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1. INTRODUCCIÓ
1.1

Presentació

A petició de KUBICAT SL. G3DT SL realitza el present estudi hidrològic per al
desenvolupament del Pla Parcial SUD-2 de Cunit.

Fig.1. Emplaçament Pla Parcial SUD-2 . Ortofotografies. Imatges orientades a N.
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Fig.2. Detall emplaçament Pla Parcial SUD-2 . Ortofotografia. Imatge orientada a N.

1.2.

Objectius

El present estudi hidrològic es realitza segons sol·licitud de l’Ajuntament de Cunit
en relació al Pla Parcial SUD-2 en tramitació. I donat que la zona d’estudi es troba
parcialment entollada (zona d’aiguamoll) en el sector S del SUD-2, a la zona
ocupada per camps de conreu emplaçada al N de la feixa en la que s’ubica
l’estació transformadora i que es troba a cota topogràfica mes elevada.

Sector entollat

Fot. 1. Zona entollada i estació transformadora.
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Fot. 2. Vista de la zona entollada.

Fig. 3. Ubicació i delimitació de la zona entollada.

1.3.

Objecte

Amb aquest estudi hidrològic es vol conèixer quin és el motiu de l’entollament
detectat, i alhora si les mesures proposades per part de l’equip redactor del Pla
Parcial urbanístic SUD-2 a la zona d’estudi per evitar aquest efecte són correctes
i/o suficients. A fi no es doni una afectació d’aquesta tipologia un cop el SUD-2
estigui implementat.
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De manera que s’ha realitzat una anàlisi dels motius de l’entollament actual
detectat a la zona, a través d’una aproximació a les condicions actuals de
drenatge del SUD-2, a la topografia de la zona d’estudi, a la geologia i
hidrogeologia de la zona d’estudi, i a la dinàmica hidràulica de la zona. Per a
l’aproximació a la dinàmica hidràulica de la zona, a través de la seva modelització
hidrològica, s’ha considerat la zona com si es tractés d’un curs hídric.
El Pla Parcial SUD-2 es situa a coordenades centrals UTM 31 N/ETRS89
aproximades:

PLA PARCIAL
SUD-2

E(X) =

N(Y) =

384905.86 m

4561477.47 m

Taula 1. Situació SUD-2.

Fig. 4. Emplaçament Pla Parcial SUD-2, topogràfic. (Només delimitació).
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2. TOPOGRAFIA DE LA ZONA D’ESTUDI
L’aixecament topogràfic de la zona d’estudi i entorn proper (veure annex Plànol
topogràfic) s’ha realitzat amb GPS. Amb el doble objectiu de disposar de la
topografia exacta de la zona d’estudi, així com poder disposar de la base amb la
que realitzar els talls perpendiculars a la zona, en el seu tram més baix, per tal de
realitzar la modelització hidrològica en HEC-RAS.
Com s’exposarà amb més detall més endavant, tot i que la zona d’estudi no és un
curs hídric, aquesta es tracta com a tal amb aquest objectiu, i en base justament a
la topografia que presenta i a l’entollament detectat.
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.
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.
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Fig. 5. Ortofotografia i aixecament topogràfic.
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B

Fig. 6. Ortofotografia i aixecament topogràfic. Detall sector N.

C

Fig. 7. Ortofotografia i aixecament topogràfic. Detall sector mig.

A
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D
F
E
Fig. 8. Ortofotografia i aixecament topogràfic. Detall sector S.

S’observa que:


La cota més elevada assona al NE del SUD-2. A



En aquest sector el pendent va de NE a SW. Fletxa.



El SUD-2 amb ús de camp de conreus, connecta amb la C-31 (Av. De
Barcelona) a través d’un tal·lus ascendent, que presenta la seva màxima
potència al sector NE. Presentant un desnivell aproximat (en aquesta zona
concreta) d’aproximadament 3 m.



Cap al W aquest tal·lus ascendent que connecta la zona de camps de
conreu amb la C-31 és més laxa, d’aproximadament 2 m.



A la zona central del SUD-2 les línies de nivell presenten, de manera
general, una pendent laxa, descendent de N a S. C



A mida que anem cap al S la zona es torna més laxa, amb pendent decent
cap al S. I es troben fins i tot (D) zones planes-lleuger conus, coincidint amb
la zona entollada observada.



La feixa a la que es troba l’estació transformadora (E). Es troba a cota
topogràfica superior als camps de conreu del SUD-2 ubicats al S.
Connectant aquests camps amb aquesta feixa a través d’un tal·lus
ascendent d’aproximadament 1 m. F. Que es presenta més acusat al SW
(1,4 m) i amb menys potència al SE del SUD-2 (0,80 m).



La feixa de l’E.T. presenta cota semblant a la que presenta l’Av. Sitges.



El SUD-2 connecta amb el carrer del Castell amb un tal·lus ascendent
d’aproximadament 0,80 m. El límit W del SUD-2 en el sector S presenta un
tal·lus de connexió ascendent amb els camps del costa de fins a 1,60 m.
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El Límit E del SUD-2 presenta un pas suau cap a la zona identificada com a
SUD-1, presentant les teixes cotes, sense talussos.

De manera que un escolament superficial al SUD-2, es desplaça de manera
conceptual, del sector NE (entrada) cap al SW (en el sector N), en arribar al sector
mig prendria direcció aproximada N/S, i quedaria entollada en els camps de
conreu del S degut tant a la cota topogràfica (depressió) com pel fet que l’aigua no
te drenatge natural, ja que la feixa en la que s’emplaça l’E.T impossibilitat quest
fet.

3. CURSOS HÍDRICS DE LA ZONA D’ESTUDI
Segons el visor de l’hipermapa de la generalitat, la zona d’estudi presenta a tocar
per l’W del límit del SUD-2 el Fondo d’en Roig i a aproximadament 366 m a l’E del
límit E del SUD-2 la Riera de Cunit.

Zona esportiva
Soterrament
Soterrament

Fondo d’en Roig

Fig. 9. Rieres properes a la zona d’estudi. Hipermapa.

Riera de Cunit
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1

2

Fig. 10. Rieres properes a la zona d’estudi. Hipermapa. 1 Fondo d’en Roig i 2 Riera de
Cunit.

Riera de Cunit
Ès el curs principal d’aigües superficials del terme de Cunit, ja que drena la major
part del terme de Cunit. Té el seu naixement al municipi veí de Castellet i la Gornal,
concretament al vessant sud de les muntanyes de Cal Bladet.
Recull les aigües de la zona muntanyosa del sud del terme de Castellet i la Gornal i
de la zona muntanyosa del nord i centre del municipi de Cunit, presentant com a
principals torrents afluents el del fondo de Puig de Tiula i el fondo de Cal Santó.
Discorre per la part central del municipi.
En la seva part final, per sota de la zona esportiva, es presenta encaixonat i amb el
terra pavimentat per evitar-ne l’erosió, i a partir d’aquí entra al nucli urbà de Cunit
per l’avinguda de la Font (a ponent del casc antic) per passar sota la línia de
ferrocarril de Barcelona – Sant Vicenç i desaiguar al mar en aquest punt.
A part de portar un notable cabal d’aigua en el curs baix pels efectes de
precipitacions intenses o continuades, s’ha observat un increment de la freqüència
en que porta una làmina continua d’alguns cm. al seu pas per l’Av. de la Font en
situacions de pluges poc intenses degut que a que recull aigües dels sectors
urbanitzats més propers al nucli urbà. Això fa que en el tram urbà de l’Av. de la
Font aparegui amb una làmina d’aigua de varis centímetres amb relativa
freqüència i sense tractar-se de pluges intenses o abundants.
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En alguns trams molt localitzats, més obacs i encaixonats, la vegetació s’assimila,
en un estadi molt baix, a la vegetació de ribera, sobre tot amb l’aparició de
canyissars.
Fondo del Roig
Fondo sec. Senseindicis de circulació d’aigua.
Es presenta encaixonat i amb el terra pavimentat

al seu pas pel carrer Costa

Daurada. I a partir d’aquí circula d’’aquesta manera pel nucli urbà de Cunit per
passar sota la línia de ferrocarril de Barcelona – Sant Vicenç i desaiguar al mar en
aquest punt.
A partir de la informació anterior, s’exposa que:


Els dos elements de la xarxa hídrica descrits, Riera de Cunit i Fondo d’en
Roig, al seu pas propers a la zona d’estudi es troben encaixonats i amb
paviment a la part superior.



