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I.- MEMÒRIA 

 

 1. MEMÒRIA INFORMATIVA 

 

1.1 Antecedents 

El Pla d’Ordenació urbanística municipal (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. 

Durant la pròpia redacció del POUM es va formalitzar un Conveni Urbanístic nº 1 de data 27 de juny de 
2005 entre la mercantil “LLurxa Española, SA.”, propietària única del sector SUD-2 “Pla de Cunit 2” i 
d’altres sectors, que tenia com a objecte delimitar i regular el sector B o SUD-2 “Pla de Cunit 2”, entre 
d’altres. Els acords d’aquest Conveni urbanístic es van traslladar a la fitxa d’ordenació del SUD-2 “Pla 
de Cunit 2”. Així mateix, l’esmentat Conveni nº 1 va quedar inscrit en el Registre de la propietat de 
Cunit com una limitació urbanística de la finca. 

En conseqüència, el POUM de Cunit va classificar una superfície de 55.560m² com a sòl urbanitzable 
delimitat, establint-se l’ús principal del sector el d’activitats econòmiques i el sistema d’actuació 
urbanística, el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

En l’actualitat s’està tramitant una Modificació puntual del POUM a l’àmbit del Sector SUD 2 “Pla de 
Cunit 2” que va ser aprovada inicialment el 22 de desembre de 2018 pel Ple de l’Ajuntament de Cunit.  
L’objectiu bàsic d’aquesta Modificació puntual és permetre el desenvolupament d’aquest sector SUD-2 
“Pla de Cunit 2”, no desenvolupat fins el moment, dotant-li d’uns usos que permetin donar 
compliment a l’objectiu originari d’aquest sector que havia i ha de ser dinamitzador del municipi, 
aportant una activitat econòmica real que serveixi per contrarestar el model de ciutat-dormitori del 
municipi de Cunit. Així mateix, persegueix aclarir i matisar les càrregues urbanístiques del sector 
traslladades del Conveni urbanístic nº 1 de 27 de juny de 2005 i establertes en la fitxa del sector SUD-2 
que forma part de la normativa del POUM, per poder-se implementar en el futur projecte de 
reparcel·lació que executi aquest sector.  

El present Pla parcial urbanístic que ordena el sector SUD-2 desenvolupa la Modificació puntual del 
POUM actualment en tramitació. 
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 1.2 Àmbit d'actuació 

L’àmbit del present pla parcial urbanístic és el sector SUD-2 “Pla de Cunit 2” amb una superfície de 
55.560 m² que es troba dins el terme municipal de Cunit, a la comarca del Baix Penedès. La delimitació 
del sector SUD-2 és la determinada en el POUM i en la Modificació puntual del POUM actualment en 
tramitació, tot i que en aquest últim instrument la delimitació del sector no es  modifica. 

El sector SUD-2 limita al Nord amb l’Avinguda de Barcelona, al Sud amb l’espai ocupat per les línies 
ferroviàries, a l’Est amb el sector SUD-1 i a l’Oest, amb la zona d’equipaments: CEIP, CAP del municipi. 
Per tant, se situa en el radi d’accés a peu a l’estació del ferrocarril i centre intermodal de transports. 
 
1.3 Estructura de la propietat 

Els terrenys que integren el sector SUD-2 “Pla de Cunit 2” tenen el seu origen en l’heretat anomenada 
“Castell de Cunit”, en la partida coneguda com La Plana de Cunit, que comptava originàriament amb 
una superfície de 345.370,16m2, propietat de la mercantil “LLURXA ESPAÑOLA, SA. en virtut 
d’escriptura d’aportació autoritzada pel Notari Sr. Gonzalo Hernández el 7 d’abril de 1989.   

Aquesta heretat estava dividida en dues parts i arrel de la redacció del POUM, una d’aquestes parts,  la 
situada al sud de la C-246 va ser objecte de la formalització del Conveni urbanístic nº 1 signat el 27 de 
juny de 2005 entre la propietat i l’Ajuntament. En base a l’esmentat conveni, aquesta part de l’heretat 
es va acabar dividint en tres àmbits: el  sector SUD-1 “Pla de Cunit 1”,  la Masia de “Castell de Cunit” i 
EL SUD-2 “Pla de Cunit 2”, objecte d’aquest Pla parcial urbanístic. 

Arrel de l’aprovació del POUM, es va procedir a segregar el sector SUD-2 mitjançant escriptura de 
segregació atorgada davant del Notari, D. Enrique Viola Tarragona, el 8 de maig de 2007 i en 
conseqüència, creant-se la finca registral nº 17.761 inscrita en el Registre de la propietat de Cunit en el 
volum 852, llibre 413 i foli 180. 

Per tant, l’estructura de la propietat està formada en quant a un 99,14%, per la finca registral nº 
17.761, propietat de la mercantil “LLURXA ESPAÑOLA, SA”, amb CIF A-58.654.351 i amb domicili social 
a Cunit, Avinguda de la Font nº 2 i en quant a un 0,86% per l’Ajuntament de Cunit, en la seva qualitat 
de propietari d’una finca amb superfície 480 m². 

LLURXA ESPAÑOLA, S.A. continua sent el mateix propietari de la finca matriu, heretat “Castell de 
Cunit” i continua sent el mateix que en el seu dia va formalitzar el Conveni urbanístic nº 1 signat el 27 
de juny de 2005, per tant, sense cap variació en l’estructura de la propietat fins aquest moment. 

Tanmateix, la mercantil GESDIP SAU, integrant del Grup Bonpreu, ha arribat recentment a un acord 
amb el propietari d’aquest sector, LLURXA ESPAÑOLA, SA per a adquirir-ne els seus terrenys, fet que 
possibilitarà la implantació d’activitat comercial i en definitiva econòmica, que requereix el centre del 
municipi; permetent d’aquesta manera donar compliment a les càrregues i obligacions d’aquest 
sector, així com urbanitzar aquest espai buit fins l’actualitat, el que permetrà la cohesió del centre del 
municipi. 
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PROPIETARI SUPERFICIE 
FINCA 
TOPOGRÀFICA 

REFERENCIA CADASTRAL FINCA 
REGISTRAL 

% 
PARTICIPACIÓ 

LLURXA 
ESPAÑOLA, SA 

55.080 m2s 5116502CF8651N0000XR 17.761 99,14% 

AJUNTAMENT DE 
CUNIT 

480 m2s   0,86% 

TOTAL 55.560 m2s    
 

La parcel·la cadastral referenciada, propietat de la mercantil LLURXA ESPAÑOLA, SA consta en el 
Cadastre com titularitat de l’Ajuntament de Cunit per error derivat de que en el conveni urbanístic nº 1 
formalitzat el 27 de juny de 2005 s’establia com objectiu que els terrenys es transmetrien a favor de 
l’Ajuntament i es constituiria un dret de superfície a favor de Llurxa Española, SA. 

1.4 Promotor 

El promotor del present Pla parcial urbanístic és el propietari majoritari del sector SUD-2, la mercantil 
LLURXA ESPAÑOLA, SA”, amb CIF A-58.654.351 i amb domicili social a Cunit, Avinguda de la Font nº 2. 

1.5 Planejament vigent 

El context legal d’aquesta Modificació a nivell autonòmic és: Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC) i les seves diferents modificacions i Decret 
305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme. 

A nivell estatal: Reial Decret Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós del sòl i 
rehabilitació urbana. 

La normativa sectorial d’aplicació en matèria ferroviària: Llei 38/2015 de 29 de setembre del Sector 
Ferroviari (LSF) i el Reglament del Sector Ferroviari aprovat per RD 2387/2004 de 30 de desembre 
(RSF). En matèria de Costes: Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, llei 2/2013 de 29 de maig, de 
protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes i Real 
Decret 876/2014 de 10 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de Costes.  En matèria de 
carreteres: Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres i Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de 
carreteres. En matèria de comerç, el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre d’ordenació dels 
equipaments comercials. 

Respecte a l’aplicació de la normativa en matèria ferroviària anteriorment indicada, el SUD 2, és 
limítrof amb la zona de domini públic i està afectat per la zona de protecció i la línia límit d’edificació 
definides en la llei 38/2015 de 29 de setembre. 

El planejament vigent és la Modificació puntual del POUM a l’àmbit del sector SUD 2”Pla de Cunit 2” 
que està actualment en tramitació i el Conveni urbanístic nº 1 de 27 de juny de 2005 que consten en el 
POUM de Cunit aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’urbanisme de Tarragona amb data 
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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 i que consta inscrit en el Registre de la 
propietat. 

En les normes urbanístiques de la Modificació puntual del POUM s’estableix la següent fitxa 
urbanística: 
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SUD2       Pla de Cunit 2       SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 

1. Dades sectorials 

 Superfiície  (m²) 55.560 Us principal  Activitats econòmiques 

Edificabilitat bruta (m²t/m²s) 0,40 Sector Continu 

Densitat (hab/ha) 16 

Nombre d'habitatges 90 

Sostre edificable (m²t) 22.032 

                 

2. Cuadro de superficies 

Clau 
 

                 Superfície     Edificabilitat  Sostre Habitatges 

  
           (m²)        (%) (m²t/m²s)       (m²st) (habittages) 

Activitats econòmiques (AE) 14.602 

Residencial (R ). 7.430 90 

Total zones 29.557 53,20 
 

22.032 90 

A1 Viari 11.844 21,32 

B3/B4/B5 E.Sanitari-administ-serveis-
dotacional 7.395 13,31 

C2/C4 Espais lliures 6.764 12,17 

Total sistemes 26.003 46,80 

TOTAL SECTOR 55.560 100,00 0,40 22.032 90 

                      

3. Condicions de desenvolupament del sector 

Sistema d'actuació urbanística Reparcelació, modalitat compensació bàsica 

Cessió de sól amb aprofitament Obligació de cessió del 10% de aprofitament urbanístic 
Habitatge de protecció - règim 
concertat     743 m2 (10% del techo residencial) 

Habitatge de protecció - règim general 1,486 m2 (20% del techo residencial) 

Sostre residencial Es dedicarà a polítiques de sòl i habitatge, preferentment de protecció pública 

                

4. Observacions 

 
En aquest sector serà obligatori la redacció d'un estudi de inundabilitat als efectes d'avaluació i gestió del risc d'inundació en l'àmbit. 

El present sector disposa del Conveni Urbanístic núm. 1, signat el 27/06/05. 

Ordenació del sector: la definida a l'article 218 del POUM segons la MPPOUM nº5 d'aquest.  
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      Càrregues del sector: 
     1) Urbanitzar l’àmbit del sector SUD2 
     2) Construir les parcel·les destinades a activitats econòmiques. La construcció dels equipaments  públics, corresponderán a l'Ajuntament. 

3) Si transcorren vuit anys des de la finalització de la urbanització sense que s'hagin edificat tots els solars, s'extingirà el dret de superfície 

respecte a les parcel·les sense edificar o que no comptes amb llicència de obres i la construcció es dues a terme sense paralitzacions. 

L'explotació de les edificacions i instal·lacions realitzades i de las activitats que s' implantin de conformitat amb el POUM i el planejament 

derivat. 
      4) Es materialitzaran els aprofitaments a favor de l'Ajuntament de Cunit en el corresponent projecte de reparcel·lació d'acord amb el punt 2.1 

 de la memòria de la MPPOUM  nº 5 
     5) D'incomplir-se els terminis d'urbanització, l'Ajuntament procedirà a substituir el sistema o modalitat d'actuació. 

6) L'elaboració i execució, conjuntament amb el sector SUD 1, d'un Pla Hidrològic del total dels sectors SUD1 i SUD2, que serà costejat pels 

propietaris dels dos sectors en proporció als aprofitaments lucratius de cadascun, essent condició per a la recepció de la urbanització 

de qualsevol sector, la resolució prèvia de la problemàtica hidrològica dels dos sectors. 
  7) La constitució del dret de superfície es condició indispensable per a la cessió al municipi de la zona d' activitats econòmiques. La possible 

 transmissió a tercers d'aquest dret real exigirà la prèvia notificació a l'Ajuntament. 
  

      

     
      
      
       

El Conveni urbanístic nº 1 de 27 de juny de 2005, així mateix establia literalment el següent respecte al 
sector SUD-2: 
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Per últim, el POUM també preveu que en aquest sector serà obligatori el compliment de la Llei 6/2001 
d’ordenació ambiental d’enllumenat i de la Llei 6/2002 de protecció contra la contaminació acústica. 
S’inclou com annex l’estudi acústic, i l’obligatorietat de compliment d’aquestes lleis està contemplat 
en la normativa urbanística del present PPU.  
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2. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ 

2.1 Criteris i objectius de l’ordenació 

Els criteris generals de l’ordenació deriven de la posició del sector en el municipi i de l’objectiu de 
desenvolupar una àrea d’activitats econòmiques que dinamitzi el municipi i contraresti la tendència de 
ciutat -dormitori de Cunit. 

D’acord amb el planejament i topogràfic realitzat l’àmbit té una superfície de 55.560 m². 

El Pla Parcial proposa una ordenació del sector seguint les directrius de vialitat de les illes adjacents 
dividint el sector en cinc illes diferenciades que ens permetran donar continuïtat al teixit urbà.  Tres 
d’elles de caire totalment comercial, una destinada a equipaments i una última on conviuran usos de 
restauració, hoteler i residencial.  

L’ordenació que es proposa pretén prolongar el teixit urbà, omplint el gran buit del municipi, el qual 
deslliga el casc antic amb els eixamples urbans que s’han anat produint a Cunit. Les volumetries que es 
proposen, quedaran delimitades per unes alçades màximes reguladores, les quals s’integraran amb els 
equipaments propers homogeneïtzant la imatge arquitectònica de l’entorn, com són l’Escola Pompeu 
Fabra, la Llar d’Infants Municipal, el Centre de Salut de Cunit i fins i tot el Pavelló Poliesportiu 
Municipal de Cunit.  

Les noves alineacions proposades donen lloc a uns espais oberts destinats a aparcament en superfície, 
en els quals s’integrarà vegetació per tal de generar ombres a l’estiu i millorar la qualitat de l’entorn.  

Finalment, es plantegen 2 zones verdes diferenciades amb dos tipologies diferents. Es generarà una 
franja d’espai lliure de separació entre la C-31 i el sector, un espai destinat a plaça a tocar de la 
parcel·la residencial i de l’hoteler i finalment una franja que donarà peu a l’accés al nou parc urbà 
ubicat al SUD 1, aquesta zona quedarà unida amb la plaça. Serà una zona de passeig que convidarà a 
caminar i anar a passejar pel nou parc que desenvoluparà el SUD1.    

2.2 Descripció de l’ordenació 

Tal com ja hem comentat, s'ha proposat una continuïtat de l'estructura viària existent a les illes 
adjacents que donaran servei tant al tràfic rodat com al de vianants cap al SUD 1 on està previst un 
ampli  espai  verd. Aquest espai lliure constituirà un passeig arbrat que protegirà del sol els recorreguts 
a l’estiu.  

Els espais lliures es plantegen com a espais coixí amb la la C-31 i com a espai de trànsit de vianants cap 
al futur parc urbà del SUD 1. 

El sector queda dividit en dos a través del nou carrer paral·lel a la C-31 i a les vies del ferrocarril. A la 
part nord del sector, tindrem dues parcel·les comercials separades entre elles per un vial de vianants i 
dues parcel·les destinades una d’elles a comercial i en l’altra conviuran diferents usos les quals es 
separen de les dos parcel·les comercials del nord a través d’un passeig arbrat que combinarà la 
vegetació i el paviment dur. La disposició de les edificacions permet crear un ampli espai central obert 
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no edificable que s’aprofitarà per dotar d’aparcament en superfície a les diferents activitats. A la part 
sud del sector, trobarem una illa destinada a equipament i aparcament públic. 

L'esperit d'aquest  planejament passa per ordenar un àmbit dinàmic d'activitats econòmiques amb ús 
comercial dominant. Val a dir que es donarà compliment a tot allò regulat al Decret Llei 1/2009, de 22 
de desembre, d’Ordenació dels equipaments comercials. 

2.2.1 Estructura viària 

El traçat de la nova vialitat s’adapta correctament a la topografia del terreny i alhora completa 
l’estructura viària del municipi connectant la ciutat de Cunit. 

Es preveuen dos vials rodats perpendiculars i dos paral·lels a la C-31. A més, es preveu un vial de 
vianants perpendicular a la C-31, el qual serà una zona de passeig arbrat que donarà ombra a l’estiu i 
convidarà a caminar. 

Un dels vials rodats paral·lels a la C-31 abans esmentats, funcionarà com a lateral de la carretera per 
alleugerir el trànsit d’aquesta i per afavorir l’accessibilitat al sector d’activitats econòmiques.  

Pel que fa als recorreguts de vianants, a més de les voreres que en general són de més de 2.50m. 
d’amplada, cal destacar el que discorre com a franja verda com a continuació de l’Avinguda del Castell. 
Aquest espai lliure constituirà un passeig arbrat que protegirà del sol els recorreguts a l’estiu.  Aquest 
serà una bona forma per accedir al parc verd que s’hi desenvoluparà al sector SUD 1, el qual limita 
amb el nostre. 

I per últim, val a dir que la xarxa viària que es genera és de doble sentit de circulació amb aparcament. 

2.2.2 Sistema d’equipaments 

Es reserva per a equipaments l’espai determinat per la MPOUM del sector SUD2, amb una superfície 
de 7.395,00m². 

