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CU:  19
Expedient:2019 / 068152 / T

La Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, en la sessió d’11 de juliol de 
2019,  ha adoptat,  a  reserva  de la  redacció  que resulti  de l’aprovació  de l’acta,  l’acord 
següent:

Fets

La Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, en sessió de 10 d’abril de 
2019,  va  adoptar  l’acord  de  suspendre  l’aprovació  definitiva  de  la  Modificació  puntual 
núm.5 del  POUM a l'àmbit  del  sector  SUD 2 "Pla de Cunit  2",  de  Cunit,  promoguda i 
tramesa per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós s’incorporessin les prescripcions 
següents:

1.1. Cal  incorporar  a  l’article  218  (apartat  2.  Determinacions)  les  condicions  dels 
informes  del  Departament  de Cultura,  de 15 de febrer  de 2019,  de la  Direcció 
General  de  Protecció  Civil,  de  7  de  febrer  de  2019,  i  de  la  Direcció  General 
d’Infraestructures de Mobilitat, de 4 de març de 2019. Així mateix, cal incorporar les 
condicions de l’informe d’ADIF, de 15 de febrer de 2019, i obtenir, si s’escau, un nou 
informe d’aquest  organisme.  I  cal  sol·licitar  informe a la  Subdirecció  General  de 
Planificació Ferroviària del Ministeri de Foment.

1.2. Cal que tot l’increment de sostre destinat a habitatge en el sector sigui destinat a 
polítiques  de  sòl  i  habitatge,  preferentment  de  protecció  pública  d’acord  amb la 
justificació de l’interès públic de la proposta, i que aquesta determinació es reculli a 
l’article 218 de la normativa. 

1.3. Cal incorporar a la fitxa del sector un apartat d’usos del sector d’acord amb l’exposat 
a la part valorativa. 

1.4. Cal descriure en la memòria i normativa la definició de l’ús de cohabitatge, la seva 
referència i procedència legals, d’acord amb les consideracions exposades a la part 
valorativa.

1.5. Cal  eliminar  de  les  càrregues  urbanístiques  el  redactat  assenyalat  a  la  part 
expositiva.

1.6. Cal corregir les errades del document tal com s’indica a la part expositiva. 

1.7. Cal  completar  l’expedient  amb  la  documentació  tècnica  exposada  a  la  part 
valorativa. 
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En data 28 de maig de 2019, l’Ajuntament tramet als Serveis Territorials d’Urbanisme de 
Tarragona el Text refós de la Modificació puntual núm.5 del POUM a l'àmbit del sector SUD 
2 "Pla de Cunit 2", de Cunit, verificat pel Ple municipal en sessió de 23 de maig de 2019.  

Vist  l’informe dels  serveis  tècnics  que consta  a  l’expedient,  el  Text  refós  tramès dona 
compliment a les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp 
de Tarragona de 10 d’abril de 2019 en el sentit següent: 

Pel  que  fa  a  la  prescripció  1.1,  s’han  incorporat  a  l’article  218  de  la  normativa  les 
condicions dels informes del Departament de Cultura, de la Direcció General de Protecció 
Civil i de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. 

Així mateix pel que fa a les prescripcions de l’informe d’ADIF s’ha modificat l’article 88 del 
POUM, s’han incorporat a l’article 218 i s’ha rectificat el plànol d’informació. Així mateix, 
s’ha obtingut informe favorable d’ADIF, de data 5 de juny de 2019. 

Finalment, indicar que d’acord amb la documentació aportada, s’ha rebut en data 20 de 
maig de 2019, informe favorable de la Subdirecció General de Planificació Ferroviària del 
Ministeri de Foment. 

Pel que fa a la resta de prescripcions de l’acord de la Comissió el Text refós aportat en 
dona compliment. 

Fonaments de Dret

Vist l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, que estableix que la modificació 
de  qualsevol  dels  elements  d’una  figura  de  planejament  urbanístic  se  subjecta  a  les 
mateixes  disposicions  que  en  regeixen  la  formació,  amb  algunes  particularitats.  I  així 
mateix, de conformitat amb l’article 85 del mateix text legal que en regula el procediment a 
seguir; 

Vist el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
modificat  per  la  Llei  3/2012,  de  22  de  febrer,  i  el  seu  Reglament,  aprovat  pel  Decret 
305/2006, de 18 de juliol.

Acord

Vista la proposta dels Serveis Tècnics,  i  d'acord amb els fonaments que s'hi  exposen, 
aquesta Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona acorda:

-1 Aprovar definitivament el Text refós de la Modificació puntual núm.5 del POUM a l'àmbit 
del sector SUD 2 "Pla de Cunit 2", de Cunit, promoguda i tramesa per l’Ajuntament.
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-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l’efecte de la 
seva  executivitat  immediata,  tal  com  indica  l’article  106  del  Text  refós  de  la  Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer. 

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

La secretària de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme del Camp de Tarragona
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