centre
urbà i la millora de les voreres permetrà a més la possible existència de
terrasses o activitats en via pública.
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També es proposa plantejar la gestió per la de reparcel·lació en modalitat de
compensació bàsica, per afavorir els consensos entre propietaris en el sentit de
poder agilitzar l’execució d’aquest front de façana.

Modificació puntual del POUM

7
7.1

Vialitat i aparcament:
Determinacions de la Modificació puntual de POUM
La present modificació no altera les previsions del POUM vigents, relatives a la
mobilitat. La modificació de l’article 271 regula alguns aspectes d’exoneració ja
previstos en el POUM vigent.

8
8.1

Sistema de parcs urbans de nova creació:
Determinacions de la Modificació puntual de POUM
La present modificació no altera les previsions del POUM vigents, relatives als
sistemes d’espais lliures i d’equipaments, mantenint-se les condicions generals
del planejament.

En qualsevol cas el Ple municipal ha de valorar adequadament la justificació de
la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, denegar-la.
Respecte dels supòsits previstos al TRLUC que son causa directa de valoració
negativa sobre les propostes de modificació dels instruments de planejament
urbanístic general, val a dir que les propostes contingudes en aquesta
modificació no incorren en cap dels supòsits següents:
a) Quan comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la
intensitat de l’ús industrial o la transformació global dels usos anteriorment previstos en el supòsit
que el planejament anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de titularitat pública on
s’hagi adjudicat la concessió de la gestió urbanística, bé terrenys de titularitat privada que en els
cinc anys anteriors van formar part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, sense que concorrin
circumstàncies sobrevingudes que objectivament legitimin la modificació.

L’ajustament de les alineacions no planteja realment un increment de sostre.
S’ha tingut especial cura que els nous polígons plantejats, no disposin de
sostre addicional ni tampoc de densitats majors respecte de la situació vigent.
Això vol dir que l’esperit en que es va aprovar el pla originalment i els seus
objectius es mantenen inalterables.
Es cert que les alineacions modificades suposen un còmput addicional de
sostre, però aquest no és de nova implantació, sinó que es tracta de sostres ja
consolidats, efectuats amb el planejament anterior, amb llicència concedida
d’acord amb aquell. Alguns dels canvis proposats, també fan que es redueixi
sostre, com la supressió del polígon d’actuació de la plaça de la Unió, fent que
hi hagi un petit canvi en el balanç global segons els quadres següents:
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D’acord amb l’article 97 del TRLUC cal que es raoni i justifiqui la necessitat de
la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i
privats concurrents.

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

Justificació urbanística: adaptació a les Determinacions del TRLUC

INFORMES IRB

9

Modificació puntual del POUM

codi
7b
2

plantes
4,00
3,00

POUM

ocupacio
545,92
597,00
1.142,92

sostre
2.183,68
1.791,00
3.974,68

codi
7b
2
MPPOUM

ocupacio
517,00
742,27
1.259,27

plantes
4,00
3,00

sostre
2.068,00
2.226,81
4.294,81

DIFERENCIA DE SOSTRE
plantes
4,00
4,00

POUM

ocupacio
222,00
67,00
289,00

sostre
888,00
268,00
1.156,00

codi
2
2
MPPOUM

ocupacio
222,00
67,00
289,00

plantes
3,00
3,00

sostre
666,00
201,00
867,00

DIFERENCIA DE SOSTRE

-289,00

TOTAL MPPOUM

31,13

Com veiem aquest diferencial és mínim i es correspon a sostres preexistents i
efectuats pel que es considera que no s’altera el sostre ni la densitat de cap
zonificació, i tan sols s’adeqüen a una realitat preexistent facilitant així la gestió
urbanística..

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

codi
7b
7b

INFORMES IRB

320,13

En cap cas es modifiquen models globals d’ordenació
c) Quan l’ordenació proposada comporta una actuació excepcional d’acord amb el planejament
territorial, sense que s’hagin apreciat raons d’interès territorial o estratègic, d’acord amb les normes
d’ordenació territorial.

En cap cas es proposa una actuació excepcional.
d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. Es considera que
no hi ha una projecció adequada dels interessos públics, entre altres, en els supòsits següents:
Primer. Quan no es dóna un compliment adequat a les exigències que estableix l’article 98.1 amb
relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les zones verdes o
els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics
generals o locals.
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b) Quan l’ordenació proposada no és coherent amb el model d’ordenació establert pel planejament
urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic
sostenible.

Modificació puntual del POUM
Segon. Quan en un àmbit d’actuació urbanística es redueix la superfície dels sòls qualificats de
sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics en compliment dels estàndards
mínims legals, llevat que la qualificació de sistema d’equipament se substitueixi per la d’habitatge
dotacional públic, amb els límits i les justificacions que estableix aquesta llei.
Tercer. Quan es redueix, a nivell de l’àmbit del Pla, la superfície dels sòls qualificats d’equipaments
de titularitat pública sense que quedi acreditada la suficiència dels equipaments previstos o
existents, ni la concurrència d’un interès públic prevalent de destinar els sòls a un altre sistema
urbanístic públic.
Quart. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de titularitat pública
mitjançant la qualificació com a equipaments de sòls de pitjor qualitat o funcionalitat per a la
implantació dels usos propis d’aquesta qualificació.
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INFORMES IRB

Cinquè. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de sòls que ja són
de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments d’altres sòls de titularitat privada,
sense que la modificació garanteixi la titularitat pública dels sòls abans que la modificació sigui
executiva.