2.2.3 Sistema d’espais lliures 

En aquest sector s’inclouen dos tipologies d’espais lliures: 

Una peça qualificada de C2, un parc urbà que actuarà com a referència local. La funció d’aquest espai 
és constituir una àrea enjardinada amb zones de repòs i jocs d’infants. Es proposa un espai natural que 
serveixi d’esbarjo i fomenti la relació social entre els ciutadans, per aquest motiu, s’ubica en la zona 
més propera a l’edifici residencial on es preveuen 90 nous habitatges. 

Una franja lineal qualificada de C4, un passeig que combinarà espais verds i pavimentats, la funció 
principal del qual serà la relació i comunicació entre el municipi i el nou parc natural que es 
desenvoluparà al SUD 1. Així doncs, es proposa que la seva urbanització sigui com un passeig lineal 
arbrat. 

Una franja lineal qualificada de C4, que es situa com a frontera entre el sector i la C-31, actuant de 
coixí verd entre les zones residencials existents i les noves activitats econòmiques.  
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Aquests espais lliures també ajudaran a la sostenibilitat ambiental a Cunit, apropant la natura a les 
persones, absorbint CO2, i contribuint a reduir la petjada de carboni. 

2.2.4 Zones residencials 

Es proposa una subzona residencial amb una tipologia edificatòria 7bsud2. Aquesta subzona es situa a 
la illa regular delimitada pel sistema d’espais lliures C4 pel nord, per l’est i el sud amb el sector SUD1 i 
per l’oest amb la parcel·la d’hoteler amb restauració. 

Està formada per dos blocs d’habitatges plurifamiliar ubicats en forma de L, on si poden encabir 90 
habitatges de 2, 3 i 4 habitacions, tipologia de la qual hi ha una forta demanda de la població. La 
tipologia edificatòria serà de volumetria específica de planta baixa + 4 i +5 plantes pis, sent aquest un 
edifici amb més alçada i més presència a l’entorn.  Les plantes baixes es podran destinar en la seva 
totalitat, o en part, a despatxos professionals.  

A més, es proposa que la reserva d’habitatges de protecció pública pugui incloure també el 
cohabitatge. Una nova forma d’impulsar nous models de convivència i accés a l’habitatge; així, es pot 
accedir a l’habitatge a un preu assequible, de forma comunitària, trencant amb la mentalitat de 
considerar l’habitatge com un bé d’inversió segur i fomentant nous models de convivència entre veïns 
i veïnes vinculats al territori on viuen.  En aquest tipus de convivència es troben persones amb les 
mateixes inquietuds, necessitats i projectes, les quals es desenvolupen de forma cooperativa. Això fa 
es combini l’habitatge plurifamiliar amb els usos terciaris.  

El cohabitage no deixa de ser un habitatge format per espais privats i espais compartits. El grup 
decideix quins espais compartir i amb qui. L’avantatge principal de viure en una convivència és que, tot 
i que l’espai privat sigui petit, aquest espai es complementa amb altres espais comuns. També permet 
activitats que en un habitatge convencional no serien possibles i al mateix temps, es potencia la 
convivència.  

2.2.5 Zones d’activitat econòmica 

A la subzona destinada a activitats econòmiques, en trobem dos tipologies: Subzona 6sud2 comercial-
terciària i subzona 5sud2 hoteler. 

En la subzona 6sud2, podran instal·lar-se tots els usos contemplats en el POUM sent l’ús comercial el 
principal i admetent la restauració com a ús secundari, entre d’altres. En les tres parcel·les amb 
aquesta qualificació, s’hi podran plantejar naus aïllades, atenent a les necessitats del municipi en cada 
moment.  En aquestes parcel·les trobarem aparcament en superfície que donarà servei a les futures 
activitats. 

En la subzona 5sud2 Hoteler, es pot admetre l’ús de restauració, a més de l’hoteler, i tots els usos que 
corresponguin pròpiament als serveis de l’hotel.  
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2.3 Quadre general de superfícies 

 PARÀMETRES URBANÍSTICS GENERALS  

  SUP. (m2) SUP. TOTAL 
(m2) 

SUP. 
SOSTRE 

(m2) 

(%) MPOUM Habitatges 

ÀMBIT   55.560,00     

ZONES        

7bsud2 Residencial 1.781  7.430   90 

   1.781 7.430    

5sud2  Hoteler / 
Restauració 

1.385  2.930    

6sud2 Comercial 23.772  11.672    

   25.772 14.602    

TOTAL SOSTRE 
ZONES 

   22.032    

SUPERFÍCIE 
ZONES 

  26.938  48.48   

SISTEMES        

 Espais lliures       

C2 Parc Urbà 1.517      

C4  Altres espais 
lliures 

5.305      

   6.822     

B3/B4/B5 Equipaments 7.395 7.395     

A1 Viari 13.133 13.133     

A2 Aparcament 1.272 1.272     

TOTAL 
ZONES 

  28.622  51.52   
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2.4 Quadre d’edificabilitats, densitats i usos per parcel·les 

Subzona Parcel·la Sòl Sostre 
residencial 

Sostre 
altres 
usos 

Núm. 
Habitatges 

Núm. 
Activitats 
màximes 

7bsud2 residencial 
plurifamiliar 

P5 1.781 7.430  90  

5sud2 Hoteler/ 
restauració  

P4 1.385  2.930  9 

6sud2Comercial  P1 9.310  3.872  20 

6sud2 Comercial  P2 9.410  5.000  21 

6sud2 Comercial   P3 5.051  2.800  14 

TOTAL SOSTRE ZONES  26.938 7.430 14.602 90 64 

 

El sostre d’activitats econòmiques es podrà modificar, transvasant-lo entre les parcel·les de la subzona 
6sud2, en funció dels usos que s’assignin definitivament a cada una d’elles, amb la condició de no 
superar el límit màxim total de sostre d’activitat econòmica. 

2.5 Quadre d’estàndards urbanístics segons art. 65 TRLUC 

          espais lliures equipaments 

ZONES SUP %ZONES 

SUP 
proporcional 

àmbit 
m2 sostre 
residencial 

20m2/100m2 
st residencial 

10% 
àmbit 

20 
m2/hab 

5% 
àmbit 

RESIDENCIAL 1.781 6,61 3.674 7.430 1.486 367 1800 184 
ACTIVITAT 
ECONÒMICA 25.157 93,39 51.886     5.189   2.594 
TOTAL MINIM TRLUC 55.560     5.556   2.778 
TOTAL PPU 26.938     7.430   8.239   7.395 
 

El Pla parcial urbanístic compleix els estàndards urbanístics segons l’article 65 TRLUC, tant en quant a 
espais lliures com a equipaments. 

2.6 Adequació a les determinacions de la MPOUM. 

Com es desprèn del que s’ha explicat als apartats 2.1, 2.2 i dels quadres dels apartats 2.3 i 2.4, el PPU 
s’adequa a les determinacions de la MPOUM del sector SUD 2. 
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2.7  Informe ambiental 
 

S’adjunta un annex amb l’informe ambiental i l’estudi hidrològic seguint les prescripcions de l’article 
66.1 del decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 

L’article 66 d’aquesta llei estableix la necessitat d’incloure, entre d’altra documentació, un informe 
ambiental. 

2.8  Adequació als objectius de desenvolupament urbanístic sostenible i a les directrius de 
planejament que estableixen els articles 3 i 9 del TRLU. 
 

Tal com ja hem comentat, la proposta del present Pla Parcial planteja la continuïtat de l’estructura 
viària existent. Els espais lliures es plantegen com a espais coixí amb la C-31 i com a espais de trànsit 
de vianants cap al futur parc urbà del sector SUD1, sent aquestes zones d’esbarjo dels ciutadans de la 
població. 

La proposta fa una utilització racional del territori i tot i les necessitats de creixement de la zona, es vol 
garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures, preservant els valors paisatgístics de 
l’entorn. 

A més, el model d’ocupació del sòl pel qual s’ha optat, evita la dispersió del territori, afavorint la 
cohesió social i millora el sistema de vida dels ciutadans.  

D’altra banda, a través de les directrius pel planejament urbanístic de l’article 9 del TRLU, on es 
concreten els següents objectius: 

- Assolir uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront 
dels riscs naturals i tecnològics en benefici de la seguretat i el benestar de les persones. 

- Al ubicar-nos en terrenys situats en zones de risc d’inundació, d’acord amb la legislació sectorial, 
es regeixen les limitacions d’ús del sòl que estableix dita legislació. 

- El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el sòl d’alt 
valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat del municipi, i ha d’incorporar les prescripcions 
adequades perquè les construccions i les instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o 
bé on s’hagin de construir i no comportin un demèrit pels edificis o les restes de caràcter històric, 
artístic, tradicional o arqueològic existents a l’entorn. 

- Si l’avaluació d’impacte ambiental és preceptiva, el planejament urbanístic ha de contenir les 
determinacions adequades per fer efectives les mesures que contingui la declaració corresponent. 

- La distribució en el territori dels àmbits destinats a espais lliures i a equipaments s’han d’ajustar a 
criteris que en garanteixin la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat. 
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- No es podran establir condicionants en els usos del sòl que comportin restriccions a l’accés o a 
l’exercici de les activitats econòmiques que vulnerin els principis i requisits establerts per la 
Directiva de serveis. 

Segons la MPPOUM de Cunit de l’àmbit del sector SUD-2 “Pla de Cunit 2”, s’hauran de preveure 
mesures per garantir l’autoprotecció i la seguretat de la població.  

No es permetrà, sobre la part del sector que quedi efectivament afectada per zones inundables i/o 
potencialment inundables, la construcció de baixos, garatges ni zones en general a cotes inferiors a la 
del carrer i garantirà l’existència de com a mínim dues vies d’evacuació independents en els elements 
nous urbans unitaris previstos d’acord amb allò establert al punt 5.2.2 de l’Annex C de la 
IRP/971/2010. Al plànol O.19- Mapa de protecció civil, es poden comprovar les zones efectivament 
afectades per zones inundables i/o potencialment inundables. 

A més, les noves edificacions del sector, compliran el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es 
regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, la normativa urbanística del 
present Pla Parcial, la Modificació puntual del POUM de Cunit de l’àmbit del sector SUD-2 “Pla de Cunit 
2” i el vigent POUM, els quals preveuran mesures per afavorir: 

- Ocupació del sòl: Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model 
territorial globalment eficient. 

- Cicle de l’aigua: Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar l’ús 
d’aquest recurs en el marc d’un model territorial globalment eficient. 

- Qualitat de l’aire: Minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi 
climàtic i, en general, reduir el màxim les immissions de substàncies contaminants. 

- Condicions acústiques, lumíniques i electromagnètiques: Prevenir i corregir la contaminació 
acústica, lumínica i electromagnètica. 

- Gestió de materials i de residus: Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i 
facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades pel seu tractament i/o dipòsit. També caldrà 
minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials. 

- Conservació de al biodiversitat i del patrimoni natural: Conservar la biodiversitat territorial i 
assegurar-ne un ús sostenible. 

- Qualitat del paisatge: Integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i 
urbanístic, sota una perspectiva de sostenibilitat. 

Pel que fa a l’ambient acústic s’incorpora al present Pla Parcial l’annex 05, Estudi impacte acústic Pla 
Parcial SUD 2 – Cunit.  L’ordenació plantejada està formada per zones de sensibilitat acústica 
moderada B2 per totes les zones comercials, restauració, hotelera i benzinera, i a alta A4 per a la zona 
residencial. Aquest annex contempla mesures per complir els objectius de qualitat de la zona de 
sensibilitat moderada i alta. 
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2.9 Compliment de les determinacions sobre mobilitat sostenible i adequació a les necessitats de 
les persones pel que fa als paràmetres d’accessibilitat, seguretat i ús del teixit urbà 
 

S’ha fet un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, adjunt al present Pla Parcial com annex 02, el 
qual considera necessari introduir mesures per potenciar els desplaçaments a peu i en bicicleta, 
atenent a la necessitat d’oferir alternatives competitives al vehicle privat. 

El promotor es compromet a incorporar dos passos de vianants a l’Av. De Barcelona (C-31), als extrems 
del sector SUD-2, de cara a permeabilitzar el sector a banda i banda de al crta. C-31 i promoure els 
desplaçaments a peu cap al centre del municipi. Aquests hauran de ser accessibles per a invidents i 
estar correctament rebaixats i senyalitzats. 

Pel que fa a les bicicletes i patinets, atenent al que especifica el Decret 344/2006 i a la distribució 
d’usos i superfícies del sector SUD-2, caldria disposar de 469 places per a bicicleta situades dintre del 
sector i fora de al via pública. La necessitat de places s’acabarà de concretar un cop es defineixin i 
s’instal·lin les diferents activitats. 

Pel que fa al transport públic, actualment es disposa d’una proposta d’una nova línia de bus urbana, la 
qual inclou una parada (16) al carrer les Sorres (cantonada Av. Del Castell), la qual donarà servei al 
sector SUD-2.  Aquesta es convertirà en una parada principal pel sector, i caldrà que disposi de tots els 
elements necessaris per a fer-la confortable i atractiva als usuaris. Haurà d’estar equipada amb una 
marquesina i panells d’informació bàsica sobre les expedicions que s’hi aturen. A més, les parades de 
bus s’han de configurar de forma que els vehicles puguin aturar-se al costat de la vorera per facilitar 
l’accés dels usuaris, avançant la línia de vorera fins el límit dels carrils per a circulació, en l’espai 
corresponent a la parada, en el cas que hi hagi un carril destinat a aparcament. La vorera haurà d’estar 
lliure d’obstacles com ara arbrat, papereres, aparcament autoritzat de motocicletes, o altres obstacles 
similars. 

A més, per tal d’aconseguir una reducció dels viatges en vehicle privat, s’haurà de disposar d’una 
oferta atractiva en transport públic i potenciar els accessos a peu i en bicicleta. Per assegurar que el 
transport públic regular tingui una bona acollida i arribi a la població, les recomanacions esmentades 
hauran d’anar acompanyades de la corresponent campanya informativa sobre les parades, recorreguts 
i horaris. Es proposa implementar mesures per difondre i captar usuaris cap al transport públic, 
afavorint l’ús, en aquest cas en particular, de les línies d’autobús metropolitanes que connecten amb 
el sector SUD-2. 
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3. INFRAESTRUCTURES  I  SERVEIS 

3.1 Descripció de les infraestructures 

Per al nou sector a desenvolupar haurem de preveure noves infraestructures ja que actualment no 
disposa de traçats de subministrament. Al tractar-se d’un sector al centre de Cunit, es troba envoltat 
de zones urbanitzades, exceptuant el cantó est on ens trobem amb el sector SUD1, encara pendent de 
desenvolupament. Els altres carrers del perímetre tenen disponibles les connexions amb les xarxes de 
subministrament i de desguàs. Als plànols d’informació Xarxes de Serveis existents, es recullen els 
esquemes de distribució de les mateixes.  

3.1.1 Xarxa viària 

A l'ordenació del sector s'ha previst una xarxa viària de continuïtat a l'existent seguint les traces de   
l'Avda de Sitges al sud en el límit amb la línea ferroviària, de  l'Avda del Castell que divideix en dos el 
sector i el desdoblament com a via de servei de la C-31 al nord.  

Perpendicularment a aquests vials s'han previst altres dos que donaran servei tant al nou sector com a 
les illes d'equipament de l'escola Pompeu Fabra i a la Llar d'infants i el Centre de Salut (CAP). 

Les seccions dels vials es defineixen als plànols d’ordenació O.6.- Xarxa viària i pavimentació, O.8.- 
Seccions, O.9.- Seccions, O.10.- Perfils transversals i O.11.- Perfils transversals.  

Lateral C-31 

Plantegem un lateral per la C-31, que doni servei a les noves parcel·les; així doncs, disposarà de places 
d’aparcament públiques i accessos a les noves parcel·les, amb una amplada total de 14.70m, 5 metres 
destinats a vorera arbrada amb un carril per bicicletes de 2.30m d’amplada. La calçada limitarà amb un 
espai lliure qualificat com a C4, actuant com a coixí entre la C-31 i el sector.  Aquest espai lliure també 
serà una zona de passeig que combinarà l’arbrat i la vegetació amb zones pavimentades.  

En aquest sentit, la línia d’edificació s’ubica a 25 metres respecte l’aresta exterior de la calçada de la 
carretera i dins de la zona de servitud, franja de 8 metres des de l’aresta exterior de l’esplanació de la 
carretera, on no es podran autoritzar aparcaments.  

Els perfils transversals d’aquest carrer es poden consultar al plànol d’ordenació O.10.- Perfils 
transversals, amb una pendent del 0.31% d’oest a est. La secció d’aquests vials, es pot veure als 
plànols d’ordenació O.8.- Seccions i O.9.- Seccions. 

Nou vial paral·lel a la C-31 

Per tal de donar continuïtat a la nova xarxa viària, es planteja fer un traçat paral·lel a la C-31 i que 
continuarà en el sector SUD1, a continuació del SUD2. Aquest carrer tindrà una secció de 4.00m de 
vorera,  5.80m de calçada per disposar de dos sentits de circulació i finalment una vorera de 3.00m 
d’amplada. 
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Els perfils transversals d’aquest carrer es poden consultar al plànol d’ordenació O.10.- Perfils 
transversals, amb una pendent del 0.10% d’oest a est. La secció d’aquests vials, es pot veure als 
plànols d’ordenació O.8.- Seccions i O.9.- Seccions. 

El disseny de la secció estructural del ferm seguirà les directrius establertes en l' urbanització de l'Avda 
del Castell ja que considerem una categoria de trànsit pesant tipus T.42 (25<IMDp).  

Els materials de pavimentació emprats seran els mateixos que a l’Avda. Del Castell per donar 
continuïtat urbanística. 