Es parteix de la premissa que les dimensions de l’encaixonament s’han
realitzat de manera correcta per tal d’assolir els potencials cabals
relacionats amb els diferents períodes de retorn, principalment pel fet que
aquests encaxoinaments es donen en nucli urbà.



Durant les jornades tècniques de camp no s’han observat indicis de
desbordaments, pel que fa a la Riera de Cunit, ni en el tram lliureencaixonament, ni el tram del vas de llera lliure existent aigües amunt
d’aquest punt singular.



La Riera de Cunit es present a aproximadament 366 m del límit E de la
zona d’estudi SUD-2.



El Fondo d’en Roig, es presenta sec de manera habitual. I durant les
jornades tècniques de camp no s’han observat indicis de desbordaments ,
ni en el tram lliure-encaixonament, ni el tram del vas de llera lliure existent
aigües amunt d’aquest punt singular.

Però no obstant totes els punts anteriors que fan poc probable que la zona s’inundi
degut al desbordament de les aigües del Fondo d’en Roig i de la Riera de Cunit, a
la zona de SUD-2 es detecta aigua entollada.
Tot i que com s’ha exposat a l’apartat anterior, amb aquest fet hi té a veure la
topografia de la zona, i com es veurà més endavant, també hi té a veure la
profunditat somera del nivell freàtic detectat i els materials geològics detectats.
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Es pot exposar de manera conceptual que hi hagi una circulació superficial de les
aigües de pluja que hi precipiten damunt de la zona urbanitzada marcada en
blau en la següent figura, ja que :


Aquesta zona està pavimentada i no es produeix infiltració al medi.



Presenta una topografia descendent cap al SW.



Queda entre els unts d’encaixonemant dels dos cursos hídrics 8punts
singulars).


Essent l’escolament superficial de l’aigua de pluja precipitada damunt la zona
blava enquadrada en negre, és la que podria drenar cap a la zona d’estudi. Que
tindria

en base a la topografia concreta de la zona d’estudi (exposada al punt

anterior) un punt preferencial al NE del SUD-2.

Llera lliure

Encaixonament

Llera lliure

Encaixonement
Pendent terreny i
de circulació
d’aigües de pluja

Pendent terreny i
de circulació
d’aigües de pluja

Zona parcialment
urbanitzada, amb
infiltració al
terreny
Entrada aigua
d’escolament superficial a
'la zona d’estudi
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Fig. 11. Superfície urbanitzada aigües amunt de la zona d’estudi les aigües d’escolament
de la qual drenaria cap al SUD-2.

4. GEOLOGIA DE LA ZONA
El dia 13-11-2010 es va realitzar a la zona un sondeig de investigació, fins a la
cota de -5,00 m de profunditat.
El punt de investigació es va realitzar al sector de la parcel.la situat al S, a la feixa
en la que hi ha l’Estació Transformadora ja que la zona just al N d’aquesta, de
camp de conreu i situada a la cota topogràfica inferior de tot el SUD-2 (1,40 m) i
de la feixa d’emplaçament de l’E.T (2,40 m), estava totalment entollada. Impedint
l’accés de la màquina de sondeigs.

Fot. 3. Emplaçament de la màquina de sondeig.

En aquesta zona es va detectar:
Taula 2. Litologia observada a través del sondeig realitzat.

Nivell 1
Nivell 2

0 m - 4,5 m. Reblert, format principalment per bolos
-4,5 m - 5,00 m. Tram format per llims argilosos/argiles llimoses.

Trobant el nivell freàtic a -0,80 m de profunditat respecte rasant de terreny. La
columna del testmoni continu motra tot el tram de -0,80 a -5,0 m de profunditat
respecte la cota de terreny mullada, i especialmente saturada en el tram de llims
argilosos/argiles llimoses que es troben per sota del reblert.
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Fot. 4. Recuperació testimoni sondeig. En vermell, inici de les argiles llimoses, terreny
natural.
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Al tram de -4,80 m a -5,00 m, corresponent a unes argiles llimoses/llims argilosos
molt saturats es va realitzar un assaig granulomètric, obtenint un 81,7% de fins
(<0,080 mm). I per tant corresponent el material a unes argiles llimoses.

Fig. 12. Granulomètric.

Fig. 13. Corva granulomètrica.

I un assaig de permeabilitat, obtenint una permeabilitat molt baixa de E-08
cm/seg.
Taula 3. Resultat permeabilitat.

De manera que aquest material queda molt saturat, com es va poder observar
durant el dia de la jornada tècnica de investigació, degut a la seva baixa
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permeabilitat que impedeix una correcta circulació/ drenatge de l’aigua a través de
la seva porositat intergranular.

Ja arribi l’aigua detectada a través d’infiltració superficial de l’aigua de pluja (i a
través del reblert si n’hi ha) i/o a través de circulació horitzontal de l’aigua del
aqüífer de la zona, que pot ascendir dins al nivell de reblert per capil·laritat.

5. HIDROGEOLOGIA DE LA ZONA D’ESTUDI
La zona d’estudi es situa a la massa d’aigua subterrània 23 Garraf.
En concret a l’Aqüífer mio-quaternari del Garraf- Bonastre (3084I01).
Corresponent a classificació litològica de formacions mixtes de depressions
neògenes i quaternàries. I a classificació litostratigràfica: Dipòsits detrítics neògens i
quaternaris. Amb litologia predominant de Detrític no al·luvial.
Essent un Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i
quaternaris,

amb

tipus

de

porositat

intergranular

i

amb

règim

hidràulic

predominantment lliure.
Conceptualment la recàrrega natural de l’aqüífer de la zona d’estudi és la pluja
infiltrada, que arriba a la zona superficialment de manera directa (precipitació
directa a la zona) i/o indirecta (aigües superficials generades aigües amunt i
drenades fins a la zona on s’infiltren). L’aqüífer presenta una direcció horitzontal
de les aigües (direcció preferent de flux) de muntanya a mar (N-S).
No obstant, e sector d’estudi es troba molt a prop de la zona de costa, de manera
que es pot donar a la zona el procés d’intrusió salina que alhora recarrega de
manera lateral l’aqüífer, de litoral a interior.
En base a les observacions realitzades durant la jornada tècnica en la que es va
realitzar el sondeig de investigació a la feixa en la que s’emplaça l’E.T:


Donat que la feixa en la que es va realitzar el sondeig i es va detectar nivell
freàtic a -0,8 m de profunditat respecte rasant de terreny es troba 1 m per
damunt de la zona entollada, el nivell freàtic de la zona entollada observada
al S dels camp de conreu el SUD-2, i que no presenta el nivell 1 definit con
a reblert (sobreposat a les argiles llimoses per tal de fer el recreixement de
l’espona en la que es va construir l’E.T) es trobaria a +0,20 m de la
superfície d’aquests camps.
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Motiu pel qual sembla ser que la zona es troba entollada.

La informació aportada fins ara en aquest informe mostra que:


L’aigua detectada a la zona d’estudi es deu al sobreeiximent del nivell
freàtic.