Modificació puntual del POUM
9.1

Règim de sòl i no necessitat de revisar les POUM
Atès el règim de sòl urbà del sòl inclosos en els àmbits en que s’actua i segons
l’establert a l’article 31 del TRLUC, els sòls inclosos en la present MPPOUM
mantenen la classificació de sòl prevista amb anterioritat.
La present modificació de les POUM, només incideix en aspectes concrets
d’àmbits específics o normatius o d’esmena d’errors materials per tal de millorar
i adaptar-se a noves situacions, sense alteració del planejament vigent, tant pel
que fa a l’estructura general i distribució de la relació d’espais públics i privats,
ni de l’estructura general i orgànica dels sistemes generals que la conformen;
pot considerar-ne modificació puntual de POUM que ve a concretar aspectes
molt determinats o que en faciliten la gestió.

10 mobilitat sostenible i informe mediambiental:
10.1 mobilitat sostenible

10.2 informe mediambiental
La present modificació no altera les previsions del POUM vigents, relatives a la
situació mediambiental.

11 memòria social
La present modificació no altera les previsions del POUM vigents, relatives a
les polítiques d’habitatge i component social. En qüestions de política social
s’estarà a les determinacions de la Llei vigent.

INFORMES IRB

En qualsevol cas, d’acord amb l’informe de la Direcció General de Prevenció i
extinció d’incendis i salvaments, quan s’executin els diferents polígons
d’actuació, els projectes d’urbanització preveuran les circulacions transitòries i
evacuacions adequades per a la protecció de les persones.

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

La present modificació no altera les previsions del POUM vigents, relatives a
l’avaluació de la mobilitat generada, mantenint-se les condicions generals del
planejament.

S’incorpora l’avaluació conforme els dos polígons de nova creació son viables
econòmicament, no quedant alterats la resta de condicions ja contemplats en el
POUM.
Marc normatiu
L’estudi econòmic que aquí es planteja analitza els dos polígons d’actuació
urbanística (PAU) proposats en la present MPPOUM, corresponents al PA21
“Major-Carrer del Mar” i PAU 25 “Barcelona-Francesc Macia”. L’article 118.3.c
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost del TRLUC preveu que els PAU
tinguin entitat suficient per justificar tècnicament i econòmicament l'autonomia
de l'actuació.
En el cas que ens ocupa d’acord amb l’art. 42 del TRLUC sobre drets i deures
dels propietaris de sòl urbà consolidat els propietaris de sòl urbà tenen dret a
executar o acabar les obres d'urbanització perquè els terrenys assoleixin la
condició de solar, i a edificar, sota les condicions establertes per pel
planejament urbanístic, els solars resultants. A més s’ha d'acabar o completar a
Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.
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12 estudi econòmic

Modificació puntual del POUM
llur càrrec la urbanització necessària perquè els terrenys assoleixin la condició
de solar, sota el principi del repartiment equitatiu de les càrregues i els
beneficis urbanístics, i edificar els solars resultants en els terminis i d'acord amb
les determinacions que hagin fixat el planejament urbanístic o el programa
d'actuació urbanística municipal.
L’administració actuant no participa en les càrregues d’urbanització dels
terrenys amb aprofitament urbanístic.
Les despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries comprenen
els conceptes següents:
a) La totalitat de les obres d’urbanització determinades pel planejament
urbanístic i pels projectes d’urbanització amb càrrec al sector de planejament
urbanístic o al polígon d’actuació urbanística.
b) Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions i la
destrucció de plantacions, d’obres i d’instal·lacions que siguin exigits per a
l’execució dels plans, d’acord amb la legislació aplicable en matèria de sòl.
c) Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d’activitats.

g) les indemnitzacions procedents per l’extinció de drets real o personals,
d’acord amb la legislació aplicable en matèria de sòl.
h) Les despeses generades per a l’efectivitat del dret de reallotjament.
En el desplegament de les modalitats del sistema d’actuació urbanística per
reparcel·lació, es reconeix el dret de reallotjament a favor de les persones
ocupants legals dels habitatges que constitueixin llur residència habitual.
Metodologia
Dins del marc legislatiu vigent, s’ha incorporat la component econòmica com un
àmbit addicional de verificació fe determinats aspectes en el desenvolupament
dels plans, com ara la sostenibilitat econòmica dels municipis envers els nous
creixements i les capacitats del municipi, l’increment de les càrregues
urbanístiques respecte de l’aprofitament urbanístic o l’equilibri entre diferents
polígons dins d’un sector entre d’altres. En el cas que ens ocupa es tracta de
verificar la viabilitat dels nous polígons urbanístics proposats respecte del
compliment de les noves condicions urbanístiques resultants en compliment de
la legislació.
L’anàlisi de la viabilitat econòmica dels polígons en el sòl urbà inclosos en
aquesta MPPOUM es realitza a partir dels següents criteris:
a.