Vials perpendiculars a la C-31 

Ambdós vials de nova creació perpendiculars a la C-31 es plantegen amb doble sentit de circulació i 
aparcament a banda i banda. El que limita amb el SUD1,  proposem que es desenvolupi una filera 
d’aparcament i un sentit de circulació, per poder desenvolupar amb el SUD1 l’altre sentit de circulació i 
una nova filera d’aparcament. 

Els materials de pavimentació emprats seran els mateixos  que a l'Avda del Castell per a tot l'àmbit a 
urbanitzar per tal de dotar al sector de continuïtat urbanística. El vial projectat en el límit amb el SUD 1 
quedarà en cul de sac fins al futur desenvolupament del SUD 1. Mentrestant  preveiem un carril de 6 m 
de doble sentit que doni servei a la parcel·la residencial. 

Els perfils transversals d’ambdós carrers es poden comprovar al plànol d’ordenació O.10.- Perfils 
transversals. La secció d’aquests vials, es pot veure als plànols d’ordenació O.8.- Seccions i O.9.- 
Seccions. 

El carrer ubicat a la zona oest del sector varia de 1.77% fins al 0.86% de pendent de nord a sud. En 
canvi, el carrer ubicat a la zona est del sector varia del 1.88% al 2.25% de pendent de nord a sud.  

Passeig  ús exclusiu de vianants perpendicular a la C-31 

És un carrer arbrat de plataforma única, exclusiu per vianants, entre ambdós parcel·les comercials 
qualificades com a 6SUD2. Té una amplada de 4.00m. També separarà les parcel·les qualificades com a 
6SUD2 i 5SUD2. 

El perfil transversal es pot consultar als plànols d’ordenació O.10.- Perfils transversals i O.11.- Perfils 
transversals. 

Passeig  ús exclusiu de vianants paral·lel a la C-31 

És un carrer arbrat de plataforma única, exclusiu per vianants, que formarà una creu amb el passeig 
perpendicular a la C-31. Aquest tindrà una amplada de 3.00m i separarà les parcel·les comercials de la 
zona nord amb les parcel·les qualificades com a 6SUD2 i 5SUD2 i 7bSUD2 ubicades a la zona sud del 
sector 

El perfil transversal es pot consultar als plànols d’ordenació O.10.- Perfils transversals i O.11.- Perfils 
transversals. 
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Nota: 

En la totalitat dels carrers es projecta un bombament d’un 2% des del centre de la calçada, cap a les 
voreres, i els corresponents ajusts en els trams en corba.  

Tot i que el projecte d’urbanització incorporarà el detall i l’adequació dels vials, a continuació es 
descriuen les recomanacions de paviments: 

- Paviments en carrils rodats: És tracta d’una àrea d’activitats econòmiques que es pot classificar 
dins via urbana de tipus T41, en la que hi ha una previsió de 25 a 49 vehicles pesats al dia. 

La secció de ferm escollida, per la totalitat dels carrers del Sector, acord amb la categoria de tràfic 
segons norma 6.1-IC de la Instrucción de Carreteras. 

En la zona d’aparcament, s’executarà amb la mateixa caixa de paviment que la resta de vial. 

- Paviments en voreres: L’acabat de les voreres és amb panot hidràulic de color gris de 20x20x2.5. 
Sobre una base de formigó HM-20 de 10cm. A més a més, s’haurà de preveure al pressupost la 
partida per tal de reforçar el paviment de formigó amb malla electrosoldada en les zones de 
vorera remontable d’entrada a parcel·les.  

3.1.2 Xarxa clavagueram 

La xarxa de clavegueram que donarà servei al sector es preveu, d’acord amb els criteris dels serveis 
tècnics municipals, un sistema de tipus separatiu, a fi de facilitar-ne el manteniment i optimitzar la 
depuració de les aigües brutes. La disposició de les canonades sota la calçada es farà pel centre dels 
carrils de circulació sempre que es disposi de dos carrils, de forma que la ubicació de les tapes dels 
pous no interfereixi amb la traça del pas de les rodes dels vehicles. En qualsevol cas, les canonades 
discorreran amb la mateixa equidistància respecte l’eix de la calçada. 

L’Avinguda del Castell disposa actualment d’una xarxa separativa de clavegueram, en canvi l’Avinguda 
Sitges té xarxa única. La configuració de la xarxa té en compte aquesta situació, i es dissenya de forma 
que funciona per gravetat fins als punts de connexió abans esmentats. 

Pel que fa a la xarxa d’aigües pluvials projectada, haurà de preveure un drenatge de les aigües de pluja 
del conjunt del sector en un període de retorn de 25 anys. Donat que no és possible connectar a xarxa 
existent des de cada nova parcel·la, s’opta per la previsió de nous col·lectors que recull l’escorrentiu 
del sector i el condueix, al llarg dels nous vials fins connectar amb l’Avinguda del Castell o amb la 
carretera de Sitges.  

Es prendran mesures per tal d’evitar la punta de cabal que es generi com a conseqüència de la 
impermeabilització del sòl que suposa el desenvolupament del planejament mitjançant la utilització de 
paviments drenants, dispositius de laminació o d’altres solucions justificades tècnicament en el 
projecte d’urbanització. 

Es pot veure la xarxa indicativa al plànol d’ordenació O.15.- Xarxa pluvials i clavegueram, a 
desenvolupar en el projecte d’urbanització. 
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Xarxa de residuals  

El sector SUD2 disposarà d’una xarxa d’aigües residuals separativa, la qual es dissenya seguint els 
criteris dels serveis tècnics municipals, els quals es descriuen tot seguit.  

- Col·lectors: La xarxa de residuals es realitzarà mitjançant canonades de polietilè estructurat de 
doble capa, llis interiorment i corrugat exterior, i categoria SN-8. Els tubs s’envoltaran d’un dau de 
formigó de 10cm de gruix mínim al centre de les cares del dau. 

El funcionament de tots els col·lectors s’ha dissenyat per gravetat, connectant els seus punts finals 
a la xarxa existent. 

- Escomeses: Les escomeses de residuals es construiran connectades als pous de la xarxa, amb 
canonada de PE estructurat de doble capa i formigonat de 200mm de diàmetre. 

- Pous de registre: Els pous de registre seran circulars, amb solera de formigó, base d’obra de maó 
massís fins a la clau de la canonada i cos de peces de formigó prefabricat. Estaran rejuntats 
interiorment i dotats de graons d’acer recoberts de polipropilè, i comptaran amb una tapa de 
foneria dúctil apta per a calçada amb trànsit pesant, frontissa amb topall de seguretat i tancament 
mecànic. 

Xarxa de pluvials 

Al trobar-nos en un sector amb zones potencialment inundables, es preveuen mesures estructurals 
que permetin garantir l’autoprotecció i seguretat de la població. Principalment, un sistema de 
drenatge específicament dissenyat pels cabals de les zones inundables per períodes de retorn de 
500 anys o altres sistemes de mitigació o prevenció dels efectes per les inundacions. A més, es 
planteja l’existència de com a mínim, dues vies d’evacuació independents en els elements nous 
urbans unitaris previstos. 

- Xarxa actual de drenatge: En el sector d’estudi, no es disposa de xarxa de drenatge, per lo que 
caldrà cercar punts d’abocament.  Es podria connectar tant a l’Avinguda del Castell, que disposa de 
xarxa separativa, com a la Carretera de Sitges, que disposa de xarxa única. 

- Descripció de la xarxa: S’ha previst una xarxa d’evacuació d’aigües pluvials dimensionant els 
col·lectors segons el cabal a conduir. 

La xarxa funciona per gravetat amb tubs de formigó de diàmetre 400 a 600mm, polietilè 
estructurat de doble capa, llis interiorment i corrugat exterior, categoria SN-8. Els tubs 
s’envoltaran d’un dau de formigó de 10cm de gruix mínim al centre de les cares del dau. 

Els embornals seran de 700x300mm, donat que la xarxa és separativa i per tant no hi haurà 
problema d’olors, la presa és directa sense sifó per evitar l’aparició de mosquits i reduir el 
manteniment. Es preveu una escomesa de pluvials a cadascuna de les parcel·les previstes. Totes 
les connexions d’escomeses de pluvials i embornals es realitzen en pous mitjançant canonades de 
PE estructurat de 200mm de diàmetre interior. 
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El servei d’aigües pluvials de nova creació pel PPU no passaran per la calçada, sinó que es situarà 
sota les voreres. 

Els pendents i les profunditats són les resultants de la compatibilització de les rasants dels carrers 
amb les seccions de capacitat hidràulica requerida en cada tram. El rang de pendents haurà d’estar 
comprès entre el 1% i el 5.5%. Si hi hagués zones on la pendent fos superior al 5.5%, es construiran 
pous de ressalt per evitar que l’aigua adquireixi una velocitat massa elevada i produeixi erosions 
localitzades. 

- Pous de registre: Totes les connexions entre diferents línies es fan a poder ser en pous de registre. 
En qualsevol cas, on existeixin connexions directament a canonada general, aquesta es produirà en 
un nus totalment formigonat posteriorment, o en un pericó cec de petites dimensions i amb tapa 
de formigó armat. Els pous de registre seran circulars, amb solera de formigó, base d’obra de maó 
massís fins a la clau de la canonada i cos de peces de formigó prefabricat. Estaran rejuntats 
interiorment i dotats de graons d’acer recoberts de polipropilè, i comptaran amb una tapa de 
foneria dúctil apta per a calçada amb trànsit pesant, frontissa amb topall de seguretat i tancament 
mecànic.  

- Embornals: De 75x30cm de mides exteriors, cada 25m com a mínim. Les reixes són classe D-250, 
per a una resistència de 25t, segons les dimensions especificades que s’establiran en els plànols 
del projecte d’urbanització que està pendent de realització.  

3.1.3 Xarxa d'aigua potable, regs i hidrants 

La xarxa de distribució és explotada per SOREA, i es realitzarà una xarxa d'aigua potable que doni 
servei a les diferents parcel·les completament mallada sense trams en “cul-de-sac” i se seguiran els 
següents criteris. 

- Traçat. Les xarxes d’aigua, com les d’altres serveis públics, passaran enterrades per la via pública i 
s’ajustaran a les prescripcions dels serveis municipals. 

- Materials. Les canonades de la noxa xarxa seran de polietilè de diàmetres d’entre 100 i 200mm de 
diàmetre, d’acord amb els consums previstos. 

- Hidrants. La xarxa d’aigua potable estarà dotada d’hidrants contra incendis que abasta un radi 
màxim de 100 metres. 

- Valvueria. La xarxa d’aigua potable estarà dotada de valvuleria en totes les bifuracions i de 
desguassos i ventoses en els punts convenients. 

Els punts de connexionat a la xarxa existent estaran dotats d’un comptador general, amb les 
corresponents vàlvules, per tal de gestionar i poder fer els pertinents controls i seguiment del 
subministrament de la zona.  

Segons l’art. 21.1 de l’Ordenança d’estalvi de l’aigua, l’esquema de servei de distribució d’aigua també 
ha previst una xarxa de reg de tub de polietilè de Ø50, la qual servirà d’alternativa en cas de necessitat, 
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malgrat que es preveu aprofitar les aigües provinents de la depuració de la planta de reg d’arbrat i de 
la zona verda pública, si finalment així ho estableix el projecte d’urbanització.  

Es preveu  realitzar una connexió a la xarxa existent de l’Avinguda del Castell, la qual es concretarà 
d’acord els criteris que estableixi la companyia concessionària. 

Pel dimensionat i disseny de les necessitats d’aigua en el sector, es tindran en compte les 
característiques particulars dels diferents usos.  

- Es disposarà d’hidrants contra incendis soterrats normalitzats de 100mm amb un radi màxim de 
separació de 100m. Aquests aniran situats sota nivell de la vorera amb una vàlvula de 
seccionament prèvia.  

- En funció de l’ús:  

o Dotació residencial:  250l/hab./dia en bloc d’habitatges 

o Dotació comercial: 0,50l/Ha 

o Dotació equipament: 0.50l/Ha 

o Dotació zones verdes: 0,50l/Ha 

Tota la xarxa anirà seguint el traçat de les voreres. En els creuaments de la calçada, les canonades 
portaran una protecció de formigó. L’esquema indicatiu d’aquesta xarxa es pot veure al plànol 
d’ordenació O.14.- Xarxa d’aigua, reg i hidrants a desenvolupar en el projecte d’urbanització. 

Es procurarà que no quedin ramals sense tancar en malla, ni que siguin finals de línia de diàmetres 
petits, en compliment del “Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad de agua de consumo humano”. 

En el punt més baix de la xarxa, s’instal·laran una vàlvula de descàrrega per a poder realitzar un buidat 
de la xarxa en cas necessari. 

Per al disseny de la xarxa de regs es tindran en compte els següents paràmetres, entre d’altres, que es 
desenvoluparan amb més detall al projecte d’urbanització del sector: 

- Es disposaran boques de reg a les voreres de 45mm. 

- Es disposarà vàlvules de seccionament i de descàrrega en els diversos nusos, garantint el 
seccionament individual de les diferents canonades de distribució pels carrers, assegurant 
l’abastament a la resta de la xarxa. 

- Regirà, en tot allò en que sigui aplicable, el Plec  de Condicions del Projecte, i el “Pliego de 
prescripcions Técnicas para Tuberias de Abastecimiento de Aguas”, de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas del Ministerio Fomento. 
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- Totes les canonades corresponents a aquestes instal·lacions, sigui quina sigui la seva secció, aniran 
recobertes amb pintura o fundes de color blau per tal de diferenciar-les de les que condueixen 
aigua pel consum humà. Les boques de reg comptaran amb una tapa de color blau i hauran de 
tenir impresa la llegenda “AIGUA NO POTABLE”. 

Tota la xarxa anirà seguint el traçat de les voreres, en paral·lel de la xarxa d’aigua potable pel seu ús 
immediat. En els creuaments de la calçada, les canonades portaran una protecció de formigó. 
L’esquema indicatiu d’aquesta xarxa es pot veure en el plànol d’ordenació O.14.- Xarxa d’aigua, reg i 
hidrants, a desenvolupar en el projecte d’urbanització. 

En el punt més baix de la xarxa, s’instal·larà una vàlvula de descàrrega per a poder realitzar un buidat 
de la xarxa en cas necessari. 

Els càlculs, el cost exacte i dimensionament bàsic, s’establiran al corresponent projecte d’urbanització.  

3.1.4 Xarxa d'enllumenat públic 

El disseny de la xarxa d’enllumenat haurà de respondre a una intensitat lumínica adequada a cada una 
de les zones a estudiar, de manera que es garanteixi una uniformitat superior al 40%. En aquest sentit, 
caldrà complir les següents normes: 

- RD 1890/2008 de 14 de Novembre, "Reglament de eficiència Energètica en instal·lacions 
d'il·luminació exterior". 

- N.T.E.: IE-IA Normes i recomanacions de la companyia Elèctrica Subministradora. 

- Recomanacions CIE, Comissió Interneacional d’Enllumenat.  

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per la protecció del medi 
nocturn. 

- Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. 

- Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Eficiència 
Energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 

Seguint les indicacions de la normativa vigent, i tenint en compte que la zona en la que es desenvolupa 
el projecte correspon a una E3 (àrea que el planejament urbanístic qualifica com a sòl urbà o 
urbanitzable), totes les làmpades que s’empraran en el disseny de l’enllumenat seran de baix consum. 
Es proposa utilitzar làmpades de LEDS amb elements de regulació de la intensitat que permetran 
amortiguar el nivell d’enllumenat, així el consum serà inferior a 1 w/m². 

A més, caldrà tenir en compte el que estableix el Decret 82/2005 de 3 de maig referent a la 
il·luminació mitjana en zones destinades a trànsit de vehicles i/o al pas de vianants. 
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Cal indicar, però, que els valors que es recullen en aquestes taules són valors executius, és a dir, 
mesurats en calçada una vegada s’han col·locat els punts de llum. Per tant, caldrà tenir en compte les 
interferències que poden produir-se per l’arbrat o per d’altres elements de la urbanització. El disseny 
garantirà que la situació dels punts de llum no interfereixi amb l’arbrat.  

En les vies de circulació principals, l’enllumenat mig estarà entre 30 i 40 lux amb una uniformitat de 
més de 0.4. En canvi a les altres vies, parcs i jardins l’enllumenat mig serà com a mínim de 7 lux. 

En el plànol d’ordenació O.17.- Xarxa d’enllumenat es pot veure una proposta indicativa, a 
desenvolupar en el projecte d’urbanització. 

3.1.5 Xarxa de mitja, baixa tensió i alta tensió. 

La necessitat d’electrificació s’ha estimat considerant les següents demandes: 

- Per a comerç s’ha considerat un consum de 100W/m². 

- Per a edificis d’habitatges una potència unitària de 5.75 W per habitatge (electrificació mitjana 
segons el RBT, ja que els habitatges tenen una superfície mitjana inferior a 150m²). 10W/m² per 
l’aparcament i considerant una disposició d’aproximadament quatre escales amb una potència 
unitària de 17.321W per escala. 

- Per a equipaments 150W/m². 

- Per hoteler s’ha considerat un consum de 100W/m². 

Fent els càlculs pertinents s’estima una necessitat de potència de 2.334,76 KW, que es distribuirà des 
d’una xarxa de fins a 6 transformadors, tal com es mostra al plànol adjunt. 

Per a dotar d’electrificació a les zones d’habitatges es preveu la implantació d’estacions 
transformadores que s’ubicaran dins dels edificis de manera que sigui possible el seu manteniment. 
Les estacions transformadores que subministrin a les zones comercials, s’hauran d’implantar 
incorporades a les corresponents edificacions. 