El nivell freàtic a la zona d’estudi es troba a molt poca profunditat, és un
nivell freàtic somer, que es carrega de manera genèrica a través de la
infiltració de l’aigua de pluja, ja sigui a través de precipitació directa a la
zona i/o de manera indirecta a través de l’aigua de pluja que es drenada
fins a la zona.



L’aqüífer també es recarrega lateralment a través del transport horitzontal
de les aigües subterrànies emplaçades aigües amunt i de la entrada de la
cunya salina.



L’aigua queda entollada a la zona pel sobreeiximent del nivell freàtic, degut
a l’elevada recàrrega de l’aqüífer, a la baixa cota topogràfica a la que es
detecta l’entollament (és la més baixa de tota la zona),

i a la

impermeabilitat del nivell d’argiles llimoses que fa de nivell confinant


La zona d’estudi presenta en superfície una circulació preferent de les
potencials aigües superficials de NE a SE en el seu sector situat més al N,
de N a S en el seu tram mig i S, en el que quedarien sense drenatge
superficial, ja que la feixa en la que hi ha l’E.T a cota topogràfica +1.00 m
respecte els camps de coreu del S del SUD-2, no permetrien la seva
circulació.

 Les aigües de pluja que poden arribar a la zona d’estudi, de manera
conceptual, són:
Les aigües precipitades directament a la zona d’estudi
Les aigües de pluja precipitades a la zona urbana del N de la C-31, que
per drenatge de l’escolament superficial generat poden arribar a la
zona. Aquest sector considerat presenta una topografia cap a el SW i
correspon amb el tram en el que la llera es troba encaixonada i tapada.
L’entrada natura d’aquestes aigües d’escolament generades a la zona
urbana situada al N de la zona d’estudi i drenades cap al SUD2, és en
base a la seva topografia el sector NE.
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Con s’ha exposat els cursos hídrics al seu pas per la zona d’estudi es troba
encaixonats i tapats. Es considera que els calaixos es troben correctament
dimensionats ja que transcorren per zona urbana.



La Riera de Cunit, soterrada es troba a 366 m al E del límit E del SUD-2. El
torrent. I el tret d’en Roig, no presenta aigua.



Per tant la única aigua de pluja que arriba a la zona es la que precipita a la
mateixa zona d’estudi i la que drena de la zona urbana del N (senyalada
en blau a la figura relacionada)

6. CABALS DE CIRCULACIÓ PER LA ZONA D’ESTUDI
A continuació es calcula el Q que entraria a la zona d’estudi SUD-2, pel NE del
sector, provinent de la zona urbana del N, considerant la pluviometria d’un
període de retorn de 25 anys.
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 que
és el període de retorn que ha considerat el redactor del planejament.
6.1 CÀLCULS HIDRÀULICS
6.1.1 Pluviometria
Es consideren com a dades de pluviometria les obtingudes a través del registre de
25 anys de l’estació meteorològica de Cunit.
T (Q) 25
70

Pluviometria
Pd
(mm)
Taula 4: Precipitació màxima diària esperada per al període de retorn T=25 anys.

6.1.2 Mètode racional
Aplicació del mètode racional
La metodologia de modelització hidràulica realitzada es basa en el mètode
racional (Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local.
ACA, 2003). El mètode d’estimació dels cabals associats a diferents períodes de
retorn depèn de la mida i característiques de la conca aportant. Per a conques
petites, és apropiat aplicar el mètode hidrometeorològic basat en l’aplicació de la
intensitat mitja de precipitació a la superfície de la conca mitjançant una estimació
del seu escolament. Això equival a admetre que l’única component de la
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precipitació que intervé en la generació de cabals màxims és la que escola
superficialment.
D’aquesta manera, el mètode racional calcula el cabal màxim QP d’escorrentiu
superficial d’una pluja d’intensitat I que cau sobre una conca amb una superfície S,
que comença de manera instantània i és constant durant un temps mínim igual al
temps de concentració de la conca Tc.

Aplicabilitat del mètode racional
Segons l’ACA, es considera que la conca del riu compleix els límits d’aplicabilitat
del mètode racional si:


És vàlida la hipòtesi de flux en làmina lliure. És a dir, no existiran
trams coberts funcionant en càrrega, excepte en els casos locals de ponts i
petites cobertures.

És vàlida la hipòtesi de flux unidimensional. És a dir, que la influència
dels fluxos amb component transversal a l’eix fluvial no sigui prou gran com
per invalidar els resultats del model proposat.

És vàlida la hipòtesi de llera fixa. És a dir, que els canvis de la llera
durant l’avinguda estudiada no siguin prou grans com per desvirtuar la
geometria inicial i invalidar així els resultats del model proposat.

És el tram estudiat d’àmbit local o longitud reduïda. És a dir, trams
inferiors uns 4 km per tal de garantir que la laminació és menyspreable.

No serà d’aplicabilitat a conques úniques o compostes totalment
urbanes, malgrat que s’admetran subconques urbanes de conques
predominantment rurals.

La superfície de la conca S no supera els 1.000 km2.

El temps de concentració TC no és inferior a 15 minuts ni superior a
les 24 hores i la forma de la conca és tal que no és necessari un model
amb subconques.
El temps de concentració Tc és el temps que transcorre entre la finalització de
l’episodi de precipitació i la sortida de la darrera gota d’escorrentiu superficial.
S’agafa com el temps que triga una gota de pluja neta caiguda a l’extrem superior
del curs principal a sortir pel punt de sortida. En tractar-se d’una conca
urbanitzada, d’acord als criteris de l’ACA, s’utilitza la següent fórmula proposada
per J.R. Témez.

on L= Longitud del curs (km)
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j = pendent mitjà (tant per ú)
μ = grau d’urbanització (tant per ú)
Pel que fa a la conca objecte de l’estudi:

Àrea
S
Km 2

Longitud
L
(m)

Cota
màx
(m)

Cota
mín
(m)

Desnivell

Pendent
(%)

Temps
Tc
(h)

5.0
Torrent del
0,14
447
31,6
9
22,6
0,125
Reguerot
(0.050)
Taula 5: Paràmetres geomorfològics bàsics de la conca objecte d’estudi.
Per tant, es considera que aquest és un curs de tipus local i règim estacional que
en un període de pluja pot considerar-se com a un únic flux a cabal constant.

Atenent a que la resta d’hipòtesis d’aplicabilitat es compleixen perfectament, es
decideix aplicar el mètode racional per ser el mètode més comunament usat per
aquest tipus de conques.

Càlculs Po i Q de la conca
El mètode racional calcula el cabal màxim QP d’escorrentiu superficial d’una pluja
d’intensitat I que cau sobre una conca amb una superfície S, que comença de
manera instantània i és constant durant un temps mínim igual al temps de
concentració de la conca Tc.
La detracció d’aigua per evapotranspiració i infiltració es realitza mitjançant el
coeficient d’escorrentiu C, que és la relació entre el cabal punta QP i el cabal I·S. Si
no hi hagués pèrdues per infiltració, etc., el coeficient C és 1. La fórmula bàsica del
mètode racional és:

On QP és el cabal punta (m3/s), C el coeficient d’escorrentiu (adimensional), i I la
intensitat de precipitació (mm/h) corresponent a una durada efectiva de la pluja D
igual al temps de concentració TC de la conca i S la superfície de la conca (km2).
El coeficient d’uniformitat K és un coeficient de majoració que s’utilitza considerant
que el cabal punta assolit és més alt perquè hi ha una variabilitat de la intensitat de
pluja al llarg de l’episodi. Té l’expressió següent:
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El coeficient d’escorrentiu C s’acostuma a calcular amb la fórmula deduïda per
Témez a partir del mètode de l’SCS:

On P’d és el volum de precipitació diària (en mm, definit a la taula 1) i P’0 és el
llindar d'escorrentiu (mm) corregit segons un valor regional. El llindar d’escorrentiu
P0 és el valor de precipitació a partir del qual es produeix escorrentiu superficial.
Per a valors inferiors no es produeix escorrentiu superficial, ja que tota l’aigua
caiguda es perd per intercepció, infiltració o evapotranspiració. Aquest paràmetre
depèn del tipus i l’ús del sòl i permet calcular la pluja neta a partir de la
precipitació.
Al llindar d’escorrentiu P0 se li aplica un coeficient r, anomenat factor regional, que
reflecteix la variació regional d’humitat habitual en el sòl al començament de les
pluges significatives. A Catalunya es recomana adoptar un factor regional d'1,3.
Per tant, el llindar d’escorrentiu que caldrà fer servir en el càlcul de la pluja neta és
el
valor de P0’, calculat com:

El Soil Conservation Service (SCS), depenent del US Geological Service, dels EUA,
va tabular els valors NC (Nombre de Corba) segons l’ús del sòl, el pendent, les
característiques hidrològiques i el grup de sòl. La relació entre el P0 i l’NC utilitzada
habitualment a la Península és la proposada per Témez

On P0 és el llindar d’escorrentiu en condicions d’humitat de tipus II, condicions
d’humitat normals. S’expressa en mm; i NC, el nombre de corba, és
adimensional. A partir dels estàndard de P0 per tipus de sòl i cobertura vegetal,
podem establir el valors P0 de la conca.
D’aquesta manera, per tal de poder calcular els valors NC i, conseqüentment, de
P0, cal caracteritzar la conca del riu en funció de:
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a) Pendents superiors i inferiors al 3%
b) Cobertes del sòl, segons les categories del SCS
c) Litologia i tipus de sòl A, B, C, D.
A: Sòls en que l’aigua infiltra ràpidament, encara que estiguin molt humits. Estan
formats per sòls granulars de poca potencia, bàsicament sorres i sorres llimoses

B: Sòls que quan estan molt humits tenen una capacitat d’infiltració moderada.
Estan formats per estrats de sòls de potències moderades a grans, amb litologies
francosorrenques,
franques,
franco-argilo-sorrenques
o
franco-llimoses.
Normalment estan bé o moderadament ben drenats
C: Sòls en què l’aigua infiltra lentament quan estan molt humits. Estan formats per
sòls de poca o mitjana potència amb litologies franco-argiloses, francoargilollimoses, llimoses o argilo-sorrenques. Són sòls imperfectament drenats.
D: Sòls amb una infiltració molt lenta quan estan molt humits. Tenen estrats
argilosos superficials o propers a la superfície. Estan pobrament o molt pobrament
drenats. S’inclouen en aquest grup els sòls amb nivells freàtics permanentment
propers a la superfície i els sòls de molt poca potència (litosòls).
A partir de l’anàlisi de les variables de pendent, cobertes del sòl i litologia, podem
obtenir els corresponents valors de NC i, paral·lelament, de P0. A la següent taula
es mostra el càlcul.
Per al càlcul de la variable I, corresponent a una durada de l’episodi de pluja igual
a la del temps de concentració de la conca, per a cada període de retorn,
s’utilitzen les corbes intensitat – durada – freqüència, també anomenades corbes
IDF proposades per Témez:

I Intensitat de precipitació per a una durada efectiva de la pluja de durada D =Tc
hores corresponent al període de retorn considerat, expressada en mm/h.
I1/Id Quocient característic de la zona d’estudi, a Catalunya es pot considerar un
valor mitjà d'11, d’acord amb MOPU (1990).
Id Intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és el volum de
precipitació recollit en un dia natural, dividit per 24 (hores). S’expressa en mm/h.
D Durada efectiva de la pluja igual al temps de concentració Tc, segons la hipòtesi
del mètode racional.
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DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D’ESCOLAMENT Po (mm)
Uso del suelo

superf

pend

caract

Po (mm)

(%)

(%)

hidrol

A

barbecho

cultivos en hilera

cereales de invierno

rotación cultivos pobres

rotación de cultivos
densos

D

A

B

C

D

Po
(mm)

R

15

8

6

4

0.0

³3

N

17 11

8

6

0.0

<3

R/N

20 14 11

8

0.0

³3

R

23 16

8

6

0.0

³3

N

25 16 11

8

0.0

<3

R/N

28 19 14

11

0.0

³3

R

29 17 10

8

0.0

³3

N

32 19 12

10

0.0

<3

R/N

34 21 14

12

0.0

³3

R

26 15

9

6

0.0

³3

N

28 17 11

8

0.0

<3

R/N

30 19 13

10

0.0

³3

R

37 20 12

9

0.0

³3

N

42 23 14

11

0.0

<3

R/N

47 25 16

13

0.0

praderas
<3

³3
plantaciones regulares
de
aprovechamiento
forestal
<3

pobre

24 14

8

6

0.0

mitja

53 23 14

9

0.0

bona

33 18

13

0.0

m. bona

41 22

15

0.0

pobre

58 25 12

7

0.0

mitja

35 17

10

0.0

bona

22

14

0.0

m. bona

25

16

0.0

pobre

62 26 15

10

0.0

mitja

34 19

14

0.0

bona

42 22

15

0.0

pobre

34 19

14

0.0

mitja

42 22

15

0.0

bona

50 25

16

0.0

8

5

0.0

60 24 14

10

0.0

m. clara
masas forestales
(bosques, monte bajo,
etc.)

rocas permeables

C

³3

³3

Tipo de terreno

grupo suelo (%)
B

clara

superf

pend

(%)

(%)

40 17

mitja

75 34 22

16

0.0

espessa

89 47 31

23

18.8

m. esp.

122 65 43

33

0.0
Po
(mm)

³3

3

0.0

<3

5

0.0
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rocas impermeables

³3

2

0.0

<3

4

0.0

2

0.000

1.5

0.0

firmes granulares (no
pav)
empedrados
pavimentos (bitum o
hormig)

1

100.0

100

100.0

1.0

( N = cultivo según las curvas de nivel, R = cultivos según la línea de máxima pendiente )

Taula 6: Taula de càlcul de P0 en funció de la proporció de cobertes de sòl a
l’àmbit. I de la pendents d’aquestes.
DETERMINACIÓ DELS CABALS
Els cabals utilitzats per a la determinació de les zones inundables són el de T = 25
anys, corresponent al sistema hídric (SH), i PER AL QUAL ES DISSENYEN LES
CANONADES DE DRENATGE DE PLUVIALS.
La taula següent mostra els resultats de càlcul l’aplicació del mètode racional, per
als tres períodes de retorn.

T

25

Àrea

0.14
Longitud llera
447
Desnivell
22.6
Pendent
0.050559284
Pluja 24 h
70
Coeficient
reductor
Pd
I1/Id
Tc
I/Id
I
K

Km2
m
m
mm

1.056924798
73.98473583
11
0.286835432
21.57880713
66.52093104
1.014772349

ESCORRENTIU

Po
Po'

1
1.3

Pd-Po'

72.6847358
C

0.968776761

1.00

Pd+23Po'

103.884736

(Pd+11Po')^2

7794.194581
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Q

2.54317468

Taula 7: Resum de variables i resultats de l’aplicació del mètode racional per a la
transformació de pluja a escorrentia, per als diferents períodes de retorn
considerats. En m3/s.

Com s’observa el cabal generat de 2.54 m3/s. a la zona urbana que s’ha
considerat que pot aportar aigües (considerada com a conca) a la zona d’estudi
SUD-2, amb una pluja per a període de retorn T=25 anys coincidint amb el
Sistema Hídric (SH) és molt petit, no considerant que la zona quedi inundada per
aquest cabal.
No obstant, donada la someritat del nivell freàtic, la minsa capacitat de filtrar
aigües cap al freàtic i la topografia de la zona, l’equip redactor del planejament ha
realitzat les propostes que s’exposen al següent punt.