VAN
Viabilitat econòmica i financera dels polígons delimitats per la MPPOUM a
partir del valor residual dinàmic que asseguri un VAN (Valor Actual Net)
positiu per a tots els àmbits analitzats:
𝐶

VAN = C₀ + ∑ (1+𝑟𝑡 )𝑡
𝑡
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f) les despeses de gestió, degudament justificades, sota els principis de
proporcionalitat i de no enriquiment injust.

INFORMES IRB

e) Les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics
corresponents dels acords i les operacions jurídiques derivats pels instrument
de gestió urbanística.

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

d) Els cost dels avantprojectes, dels plans parcials urbanístic i els plans de
millora urbana, dels projectes d’urbanització i dels instruments de gestió
urbanística.

Modificació puntual del POUM
On:
C₀ = Inversió moment inicial del pla d’etapes previst
de sòl brut).

Valor del sòl brut (€/m²

𝐶𝑡 = Saldo anual previst segons pla d’etapes.
𝑟𝑡 = Taxa de descompte determinada per les taxes de rendiment imperants en
el mercat secundari de valors.
b. TIR
Anàlisi de l’equilibri de càrregues i beneficis dels PAUS de forma individual per
a cadascun assegurant una TIR (Taxa Interna de Rendibilitat) adequada a les
característiques de cada polígon objecte d’estudi:
𝐶

𝑡
VAN = C₀ + ∑ (1+𝑇𝐼𝑅)
𝑡 = 0

On:
C₀ = Inversió moment inicial del pla d’etapes previst
de sòl brut).

Valor del sòl brut (€/m²

La Taxa de Rendibilitat Interna dels dos polígons avaluats se situa en una
forquilla de 3 punts, suficientment homogènia i que depenent del moment
d’execució, amb una correcta gestió dels reallotjaments o exclusió de
determinats àmbits en la reparcel·lació pot atorgar un resultat millor.
c.

Payback descomptat
Calcular el moment de retorn de la inversió dins del cicle temporal global de
transformació urbanística de l’actuació PAYBACK DESCOMPTAT (PD) (des de
l’inici de redacció del instruments de gestió fins al final de la comercialització de
la promoció):
PD = n

INFORMES IRB

TIR = Taxa Interna de Rendibilitat del projecte objecte d’avaluació que
resultaria un VAN=0

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

𝐶𝑡 = Saldo anual previst segons pla d’etapes.

On:
de el
aquest

d. Taxa actualització real
Viabilitat dels polígons en termes reals (sense incloure l’efecte inflació)
incorporant una TAXA ACTUALITZACIÓ REAL (𝑇𝐴𝑟 ) resultat d’aplicar la
normativa hipotecària de la Orden ECO/805/2003 i de la Orden EHA/301/2007:
𝑇𝐴𝑟 = 𝑇𝐿𝐿𝑅 + 𝑃𝑅 + 𝐼𝑃𝐶
On:
TLLR = Taxa Lliure Risc aplicable als polígons en funció del pla d’etapes
previst.
PR = Prima de risc a aplicar segons ús urbanístic previst determinat en la
Orden ECO/805/2003.
IPC = Índex de Preus del Consum previst (2,00%), a juny de 2017.
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n = nombre de períodes (anualitats) que transcorren des
desemborsament inicial fins al període que s’ha recuperat
desemborsament mitjançant els fluxos de caixa corresponents.

Modificació puntual del POUM

e. Paràmetres urbanístics
Les dades corresponents als paràmetres urbanístics incorporats en l’anàlisi són
els definits en les diferents fitxes de cada àmbit de sòl urbà consolidat
d’aquesta MPPOUM.

Per la repercussió del cost d’urbanització s’han utilitzat els valor unitaris que es
desglossen a continuació.

INFORMES IRB

A partir del mòdul PEM, es calcula el PEC mitjançant la imputació de Despeses
Generals i Benefici industrial a més d’un percentatge de gestió.

g. Cost construcció
Els costos de construcció dels habitatges de renda lliure i dels usos d’activitat
econòmica s’han tingut en compte els costos €/m² de la taula següent. S’han
tingut en compte les dades publicades pel Butlletí Econòmic de la Construcció
(BEC) per a cada ús disponible.
A partir del mòdul PEM, es calcula el PEC mitjançant la imputació de Despeses
Generals i Benefici industrial a més d’un percentatge d’Honoraris (5%), gestió i
promoció.
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f.

Modificació puntual del POUM

Htge.
Plurifamiliar
Lliure
PEM
Despeses Generals
(PEM x 13%)
Benefici industrial
(PEM x 6%)
PEC

Local
Comercial
Nau
PB Industrial

882,35

475,23

355,20

114,71

61,78

46,18

52,94

28,51

21,31

1.050,00

565,52

422,69

Terciari
Serveis

Hoteler

634,56 1.180,86
82,49

153,51

38,07

70,85

755,13 1.405,22

Les despeses de comercialització, s’han valorat en un 2,50% dels ingressos
previstos en la venda dels habitatges de renda lliure i del 1,00% per als usos
comercials i industrials. Els habitatges protegits no incorporen despeses de
comercialització.
h. Preus de venda de mercat
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Aplicant aquest conjunt de paràmetres es comprova que ambdós polígons son viables
econòmicament, es poden desenvolupar de forma autònoma, donant coherència als
objectius urbanístics plantejats per cadascun d’ells i en concordança amb els
previstos amb el POUM.