Les xarxes elèctriques, tant de baixa tensió com de mitja tensió, s’adequaran als criteris tècnics de la 
companyia subministradora, ENDESA. 

Les estacions transformadores s’interconnectaran entre si, i amb altres estacions transformadores de 
fora del sector, segons els criteris que marqui la pròpia companyia. 

En el plànol d’ordenació O.12.- Xarxa de baixa tensió, mitja tensió i alta tensió es pot veure una 
proposta indicativa, que s’haurà de desenvolupar en el projecte d’urbanització. 

3.1.6  Xarxa de telecomunicacions 

Les obres d’urbanització inclouran una xarxa completament soterrada de canalitzacions per a senyals 
de cable i comunicacions. Aquesta xarxa serà enterrada i es connectarà mitjançant pericons a la 
canalització telefònica existent. 
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A més, s’incorporarà dos canalitzacions per a ús municipal. 

Tant el disseny de la xarxa com les canalitzacions s’adaptaran a la possibilitat que coexisteixin almenys 
dos operadors de comunicacions, de manera que, en cada escomesa a parcel·la es deixaran dos tubs 
independents. 

Les canalitzacions estaran formades per conductes de PVC110 i 63mm de diàmetre, col·locats en rasa i 
protegits mitjançant formigó HM-10, formant un prisma, amb les següents fondàries mínimes, des de 
la superfície del paviment a prisma de canalització: 

- A voravia > 0.45m 

- A calçada > 0.80m 

Aquestes, seran en prismes de formigó HM-20 amb tubulars de PVC que convinguin, però deixant 
sempre un recobriment de formigó de 6cm per sota de la generatriu inferior del tub més baix i 6cm per 
sobre de la clau del tub més alt. Les amplades depenen del nombre de nivells de línies de 2 tubulars 
que hi discorren, els quals es definiran al projecte d’urbanització. 

Una vegada es desenvolupi el projecte d’urbanització, es preveuran els espais per a la instal·lació 
d’infraestructures de telecomunicació per a telefonia mòbil. Els càlculs, el cost exacte i 
dimensionament bàsic  s’establiran al corresponent projecte d’urbanització.  

En el plànol d’ordenació O.16.- Xarxa de telecomunicacions es pot veure una proposta indicativa que 
caldrà desenvolupar en el projecte d’urbanització.  

3.1.7  Xarxa de gas 

Es preveu l’execució d’una xarxa de gas la qual es dissenyarà i construirà seguint els criteris de la 
companyia concessionària del servei, Gas Natural. Es preveu implantar una xarxa per a donar servei a 
totes les edificacions i l’equipament. 

La xarxa serà soterrada amb tubs de PEAD Ø110 i Ø160 de 10BAR de pressió, color groc i amb una 
banda de senyalització de plàstic resistent de color groc amb dues ànimes d’hacer d’una amplada de 
20cm, sempre d’acord amb els criteris de la companyia subministradora. 

Els càlculs, el cost exacte i dimensionament bàsic s’establiran al corresponent projecte d’urbanització. 

En el plànol d’ordenació O.13.- Xarxa de gas es pot veure una proposta indicativa que caldrà 
desenvolupar en el projecte d’urbanització.  

3.1.8  Senyalització 

La senyalització de la nova xarxa viària, tant vertical com horitzontal, es regirà per la normativa 
següent: 

-  Senyalització vertical: Norma 8.1.-I.C. Señalización Vertical 
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- Senyalització horitzontal: Norma 8.2.-I.C. “Marques vials” 

3.1.9  Plantació d'arbrat 

Les tipologies i cadències d'arbrat seguiran les indicacions dels serveis tècnics de l’Ajuntament de 
Cunit. Les zones verdes es dissenyaran en el projecte d'urbanització que detallarà les obres 
d'urbanització. Les espècies arbòries a plantar buscaran conjugar la imatge d'espai verd amb la 
necessitat de publicitat dels espais comercials del sector. 

3.3 Pressupost de les obres i serveis 

El pressupost de les obres i serveis que corresponen a l’àmbit d’actuació és el següent: 

 Superfície Cost unitari (€/m2) Totals 

Xarxa viaria 14.405,00 m2 129,60 €/m2 1.873.172,30 € 

Espais Lliures 6.822m2 37,80 €/m2    257.871,60 € 

Cost Total   2.131.043,90 € 

 

El Cost unitari inclou el benefici industrial del 6% i els gastos generals del 13% del pressupost 
d'execució material. 

Aquesta valoració s’extreu de la valoració adjunta al Pla com ANNEX  01 – pàg 24. 

Al cost total, s’ha d’afegir la contribució al finançament de la millora del transport col·lectiu, per lo que 
en total, el pressupost de les ores i serveis que corresponen a l’àmbit d’actuació és el següent: 

Obres d’urbanització 1.959.910,40 € 

Contribució al finançament de la millora del transport col·lectiu       42.851,06 € 

Cost Total 2.173.894,96 € 
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4. GESTIÓ DE PLA PARCIAL URBANÍSTIC 

4.1 Tramitació del PPU i sistema d’actuació 

El POUM i la MPOUM determinen que el sistema d’actuació urbanística del sector serà per 
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. En conseqüència, aquest pla parcial urbanístic 
serà executat pel sistema de compensació bàsica. 

El present pla delimita un únic polígon d’actuació urbanística com a àmbit econòmic i territorial per a 
la distribució justa i equitativa dels beneficis i les càrregues derivades del pla parcial. Com a 
conseqüència es realitzarà un únic projecte de reparcel·lació. 

En el projecte de reparcel·lació es procedirà a materialitzar les obligacions derivades del Conveni 
urbanístic número 1 del 27 de Juny de 2005 i inscrit en el Registre de la Propietat, en especial, la 
constitució del dret a superfície i l’abonament del cànon anual del 10%. Respecte aquest últim, la 
complexitat de seguiment que suposa aquesta estipulació i per facilitar-ne la gestió i control d’aquesta 
estipulació, es calcula el cànon a origen i es conserva en sòl de valor equivalent a favor de 
l’Ajuntament de Cunit dins del propi àmbit. D’aquesta manera l’Ajuntament podrà ampliar i reforçar 
les seves polítiques d’habitatge que s’han revelat necessàries en els darrers temps. 

4.2. Pla d’etapes 

Aquest Pla parcial es desenvoluparà en una única fase: l’inici de l’execució de les bores d’urbanització  
serà en el termini màxim de dos anys a comptar des del moment en que el projecte d’urbanització i el 
projecte de reparcel·lació estiguin aprovats definitivament. 
 
Pel que fa als habitatges de protecció pública, s’hauran d’iniciar les obres d’edificació en el termini 
màxim de dos anys des que les parcel·les adquireixin la condició de solar. Així mateix, les obres 
d’edificació hauran d’acabar-se en un termini màxim de tres anys des de la data d’atorgament de les 
llicències d’obres. 
 
4.3. Compromisos i garanties del promotor 

L’article 96 de la llei d’urbanisme vigent permet a la iniciativa privada formular plans parcials 
urbanístics d’acord amb les determinacions dels plans d’ordenació urbanística municipal. En aquest 
cas, es tracta del desenvolupament del sector SUD2, del Pla de Cunit 2 del qual la propietat de l’àmbit 
és la mercantil Llurxa Española, S.A., els títols del qual s’acompanyen com annex a aquesta memòria. 
 
Tanmateix, la mercantil GESDIP, S.A., integrant del Grup Bonpreu, ha arribat recentment a un acord 
amb la propietat per a adquirir-ne els seus terrenys, fet que possibilitarà la implantació d’activitat 
comercial i en definitiva econòmica.  
 
D’acord amb l’establert en l’article 102 del TRLU i el Conveni urbanístic d’aplicació a aquest sector, la 
promotora i en el seu dia la mercantil GESDIP, S.A. es compromet a assumir el cost de la totalitat de 
l’obra urbanitzadora del sector, incloent la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic d’adjudicació 
municipal. 
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D’altra banda, la promotora d’acord amb l’article 107.3 del TRLU constituirà la garantia corresponent 
per l’import del 12% del valor de les obres d’urbanització que es formalitzarà mitjançant aval bancari 
en el moment de l’aprovació definitiva del pla parcial urbanístic i als efectes de la publicació del 
mateix. 
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5. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER  

 
ESTUDI ECONÒMIC FINANCER 
 
El cost de les obres d'urbanització, d'acord amb l’estimació feta per a la valoració de drets urbanístics 
del Pla Parcial Sector SUD-2 “Pla de Cunit-2”, s'eleva a 2.131.043,90 € (IVA exclòs). 
 
Aquest valor queda acreditat a la valoració del  ANNEX  01 – pàg 24 
 
Repercussió dels costos d'urbanització 
 
La repercussió mitja dels costos d'urbanització del Sector SUD-2 “Pla de Cunit-2”, es calcula dividint els 
totals costos d'urbanització pel total sostre d'aprofitament privat resultant d'aquest Pla Parcial 
(considerant l’aprofitament en ple domini). Així, 
 
2.131.043,90 € / 22.032 m2 sostre = 96,73€/m2 sostre 
 
Aquesta repercussió és plenament assumible atès el valor de venda del sostre privat al municipi de 
Cunit. 
 
Estudi de viabilitat  

- 
Per comprovar la viabilitat del sector, s'ha efectuat un estudi de viabilitat pel mètode dinàmic segons 
la legislació hipotecaria de la OM ECO/805/2003, de 27 de març, modificada per l'ordre EHA 
3011/2007, de 4 d'octubre, sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per a 
certes finalitats financeres com a mètode més fiable i precís per establir una avaluació econòmica del 
sector. 
 
El mètode de càlcul parteix d'un concepte clau: l'aprofitament permès pel Pla. 
   
Als articles 36 i 37 del DL 1/2005, de 26 de juliol, s'estableix el concepte i regles de ponderació de 
l'aprofitament. De la lectura d'aquests articles es desprèn que l'aprofitament urbanístic no deixa de ser 
la diferencia entre els drets i les obligacions definits pel planejament i la Llei. 
 
Aprofitament urbanístic = Drets - Obligacions 
 
Aquesta diferència en termes econòmics entre drets i obligacions es concreta materialment en la 
diferència entre ingressos, que s'obtenen de les parcel·les urbanitzades en règim de concessió, i 
despeses, necessàries per a la seva obtenció. 
 
El resultat de la diferencia es el valor d'aquest aprofitament, és a dir, el valor urbanístic del sòl, que ha 
de ser positiu per a garantir la viabilitat de l'operació urbanística.  
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Valor urbanístic del sòl = Ingressos - Despeses  
 
Els ingressos s'obtindran multiplicant els metres quadrats dels diferents tipus de sòl o sostre 
corresponents a les tipologies existents dins del polígon objecte d'estudi, per uns preus unitaris de 
venda que seran els de mercat de l'indret on s'actua recollint així els coeficients d’homogeneïtzació 
establerts a (l'article 36.2 del Reglament de la Llei d'Urbanisme). 
 
Les despeses a considerar són els costos d'urbanització, edificació i les despeses de gestió. A més, 
s'haurien de tenir en compte les indemnitzacions com a una despesa més, si n'hi haguessin, que no és 
el cas. 
 
Totes aquestes dades d'ingressos i despeses, d'acord amb la normativa hipotecària, s'hauran de 
periodificar en el temps, considerant les taxes lliures de risc i prima de risc contemplades en la 
normativa esmentada. 
 

Com a conseqüència de considerar les esmentades taxes lliures de risc i prima de risc necessàries per a 
qualsevol operador urbanístic, se'n desprèn que 
 
Valor urbanístic del sòl = Ingressos - (despeses + rendiment i finançament) 
 
essent les despeses els costos d'urbanització + indemnitzacions + gestió, i el rendiment i finançament, 
el derivat de l'aplicació de la taxa Iliure de risc i la prima de risc. 
 

S'ha de tenir en compte que en sòl urbanitzable l'administració actuant és la receptora del 10% de 
l'aprofitament urbanístic del sector. D'acord amb l’article 46 de la Llei d'Urbanisme, modificat pel 
Decret 1/2007, de 16 de juliol, de mesures urgents en matèria urbanística, l'administració actuant no 
participa en les càrregues d'urbanització dels terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en 
compliment del deure de cessió de sòl amb aprofitament que preveuen els articles 43 i 45.1.a, els 
quals s’han de cedir urbanitzats. 
 
Valor urbanístic privatiu del sòl = (ingressos x 0,9) - (despeses x 0,9) - (rendiment x 0,9) 
 
D'acord amb els criteris exposats, per a efectuar el càlcul del valor urbanístic pel mètode residual 
dinàmic, seguint els passos definits a l’article 36 de la ECO/805/2003, cal considerar: 

a) estimació dels fluxos de caixa 
b) determinació de la taxa Iliure de risc 
c) aplicació de la fórmula de càlcul següent. 
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Es calcularà sumant a la taxa lliure de risc, la prima de risc, d'acord amb els criteris de l'ordre 
ECO/805/2003. 
 
La fórmula és, doncs, la diferència entre el valor dels ingressos obtinguts per la venda de les parcel·les i 
el valor actual dels pagaments realitzats pels diferents costos i despeses, segons els tipus 
d'actualització fixat, es a dir, el valor de cada tipologia pel mètode del valor residual dinàmic serà 
doncs, la diferencia entre els drets i les obligacions, o el que és equivalent, els ingressos previstos 
menys les despeses previstes, d'acord amb els criteris esmentats. L'aprofitament resultant o valor 
residual unitari ha de ser igual o superior al valor dels terrenys sense urbanitzar, la qual cosa suposarà 
que l'operació queda equilibrada quant a carregues i despeses i és, conseqüentment, urbanísticament 
viable. 
 
Els costos d'urbanització són els de l’estimació feta per a la valoració de drets urbanístics del Pla Parcial 
Sector SUD-2 “Pla de Cunit-2”. 
 
Les despeses de gestió considerades són les generades per la redacció de projectes, per les direccions 
d'obra i per la gestió de vendes. Així mateix, s'hauran de considerar les despeses de liquidació de 
notaris i de registradors, etc. 
 
Per valorar els ingressos, i d'acord amb l'article 120 del DL 1/2005, de 26 de juliol, les parcel·les 
resultants es valoren sota criteris objectius i generals per a tot l'àmbit d'actuació i en funció de 
l’aprofitament urbanístic atribuït pel planejament al polígon d'actuació que es tracti, subjectant-se als 
criteris de la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i valoracions. En qualsevol cas, la valoració 
de les parcel·les resultants ha de tenir en compte les regles de ponderació establertes per l'article 37. 
Així, els preus unitaris de les parcel·les resultants que s'han aplicat per a les diferents tipologies, 
respecten, en tot, les determinacions que s'estableixen al Decret Legislatiu 1/2005 esmentat, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme. 
 
Els valors unitaris utilitzats s'han obtingut a partir dels preus de mercat de la zona que ens ocupa per 
tipologies edificatòries de similars característiques i dimensions. S'han tingut en compte les 
circumstancies següents: 
 Us del sòl permès 
 Edificabilitat permesa 
 Intensitat dels usos 
 Situació 
 Característiques i forma de les parcel·les. 
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Per tant, i d'acord amb la fórmula esmentada, per calcular el valor urbanístic associat a cada us per 
cadascun dels escenaris que s'especifiquen mes endavant partirem de les dades següents:  

Valor en venda 

S'han fixat preus unitaris mínims de venda, els valors dels quals són iguals o inferiors als valor dels 
preus de mercat determinats per tipologies de similars característiques per a la zona, segons els 
principals operadors immobiliaris per a l’any 2018, segons es detalla al quadres que s'inclouen mes 
endavant. 

Cost de les obres d'urbanització 
EI cost de les obres d'urbanització es el de l’estimació feta per a la valoració de drets urbanístics del Pla 
Parcial Sector SUD-2 “Pla de Cunit-2”. 
Despeses de Gestió:  
Són les definides amb detall en els quadres adjunts, generades per la redacció de projectes, per les 
direccions d'obra, i per la gestió de vendes. Així mateix, s'hauran de considerar les despeses de 
liquidació notaris i de registradors, etc. 
 
Períodes de temps i factors d'actualització  
S'han considerat unes vendes distribuïdes en el temps per a cada tipologia, segons es detalla als 
quadres adjunts. 
Les taxes de risc són les determinades al quadre de la Disposició transitòria única de la OM 
ECO/805/2003, de 27 de març, la qual defineix que aquestes no seran inferiors a les establertes al 
quadre de taxes de risc. 
La Taxa Lliure de risc s'ha determinat en funció de la Rendibilitat mitja anual del deute de l'Estat a un 
termini no inferior a dos anys. Es determina segons els Tipus d'interès del Mercat de valors secundari 
del Banco de España per la data de redacció del projecte de reparcel·lació. No obstant, donat que el 
desenvolupament és superior a 5 anys, estimem més convenient considerar el deute a 5 anys. 
D'acord amb aquestes dades, i segons l'estudi que s'adjunta a continuació, s’obté un valor residual 
unitari sensiblement superior al valor dels terrenys actuals, per tant, el valor de mercat de la zona, a 
més d'un diferencial positiu o rendiment, la qual cosa suposa que l'operació queda equilibrada quant a 
carregues i despeses, i es, conseqüentment, urbanísticament viable. 
Tanmateix, es comprova que les repercussions per metre quadrat de sòl i de sostre del total de les 
despeses son perfectament assumibles tal i com estan els preus del mercat. 
 