7. PROPOSTES EN LA ZONA SUD-2 RELACIONADES AMB L’ESTUDI
HIDROLÒGIC
A fi urbanitzar la zona SUD-2, regular-la i homogeneïtzar-la topogràficament i
poder disposar d’un nivell sobre el que fonamentar i que no estigui fortament
“vinculat” al nivell freàtic, la zona es recreix i s’acondiciona al sistema viari del seu
entorn. De

manera que el nivel freàtic queda a més profunditat respecte la

superfície. (Veure annex Plànol Perfils)
Per altra banda la zona és pavimentada evident que el nivell freàtic de la zona
d’estudi es recarregui (Veure annex Plànol pavimentació).
I tot i que la zona en un futur canviarà de topografia, adequant-la al seu entorn i
eliminant la forma de “fons de vall” del SUD-2, presentarà el nivell freàtic a major
profunditat que en l’actualitat respecte la rasant del terreny ja que la zona d’estudi
és recrescuda amb material per tal d’assolir la topografia adequada i per tal de
poder fonamentar i allunyar el nivell freàtic de la cota de superfície i fonamentació i
que estarà totalment pavimentada evitant la infiltració de l’aigua de pluja que caigui
a la zona del SUD-2 percoli cap al medi subterrani, també proposen per ta
d’evacuar l’aigua caiguda a la zona concreta d’estudi que estar pavimentada i
l’agua de pluja superficial que dreni des de la zona urbanitzada del N, canonades
de drenatge de pluvials de període de retorn T=25 anys.
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8. RESUM I CONCLUSIONS
La informació aportada fins ara en aquest informe mostra que:


L’aigua detectada a la zona d’estudi es deu al sobreeiximent del nivell
freàtic.



El nivell freàtic a la zona d’estudi es troba a molt poca profunditat, és un
nivell freàtic somer, que es carrega de manera genèrica a través de la
infiltració de l’aigua de pluja, ja sigui a través de precipitació directa a la
zona i/o de manera indirecta a través de l’aigua de pluja que es drenada
fins a la zona.



L’aqüífer també es recarrega lateralment a través del transport horitzontal
de les aigües subterrànies emplaçades aigües amunt i de la entrada de la
cunya salina.



L’aigua queda entollada a la zona pel sobreeiximent del nivell freàtic, degut
a l’elevada recàrrega de l’aqüífer, a la baixa cota topogràfica a la que es
detecta l’entollament (és la més baixa de tota la zona),

i a la

impermeabilitat del nivell d’argiles llimoses que fa de nivell confinant


La zona d’estudi presenta en superfície una circulació preferent de les
potencials aigües superficials de NE a SE en el seu sector situat més al N,
de N a S en el seu tram mig i S, en el que quedarien sense drenatge
superficial, ja que la feixa en la que hi ha l’E.T a cota topogràfica +1.00 m
respecte els camps de coreu del S del SUD-2, no permetrien la seva
circulació.

 Les aigües de pluja que poden arribar a la zona d’estudi, de manera
conceptual, són:
Les aigües precipitades directament a la zona d’estudi
Les aigües de pluja precipitades a la zona urbana del N de la C-31, que
per drenatge de l’escolament superficial generat poden arribar a la
zona. Aquest sector considerat presenta una topografia cap a el SW i
correspon amb el tram en el que la llera es troba encaixonada i tapada.
L’entrada natura d’aquestes aigües d’escolament generades a la zona
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urbana situada al N de la zona d’estudi i drenades cap al SUD2, és en
base a la seva topografia el sector NE.


Con s’ha exposat els cursos hídrics al seu pas per la zona d’estudi es troba
encaixonats i tapats. Es considera que els calaixos es troben correctament
dimensionats ja que transcorren per zona urbana.



La Riera de Cunit, soterrada es troba a 366 m al E del límit E del SUD-2. El
torrent. I el tret d’en Roig, no presenta aigua.



Per tant la única aigua de pluja que arriba a la zona es la que precipita a la
mateixa zona d’estudi i la que drena de la zona urbana del N (senyalada
en blau a la figura relacionada)



Considerant aquesta zona com a conca s’obté un cabal per a un període
de retorn de 25 anys de 2,54 m3/s. Que seria el cabal que entraria a la zona
d’estudi SUD-2, considerant aquesta com a curs hídric, que entraria a la
zona pel seu NE en base a la topografia.

El SUD-2 considera les següents propostes/mesures per al desenvolupament
del SUD-2 relacionades amb l’estudi hidrològic i que minimitzen un potencial
risc d’entollament de la zona i/o inundabilitat de la mateixa.






Adequació del SUD-2 al seu entorn urbanitzat en relació a la topografia
de la zona, sistema viari.
Recreixement de la zona a fi assolir el punt anterior, i alhora a fi disposar
d’un nivell en el que fonamentar les edificacions i allunyar el nivell freàtic
de la cota de rasant del terreny del SUD-2.
Pavimentar la zona, entre d’altres motius, a fi no infiltri aigua de pluja a la
mateixa que pugui recarregar el nivell freàtic.
Incorporar una xarxa de drenatge separativa de aigües pluvials per a la
pluja considerada per a un període de retorn de T= 25 anys.

De manera que es considera que la zona d’estudi SUD-2 un cop implementada
no es veurà afectada per entollaments degut al sobreeiximent del nivell freàtic
somer de la zona i no es veurà afectada per inundacions en cas de pluges
ordinaris.
El desenvolupament del SUD-2 no presenta un obstacle al flux de l’aigua o
alteració del regim de corrent en cas d’avinguda.
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G3 D T S.L. resta a la seva disposició per qualsevol consulta i/o dubte que vulguin
realitzar, en el telèfon 93 697 87 35 o al 973 33 12 12
Informe hidrològic
Expedient Núm.: 5000185
Els Omells de na Gaia, Febrer de 2019
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1 .INTRODUCCIÓ
1.1.

INTRODUCCIÓ

El present informe ambiental redactat per G3DT SL, forma part de la
documentació necessària per la redacció del Pla Parcial Urbanístic del sector del
SUD-2 “Pla de Cunit 2” del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cunit,
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.
1.2.

PROMOTOR

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

1.3.

ANTECEDENTS

Tal i com s’exposa a la memòria del Pla Parcial Urbanístic del sector del SUD-2
“Pla de Cunit 2”, elaborada per KUBICAT SL, en l’apartat d’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 55.560 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.
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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”.
De manera que el Pla parcial urbanístic que s’exposa a la memòria urbanística
(KUBICAT SL) i pel qual es realitza aquest informe ambiental, ordena el sector
SUD-2

que desenvolupa la Modificació puntual del POUM actualment en

tramitació.
1.4.

OBJECTIUS

Donat que el POUM de Cunit disposa d’avaluació ambiental, i degut a que el Pla
parcial urbanístic objecte d’informe ambiental ordena el sector SUD-2 que
desenvolupa la Modificació puntual del POUM actualment en tramitació, es
realitat l’informe ambiental del Pla parcial SUD-2, amb la tramitació ambiental
considerada per als plans parcials.
Pertant, els objectius generals’ d’aquest infome són:


Descriure el contingut i objectius principals del Pla



Determinar els aspectes rellevants de la situació actual del medi



Determinar les característiques ambientals de les zones que puguin
veure’s afectades de forma significativa i la seva evolució en cas de no
aplicació del Pla



Detectar qualsevol problema ambiental existent que sigui d’importància
per al Pla



Determinar els probables efectes significatius en el medi, inclosos els
aspectes com la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna, la
flora, la gea, l’aigua, l’aire, els factors climàtics, els bens materials, el
patrimoni cultural, el paisatge i la interrelació entre arquets factors.

Per la redacció d’aquest informe ambiental s’han tingut en compte els objectius
de protecció ambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari i estatal que
guardin relació amb el Pla.
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1.5.