INFORMES IRB

No existeix un mercat ampli d’habitatge plurifamiliar de nova construcció. Les
mostres localitzades en referència als habitatges usats que no necessiten
reforma o intervenció se situen en una franja entre els 1.750 i els 1.850 €/m² pels
habitatges plurifamiliars i entre els 1560 i els 1.600 €/m² pels locals comercials,
utilitzant en ambdós casos la franja més baixa de realització.

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

L’anàlisi de la viabilitat dels polígons amb la incorporació dels ingressos
potencials a partir dels preus de venda de mercat per a l’habitatge de renda lliure
d’obra nova al municipi.
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Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

INFORMES IRB

Modificació puntual del POUM
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Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

INFORMES IRB

Modificació puntual del POUM

Modificació puntual del POUM

13 Normativa de la modificació.
Article 1 Modificacions en Polígons d’actuació:
a)

Es concreten i adeqüen els aprofitaments del polígon d’actuació PAU3,
Passeig Marítim i els àmbits amb aprofitament en aquest àmbit resten amb
la qualificació del seu entorn de conjunts d’ordenació unitària en volumetria
específica (codi 7bc2), relacionant-la amb el conveni al que està sotmès
d’acord amb l’article 191.7. Dita modificació afecta la fitxa del PAU3, i els
plànols de qualificació i d’ordenació, que incorporen aquesta zonificació.
També afecta les incorrectes alineacions de l’illa en que es troba emplaçada
d’acord amb la topografia de millor qualitat que es disposa.
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INFORMES IRB

S’incorporen les fitxes gràfiques i descriptives següents:
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Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017
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Modificació puntual del POUM
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Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

INFORMES IRB

Modificació puntual del POUM

Modificació puntual del POUM

PA3

Passeig Marítim

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

Superficie (m²)

1.251

Edificabilitat bruta (m²t/m²s)

0,7

Densitat (hab/ha)

64

Nom bre d'habitatges

8

Sostre edificable (m²t)

900

Clau

Superficie

Edificabilitat

Sostre

Habitatges

(m ²st/m ²s)

(m ²st)

(hab)

(m ²)

(%)

698

55,80

900

8

Total zones

698

55,80

900

8

A1

Viari

136

10,87

C4

Altres espais lliures

417

33,33

Total sistem es

553

44,20

TOTAL SECTOR

1.251

100,00

900

8

7bc2

Conjunt d'ordenació unitària

Reparcelació, modalitat compensació bàsica

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

Sistem a de actuació urbanística:

0,7

INFORMES IRB

Volumetria específica

Observacions
L'alçada máxima de las edificaciones será de 10 mts, correspondientes a PB + 2P, atenent a la implantació d'usos comercials en PB
Com a mínim el 50% de la superfície de la PB es destinarà a usos comercials, terciaris, restauració o similar, podent destinar la resta a habitatge.
El projecte d’urbanització haurà d’acreditar que les cotes d’urbanització son suficients poder garantir la no inundabilitat de l’àmbit
en cas d’avinguda extraordinària de la riera de Cunit.
Cal tenir en compte l'Ordre INT/324/2012 pel cas de vials sense sortida de més de 20 metres de longitud,
perquè hi hagi un espai suficient de maniobra se 15 m. de diàmetre
No s'admet la construcció de baixos, garatges ni zones en general a cotes inferiors a la del carrer, essent d'aplicació l'art 271.1 del POUM
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S'admeten cossos oberts a les façanes oest i sud sempre i quan compleixin les prescripcions de la Llei de Costes i el seu Reglament.

Se suprimeix el polígon d’actuació PA21, “Carrer Major”, part d’aquest àmbit
s’incorpora als polígons de nova creació definits a l’apartat d) i e). La resta
respecte les alineacions físiques existents amb la qualificació del seu entorn
de zona de casc urbà (codi 2). Dita supressió afecta la fitxa del PMU 1, Casc
Urbà, els plànols de qualificació i d’ordenació i l’article 202. Amb la
supressió d’aquest polígon, resta suprimida la fitxa corresponent al PA21
“carrer Major” i la seva fitxa gràfica, que resta substituïda per la del polígon
de nova creació de l’apartat d)

c)

Se suprimeix el polígon d’actuació PA25, Plaça Unió, i els àmbits amb
aprofitament en aquest àmbit resten amb la qualificació del seu entorn de
zona de casc urbà (codi 2). Dita supressió afecta la fitxa del PMU 1, Casc
Urbà, els plànols de qualificació i d’ordenació, que incorporen aquesta
zonificació. També afecta l’article 202 amb la supressió d’aquest polígon i
resta suprimida la fitxa corresponent al PA25 i la seva fitxa gràfica. que resta
substituïda per el polígon de nova creació de l’apartat e)

d)

Es crea un nou polígon d’actuació amb la nomenclatura PAU21 “Majorcarrer del Mar” delimitat pel carrer Major, del Mar, av. Barcelona i el límit
amb el PAU 22 ja executat. Es crea una fitxa pel polígon que substitueix la
fitxa del PAU21 original suprimida, amb definició de la qualificació,
paràmetres urbanístics i definició volumètrica. També afecta els plànols de
qualificació i d’ordenació, que incorporen aquesta nova delimitació i el llistat
de l’article 202 amb la incorporació de la nomenclatura d’aquest nou
polígon.