Indemnitzacions o compensacions pels drets afectats  
En l'execució de les obres d'urbanització, no caldrà indemnitzar cap quantitat atès que ens trobem 
davant d'un sector d’un únic propietari y sense edificacions existents. 
 
Fons disponibles 
Els fons disponibles per les despeses i costos resultants d'aquest planejament, fins a dur a terme la 
totalitat de les obres d'urbanització del sector, són a càrrec dels titulars dominicals. 
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6. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

Es fa un informe de sostenibilitat econòmica segons les seves prescripcions on es defineix la 
rendibilitat de l’operació, en el que es justificarà suficiència i adequació del sòl destinat a usos 
productius i es ponderarà en particular l’ impacte de l’actuació sobre les finances públiques afectades 
per la implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o la posada en marxa i la 
prestació dels serveis resultants. 

A) AVALUACIÓ ECONOMICA SEGONS POUM  

DISTRIBUCIÓ DE SUPERFÍCIES 

DISTRIBUCIÓ DEL SÒL: El sòl total de les activitats econòmiques, residencial/despatxos i despatxos 
professionals és de 37.669 m². El sòl total del sector és de 55.560,00m² 

DISTRIBUCIÓ DEL SOSTRE 

Activitats econòmiques 8.532 m² 

Residencial / Despatxos 4.500 m² 

Despatxos professionals 9.000 m² 

Sostre total sector 22.032 m² 

 

DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS LLIURES 

La situació dels terrenys destinats a Espais Lliures s’ha previst d’acord amb les determinacions del POUM. 

Pel càlcul de superfícies mínimes de cessions a més de les previsions del Pla General, en sectors d’ús 
residencial, cal donar compliment a l’article 65.3 TRLUC, que diu que s’han de reservar per a zones 
verdes i espais lliures públics un mínim de 20m² de sòl per cada 100m² de sostre edificable, amb un 
mínim del 10% de la superfície de l’àmbit d’actuació urbanística. 

Tal com estableix l’article 65.5, al estar definits la destinació concreta de cada ús, es poden computar 
independentment. 

Pel càlcul de superfícies mínimes de cessions a més de les previsions del Pla General, en sectors d’ús 
no residencial, cal donar compliment a l’article 65.4 TRLUC, que diu que s’han de reservar per a zones 
verdes i espais lliures públics un mínim del 10% de la superfície de l’àmbit d’actuació urbanística. 

En el POUM vigent no s’estableix una superfície de sòl diferenciada per usos residencials i usos no 
residencials, sinó un total de zones, per lo que, el 10% ja s’ha calculat en el primer apartat del present 
punt. 
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Espais lliures del sistema local del sòl privat destinat a zones: 

- 10% x 55.560 m² sòl = 5.560,00 m² sòl 

- 22.032 m2 sostre x 0,2 = 4.406,40 m2 sòl  

En resum, la superfície mínima d’espais lliures, tant de sistema general com local que ha de preveure 
el Pla Parcial serà de 5.560,00m². 

Amb el present Pla Parcial, partim d’una xarxa viària existent consolidada i una proposta que planteja 
donar-li continuïtat, per lo que es contempla una xarxa addicional atenent a la proposta d’activitats 
econòmiques, respecte al POUM vigent. Segons aquesta ordenació i en base a les directrius que s’han 
estimat oportunes, considerem que la superfície de 6.764m² seria una superfície adient pel seu 
desenvolupament. 

DISTRIBUCIÓ DE SISTEMA VIARI 

El sistema viari mínim que preveu el POUM és de 8.746m² als quals es poden sumar els 500m² 
d’aparcament. Tanmateix, al igual que ens succeeix amb els espais lliures i en base a aquesta proposta 
d’ordenació establerta dins la pla parcial, s’han  previst  11.844m² de xarxa viària.  

DESPESES DE MANTENIMENT DE LES INFRAESTRUCTURES 

Les infraestructures que es projecten al present Pla Parcial del sector SUD-2 “Pla de Cunit 2”, 
segueixen les determinacions de l’Ajuntament de Cunit i de les empreses de serveis afectats i, per tant, 
es considera que el manteniment d’aquestes serà l’habitualment acceptat per aquesta administració. 
S’utilitzen els valors unitaris habituals en gestió del manteniment d’espai públic municipal segons es 
descriuen a continuació. 

Aquest import es justificarà, entre altres, segons la qualitat dels elements d’urbanització, segons els 
paviments i la qualitat adient al seu ús, xarxa d’enllumenat públic en funció dels nivells d’il·luminació i 
el seu consum, els elements de captació d’aigua d’escorrentiu de la xarxa de drenatge  que es 
plantegin i la qualitat dels elements de senyalització. Tot això, es definirà al projecte d’urbanització, ja 
que encara no es té prou definició en el punt del planejament en el que ens trobem. 

Zones verdes i espais lliures 

El cost anual de manteniment de les zones verdes s’estima d’entre 0,50 a 2,80 €/m² de sòl. Aquests 
valors es prenen en funció de costos estimatius ja que en el punt  del planejament que ens trobem 
dependrà molt de la tipologia de zona verda, superfície final, nombre de tipologia d’arbrat, superfície 
de gespa plantada (és el que més manteniment implica). Partim d’un mòdul unitari de 2,00€/m² de sòl 
per poder executar un enjardinament important i suficientment atractiu.  

2,00 €/m² any x 6.764m² = 13.528 €/any 
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Sistema viari: 

El cost anual de manteniment de la xarxa viaria (inclòs enllumenat públic, taxes escombraries, etc...) 
s’estima d’entre 2,10 a 3,50 €/m² de sòl. Partim d’un mòdul unitari de 2,70€/m² de sòl. Al igual que el 
d’enjardinament , dependrà molt de la tipologia d’enllumenat, pavimentació .... 

2,70 €/m² any x 12.542 m² = 33.864,40 €/any 

El impacte global en la hisenda pública, a nivell de despeses de manteniment, és d’uns 47.391,40 € 
anuals. 

Aquestes despeses, donat l’increment de superfície de zones verdes i de xarxa viaria és superior al 
previst  inicialment  pel POUM , però dependrà molt de la definició que es faci al projecte 
d’urbanització futur. 

INGRESSOS MUNICIPALS GENERATS 

INGRESOS ORDINARIS 

1.- Impost sobre bens immobles (IBI) 

Segons l’Ordenança Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de Cunit publicant-se l’edicte 
definitiu en el BOPT núm. 285 de 13 de desembre de 2014, a l’annex 1, article 1 de “Determinació de la 
quota líquida”, estableix els valors segons els tipus de béns immobles. A continuació, s’estima un valor 
mig per: 

 immobles residencials urbans de 3,085 €/m² de sostre i any. Aquest valor s’ha extret amb les 
dades de l’edifici d’habitatge dotacional, propietat de l’Ajuntament de Cunit, el qual disposa de 
40 habitatges distribuïts en 4.161 m²/construïts, el qual l’IBI ha estat de 12.838€/any, donant 
aquest valor promig. 

 Immobles activitats econòmiques de 2,92€/m² de sòl i any. Aquest valor s’ha extret amb les 
dades de l’edifici comercial, actualment destinat a supermercat de Bonpreu, ubicat a la 
parcel·la amb referència cadastral 4818501CF8641N0001QQ amb una superfície de sòl de 
9.492,00m², el qual l’IBI ha estat de 27.753,71€/any, donant aquest valor promig. 

Sostre residencial 4.500m² x 3,085 €/m² = 13.882,50€  

Sostre activitats econòmiques  17.532m², distribuït en 28.317,85m²/sòl x 2,92 €/m²= 82.688,12€ 

Ingressos generats l’impost sobre bens immobles serà de 96.570,62 €. 
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2.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 

Els ingressos potencials de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica s’han calculat tenint en compte 
el parc de vehicles a Cunit l’últim any disponible (2.012) així com l’import mig per vehicle de l’impost 
del mateix any. (Dades extretes de l’Idescat). 

Tenint en compte que la Dimensió Mitjana de la Llar al Camp de Tarragona l’any 2.007 és igual a 2,66 i 
que el SUD-2 estima el nombre de nous habitatges derivats de l’aplicació del Pla Parcial en 90. Val a 
dir, que el POUM vigent, amb una superfície de 4.500m² de sostre residencial i un total de 90 
habitatges, es podrien arribar a desenvolupar habitatges de 50m² construïts màxims, per lo que només 
podrien disposar d’una habitació. Amb aquestes dades, no podem establir com a valor la Dimensió 
Mitjana de la Llar al Camp de Tarragona ja que en aquesta tipologia d’habitatges com a màxim, hi 
poden conviure 2 persones.  

Així dons, establim que el potencial demogràfic màxim del sectors SUD-2 és de 180 nous residents. 

Per establir l’import mig per vehicle, s’ha agafat l’Ordenança Reguladora de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica de Cunit, publicant-se l’edicte definitiu en el BOPT núm. 285 de 13 de desembre de 
2014. En aquesta ordenança, l’article 1 de l’annex, determina la quota líquida; s’agafa el valor de 
143,88€ degut a que la classe de vehicles més comuns és de 12 fins a 15.99 cavalls fiscals. 

INGRESSOS IVTM DERIVATS DEL SUD-2 

Cunit (últimes dades) 2017 

Parc vehicles al municipi 7.122 

Import mig per vehicle (euros/vehicle) 143,88 

Habitants 12.041 

Índex de motorització (vehicles per habitant) 0,516  

 

POUM Habitants Índex de mot. Vehicles Import mig Euros 

Total euros 
potencials 
IVTM 

180 0,516 93 143,88 13.380,84 € 

 

3.- Impost sobre Activitats Econòmiques 

A l’hora d’estimar el ingrés potencial del Impost sobre Activitats Econòmiques, donat que no disposem 
del detall en quant a les diferents activitats i superfícies de cadascuna d’elles, adoptem un valor 
promig de  2,76 €/m². Segons l’experiència del IAE que ha pagat l’any 2018 el supermercat Bonpreu del 
municipi, gestionat per INTER BACACO SL, de 4.275,00€, el qual disposa de 1.550,00m² de superfície 
construïda, es pot definir aquest valor promig. 
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Disposem de 17.532m² de sostre d’activitats econòmiques i despatxos professionals i s’estima un 
ingrés de  48.388,32 €  

El total d’ingressos ordinaris generats pel desenvolupament de la Modificació del POUM del SUD-2 
seran de 158.339,78 €. 

INGRESSOS EXTRAORDINARIS 

1.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

Si tenim en compte l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 
(en endavant ICIO) l’ingrés potencial derivat de l’ICIO s’ha calculat tenint en compte els següents 
paràmetres: 

El tipus impositiu sobre base imposable (Cost d’Execució Material – PEM) se situa en el 4,00%. 

A l’hora de calcular el PEM s’estableix que no formen part de la Base imposable l’IVA, les taxes, preus 
públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la 
construcció, instal·lació o obra, els honoraris de professionals i el benefici del contractista. 

Ingressos Impost sobre construccions, instal·lacions i obres derivats de La Modificación del  POUM 
del sector SUD-2. 

TOTAL INGRESSOS 
I.C.I.O. 

Nº 
hab. 

Sostre/hab Sostre 
total 

P.E.M. B.I. T.I. Total 

Clau Urbanística (m²) (m²) (€/m²) (€) (%) (€) 

Residencial / 
Despatxos 

90 50,00 4.500 785.18 3.533.310,00 4% 141.332,40€ 

Activitats 
econòmiques 

0 0 8.532 847.08 7.277.286,56 4% 291.091,46€ 

Despatxos 
professionals 

0 0 9.000 692.78 6.235.020,00 4% 249.400,80€ 

TOTALS 90  22.032  17.045.616,56 4% 681.824,66€ 

S’estimen uns ingressos potencials de=  17.045.616,56 € x 4%= 681.824,66 € 

2.- Alienació d’inversions 

El ingrés de capital futur vinculat directament al desenvolupament del Pla Parcial del sector SUD-2 es 
fomenta principalment en els potencials ingressos de capital relatius a les alienacions d’inversions 
reals i a les transferències de capital rebudes. 

Com a conseqüència del desenvolupament urbanístic de la Pla Parcial del sector SUD-2, l’Ajuntament 
de Cunit veurà incrementat el seu patrimoni en concepte de la cessió obligatòria i gratuïta del 10% de 
l’aprofitament urbanístic previst. Un cop l’ajuntament rebi aquest patrimoni, s’obra una nova via 
d’ingressos per mitjà de l’alienació d’inversions.  
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Els ingressos potencials derivats d’aquest concepte els calculem a partir dels valors de repercussió 
€/m² de sostre calculats a la zona. Tenint en compte un escenari de recepció dels 10% de 
l’aprofitament en cadascun dels usos urbanístics previstos en el Pla Parcial del sector SUD-2, els 
ingressos de capital potencials sumen un total de 309.730 € 

Ingrés potencial aprofitament urbanístic del POUM del sector SUD-2 

CLAU URBANÍSTICA Nº 
hab 

Sostre 
total 

Cessió 10% sostre 
(m²) 

Valor sòl 
(€/m²sostre) 

TOTAL (€) 

Residencial 90 4.500 450 224.12 100.854 

Activitats 
econòmiques 

 8.532 853,2 119.14 101.650,248 

Despatxos 
professionals 

 9.000 900 119.14 107.226 

TOTALS 90 22.032 2.203,20  309.730 € 

Els possibles destins per a l’alienació d’aquest patrimoni quedaran vinculats als que permeti el marc 
legal referent al Patrimoni Públic del Sòl i Habitatge, permetent poder destinar aquests ingressos a 
finalitats concretes (construcció d’habitatge protegit, millora de la qualitat de vida dels ciutadans i 
altres finalitats que determinin les lleis). 

El total d’ingresos  extraordinari generats pel desenvolupament del POUM  seran de  991.554,66 €. 

INGRESSOS I DESPESES PERIÒDIQUES (anualment) POUM 

DESPESES MANTENIMENT -47.391,40 € 

INGRESSOS ORDINARIS 158.339,78 € 

TOTAL 110.948,38 € 

BALANÇ ANUAL 110.948,38 € 
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B) AVALUACIÓ ECONOMICA SEGONS PLA PARCIAL 

DISTRIBUCIÓ DE SUPERFÍCIES 

DISTRIBUCIÓ DEL SÒL: El sòl total de les activitats econòmiques i residencial és de 28.859 m². El sòl 
total del sector és de 55.560,00 m². 

DISTRIBUCIÓ DEL SOSTRE 

Activitats econòmiques 14.602 m² 

Residencial 7.430 m² 

Sostre total sector 22.032 m² 

 

DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS LLIURES 

La situació dels terrenys destinats a Espais Lliures s’ha previst d’acord amb les determinacions del Pla 
General. 

Espais lliures del sistema local ús residencial: 

La situació dels terrenys destinats a Espais Lliures s’ha previst d’acord amb les determinacions que 
planteja la modificació puntual del POUM del sector SUD-2. 

Tal com estableix l’article 65.5, al estar definits la destinació concreta de cada ús, es poden computar 
independentment. 

Pel càlcul de superfícies mínimes de cessions a més de les previsions del Pla General, en sectors d’ús 
residencial, cal donar compliment a l’article 65.3 del DL DL 1/2010 de 3 d’agost, modificat per la llei 
3/2012 de 22 de febrer de modificació del Text Refós de la Llei d’urbanisme, que diu que s’han de 
reservar per a zones verdes i espais lliures públics un mínim de 20m² de sòl per cada 100m² de sostre 
edificable, amb un mínim del 10% de la superfície de l’àmbit d’actuació urbanística. 

- 10% x 55.560 m² sòl = 5.560,00 m² sòl 

- 22.032 m2 sostre x 0,2 = 4.406,40 m2 sòl  

Tot i això, en base a la proposta d’ordenació pel sector en aquest Pla Parcial i donada una xarxa viària 
existent consolidada a la que cal donar continuïtat, s’ha contemplat una xarxa addicional a la 
plantejada pel present POUM, atenent a la proposta d’activitats econòmiques. Segons aquesta 
proposta d’ordenació i en base a les directrius que s’han estimat oportunes, considerem que la 
superfície de 6.822m² seria una superfície adient pel seu desenvolupament. 

 



         
 

PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-2 “PLA DE CUNIT 2” 
 42 

DISTRIBUCIÓ DE SISTEMA VIARI 

En el Pla Parcial del sector SUD-2 s’han previst  13.133m² de xarxa viària.  

DESPESES DE MANTENIMENT DE LES INFRAESTRUCTURES 

Les infraestructures que es projecten en el present Pla Parcial del sector SUD-2 “Pla de Cunit 2”, 
segueixen les determinacions de l’Ajuntament de Cunit i de les empreses de serveis afectats i, per tant, 
es considera que el manteniment d’aquestes serà l’habitualment acceptat per aquesta administració. 
S’utilitzen els valors unitaris habituals en gestió del manteniment d’espai públic municipal segons es 
descriuen a continuació. 

Aquest import es justificarà, entre altres, segons la qualitat dels elements d’urbanització, segons els 
paviments i la qualitat adient al seu ús, xarxa d’enllumenat públic en funció dels nivells d’il·luminació i 
el seu consum, els elements de captació d’aigua d’escorrentiu de la xarxa de drenatge que es plantegin 
i la qualitat dels elements de senyalització. Tot això, es definirà al projecte d’urbanització, ja que 
encara no es té prou definició en el punt del planejament en el que ens trobem. 

Zones verdes i espais lliures 

El cost anual de manteniment de les zones verdes s’estima d’entre 0,50 a 2,80 €/m² de sòl. Partim d’un 
mòdul unitari de 2,00€/m² de sòl. 