ESTRUCTURA

L’informe ambiental s’estructura fonamentalment de la següent manera:


Capítols 1, 2, 3: Introducció, legislació aplicable i anàlisi i descripció de la
proposta proposada



Capítol 4: Aspectes rellevants de la situació actual del medi. Medi físic,
medi biòtic, paisatge i medi socioeconòmic.



Capítol 5: Anàlisi ambiental



Capítol 6: Propostes de millora per a pal·liar els impactes



Capítol 7: Document de síntesi



Annexes

1.6.

ZONA D’ESTUDI

1.6.1. LOCALITZACIÓ DE LA ZONA D’ESTUDI
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, que es manté.
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.
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Fig.1. Emplaçament SUD-2 . Ortofotografies. Imatges orientades a N.
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Fig.2. Detall Emplaçament SUD-2 . Ortofotografia. Imatge orientada a N.

La zona d’estudi denominada “SUD-2” constitueix dins del municipi de Cunit un
sector discontinu, no urbanitzat, que conjuntament amb els terrenys situats al
seu E, es troben envoltats de sòl urbanitzat.
1.6.2. 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, coincidint tots dos àmbits.

1.7.

METODOLOGIA DE TREBALL

L’elaboració d’aquest Informe Ambiental segueix el següent esquema:
Primerament s’ha realitzat un estudi del medi físic amb l’objectiu d’identificar els
factors ambientals que es podrien veure modificats amb el desenvolupament de
la proposta.
En segon lloc es relacionen els diferents efectes que pot tenir el Pla sobre els
factors del medi físic i social prèviament descrits i a continuació es presenta una
relació dels possibles efectes de les principals propostes sobre el medi.
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Posteriorment es presenten les mesures addicionals que seran necessàries per
atenuar o eliminar els impactes que tindrien diferents efectes de la proposta
sobre el medi.
Els dos eixos principals per tal de realitzar aquest informe han estat :
Fase 1- Treball de camp
Per tal d’adquirir un coneixement directe de la zona, realitzat a partir de visites a
la zona d’estudi on a través de l’observació in situ s’han obtingut dades sobre el
medi físic, la vegetació i la fauna de l’àrea d’estudi.
Fase 2 – Treball de gabinet
El treball de gabinet que engloba tot el que és la recerca bibliogràfica, consultant
bibliografia específica, informació de diferents fonts estadístiques, cartografia
actual,

revisió

del

planejament

vigent

a

la

zona,

etc.

Posteriorment

s’interrelacionen els diferents efectes que pot tenir la proposta del Pla sobre els
factors del medi físic i social prèviament descrits i a continuació es presenta una
relació dels possibles efectes de les principals propostes sobre el medi. Per últim
es presenten les mesures preventives i correctores que són necessàries per
atenuar o eliminar els impactes que tindrien els diferents efectes de la proposta
sobre el medi.

2. LEGISLACIÓ APLICABLE INFORME AMBIENTAL
El present informe mediambiental, ha estat redactat seguint els criteris
d’avaluació descrits en la Directiva 2001/42/CE del parlament Europeu i del
Consell, de 27 de juny del 2001 relativa a l’avaluació dels efectes de determinats
plans i programes en el medi ambient.
Aquest estudi s’ha desenvolupat d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2010,de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme.
El Decret Legislatiu 1/2010,de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme, estableix en els seu article 59 que els plans d’ordenació
Urbanística municipal (POUM) han d’incloure en la seva documentació, un
informe ambiental.
L’article 66 d’aquesta llei estableix el mateix requisits per als plans parcials
urbanístics. El Reglament de la llei d’urbanisme ha estat aprovat pel decret
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305/2006, de 18 de juliol. A l’article 70 d’aquest decret es defineixen els
continguts de l’informe ambiental.
En aquest marc, s’han tingut en compte els principis bàsics de la Carta de les
ciutats europees cap a la Sostenibilitat (Carta d’Aalborg) respecte el consum dels
recursos renovables, minimitzar l’emissió de contaminants, mantenir la diversitat
biològica, conservar la qualitat de l’aire, l’aigua i el sòl i millorar les condicions de
l’entorn urbà.

3. MARC LEGAL MODIFICACIÓ PLANEJAMENT
El context legal de la modificació del Pla Parcial, a nivell autonòmic es:


Decret legislatiu 172010, 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 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:


La normativa sectorial d’aplicació en matèria ferroviària: Llei 38/2015 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 22/1998, de 28 de juliol, de Costes i Rea
Decret 1571/1989, de 1 de desembre pel qual s’aprova el Reglament
general per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de
juliol, de Costes.



En matèria de carreteres: decret legislatiu 272009, de 25 d’agost, pel
quals s’aprova el text refós de la Llei de carreteres i decret 293/2003, de
18 de novembre, pel qual s’apropa el reglament general de carreteres.
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4. PLANEJAMENT VIGENT
En quant al planejament vigent, en el DOGC núm. 4.869 de data 25 d’abril es
van publicar les normes urbanístiques del POUM de Cunit. Especialment, el
sector SUD-2 “Pla de Cunit” es classifica com a sòl urbanitzable delimitat i es
qualifica:

Imatge 1. Article 218. Determinacions del sector SUD-2.
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Fig.3 . Planejament vigent SUD-2 . Ortofotografia. Imatge orientada a N.

Imatge.2 . Dades sectorials SUD-2.
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Imatge.3 . Quadre de superfícies SUD-2.

Imatge.4 . Condicions de desenvolupament SUD-2.

Imatge.5 . Observacions SUD-2.

G3 DT, S.L.

www.g3dt.com

g3@g3dt.com

13

Informe ambiental

No obstant el planejament del SUD-2 que es valora en aquest informe ambiental
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 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.

5. ANÀLISI I DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
5.1.

JUSTIFICACIÓ DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA

En aquest apartat es presenta de forma sintètica la justificació de l’ordenació
proposada. Bàsicament es vol desenvolupar el sector del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Cunit corresponent a la nomenclatura de “SUD-2” dins
els sectors de sòl urbanitzable delimitat.
L’objectiu principal del POUM, EN FASE DE MODIFICACIO PUNTUAL D’AQUEST
POUM PER AQUEST SECTOR, per la creació d’aquest sector, és proposar 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.
Els espais lliures es plantegen com a espais coixí amb la C-31 i amb la zona
d’equipaments al sud del sector i com a espai de trànsit de vianants cap al futur
parc del SUD 1.
La continuïtat de l'Avda del Castell divideix el sector en dos, amb dues parcel·les
comercials a la part nord separades per un vial de vianants i una gran parcel·la
amb diferents usos. La disposició de les edificacions permet crear un ampli
espai central obert no edificable que s'aprofitarà per dotar d'aparcament en
superfície a les diferents activitats. Aquesta disposició permet una visió des de la
C-31 dels diferents edificis.
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.
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5.1.1. 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.
El Pla Parcial proposa una ordenació del sector seguint les directrius de vialitat de
les illes adjacents dividint el sector en tres illes diferenciades dues d'elles de caire
totalment comercial i l'altre on hi conviuran usos comercials, de restauració,
hoteler i residencial.
Dins aquestes illes resultants es proposen unes alineacions obligatòries que
estableixen uns fronts de façana molt clars seguint les traces de les edificacions
existents al voltant. Així mateix, aquestes alineacions límit donen lloc a uns espais
oberts destinats a aparcament en superfície que serveixen de dotació als
diferents usos comercials , hotelers i de restauració.

5.1.2. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ
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 .
Els espais lliures es plantegen com a espais coixí amb la C-31 i amb la zona
d’equipaments al sud del sector i com a espai de trànsit de vianants cap al futur
parc del SUD 1.
La continuïtat de l'Avda del Castell divideix el sector en dos, amb dues parcel·les
comercials a la part nord separades per un vial de vianants i una gran parcel·la
amb diferents usos. La disposició de les edificacions permet crear un ampli
espai central obert no edificable que s'aprofitarà per dotar d'aparcament en
superfície a les diferents activitats. Aquesta disposició permet una visió des de la
C-31 dels diferents edificis.
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.
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5.2.