INFORMES IRB

S’incorporen les fitxes gràfiques i descriptives següents:
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b)

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

Modificació puntual del POUM
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Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

INFORMES IRB

Modificació puntual del POUM
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Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

INFORMES IRB

Modificació puntual del POUM

Modificació puntual del POUM

Major-carrer del Mar

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

Superfície (m²)

1.894

Edificabilitat bruta (m²st/m²s)

1,79

Densitat (htages/ha)

127

Nom bre d'habitatges

24

Sostre edificable (m²st)

3.387

7b

Superfície

Conjunts d'ordenació unitària

(%)

1.026

54,17

Edificabilitat

Sostre

Habitatges

(m ²st/m ²s)

(m ²st)

(hbtges)

Volum. específica. Us residencial

2.361

Volum. específica. Us comercial

1.026

Total zonas
A1

(m ²)

1.026

54,17

Viari

868

45,83

Total sistem as

868

45,83

TOTAL SECTOR

1.894

100,00

Sistem a de actuación urbanística:

1,79

24

3.387

24

3.387

24

Reparcelació, modalidad compensació

Observacions

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

Clau

INFORMES IRB

PA21

L'alçada máxima de las edificaciones será de 12,5 mts, corresponents a PB + 3P, atenent a la implantació d'usos comercials en PB
El nombre de plantes serà la indicada a la fitxa gràfica.
Cal tenir en compte l'Ordre INT/324/2012 pel cas de vials sense sortida de més de 20 metres de longitud,
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perquè hi hagi un espai suficient de maniobra se 15 m. de diàmetre
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Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

Es crea un nou polígon d’actuació amb la nomenclatura PAU25 “BarcelonaFrancesc Macià” delimitat pel carrer Francesc Macià, av. Barcelona, carrer
del Mar, i el límit amb les finques de sòl urbà que donen al carrer Major. Es
crea una fitxa pel polígon que substitueix la fitxa del PAU25 original
suprimida, amb definició de la qualificació, paràmetres urbanístics i definició
volumètrica. També afecta els plànols de qualificació i d’ordenació, que
incorporen aquesta nova delimitació i el llistat de l’article 202 amb la
incorporació de la nomenclatura d’aquest nou polígon.

INFORMES IRB

e)
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Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

INFORMES IRB

Modificació puntual del POUM

Modificació puntual del POUM

"Barcelona-Francesc Macià"

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

Superfície (m²)

741

Edificabilitat bruta (m²st/m²s)

2,79

Densitat (htages/ha)

216

Nom bre d'habitatges

16

Sostre edificable (m²st)

2.068

7b

Superfície
(m ²)

(%)

517

69,77

Conjunts d'ordenació unitària

Edificabilitat

Sostre

Habitatges

(m ²st/m ²s)

(m ²st)

(hbtges)

Volum. específica. Us residencial

1.551

Volum. específica. Us comercial

A1

Total zonas

517

69,77

Viari

224

30,23

Total sistem as

224

30,23

TOTAL SECTOR

741

100,00

Sistem a d'actuació urbanística:

16

517

2,79

2.068

16

2.068

16

Reparcelació, modalidad compensació

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

Clau

INFORMES IRB

PA25

Observacions
L'alçada máxima de las edificaciones será de 12,5 mts, corresponents a PB + 3P, atenent a la implantació d'usos comercials en PB
El nombre de plantes serà la indicada a la fitxa gràfica.
Cal tenir en compte l'Ordre INT/324/2012 pel cas de vials sense sortida de més de 20 metres de longitud,
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perquè hi hagi un espai suficient de maniobra se 15 m. de diàmetre

Modificació puntual del POUM
L’article 202.1 de les normes del POUM passa a tenir el redactat següent:
. Art. 202 Polígons d’actuació urbanística
1. Aquest Pla delimita els següents polígons d’actuació urbanística en sòl
urbà:
PA-1 Polígon d’actuació urbanística carrer Ramon Casas
PA-2 Polígon d’actuació urbanística Càmping
PA-3 Polígon d’actuació urbanística passeig Marítim
PA-4 Polígon d’actuació urbanística Prat de Cunit
PA-5 Polígon d’actuació urbanística Parc Central-1
PA-6 Polígon d’actuació urbanística Parc Central-2
PA-7 Polígon d’actuació urbanística Valparaiso
PA-8a Polígon d’actuació urbanística La Pleta
PA-8b Polígon d’actuació urbanística La Pleta
PA-9a Polígon d’actuació urbanística Solcunit
PA-9c Polígon d’actuació urbanística Solcunit
PA-10 Polígon d’actuació urbanística Antiga UA-2
PA-11 Polígon d’actuació urbanística Antiga UA-21
PA-12 Polígon d’actuació urbanística carrer Rosselló
PA-13 Polígon d’actuació urbanística avinguda Mediterrani
PA-14 Polígon d’actuació urbanística passatge del Parc
PA-15 Polígon d’actuació urbanística avinguda Roca llaura
PA-16 Polígon d’actuació urbanística avinguda Diagonal
PA-17 Polígon d’actuació urbanística casa Glòria
PA-18 Polígon d’actuació urbanística carrer Sant Isidre