2,00 €/m² any x 6.822m² = 13.644€/any 

Sistema viari: 

El cost anual de manteniment de la xarxa viaria (inclòs enllumenat públic, taxes escombraries, etc...) 
s’estima d’entre 2,10 a 3,50 €/m² de sòl. Partim d’un mòdul unitari de 2,70€/m² de sòl. 

2,70 €/m² any x 14.405 m² = 38.893,50 €/any 

El impacte global en la hisenda pública, a nivell de despeses de manteniment, és d’uns 52.537,50€ 
anuals. 

INGRESSOS MUNICIPALS GENERATS 

INGRESOS ORDINARIS 

1.- Impost sobre bens immobles (IBI) 

Segons l’Ordenança Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de Cunit publicant-se l’edicte 
definitiu en el BOPT núm. 285 de 13 de desembre de 2014, a l’annex 1, article 1 de “Determinació de la 
quota líquida”, estableix els valors segons els tipus de béns immobles. A continuació, s’estima un valor 
mig per: 

 immobles residencials urbans de 3,085 €/m² de sostre i any. Aquest valor s’ha extret amb les 
dades de l’edifici d’habitatge dotacional, propietat de l’Ajuntament de Cunit, el qual disposa de 



         
 

PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-2 “PLA DE CUNIT 2” 
 43 

40 habitatges distribuïts en 4.161 m²/construïts, el qual l’IBI ha estat de 12.838€/any, donant 
aquest valor promig. 

 Immobles activitats econòmiques de 2,92€/m² de sòl i any. Aquest valor s’ha extret amb les 
dades de l’edifici comercial, actualment destinat a supermercat de Bonpreu, ubicat a la 
parcel·la amb referència cadastral 4818501CF8641N0001QQ amb una superfície de sòl de 
9.492,00m², el qual l’IBI ha estat de 27.753,71€/any, donant aquest valor promig. 

Sostre residencial  7.430m² x 3,085 €/m² = 22.921,55€  

Sostre activitats econòmiques  14.602m², distribuït en 26.813 m²/sòl x 2,92 €/m²= 78.293,96€ 

Ingressos generats l ’impost sobre bens immobles serà de 101.215,51 €. 

2.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 

Els ingressos potencials de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica s’han calculat tenint en compte 
el parc de vehicles a Cunit l’últim any disponible (2.012) així com l’import mig per vehicle de l’impost 
del mateix any. (Dades extretes de l’Idescat). 

Tenint en compte que la Dimensió Mitjana de la Llar al Camp de Tarragona l’any 2.007 és igual a 2,66 i 
que el SUD-2 estima el nombre de nous habitatges derivats de l’aplicació del Pla Parcial en 90. Val a 
dir, que la modificació puntual del POUM del sector SUD-2, planteja una superfície de 7.430m² de 
sostre residencial i un total de 90 habitatges, es podrien arribar a desenvolupar habitatges de 80m² 
construïts màxims, per lo que es podria disposar de tres dormitoris. Amb aquestes dades, no podem 
establir com a valor la Dimensió Mitjana de la Llar al Camp de Tarragona ja que en aquesta tipologia 
d’habitatges com a màxim, hi poden conviure 4 persones.  

Així dons, establim que el potencial demogràfic màxim del sectors SUD-2 és de 360 nous residents. 

Per establir l’import mig per vehicle, s’ha agafat l’Ordenança Reguladora de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica de Cunit, publicant-se l’edicte definitiu en el BOPT núm. 285 de 13 de desembre de 
2014. En aquesta ordenança, l’article 1 de l’annex, determina la quota líquida, amb la qual s’agafa el 
valor de 143,88€, degut a que la classe de vehicles més comuns és de 12 fins a 15.99 cavalls fiscals. 

INGRESSOS IVTM DERIVATS DEL SUD-2 

Cunit (últimes dades) 2017 

Parc vehicles al municipi 7.122 

Import mig per vehicle (euros/vehicle) 143,88 

Habitants 12.041 

Índex de motorització (vehicles per habitant) 0,516  
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PLA   PARCIAL Habitants Índex de mot. Vehicles Import mig Euros 

Total euros 
potencials  IVTM 

360 0,516 186 143,88 26.761,68 € 

3.- Impost sobre Activitats Econòmiques 

A l’hora d’estimar el ingrés potencial del Impost sobre Activitats Econòmiques, donat que no disposem 
del detall en quant a les diferents activitats i superfícies de cadascuna d’elles, adoptem un valor 
promig de  2,76 €/m². Segons l’experiència del IAE que ha pagat l’any 2018 el supermercat Bonpreu del 
municipi, gestionat per INTER BACACO SL, de 4.275,00€, el qual disposa de 1.550,00m² de superfície 
construïda, es pot definir aquest valor promig. 

Disposem de 14.602m² de sostre d’activitats econòmiques i despatxos professionals i s’estima un 
ingrés de  40.301,52 €  

El total d’ingressos ordinaris generats pel desenvolupament del PLA PARCIAL del SUD-2 seran de 
89.110,24€. 

INGRESSOS EXTRAORDINARIS 

1.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

Si tenim en compte l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 
(en endavant ICIO) l’ingrés potencial derivat de l’ICIO s’ha calculat tenint en compte els següents 
paràmetres: 

El tipus impositiu sobre base imposable (Cost d’Execució Material – PEM) se situa en el 4,00%. 

A l’hora de calcular el PEM s’estableix que no formen part de la Base imposable l’IVA, les taxes, preus 
públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la 
construcció, instal·lació o obra, els honoraris de professionals i el benefici del contractista. 

Ingressos Impost sobre construccions, instal·lacions i obres derivats del PLA PARCIAL del sector SUD2 

TOTAL 
INGRESSOS 
I.C.I.O. 

Nº 
hab. 

Sostre/hab Sostre 
total 

P.E.M. B.I. T.I. Total 

Clau Urbanística (m²) (m²) (€/m²) (€) (%) (€) 

Residencial  90 80,00 7.430 785.18 5.833.887,40 4% 233.355,50€ 

Activitats 
econòmiques 

0 0 14.602 847.08 12.369.062,16 4% 494.762,49€ 

TOTALS 90  22.032  18.202.949,56  728.117,98€ 

S’estimen uns ingressos potencials de  728.117,98 € 
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2.- Alienació d’inversions 

L’Ingrés de capital futur vinculat directament al desenvolupament de la Modificació puntual del POUM 
del sector SUD-2 es fomenta principalment en els potencials ingressos de capital relatius a les 
alienacions d’inversions reals i a les transferències de capital rebudes. 

Com a conseqüència del desenvolupament urbanístic del Pla PARCIAL del sector SUD-2, l’Ajuntament 
de Cunit veurà incrementat el seu patrimoni en concepte de la cessió obligatòria i gratuïta del 10% de 
l’aprofitament urbanístic previst.  

Segons la Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010 del 3 d’agost, en la disposició transitòria tercera punt 2, s’estableix que el 
percentatge de cessió de sòl amb aprofitament del 15% que estableix l’article 45.1 del text refós de la 
Llei d’urbanisme en la redacció de la llei present i, en conseqüència, el percentatge d’aprofitament 
urbanístic de l’article 40.2 del text refós de la Llei d’urbanisme, són aplicables als sòls urbanitzables 
que assoleixin aquesta classificació mitjançant els instruments de planejament urbanístic general a 
llurs revisions modificacions que s’aprovin inicialment a partir de l’entrada en vigor de la llei present. 
Les modificacions dels instruments de planejament general aprovats definitivament de conformitat 
amb la normativa anterior que s’aprovin inicialment a partir de l’entrada en vigor de la llei present i 
que comportin un increment del sostre edificable del sector de sòl urbanitzable han d’establir el 
percentatge de cessió del 15% de l’immoble de l’aprofitament urbanístic, a part de la cessió ordinària 
que corresponia al sector. En l’article 99 de la mateixa Llei, s’estableix el percentatge de cessió serà del 
15% si la modificació de planejament general comporta un increment de sostre edificable. 

En la modificació proposada només es canvia la classificació de sòl aprovada abans de l’entrada en 
vigor de la llei esmentada i no s’incrementa els sostre edificable, per tant, la cessió obligatòria i 
gratuïta serà del 10% de l’aprofitament urbanístic previst. 

Un cop l’ajuntament rebi aquest patrimoni, s’obra una nova via d’ingressos per mitjà de l’alienació 
d’inversions. 

Els ingressos potencials derivats d’aquest concepte els calculem a partir dels valors de repercussió 
€/m² de sostre calculats a la zona. Tenint en compte un escenari de recepció dels 10% de 
l’aprofitament en cadascun dels usos urbanístics previstos en la Modificació puntual del POUM del 
sector SUD-2, els ingressos de capital potencials sumen un total de 340.489,39 € 

Ingrés potencial aprofitament urbanístic del PLA PARCIAL del sector SUD-2 és de 340.489,39 € 

CLAU URBANÍSTICA Nº 
hab 

Sostre total Cessió 10% 
sostre (m²) 

Valor sòl    
(€/m²sostre) 

TOTAL (€) 

Residencial 90 7430 743 224.12 166.521,16 

Activitats econòmiques  14.602 1460.20 119,14 173.968,23 

TOTALS 90 22.032 2.203,20  340.489,39 € 
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Els possibles destins per a l’alienació d’aquest patrimoni quedaran vinculats als que permeti el marc 
legal referent al Patrimoni Públic del Sòl i Habitatge, permetent poder destinar aquests ingressos a 
finalitats concretes (construcció d’habitatge protegit, millora de la qualitat de vida dels ciutadans i 
altres finalitats que determinin les lleis). 

El total d’ingresos  extraordinari generats pel desenvolupament del PLA PARCIAL seran de 43.721,06 € 

INGRESSOS I DESPESES PERIÒDIQUES (anualment) PLA PARCIAL 

DESPESES MANTENIMENT - 52.537,50€ 

INGRESSOS ORDINARIS 168.278,71 € 

TOTAL 115.741,21 € 

BALANÇ ANUAL 115.741,21 € 

 

C) COMPARATIVA AVALUACIÓ ECONOMICA 

BALANÇ ANUAL 

INGRESSOS I DESPESES PERIÒDIQUES (anualment) POUM PLA PARCIAL 

INGRÉS IBI – Impost béns immobles 96.570,62 101.215,51  

INGRÉS IVTM – Impost vehicles tracció mecànica 13.380,84 26.761,68 

INGRÉS IAE – Impost sobre activitats econòmiques 48.388,32 40.301,52 

DESPESA MANTENIMENT ESPAIS LLIURES 13.528 13.644 

DESPESA MANTENIMENT XARXA VIÀRIA 33.863.4  38.893,50  

TOTAL 110.948,38€ 115.741,21€ 

BALANÇ 110.948,38€ 115.741,21€ 

Val a dir, que la Modificació puntual del POUM del sector SUD-2 “Pla de Cunit 2”, planteja la 
materialització del cànon anual equivalent al 10% dels beneficis nets de l’empresa o empreses 
explotadors com un increment del sostre residencial destinat a habitatge de protecció pública en 
règim general. Es considera que al materialitzar-se aquest cànon en ple domini i com a cessió 
directa, i no fer-ho com un ingrés anual, no és objecte de la comparativa del balanç anual entre el 
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POUM actual i el PLA PARCIAL plantejat. 

Els ingressos municipals anuals obtinguts són lleugerament superiors (4.792,83€) a les despeses 
associades al manteniment dels serveis i infraestructures que ocasiona el desenvolupament i 
execució d’aquest PLA PARCIAL del sector SUD-2 i, per tant, es pot concloure que EL PLA PARCIAL 
del sector SUD-2 “Pla de Cunit 2” és econòmicament sostenible i més favorable que en el pla 
vigent. 

INGRESSOS EXTRAORDINARIS 

INGRESSOS PUNTUALS POUM PLA PARCIAL 

INGRÉS Impost d’obres 681.824,66 € 728.117,98 € 

INGRÉS 10% aprofitament urbanístic 309.730,25 € 340.489,39 € 

TOTAL 991.554,91 € 1.068.607,37 € 

BALANÇ 991.554,91 € 1.068.607,37 € 

 

Els ingressos extraordinaris també són superiors en el PLA PARCIAL (77.052,46€), per tant, la 
repercussió d’aquest nou sector en la hisenda municipal és favorable. . 
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7. NORMATIVA URBANÍSTICA 

Capítol I.- DISPOSICIONS DE CÀRACTER GENERAL 

Article 1. Objecte i àmbit territorial 

Article 2. Contingut 

Article 3. Interpretació 

Capítol II. – REGULACIÓ DELS SISTEMES 

Article 4. Delimitació dels sòls destinats a sistemes 

Article 5. Sistemes urbanístics 

Article 6. Sistema d’equipaments: condicions d’ordenació i ús 

Article 7. Sistema d’espais lliures públics: condicions d’ordenació i ús 

Capítol III.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

Article 8. Sistemes d’ordenació de l’edificació 

Article 9. Paràmetres d’ordenació 

Article 10. Mesures de foment de l’edificació sostenible i altres 

Capítol IV.- REGULACIÓ DETALLADA DE LES ZONES 

Article 11. Zones 

ZONA RESIDENCIAL 

Article 12. Definició 

Article 13. Condicions de la parcel·la 

Article 14. Condicions d’edificació 

Article 15. Alçada reguladora i nombre màxim de plantes 

Article 16. Sostre i nombre màxim d’habitatges 

Article 17. Condicions d’ús 

Article 18. Reserva de places d’aparcament 

ZONA D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Article 19. Definició 

Article 20. Condicions de parcel·la 
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Article 21. Condicions d’edificació 

Article 22. Alçada reguladora i nombre màxim de plantes 

Article 23. Sostre màxim 

Article 24. Condicions d’ús 

Article 25. Reserva de places d’aparcament 

ZONA HOTELERA 

Article 26. Definició 

Article 27. Condicions de parcel·la 

Article 28. Condicions d’edificació 

Article 29. Alçada reguladora i nombre màxim de plantes 

Article 30. Sostre màxim 

Article 31. Condicions d’ús 

Article 32. Reserva de places d’aparcament 

Capítol V.- GESTIÓ URBANÍSTICA 

Article 33. Sistema d’actuació i polígon d’actuació 

Article 34. Projecte de reparcel·lació  
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Capítol I.- DISPOSICIONS DE CÀRACTER GENERAL 

Article 1. Objecte i àmbit territorial 

L’objecte d’aquest Pla parcial urbanístic és l’ordenació de l’àmbit del sector SUD 2 “Pla de Cunit” de 
conformitat amb el POUM de Cunit, la MPOUM en tràmit i el que disposa l’actual legislació 
urbanística. 

Per tot allò que no es determina en aquestes normes s’estarà a les disposicions contingudes a les 
Normes Urbanístiques del POUM de Cunit. 

Article 2. Contingut 

La documentació de què consta aquest Pla s’ajusta a allò que disposen els articles 65,66 i 102 del 
TRLU, 84 a 89 RPU i 16 del POUM de Cunit. Està integrada pels següents documents: 

o Memòria informativa 

o Memòria d’ordenació urbanística 

o Infraestructures i serveis 

o Gestió del Pla Parcial Urbanístic 

o Estudi econòmic i financer 

o Informe de sostenibilitat econòmica 

o Normativa urbanística 

o Estudi de la mobilitat sostenible 

o Annexos: 

- Annex 01. Valoració dels drets urbanístics en el sòl urbanitzable delimitat 

- Annex 02. Estudi d’avaluació de mobilitat sostenible 

- Annex 03. Estudi hidrològic 

- Annex 04. Informe ambiental 

- Annex 05. Estudi impacte acústic Pla Parcial SUD2 – Cunit 

- Annex 06. Plànols de companyies 

- Annex 07. Escriptura de la propietat 
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o 1. PLÀNOLS D'INFORMACIÓ 

-  01 Situació 
-  02 Topogràfic 
-  03 Ortofoto 
-  04 PGO 
-  05 Estructura propietat 
-  06 Serveis afectats 
-  07 Afeccions 
-  08 Cadastre 
-  09 Geomorfològic i d’àrees de riscos geològics i naturals 
- 10 Contaminació de sòls i d’àmbits i elements ambientals amb valors a preservar 
- 11 Usos del sòl i del subsòl, amb indicació d’edificacions, infraestructures i  

vegetació existents. 
o 2. PLÀNOLS D'ORDENACIÓ 

-  01 Zonificació 
-  02 Estructura urbanística 
-  03 Parcel·lari 
-  04 Polígon d’actuació 
-  05 Pla d’etapes  
-  06 Pavimentació 
-  07 Viari i circulació 
-  08 Seccions 
-  09 Seccions 
-  10 Perfils transversals 
-  11 Perfils transversals  
-  12 Xarxa BT, MT i AT 
-  13 Xarxa de gas 
-  14 Xarxa d’aigua, reg i hidrants 
-  15 Xarxa de pluvials i clavegueram 
-  16 Xarxa de telecomunicacions 
-  17 Xarxa d’enllumenat 
-  18 Recollida de residus 
-   19 Mapa de protecció civil - Hidrològic 
-  20 Vistes - renders 

 

Article 3. Interpretació 

En la interpretació dels plànols d’ordenació tindran preferència aquells que siguin d’escala més 
precisa. Pel que fa a possibles contradiccions entre els diferents documents d’aquest PPU, pel que fa 
a les quantificacions de sòl i aprofitament urbanístic, prevaldran les que consten als corresponents 
quadres. 
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La rasant i la distribució interior de l’espai viari tenen caràcter indicatiu, podent-se precisar a través 
del corresponent projecte d’urbanització que podrà variar la solució disposada en aquest PPU en 
ordre a criteris d’idoneïtat funcional.  