16

QUADRE GENERAL DE SUPERFÍCIES

Taula .1. Quadre general de superfícies.

Superfície de sòl
Superfície de zones
Activitat econòmica
Activitat econòmica:
Comercial/Benzinera
Activitat econòmica:
Comercial/Restauració

MPOUM
55.560,00
29.557,00
14.602,00

(%)

Pla Parcial
55.560,00
53,20 28.859,00

5.271,63

(%)
(m²)
51,94 (m²)
(m²s)
(m²s)

6.400,00

Activitat econòmica: Hoteler
Residencial / Despatxos
Total sostre
Superfície de sistemes
A1 Viari
B3/B4/B5 E. Sanitari - Administ.
- Serveis
C4 Altres espais lliures
Total sector
Edificabilitat
nº habitatges

7.430,00
22.032,00
26.003,00
11.844,00

46,80
21,32

2.930,00
7.430,00
22.032
26.701,00
12.543,00

7.395,00
6.764,00
55.560,00

13,31
12,17
100,00

7.395,00
6.763,00
55.560,00

22.032
90

0,40

22.032
90

(m²s)
(m²s)
(m²s)
48,06 (m²)
22,58 (m²)
13,31 (m²)
12,17 (m²)
100,00 (m²)
0,40 (m²st/m²s)
(ut)

Taula .2. Zones.
Zona

Sòl

Sostre

(m²s)

m²st

10.858

5.272

Comercial / Restauració 1

7.846

3.600

Comercial / Restauració 2

5.130

2.800

Restauració / Hoteler

2.979

2.930

2.046

7.430

28.859

22.032

nº habitatges

Activitat econòmica
Comercial - benzinera

Residencial
Residencial lliure / HPO
TOTAL ZONES
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Taula 3. Comparació superfícies de sistemes i zones, evolució SUD-2.

Pla

parcial

Pla

parcial

SUD-2

SUD-2

Normes

MPOUM

Pla parcial
SUD-2

urbanístiques
2006
2

Superfície del sòl (m )

55.560

55.560

55.560

Superfície de zones (m )

37.669

29.557

28.859

Superfície de sistemes (m2)

17.891

26.003

26.701

2

El planejament objecte d’aquest informe ambiental, modificacio POUM Cunit, en
tràmit d’aprovació per a Pla Parcial SUD-2, incorpora les activitats comercials
de:


Benzinera



Resturació



Hoteler

I continua proposant l’activitat de despatxos i residencial amb un nombre de 90
habitatges, així com sistemes (Viari, sanitari, administratiu,serveis i altres espais
lliures).

6. OBJECTIUS,

CRTERIS

I

OBLIGACIONS

DE

PROTECCIÒ

AMBIENTAL

APLICABLES
6.1.

PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL

A continuació s’esmenten el planejament i sectorial que es considera més
rellevant:
Pla Territorial General de Catalunya
Pla territorial Parcial del Baix Penedès
Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner de Catalunya
Pla Director d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
6.2.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

6.2.1. URBANISME I AVALUACIÓ AMBIENTAL

6.2.1.1.
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6.2.1.2.

ESPANYA

6.2.1.3.

EUROPA

7. ASPECTES RELLEVANTS DE LA SITUACIÓ ACTUAL DEL MEDI
7.1.

MEDI FÍSIC

7.1.1. RELLEU
7.1.1.1.

Relleu del Baix Penedès. Marc territorial.

El Baix Penedès està format per tres sectors:


El sector muntanyós i boscà: s'ubica a l’espai del riu Corb. Amb una
alçada mitjana de 600 metres, el punt més alt de la comarca és la Talaia
del Montmell, de 861 metres.



El sector central: per sota dels 200 metres d'altura i on domina la plana,
comprèn la major part de la comarca i és on s’ubiquen la majoria dels
municipis. En general, el relleu és suau.



El sector litoral: amb 12,5 quilòmetres de costa en forma de platges de
sorra fina, abraça els municipis de Cunit, Calafell i el Vendrell. És la zona
més expansiva de la comarca, amb forta atracció de població procedent
de la conurbació barcelonina.

La zona d’estudi per tant al sector litoral i per tant al tercer relleu descrit.
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7.1.1.2.

CUNIT

Morfològicament, el municipi està format per dues grans unitats estructurals de
relleu molt diferenciades: la serralada litoral i la plana litoral.
A continuació es descriu la unitat de la plana litoral, doncs és a la unitat
estructural de relleu en la que s’emplaça la zona d’estudi.
Plana Litoral
En el terme de Cunit, així com en el de Calafell, la Serralada Litoral Catalana,
s’atansa molt a la línia de costa i fa que la plana litoral sigui notablement més
estreta que en els municipis precedents de Cubelles i Vilanova i la Geltrú,
limitant-se sovint a una estreta franja que en la major part del terme no excedeix
els 500 metres, i ocupa una superfície aproximada de 1,4 Km², el que suposa
únicament el 14 % del terme municipal.
La plana litoral es composa de la façana marítima o línia de costa que inclou la
platja i la rere-platja. Antigament aquesta consistia amb una formació flexible de
dunes, matollars i d’aiguamolls temporals, que feia de mecanisme de protecció
davant dels temporals de mar i de situacions de pluges intenses, efectuant un
mecanisme natural de protecció davant de les terres de conreu situades desprès
d’aquest

espai

limítrof,

situat

per

darrera

de

la

platja.

Donades

les

característiques geològiques, la plana i els terrenys de sedimentació que fan que
aquestes terres siguin fèrtils, amb una notable profunditat de sòl, molt apta pels
conreus.
Actualment aquesta zona, es troba en la seva major part urbanitzada, fins a pocs
metres del mar i ocupant la major part de la superfície compresa entre el mar i la
carretera C-31, amb la presència d’un passeig marítim rígid que separa la platja
de la superfície urbanitzada.
Aquesta zona es caracteritza per un escàs pendent, sobretot prop de la costa,
això fa que la costa d’1 metre en límit a Calafell es situï més enllà dels 150
metres de la línia de mar. Això explica la tradicional existència d’aiguamolls en
aquesta zona i avui en dia que l’evacuació d’aigües pluvials, sobre tot del ruixats
i tempestes d’estiu i tardor, que presenten una elevada intensitat, s’efectuï amb
dificultat donat l’escàs pendent.

7.1.1.3.

SUD-2

Tal i com es pot observar a la següent figura, la zona d’estudi ocupada per
camps de conreu, presenta una lleugera, però constant, pendent descendent
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cap al S, presentant cotes topogràfiques de entre els 5,00 m a N i els 1,40 m a
S. Amb un pendent aproximat de 0,8%.
Aquests camps de conreu que limiten pel N amb l’Avinguda de Barcelona i pel S
amb l‘Avinguda de Sitges, en posar-se en contacte amb la xarxa viària, de
construcció posterior a l’existència del camp, presenten talussos de connexió.
De manera que la zona N dels camp de conreu a cota topogràfica aproximada
de 5,00 m connecta amb l’Avinguda de Barcelona a cota aproximada de 7,00 a
través de un tal·lus força vertical.
Els camps de conreu en el seu extrem S, a 1,40 m de cota topogràfica,
connecten a través d’un tal·lus força vertical amb una feixa (en la que s’hi troba
una Estació Transformadora) que és paral·lela i que es troba a la mateixa cota
topogràfica que l’Avinguda de Sitges, a aproximadament 2,40 m.
Aquesta topografia descrita juntament amb el que s’ha exposat anteriorment,
“Aquesta zona (litoral) es caracteritza per un escàs pendent, sobretot prop de la
costa, això fa que la costa d’1 metre en límit a Calafell es situï més enllà dels 150
metres de la línia de mar”.
Explica l’existència d’aiguamolls en aquesta zona i que l’evacuació d’aigües
pluvials, sobre tot del ruixats i tempestes d’estiu i tardor, que presenten una
elevada intensitat, s’efectuï amb dificultat.
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5,00 m

1,40 m

Fig.4 . Topogràfic. Imatge orientada a N.
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Fig.5 . Sectors N i S del Topogràfic. Imatge orientada a N.