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

PA-9b Polígon d’actuació urbanística Solcunit

INFORMES IRB

PA-19 Polígon d’actuació urbanística masia can Nicolau
PA-20 Polígon d’actuació urbanística Cunit Sud
PA-21 Polígon d’actuació urbanística Major-carrer del Mar
PA-22 Polígon d’actuació urbanística Plaça Generalitat
PA-23 Polígon d’actuació urbanística carrer Francesc Macià
PA-24 Polígon d’actuació urbanística carrer de la Pujada
PA-25 Polígon d’actuació urbanística Barcelona-Francesc Macià
PA-26 Polígon d’actuació urbanística Antiga UA-20
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f)

Modificació puntual del POUM

Article 2 Modificacions en Plans de Millora Urbana
Se suprimeix l’article 196 del POUM, restant sense efecte el Pla de Millora
Urbana 1 PMU1 Casc Urbà. Els àmbits amb aprofitament d’aquest àmbit
resten amb la qualificació vigent contemplada en els plànols d’ordenació. Dita
supressió afecta la fitxa del PMU 1, Casc Urbà, els plànols de qualificació i els
d’ordenació.
Es modifica l’article 195 de les normes del POUM amb la supressió d’aquest
instrument de planejament derivat que passa a tenir el redactat següent:
“Art. 195 Plans de millora urbana en sòl urbà
1. Aquest Pla delimita cinc Plans de millora urbana (PMU) en sòl urbà,
corresponents als àmbits del Rectoret (PMU-2), passeig marítim (PMU-3),
urbanitzacions Costa Cunit (PMU-4) i Els Rosers-Els Jardins (PMU-5) i la
Baronia (PMU-6).

5. La delimitació posterior d’altres Plans de millora urbana en sòl urbà atendrà
als criteris establerts per l’art.68 LU.”
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Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

4. Els sectors subjectes a Pla de millora urbana han d’assumir col·lectivament
els costos derivats de les intervencions relatives a la nova urbanització o a la
millora de la urbanització existent i a la cessió de sòls per a sistemes generals
i locals, i d’altres previstes en el Pla de millora urbana. En tant no s’aprovin
els corresponents Plans de millora urbana, la concessió de llicències
d’edificació de nova planta, ampliació i rehabilitació integral quedarà subjecte
a la constitució de caució en metàl·lic, aval bancari, hipoteca o altre, suficient
per a garantir el pagament de la quota corresponent als costos abans
indicats, a definir pel Pla de millora urbana. L’ajuntament establirà la quantia
mínima aplicable a cada sector.
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3. Els Plans de millora urbana corresponents als altres àmbits tenen com a
objectiu facilitar el completament de l'ordenació prevista pel planejament
anterior, introduint els ajustos indicats en el present Pla d’ordenació
urbanística municipal, el completament i la millora de la urbanització (vialitat,
itineraris de vianants i bicicletes, xarxes de serveis, il·luminació pública, arbrat
i vegetació, mobiliari urbà i demés elements) i la materialització de les
cessions de sòls destinats a sistemes viari d’aparcament, espais lliures
públics i equipaments comunitaris, així com desenvolupar la regulació
urbanística de l’edificació mitjançant ordenances d’edificació específiques
(regulació unitària de tanques, materials d’edificació, cobertes, carta de colors
i demés aspectes d’importància per a la millora de la qualitat urbana i el
paisatge urbà).

INFORMES IRB

2. (...) Suprimit

Modificació puntual del POUM

Article 3 Ajustaments en aplicació d’usos
a)

Es modifica el redactat del quadre del PAU 5 “Parc central 1” en l’apartat
observacions que queda redactat de la següent manera:
“Els usos admesos en la zona de terciari agrupat (6ap5), son els
següents previstos a l’article 253 del POUM:
3, comercial (c),
4, terciari: oficines i serveis (of),
5 i 6, Hoteler (h) i residencial hoteler (rh),*
7 restauració (r),
19. educatiu (e),
20. recreatiu (rc),
21 sanitari - assistencial (sa),
22 esportiu (sp),
23 i 24 cultural (cu) i associatiu (as),
25 religiós (rl).
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(*) Els allotjaments turístics que es vulguin implantar hauran de complir els
requisits de la normativa turística establerts a la Llei 13/2002, de 21 de juny,
de turisme de Catalunya i el Decret 159/2012, de 20 de novembre,
d’establiments d’allotjament turístic. L’ús residencial hoteler no pot en cap
cas esdevenir residència principal ni secundària de les persones usuàries
turístiques.
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2, habitatge plurifamiliar (p) (sostre i densitat segons P. Reparcel·lació)
3, comercial (c),
4, terciari: oficines i serveis (of),
5 i 6, Hoteler (h) i residencial hoteler (rh),*
7 restauració (r),
19. educatiu (e),
20. recreatiu (rc),
21 sanitari - assistencial (sa),
22 esportiu (sp),
23 i 24 cultural (cu) i associatiu (as),
25 religiós (rl).