Capítol II.- REGULACIÓ DELS SISTEMES 

Article 4. Delimitació dels sòls destinats a sistemes 

En el plànol d’ordenació  O.1.- Zonificació es delimiten els sòls destinats a sistemes, respectant els 
criteris definits pel POUM. Així mateix, les superfícies de les reserves de sòl són superiors a les 
mínimes determinades al POUM i a la MPOUM pel sector. 

Article 5. Sistemes urbanístics 

El PPU defineix els següents sistemes urbanístics: 

- A1-viari 

- A2-aparcament 

- B3/B4/B5- equipament  sanitari-administratiu-serveis 

- Espais lliures: 

o C2 – parc urbà 

o C4 – altres espais lliures 

Article 6. Sistema d’equipaments: condicions d’ordenació i d’ús 

No es determina l’ús concret del sòl d’equipaments del sector. L’Ajuntament en el seu moment i 
mitjançant un pla especial determinarà l’ús entre els usos admesos següents: 

- Sanitari - assistencial 

- Administratiu 

- Serveis 

L’ordenació dels equipaments seguirà les següents determinacions: 

- S’adequarà a les característiques de l’edificació de la zona i a les necessitats funcionals de 
l’equipament de que es tracti. 

- S’adequarà al paisatge, a les condicions ambientals, que caldrà respectar, i a la integració en 
l’entorn. 

- És obligatòria la reserva de les places d’aparcament previstes en el Títol VIII de les normes 
urbanístiques del POUM. 
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Article 7. Sistema d’espais lliures públics: condicions d’ordenació i ús 

El sistema d’espais lliures està integrat per dues claus: 

- C2 que compren la naturalesa de parc urbà. 

- C4 que compren la naturalesa d’altres espais lliures.  

L’ús propi dels parcs urbans és el de lleure, i s’admeten aquells usos i activitats que estiguin 
absolutament vinculats amb funcions d’esbarjo, lleure i repòs dels ciutadans.  

Serà d’aplicació el que determina l’article 108 de les Normes Urbanístiques del POUM. Així mateix, el 
subsòl d’aquests espais no és edificable. 

L’ordenació interior dels espais lliures es definirà amb més precisió en el corresponent projecte 
d’urbanització. 

Capítol III.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

Article 8. Sistemes d’ordenació de l’edificació 

En l’àmbit del PPU s’estableix un únic sistema d’ordenació de l’edificació: edificació segons 
Ordenació Volumètrica, on les edificacions es disposen dins de les parcel·les, respectant el gàlib 
màxim i les alineacions obligatòries establertes en el plànol d’ordenació O.2.- Ordenació de 
l’edificació  i pel sostre màxim edificable, el nombre de plantes i l’alçada reguladora. 

S’han tingut en compte les següents determinacions: 

a) Sistema Ferroviari 

Atenent que la banda sud del sector limita amb aquest sistema és d’aplicació l’establert en la 
llei 38/2015, de 20 de setembre del Sector Ferroviari (LSF) i normativa que la desenvolupa en 
matèria de limitacions a la propietat i l’establert en la normativa del vigent POUM en el tram 
dels articles 86 al 92. 

Respecte a la protecció del sistema ferroviari atès que el sistema general ferroviari és limítrof 
al SUD 2 i es troba fora del sector, serà d’aplicació. 

Pel que fa a la memòria i normes urbanístiques: 

Es defineixen les limitacions a la propietat de la zona de Domini Públic Ferroviari, la Zona de 
Protecció i la Línia Límit d’Edificació, d’acord amb la legislació sectorial ferroviària vigent 
(LSF). Caldrà sol·licitar autorització prèvia a ADIF, aquelles actuacions d’obres que es trobin 
situades en dites zones. 

Pel que fa als plànols d’ordenació: 

Es representa el Sistema General Ferroviari, composat per la plataforma de la línia fèrria, fins 
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l’aresta exterior de l’explanació. Limitació de propietat. 

Pel que fa a la situació acústica, sorolls i vibracions: 

Qualsevol obra que es porti a terme en la zona de protecció i que tingui per finalitat 
salvaguardar paisatges o construccions o limitar el soroll que provoca el trànsit per les línies 
ferroviàries, seran costejades per promotors de les mateixes. 

S’adjunta annex d’estudi d’impacte acústic. 

b) Sistema Viari C-31: 

En les zones de protecció de la carretera C-31, cal respectar les limitacions d’usos establertes 
al títol IV del Text refós de la Llei de carreteres. En aquest sentit, la línia d’edificació s’ubica a 
25 metres respecte l’aresta exterior de la calçada central de la carretera i dins de la zona de 
servitud, franja de 8 metres des de l’aresta exterior de l’esplanació de la carretera, no es 
poden autoritzar aparcaments. 

Els accessos dels aparcaments vinculats a les activitats comercials se situaran en posicions 
allunyades entre si i de les connexions amb la carretera, de manera que s’eviti la creació de 
punts conflictius en la circulació. Alhora, s’haurà d’atorgar en tot moment la prioritat als 
fluxos d’entrada a l’aparcament i garantir que no es produeixin punts conflictius de circulació 
que provoquin retencions que puguin afectar la xarxa viària. 

Pel que fa als usos, no es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol 
altre residu que afecti a la seguretat viària en les zones adjacents a la carretera C-31. 

En el cas de produir-se contaminació acústica o enlluernament a la carretera C-31, el 
promotor del sector haurà d’executar, a càrrec seu, les mesures de protecció pertinents. 

c) Protecció del Patrimoni Arqueològic: 

Tota afectació de subsòl en el desenvolupament i execució del sector es farà sota control 
arqueològic. En el cas d’aparició de restes arqueològiques, caldrà informar al Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia per tal que se n’estableixin les mesures a aplicar per 
salvaguardar-ne els seus valors culturals. 

d) Protecció contra riscos: 

Es preveuen mesures que garanteixen l’autoprotecció i la seguretat de la població. 

No es permet, sobre la part del sector que quedi efectivament afectada per zones inundables 
i/o potencialment inundables, la construcció de baixos, garatges ni zones en general a cotes 
inferiors a la del carrer i es garantirà com a mínim dues vies d’evacuació independents en els 
elements nous urbans unitaris previstos d’acord amb allò establert al punt 5.2.2 de l’Annex C 
de la IRP/971/2010. 

En cas d’edificis amb usos industrials, es recomana seguir aquestes mesures, i pel que fa a les 
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noves infraestructures previstes, aquestes han de preveure en el seu disseny que poden 
suportar els efectes de les inundacions sense patir danys estructurals greus. 

e) Polítiques de sòl i habitatge: 

La totalitat del sostre residencial es destinarà a polítiques de sòl i habitatge preferentment 
de protecció pública d’acord amb la justificació de l’interès públic de la proposta continguda 
a la memòria. 

Article 9.- Paràmetres d’ordenació 

9.1. Alçada reguladora màxima 

L’alçada reguladora màxima es determinarà a partir de la cota de referència d’acord amb el plànol 
d’ordenació O.2.- Ordenació de l’edificació i plànols de perfils i seccions on es fixa el punt d'aplicació 
sempre referit a la rasant del carrer ( punt mig de parcel·la ). La planta baixa podrà situar-se amb una 
variació de més / menys 1 metre respecte el terreny exterior definitiu. La planta el paviment de la 
qual estigui més de 1m per damunt d’aquest nivell, tindrà la consideració de planta pis. S’exceptuen 
del compliment de l’alçada màxima de 1m per damunt del terreny exterior definitiu, les plantes 
baixes que tinguin molls de càrrega i descàrrega d’acord amb el que preveu l’article 21. 

Per la resta de consideracions es tindrà en compte allò establert a l'art 126 del text Refós del Pla d' 
Ordenació Urbanística Municipal de Cunit  

Es permetran els elements publicitaris aïllats tipus monòlit amb una alçada màxima de 12 m no 
computant a efectes de sostre edificable. Respectaran la distància mínima de dos metres a límits de 
parcel·la. 

Per damunt de l’alçada reguladora màxima es permetran els següents elements constructius: 

- La coberta terminal de l’edifici, de pendent inferior 30%, i l’arrencada de la qual se situï sobre 
unes línies horitzontals situades als plans de façana anterior i posterior de l’edifici, a una 
alçada no superior a la del darrer forjat i el vol màxim determinat per la sortida de l’aleró, 
que en cap cas no excedirà de 0.45m. Els espais sota coberta resultants no seran habitables, 
no s’admeten escales d’accés a aquests espais.  

- Les cambres d’aire i elements de coberta, en casos que hi hagi terrat o coberta plana, amb 
una alçada total màxima 0.60m. 

- Les baranes dels terrats, i els elements de separació entre veïns amb una alçada màxima de 
2m. 

- Els elements decoratius de les façanes. 

- Els badalots d’ascensor, retirats un mínim de 3m. De les façanes. 

- Els elements tècnics de les instal·lacions definits en el punt següent. Les seves dimensions 
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seran les adequades als requeriments tècnics de cada instal·lació. 

- Les escales d’accés al terrat, que es poden situar al pla de façana de l’edifici si les seves 
dimensions es redueixen a les mínimes necessàries per garantir la seva funcionalitat. 

- El volum dels elements tècnics de les instal·lacions, dels ascensors, dels elements decoratius 
de les façanes i de les escales d’accés al terrat, ha d’estar integrat en la composició 
arquitectònica conjunta de l’edifici, i reflectit en tots els documents gràfics del projecte. 
Hauran de ser acabats amb materials i colors del nivell de qualitat d’una façana a carrer.   

9.2. Elements tècnics 

Els elements tècnics de les instal·lacions són aquelles parts integrants dels serveis de l’edifici de 
caràcter comú, com filtres d’aire, dipòsits de reserva d’aigua o de refrigeració, acumuladors, 
conductes de ventilació o d’aigua, de refrigeració o de fums, claraboies, antenes de telecomunicació, 
de ràdio i televisió, maquinària d’ascensor, espais per a recorreguts extra dels ascensors i per a accés 
al terrat o coberta, estenedors oberts, xemeneies, parallamps, maquinària d’aire condicionat, 
instal·lacions per la captació d’energia solar i fotovoltaica, i d’altres equivalents, que no suposin parts 
de l’edifici que es puguin comercialitzar independentment. 

Els elements tècnics que es situïn a les cobertes dels edificis s’hauran de protegir de les vistes des 
dels espais públics amb elements de protecció visual tipus lames, reixes o vegetals. 

9.3. Gàlib d’edificació 

És l’envoltant màxima en la que ha d’inscriure’s el volum principal de l’edificació. 

El gàlib màxim de l’edificació és el definit en el plànol d’ordenació  O.2.- Ordenació de l’edificació. 

9.4. Alineació obligatòria 

Són les alineacions en les que obligatòriament han de situar-se els plans de les façanes dels edificis. 
S’assenyalen gràficament en el plànol d’ordenació  O.2.- Ordenació de l’edificació. Una superfície 
inferior al 50% del total de la façana, serà alineació opcional . 

9.5. Sostre màxim edificable i ocupació 

És la superfície màxima de sostre edificable expressada en metres quadrats, que es defineix als 
quadre de regulació detallada de les zones, per a cada parcel·la edificable de l’àmbit d’aquest PPU.  

No computen com a sostre edificable els metres edificats sota rasant per sota de la planta establerta 
com a baixa ni els elements tècnics de les instal·lacions per sobre de l’alçada reguladora màxima. 

Així mateix no computaran els volums edificats de les estacions transformadores necessàries per 
donar servei als diferents edificis. 
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Tampoc computaran com a sostre edificable les marquesines obertes en zones d'aparcament, tant 
per vehicles com per serveis del sostre comercial ni les piscines o equipaments  descoberts. 

Les ocupacions màximes estan definides al plànol d’ordenació O.2 d'Ordenació de l'edificació. 

9.6. Cossos sortints 

Són cossos sortints aquells que sobrepassen de la línia de façana, de l’alineació interior, o espai lliure 
a l’interior d’illa, i tenen caràcter d’habitables o ocupables, estiguin tancats, semitancats o oberts. 

- Tancats: Els miradors, les tribunes i altres similars amb tots els costats amb tancaments. 

- Semitancats: Tancat totalment algun dels cantons laterals amb tancaments opacs, com són 
les galeries i similars, que reuneixen aquestes característiques. Els elements separadors de 
les terrasses entre entitats veïnes no tenen la consideració de tancament lateral als efectes 
de la definició de cossos semitancats. 

- Oberts: Els balcons. 

Els cossos sortints oberts fins a dos metres de vol no computaran a efectes de edificabilitat.  Els 
tancats o semitancats a partir de planta primera computaran a efectes d'edificabilitat i no depassaran 
més de dos metres les alineacions obligatòries de planta baixa. No podran volar sobre espai públic en 
cap cas tret de les edificacions d'ús residencial. 

Estan prohibits els cossos sortints a la planta baixa. 

Els cossos sortints podran sobrepassar els gàlibs màxims d’edificació i les alineacions obligatòries. 

9.7. Elements sortints 

Són elements sortints de caràcter no fix (rètols, banderes, veles, plafons, elements publicitaris i altres 
similars) vindran regulats per les ordenances municipals. 

El vol dels elements sortints es limitarà a tot el disposat pels cossos sortints amb la particularitat 
següent: S’admeten tots els tipus d’elements sortints a la planta baixa, volant sobre l’espai privat de 
les parcel·les, sempre que cap dels seus punts es trobi a una alçada inferior 2.20m per damunt del 
terreny exterior modificat. 

9.8. Tanques 

Les tanques es regularan per allò disposat a l'art 132 del text Refós del Pla d' Ordenació Urbanística 
Municipal de Cunit. 

9.9.  Paràmetres generals 

Tot allò no regulat en aquesta normativa es regirà pel Text Refós del Pla d' Ordenació Urbanística 
Municipal de Cunit. 
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9.10. Construccions i elements auxiliars 

S’admeten els elements auxiliars propis de l’ús principal, com poden ser les piscines, les pèrgoles, 
marquesines, els elements tècnics de les instal·lacions, els accessos a les plantes soterrani, etc. Els 
elements que no constitueixin un volum tancat o, en cas que ho siguin, no poden albergar més espai 
que l’estrictament necessari per donar cabuda a la maquinària que continguin, més l’espai pel seu 
manteniment.  

Article 10. Mesures de foment de l’edificació sostenible i altres 

Són d’aplicació en l’àmbit d’aquest Pla Parcial les mesures contemplades als apartats b) i c) de 
l’Annex II de les normes urbanístiques del POUM relatives a l’aprofitament dels recursos com són el 
reciclat de les aigües i l’energia solar, i la protecció solar i inèrcia tèrmica a les façanes, parets 
mitgeres, sostres, obertures i antenes. També caldrà tenir en compte els possibles impactes 
ambientals descrits al capítol 11.1.8 de l’Informe Ambiental incorporat com annex al present Pla 
Parcial, relatius a la ocupació i consum del sòl i efectes derivats, paisatge, serveis i consum, 
contaminació, mobilitat i impacte sobre la població-qualitat de vida. 

D’altra banda, amb l’objectiu d’impulsar i fomentar l’edificació sostenible, així com d’afavorir un 
entorn urbà de qualitat, s’estableixen les següents determinacions: 

- La disposició de les edificacions farà possible la ventilació creuada i l’asolellament 
directe durant 2 hores diàries al solstici d’hivern. 

- Els edificis es dotaran d’instal·lacions que permetin i facilitin l’ús d’energies 
alternatives (energia solar i reutilització de l’aigua). 

- A les façanes s’utilitzaran colors integrats en l’entorn. Es presentaran detallades al 
projecte bàsic de sol·licitud de llicència d’obres. 

- Els espais lliures es dissenyaran de manera que minimitzin el consum d’aigua i 
utilitzin espècies vegetals autòctones, en aquest sentit es dissenyarà el parc urbà 
funcional representatiu del paisatge característic de la zona. 

- L’enllumenat dels carrers i espais públics evitarà la contaminació i protegirà el medi 
nocturn, amb mecanismes adequats d’encesa i apagada per l’estalvi i establint-se una 
jerarquització de la densitat i intensitat d’il·luminació per zones ben diferenciades. 

- L’enllumenat públic pensat per aconseguir més d’estalvi energètic per reducció de 
flux en capçalera, per a una contaminació lumínica per radiació per sobre del pla 
horitzontal de la lluminària aproximada al 0%. 

- La il·luminació exterior privada haurà de realitzar-se amb sistemes i intensitats que 
no provoquin contaminació lumínica. 

- El disseny de l’ordenació s’adapta al màxim a la topografia existent i es minimitza el 
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moviment de terres i els desguassos seran per gravetat. 

- Els vials s’han adaptat a l’orografia existent dins un marge raonable. 

- Caldrà justificar el compliment de la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat i de la Llei 6/2002 de protecció contra la contaminació acústica. 

- S’establiran els espais suficients en els espais públics destinats a la col·locació de 
contenidors o altres equipaments necessaris per optimitzar les operacions de 
recollida i transport de residus: es disposarà d’un espai amb dimensions suficients 
per a l’emmagatzematge de residus, amb separació de les fraccions de recollida 
selectiva. 

- Les instal·lacions en edificis s’hauran d’equipar com a mínim amb una preinstal·lació 
elèctrica per a la recàrrega de vehicles elèctrics, de manera que es faciliti la utilització 
posterior de qualsevol dels possibles esquemes d’instal·lació.  

Cal assenyalar que l’estudi realitzat de restes arqueològiques no ha detectat cap element d’interès. 
Tot i això, tota afectació de subsòl en el desenvolupament i execució del sector, es farà sota control 
arqueològic. En el cas d’aparició de restes arqueològiques caldrà informar al Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia per tal que se n’estableixin les mesures a aplicar per salvaguardar-ne els seus valors 
culturals.  