INFORMES IRB

Els usos admesos en el Complex de Llevant (7bp5-e), son els següents
previstos a l’article 253 del POUM:

Modificació puntual del POUM

b)

Es modifica el quadre de l’article 258 de les NNUU, que queda de la
següent manera:

USOS
Comerç

0

SITUACIONS RELATIVES
1 2 3 4 5 6 7

8

9

<120 m2
120 a 500 m2
500 m2 a 2500 m2
Galeries Comercials
<120 m2
>120 m2

Oficines i serveis
Hoteler
Restauració
Recreatiu

Esportiu
Associatiu
Cultural
Religiós

<300 m2
>300 m2

c)

S’afegeix un punt 3er a l’article 96 que queda redactat de la següent
manera:
3. Els equipaments públics, per raó del seu interès públic o social poden
admetre en el sòl destinat a sistema o integrat en el propi equipament usos
complementaris sempre i quan siguin compatibles amb la destinació
d’aquest prevista en el POUM i la seva superfície no superi el 25% de la
superfície construïda del conjunt, d’acord amb l’article 251.3 del POUM,
sense perjudici d’allò previst per la implantació d’usos provisionals en
sistemes contemplats a la legislació vigent.
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Sanitari Assistencial

<120 m2
>120 m2
<120 m2
>120 m2
<120 m2
>120 m2
<120 m2
>120 m2

Codi Validació: 6GEG6AFJFKWZXLZQEYSA59L9Y | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 52 de 55

Indústria Artesanal
Indústria Urbana
Indústria Agrupada
Indústria Separada
Magatzems
Serveis tècnics i mediambientals
Tallers de reparacions de vehicles
Aparcament
Estació de serveis
Educatiu

INFORMES IRB

<100 persones d'aforament
>100 persones d'aforament

Modificació puntual del POUM

d)

S’afegeix un punt 5é a l’article 107 que queda redactat de la següent
manera:
5. En el sistema urbanístic d’espais lliures públics, per raó del seu interès
públic o social es poden admetre e usos complementaris sempre i quan
siguin compatibles amb la destinació d’aquest prevista en el POUM i la seva
superfície no superi el 5% de la superfície de sòl del conjunt de l’àmbit,
d’acord amb l’article 251.3 del POUM. Aquests podran ser de caràcter
permanent en forma de guinguetes o quioscs, en el règim d’ús que
estableixen les ordenances municipals, fàcilment desmuntables i amb els
serveis mínims per el seu correcte funcionament, sense perjudici d’allò
previst per la implantació d’usos provisionals en sistemes contemplats a la
legislació vigent.

S’afegeix un punt tercer a l’article 132 de les NNUU, que queda de la
següent manera:
3. S’admet la formació de porxos d’accés a les tanques amb front de façana
superior a 6 metres. Aquest no podran excedir un terç de la façana de la
parcel.la i en cap cas excediran els 4 metres d’amplada incloent l’accés de
vianants i el de vehicles.
Els pilars de recolzament no excediran els 40cm.(d’amplada) i es
computaran a efectes de l’amplada global. Els vols d’aquestes marquesines
no excediran els 30cm. sobre el carrer i en cap punt quedaran per sota dels
2 metres. L’alçada màxima no superarà els 2,5m.
S’aplicaran criteris d’uniformitat amb les finques veïnes. Les portes seran de
materials calats quan ocupin tot el forat de la marquesina. Es considera que
un material és calat si almenys un 30% de la superfície és buit, criteri que
s’aplicarà també a l’apartat segon a) d’aquest article.

INFORMES IRB

a)

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

Article 4 Ajustaments normatius

En cap cas s’admetrà la formació d’accessos a la finca sobre qualsevol tipus
de sistema urbanístic altre que el viari.
Es modifica el quadre de la normativa urbanística de la urbanització
Plademar 4ap31, 4ap33 i 4ap 38 que queda redactat de la següent manera:

Norm ativa Urbanística urbanización Pladem ar zonas 4ap 31, 4ap33, 4ap38

Qualificació urbanística
Clau

Zona

Esquem a Norm es
Edificabilitat
(m2t/m2s)

Ocupació
(%)
60

4ap31

Ciutat jardí unifamiliar-A

1

4ap33

Volumetría específica

1

4ap38

Unifamiliar aillada

0,6

Parcel·la m ínim a Façana m ínim a
(m2)
(m)
140

Alçada m àxim a
(m)
(nº plantas)

7

a vial (m)

Separacions
lateral (m) fondo (m)