Capítol IV.- REGULACIÓ DETALLADA DE LES ZONES 

Article 11. Zones 

En l’àmbit del PPU es defineixen les següents zones: 

Zona residencial com a conjunt d’ordenació unitària per volumetria específica: 7bsud2 en el plànol de 
zonificació 

Zona activitats econòmiques diferenciant en:  

- Zona comercial 6sud2 en el plànol de zonificació. 

- Zona hoteler/restauració: 5sud2 en el plànol de zonificació. 

ZONA RESIDENCIAL 

Article 12. Definició 

Aquesta zona inclou el sòl qualificat de residencial lliure i protegit d’acord amb el plànol d’ordenació. 

Aquesta zona està regulada  amb els sistema d’Ordenació unitària, en volumetria específica (7bsud2). 
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Article 13. Condicions de la parcel·la 

No es poden realitzar divisions de parcel·les si aquestes donen lloc a parcel·les resultants que 
incompleixin els paràmetres fixats a continuació: 

1. Superfície mínima: 442.00m² 

2. Façana mínima: 26.00m 

Article 14. Condicions d’edificació 

El gàlib màxim de l’edificació i les alineacions obligatòries s’assenyalen gràficament en els plànols 
d’ordenació adjunts, per a cada edifici o volum edificable. Dins del gàlib assenyalat es pot subdividir 
l’edifici. 

Article 15. Alçada reguladora i nombre màxim de plantes 

El següent quadre d’equivalència s’aplica per determinar l’alçada reguladora màxima, en funció del 
nombre de plantes establert per a cada espai edificable dintre del gàlib, que queda definit al plànol 
d’ordenació O.2 d'Ordenació de l'edificació. 

Plantes      A.R.M 

PB  4.50m 

PB+4 17.10m 

PB+5 20.50m 

Es podrà edificar la totalitat del subsòl amb una planta soterrani destinada només a aparcament. La 
profunditat màxima serà de 3.00m per sota de la cota més alta de la parcel·la.   

Article 16. Sostre i nombre d’habitatges 

En el següent quadre es relacionen el sostre màxim edificable i el nombre màxim d’habitatges de 
cada parcel·la: 

subzona Parcel·la Sòl Sostre 
residencial 

Núm. habitatges 

7bsud2 / residencial 
plurifamiliar  

7bsud2 1.308,40m² 5.201,00m² 63 

7bsud 2 / residencial 
plurifamiliar (HPO) 

7bsud2 737,60m² 2.229,00m² 27 

Total residencial  2.046,00m² 7.430,00m² 90 
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La superfície del sostre d’habitatges HPO es distribuirà en un 10% destinat a habitatge concertat 
(743,00m²), i -un 20% destinat a habitatges de règim general (1.486,00m²). 

El sostre residencial total és de 7.430 m2 

Article 17. Condicions d’ús 

L’ús principal per a les dues subzones és el d’habitatge plurifamiliar i cohabitatge, amb habitatge 
protegit en modalitats de concertat i règim general. Els usos d’habitatge es destinaran a polítiques de 
sòl i habitatge, preferentment, de protecció pública.  

L’ús complementari és ús d’aparcament. 

Únicament s'admetrà l'ús terciari (oficines, serveis i despatxos professionals) en Planta Baixa. 

Per a tot  allò no regulat en aquesta normativa en quant a condicions generals d'edificació serà 
d'aplicació l'establert  a l'article 174, punts 1 a 7 del text Refós del Pla d' Ordenació Urbanística 
Municipal de Cunit. 

Tot l’increment de sostre destinat a habitatge en el sector es destinarà a polítiques de sòl i habitatge, 
preferentment de protecció pública. 

Article 18. Reserva de places d’aparcament 

La reserva de places d’aparcament per cotxes i bicicletes, en la quantia prevista en la regulació 
específica de l’ús d’aparcament continguda en el capítol 5 del Títol VIII de els normes urbanístiques 
del POUM, tant pel que fa als habitatges com pel que fa als usos complementaris que es situïn a les 
plantes baixes, es situarà a l’espai lliure privat de la parcel·la. 

Aquestes places se situaran a l’interior de l’edifici o en sòls d’aprofitament privat de la mateixa 
parcel·la. 

ZONA D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Article 19. Definició 

Aquesta zona inclou el sòl qualificat com 6sud2cb i 6sud2cr Comercial - terciària en el plànol de 
zonificació O.1. Es defineixen en dos zones: 

- Subzona 6sud2: Comercial  

Aquestes zones estan regulades  amb els sistema  de Volumetria específica. 

Article 20. Condicions de parcel·la 

A la subzona 6sud2 es defineixen les parcel·les úniques, les quals no es podran subdividir. 

Article 21. Condicions d’edificació 
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El gàlib màxim de l’edificació i les alineacions obligatòries i opcionals s’assenyalen gràficament en el 
plànol d’ordenació número O.2.- Ordenació de l’edificació. Una superfície inferior al 50% del total de 
la façana, serà alineació opcional. Dins del gàlib assenyalat es poden construir un màxim d’edificis, en 
funció de la parcel·la: 

- A la parcel·la P1, es podran fer activitats amb una superfície mínima de 250m² i un màxim de 
20 activitats. 

- A la parcel·la P2, es podran fer activitats amb una superfície mínima de 250m² i un màxim de 
20 activitats. 

- A la parcel·la P3, es podran fer activitats amb una superfície mínima de 150m² i un màxim de 
14 activitats. 

Aquestes activitats es poden construir en edificis independents o en un mateix edifici, compartint 
instal·lacions comunes. 

Article 22. Alçada reguladora i nombre màxim de plantes 

Queda definit al plànol d’ordenació O.2 d'Ordenació de l'edificació. 

El següent quadre d’equivalència s’aplica per determinar l’alçària reguladora màxima, en funció del 
nombre de plantes establertes en el plànol d’ordenació O.2.- Ordenació de l’edificació: 

Plantes ARM 

PB 9.00m 

PB+1 9.00m* 

*En cas de voler afegir una planta per sobre de la planta baixa, la limitació de l’alçada dels 9.00 
metres es mantindrà; és a dir, aquesta planta primera haurà de quedar inclosa dins dels 9.00 metres 
d’alçada màxima permesa.  

Article 23. Sostre i ocupació 

En el següent quadre es relacionen el sostre màxim edificable de cada subzona i parcel·la: 

subzona Parcel·la Sòl Índex Ocupació Plantes Sostre total 

6sud2  P1 9.310,00m² 0,55 3.872,00m² PB+1 3.872,00m² 

6sud2 P2 9.411,00m² 0,55 5.000,00m² PB+1 5.000,00m² 

6sud2 P3 5.051,00m² 0,55 2.800,00m² PB+1 2.800,00m² 

El sostre d’activitats econòmiques es podrà modificar, transvasant-lo en la subzona 6sud2, en funció 
dels usos que s’assignin definitivament a cada una d’elles, amb la condició de no superar el límit 
màxim total de sostre d’activitat econòmica. 
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Article 24. Condicions d’ús 

L’ús principal per a totes les subzones es activitats econòmiques. Específicament, són els següents 
usos: 

subzona Parcel·la Ús 

6sud2  P1 Comercial  

6sud2 P2 Comercial  

6sud2 P3 Comercial  

 

S’admeten usos compatibles com magatzems (m), terciaris (T), oficines i serveis (of), estació de servei 
(es), restauració (r), serveis tècnics i mediambientals (sm), associatiu (as), administratiu (ad), lleure 
(ll) i tallers mecànics.  

Així mateix es permetrà la subdivisió dels cossos d'edificació en diferents entitats segons règim de 
propietat horitzontal en funció de les necessitats de les diferents activitats comercials. 

En quant a l'ús d'aparcament aquest quedarà regulat per a allò establert als articles 269, 270 i 271 
del text Refós del Pla d' Ordenació Urbanística Municipal de Cunit .  

Respecte a l’ús comercial a implantar s’haurà d’ajustar a la normativa sectorial vigent, el Decret Llei 
1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials o normativa sectorial que el 
substitueixi i sigui vigent, pel que fa a la definició i classificació dels establiments comercials (articles 
5 i 6 respectivament). 

D’acord amb l’article 9 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre que és el que detalla els criteris de 
localització i ordenació de l’ús comercial, els establiments que es poden implantar en aquest àmbit, 
atès que se situa forma de la TUC actual de Cunit, són els següents: 

a) Els PEC no singulars, els quals només es poden implantar en sòl urbà i urbanitzable i només on 
l’ús residencial sigui dominant en aquest àmbit i sempre que no configurin un GEC col·lectiu o un 
GECT (article 9.2 del Decret Llei 1/2009). 

b) Els PEC, MEC, GEC i GECT singulars (ECS) que es detallen en l’article 6.1.b) del Decret Llei 1/2009, 
els quals es poden implantar en tots el àmbits on el planejament urbanístic vigent admet l’ús 
comercial (Article 9.5 del Decret Llei 1/2009). 

c) Així  mateix també serà possible implantar les excepcions legals establertes en l’article 9.3.b) del 
Decret Llei 1/2009, és a dir, quan sigui justificada la localització fora de la trama urbana 
consolidada d'un establiment individual i sempre que es compleixin totes i cadascuna de les 
condicions següents: 
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1) L'emplaçament ha d'estar situat en continuïtat física amb el teixit urbà residencial, 
que configura la TUC, sense que pugui estar separat d'aquesta per cap barrera física 
no permeable significativa. 

2) 2) El planejament urbanístic ha d'admetre l'ús comercial amb caràcter dominant o 
principal en la parcel·la on es vol implantar l'establiment comercial. 

3) 3) L'establiment comercial s'ha de localitzar en parcel·la aïllada amb accés principal 
des del carrer perimetral a la TUC. Aquest carrer ha de donar continuïtat o 
complementar la xarxa viària principal del municipi i facilitar la connexió urbana per 
a vianants i bicicletes des de la zona residencial confrontant. 

4) 4) L'establiment comercial ha d'estar a una distància inferior a 200 metres, respecte 
de l'entrada principal, d'una parada de transport públic urbà integrat en la xarxa 
municipal o s'ha de preveure la instal·lació de parades, terminals o estacions per 
atendre els fluxos de públic previsibles. 

L'excepcionalitat referida pot ser vàlida també per a establiments comercials 
col·lectius, si en el moment de la sol·licitud de la llicència comercial ja queda definit 
el projecte comercial, el qual ha de complir totes i cadascuna de les característiques 
de l'article 5 b), així com la resta de les condicions de l'excepcionalitat esmentada. 

Article 25. Reserva de places d’aparcament 

La reserva de places d’aparcament per cotxes i bicicletes, en la quantia prevista en la regulació 
específica de l’ús d’aparcament continguda en el capítol 5 del Títol VIII de els normes urbanístiques 
del POUM, tant pel que fa als comerços com pel que fa als usos complementaris que es situïn a les 
plantes baixes, es situarà a l’espai lliure privat de la parcel·la o al subsòl. 

Quan mitjançant un projecte o estudi de mobilitat, i degut a les dimensions de la parcel·la es 
demostri la impossibilitat d’encabir les places d’aparcament requerides, l’Ajuntament podrà reduir o 
exonerar el compliment de les places exigibles. 

Aquestes places se situaran a l’interior de l’edifici o en sòls d’aprofitament privat de la mateixa 
parcel·la. 

ZONA HOTELERA 

Article 26. Definició 

Aquesta zona inclou el sòl qualificat com 5sud2 Hotelera en el plànol d’ordenació O.1.- Zonificació.  

Aquesta zona està regulada  amb el sistema de Volumetria específica. 

Article 27. Condicions de parcel·la 

Les condicions mínimes per a poder considerar edificable una parcel·la són les següents: 
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- Superfície: 1.400,00m² 

- Façana mínima: 14,00m 

Article 28. Condicions d’edificació 

El gàlib màxim de l’edificació i les alineacions obligatòries i opcionals s’assenyalen gràficament en el 
plànol d’ordenació número O.2.- Ordenació de l’edificació. Una superfície inferior al 50% del total de 
la façana, serà alineació opcional. Dins del gàlib assenyalat es poden construir un màxim d’edificis 
amb una superfície mínima de 150m² i un màxim de 9 activitats. 

Aquestes activitats es poden construir en edificis independents o en un mateix edifici, compartint 
instal·lacions comunes. 

Article 29. Alçada reguladora i nombre màxim de plantes 

Queda definit al plànol d’ordenació O.2 d'Ordenació de l'edificació. 

El següent quadre d’equivalència s’aplica per determinar l’alçària reguladora màxima, en funció del 
nombre de plantes establertes en el plànol d’ordenació O.2.- Ordenació de l’edificació: 

Plantes ARM 

PB 4.50m 

PB+1 9.00m 

PB+3 13.90m 

Article 30. Sostre i ocupació 

En el següent quadre es relacionen el sostre màxim edificable de cada subzona i parcel·la: 

Subzona Parcel·la Sòl Índex Ocupació Plantes Sostre 
total 

5sud2 P4 1.385,00m² 2,20 1.043,00m² PB+3 2.930,00m² 

 

Article 31. Condicions d’ús 

L’ús principal és l’hoteler i la restauració. Específicament, són els següents usos: 

subzona Parcel·la Ús 

5sud2 P4 Hoteler / Restauració 
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Es limita l’ús de restauració a la planta baixa. 

S’admeten usos compatibles corresponents als auxiliars necessaris per als serveis de l’hotel i oferta 
complementària (esportiu, vestuaris, restaurant, comercial complementari, sala d’actes i resta de 
serveis hotelers). 

Així mateix es permetrà la subdivisió dels cossos d'edificació en diferents entitats segons règim de 
propietat horitzontal en funció de les necessitats del hotel i la restauració. 

Article 32. Reserva de places d’aparcament 

La reserva de places d’aparcament per cotxes i bicicletes, en la quantia prevista en la regulació 
específica de l’ús d’aparcament continguda en el capítol 5 del Títol VIII de els normes urbanístiques 
del POUM, tant pel que fa a l’hotel o restaurant com pel que fa als usos complementaris que es situïn 
a les plantes baixes, es situarà a l’espai lliure privat de la parcel·la o al subsòl. 

Quan mitjançant un projecte o estudi de mobilitat, i degut a les dimensions de la parcel·la es 
demostri la impossibilitat d’encabir les places d’aparcament requerides, l’Ajuntament podrà reduir o 
exonerar el compliment de les places exigibles. 

Aquestes places se situaran a l’interior de l’edifici o en sòls d’aprofitament privat de la mateixa 
parcel·la. 

Capítol V.- GESTIÓ URBANÍSTICA 

Article 33. Sistema d’actuació i polígon d’actuació 

El sistema d’actuació urbanística pel qual s’executi aquest sector serà el de reparcel·lació per 
compensació bàsica. 

Es delimita un únic polígon d’actuació urbanística que coincideix amb els límits del sector delimitat 
per aquest PPU. 

Article 34. Projecte de reparcel·lació 

El polígon d’actuació urbanística delimitat en aquest PPU serà gestionat mitjançant una reparcel·lació 
voluntària i tramitat d’acord amb l’establert en l’article 164 del Reglament de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya. 

En la reparcel·lació voluntària es donarà compliment a les càrregues urbanístiques associades a 
aquest sector, específicament les següents: 

- Es materialitzaran els aprofitaments a favor de l’Ajuntament de Cunit en el corresponent 
projecte de reparcel·lació d’acord amb el punt 2.1 de la memòria de la MPPOUM nº5. 

- La cessió dels sòls destinats a sistemes i el corresponent 10% de l’aprofitament urbanístic del 
sector a favor de l’Ajuntament de Cunit i de la resta dels terrenys del sector corresponents a 
zona d’activitats econòmiques.  
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- La constitució d’un dret de superfície sobre la zona d’activitats econòmiques a favor del 
propietari privat del sector per un termini de 75 anys i d’acord amb l’establert també en el 
Conveni urbanístic de 27 de maig de 2005, inscrit en el Registre de la propietat. 

 

A Cunit,  Juliol de 2019 

Sr. Albert Celma Pèrez 

Arquitecte, Kubicat S.L.P. 

 

 

Per la promoció, vist i plau: 

Sr.  

LLURXA ESPAÑOLA, SA 
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8. ESTUDI DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE 
 

Segons l’article 85 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, es requereix que la documentació d’un Pla Parcial ha d’anar acompanyada del 
corresponent estudi d’avaluació de la mobilitat sostenible generada segons ho exigeixi la legislació de 
mobilitat. 

Segons s’estableix en l’article 3.2 del Decret 344/2006 les figures de planejament derivat dels 
municipis amb una població inferior a 5.000 habitants no estan obligats a realitzar un estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada. En el cas que ens ocupa, el terme municipal de Cunit disposa de 
12.041 habitants a l’any 2.017, per lo que si que caldrà realitzar un estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada, el qual s’adjunta al present Pla Parcial com annex 2. 
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ANNEXES 
 

ANNEX 01:  
 
Valoració dels drets urbanístics en sòl urbanitzable delimitat 
 
ANNEX 02:  
 
Estudi d’avaluació de la mobilitat sostenible 
 
ANNEX 03: 
 
Estudi hidrològic 
 
ANNEX 04: 
 
Informe ambiental 
 
ANNEX 05: 
 
Estudi impacte acústic Pla Parcial SUD 2 – Cunit 
 
ANNEX 06: 
 
Plànols companyies  
 
ANNEX 07: 
 
Escriptura de la propietat 
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