7

PB + 1

5

1,5

1,5*

8

PB + 1

5

3

1,5

Definida gràficamente. S'adjunta gráfic
30

200

Observacions: zona 4ap38: separació entre edificis 5m. S'adjunta gráfic
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b)

Norm ativa Urbanística urbanizació Pladem ar zones 7ap 31, 7ap32, 7bp33

Calificación urbanística
Clau

Zona PP

Esquem a Norm es
Edificabilitat
(m2t/m2s)

Ocupació
(%)

Parcel·la m ínim a Façana m ínim a
(m2)
(m)

Alçada m àxim a
(m)
(nº plantes)

a vial (m)

Separacions
lateral (m) fons (m)

7ap31

Ciutat jardí unifamiliar-A

1

60

140

7

7

PB + 1

5

0*

3

7ap32

Ciutat jardín unifamiliar-B

1,5

90

140

7

7

PB + 1

3

0*

1,5

7bp33

Volumetría específica

Definida gráficamente. S'adjunta gràfic

Observacions: 7ap32 admet ús unifamiliar, comercial e industrial compatible amb habitatges
* La configuració física de les illes és per trams d'habitatges individuals però agrupats en filera

Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.
- serveis tècnics municipals –

54

Codi Validació: 6GEG6AFJFKWZXLZQEYSA59L9Y | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 54 de 55

Es modifica el quadre de la normativa urbanística de la urbanització
Plademar 7ap31, 7ap32 i 7bp 33 que queda redactat de la següent manera:

INFORMES IRB

c)

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

Modificació puntual del POUM

Modificació puntual del POUM
Gràfic 7bp33
d)

S’afegeix un apartat al punt quart de l’article 271

“En cas que una edifici tingui un excedent de places d’aparcament respecte de
les previstes en el planejament vigent, aquestes podran incorporar-se al
còmput necessari de resultes de l’aplicació dels articles precedents sempre i
quan es reuneixin les següents condicions: Que les places sobreres estigui
situades a menys de 200 metres de la nova edificació, que les places existents
restin vinculades a habitatges concrets de la edificació de nova creació.”

Ajuntament de Cunit. Àrea d’ordenació de Territori.
- serveis tècnics municipals –
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INFORMES IRB

Disposició derogatòria
Es deroguen els articles del POUM que contradiuen la present modificació.

Número : 2017-0110 Data : 18/07/2017

Disposició transitòria quarta. Activitats d’oci a l’aire lliure.
En tant no es desenvolupin els sectors SUD1, SUD2, SUD3 i els Polígons
d’actuació urbanística PAU2 i PAU 17, els seus àmbits identificats com a
sistemes urbanístics es consideren adients per el desenvolupament d’ofertes
d’oci compatibles amb l’entorn, especialment manifestacions de caràcter
cultural i espectacles com ara circs, fires o festes tradicionals o similars, segons
estableix la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives i els seus reglaments.

PA3 Passeig Maritim

E: 1/2.000

Espais Lliures

Servitud de transit
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PA21 Major - carrer del Mar
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PMU 4 - Costa Cunit

PA26 - Antiga U.A20

SUD
SUC
PMU 5 - Els Rosers - Els Jardins

SNU

SUD
SUNC

SUD5 - Miramar

PA8a - La Pleta

Conveni 18

Conveni 6

PMU 2
El Rectoret

SUD
SUD4 - La Pedrera - Masies de Cunit
Conveni 11

PMU 6
La Baronia

SUC

Conveni 4

SUNC
PA15 - Av. de Roca Llaura

PA12
Conveni 12

PA10 - Antiga UA2

Conveni 15

Conveni 3

PA9a - Sol Cunit

PA14 - Ptge. del Parc
Conveni 6

SUNC

PA9c - Sol Cunit

PA9b - Sol Cunit

PA8a - La Pleta

Conveni 16
Conveni 6

Conveni 5

PA19
Can Nicolau

Conveni 6
Conveni 16

PA9c - Sol Cunit

Conveni 14

PA9b - Sol Cunit

PA8b - La Pleta

PA6 - Parc Central 2
PA11 - Antiga UA21

SUNC
PA15
Av. de Roca Llaura

PA7 - Valparaiso

Conveni 12

SUNC
PA16 - Avi Pau

SUNC

Conveni 10
Conveni 17

SUC

Conveni 13

PA24
C/ Pujada

PA5 - Parc Central 1

PA25 Barcelona- PA21 - Major
carrer del Mar
PA8a - La Pleta
PA22
Pl. Generalitat

SUNC
PA16 - Avi Pau

Conveni 5
Conveni 6

Conveni 10

Conveni 7

PA18
C/ St. Isidre
Conveni 9

SUC

PA1
C/ Ramon Casas

SUD

SUD

SUD1 - Pla de Cunit 1

SUD2 - Pla de Cunit 2
Conveni 1
Conveni 1

PA20 - Cunit Sud

PA4 - Prat de Cunit

Conveni 2

SUD
PA2
Camping
PA23

PA20 - Cunit Sud
PMU 3

Conveni 2

SUD3 - Camping
Conveni 2

Conveni 2

Conveni 8

PA3
Passeig Maritim
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