7.1.2. GEOLOGIA

7.1.2.1.

Marc geològic

En primer lloc s’ha procedit a la consulta de les diferents cartografies
geològiques existents sobre la zona:
Full 12: Baix Penedés, del Mapa geològic comarcal de Catalunya, 1:50000 de
l’ICC, 2005.
Hoja 447: Vilanova i la Geltrú, del Mapa geológico de España, 1:50000 de
l’IGME, 1975.
La zona d’estudi, es localitza dins la subunitat geomorfològica coneguda com a
Serralada Litoral, en el seu tram sud, on va a morir al mar. Aquesta zona limita
al nord amb la Depressió del Vallès-Penedès, i al sud amb el mar Mediterrani.
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Més concretament, aquesta zona es pot dividir, en dues subzones diferenciades;
d’una banda el Massís del Garraf, que queda a la part nord de la zona d’estudi, i
la Depressió tectònica de St. Pere de Ribes. Es tracta d’una depressió d’edat
terciària, reomplerta per materials neògens i quaternaris, formats per calcàries
d’esculls, argiles i graves amb crostes carbonatades, respectivament.
El municipi de Cunit es troba en el límit meridional d’aquesta depressió i, es troba
damunt de dipòsits quaternaris de les terrasses dels rius Cunit i Pedro, els quals
es troben amb dipòsits de maresmes i de platges.

7.1.2.2.

Geologia de la zona d’estudi

En base a la cartografia del ICCG, la zona d’estudi es situa a:

Qpa

Fig.6 . Geologia SUD-2, geologia ICC. Imatge orientada a N.
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El dia 13-11-2010 es va realitzar a la zona un sondeig de investigació, fins a la
cota de -5,00 m de profunditat.
El punt de investigació es va realitzar al sector de la parcel.la situat al S, a la zona
en la que hi ha l’Estació transformadora ja que la zona just al N d’aquesta, de
camp de conreu i situada a la cota topogràfica inferior de tot el SUD-2 (1,4 m) i
de la feixa d’emplaçament de l’E.T (2,4 m), estava totalment entollada. Impedint
l’accés de a màquina de sondeigs.

Fot. 1. Emplaçament de la màquina de sondeig.

En aquesta zona es va detectar:
Taula 4. Litologia observada a través del sondeig realitzat.

Nivell

0 m - 4,5 m. Reblert, format principalment per bolos

Nivell

-4,5 m - 5,00 m. Tram format per llims argilosos/argiles llimoses.

Trobant el nivell freàtic a -0,80 m de profunditat respecte rasant de terreny. La
columna del testimoni continu mostra tot el tram de -0,80 a -5,0 m de profunditat
respecte la cota de terreny

mullada, especialment en tram de llims

argilosos/argiles llimoses que es troben totalment saturats, degut a la seva baixa
permeabilitat.
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Fot. 2. Recuperació testimoni sondeig.

Al tram de -4,80 m a -5,00 m, es va realitzar un assaig granulomètric, obtenint
un 81,7% de fins (<0,080 mm).

Fig. 7.Granulomètric.
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Fig. 9. Corva granulomètrica.

I un assaig de permeabilitat, obtenint una permeabilitat molt baixa.:
Taula 5. Resultat permeabilitat.

7.1.3. HIDROGEOLOGÍA

7.1.3.1.

Hidrogeologia general

7.1.3.1.1. Massa agua subterrània

Cunit

i el SUD-2 pertanyen a la massa d’aigua subterrània (2016) del Garraf,

codi ACA 23. Segons bibliografia ACA.
La massa d’aigua 23 es descriu: amb una extensió total de 763 km2, de la qual
és aflorant 643 km2.
Aquesta massa d’aigua

presenta dues àrees hidrogeològiques, la 308 Àrea

mesozoica i terciària del Garraf-Bonastre i 307 Àrea de la depressió del Penedès.
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La massa d’aigua presenta la següent delimitació geogràfica:
- Al nord, nord-oest i est, pels afloraments miocens de la depressió del Penedès
i les calcàries del Bloc del Gaia
- Al sud pel litoral mediterrani.
- A l’oest i sud-oest, per la riera del Francolí els miocens del Baix Gaiá.
- A l’est, pels afloraments quaternaris del marge dret del riu Llobregat.
La tipologia litològica dominant és de carbonatat. S’observen altres tipologies
litològiques com és el detrític (no al·luvial)
Les característiques hidràuliques dominants són els aqüífers lliures i confinats
amb predomini dels lliures. La zona es presenta com a zona litoral amb risc
d’intrusió salina.
Els aqüífers inclosos en aquesta massa d'aigua (i els codis corresponents) són:

Els quatre aqüífers principals que es poden diferenciar es troben separats per
formacions litoestratigràfiques de menor permeabilitat i per límits de tipus
estructural:
- Aqüífer de les calcàries juràssiques-cretàciques del Garraf (3085C31)
- Aqüífer de les calcarenites del Penedès (3071D31)
- Aqüífer de les calcàries Triàsiques del Garraf (3085C41)
- Aqüífer mio-quaternari del Garraf- Bonastre (3084I01)
La recàrrega natural de la massa és la pluja infiltrada.
Respecte les zones de recàrrega: Al nord les calcarenites del marge del Garraf i
al nord de les calcàries triàsiques del Garraf, on la recàrrega de l’aqüífer es
produeix per infiltració directa sobre els seus afloraments. En els materials
Miocens costaners la recàrrega es realitza fonamentalment per infiltració de
l'aigua de pluja i pel flux que aporta la descàrrega del Cretàcic del Gaià, de
l’aqüífer prelitoral sud i del massís del Garraf en la seva zona més oriental.
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Zones de descàrrega: La descàrrega del conjunt de la massa d’ aigua es
realitza de manera global cap el mar. En el cas de les calcarenites del marge del
Garraf, es considera que la descàrrega es produiria cap al massís del Garraf.

Fig. 10. Zones declarades vulnerables als nitrats i aqüífers protegits, massa aigua 23.

La massa d’aigua es troba parcialment cartorafiada com a aqüífer protegit
(decret 328/88) Zones vulnerables per contaminació de nitrats.

Fig. 11. Estat de la massa d’aigua subterrània, 23
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El principal procés que afecta a la massa d’aigua és la intrusió salina que
provoca incompliments per clorurs i altres paràmetres relacionats amb aquest
procés. Tot i que incompleix pel paràmetre de clorurs, es considera en bon estat
quantitatiu degut a incerteses respecte a la influència antròpica de la salinitat. Tot
i que s'observa una tendència general estable, localment es mesuren valors de
nivells per sota del nivell del mar, amb indicis de problemes en pous
d'abastament. La pressió extractiva regional (Índex d'explotació) i costanera
(Densitat d'explotació costanera) es considera baixa.
AQÛÍFER COMPORTAMENT HIDRÀULIC. HIPERMPA.
Cunit pertany segons cartografia a un aqüífer descrit amb codi 308C32:
Nom aqüífer: Aqüífer de les calcàries juràssic-cretàciques del Garraf
Descripció classificació litològica: Formacions de calcàries i dolomies massives
Descripció classificació litostratigràfica: Calcàries juràssic-cretàcies
Descripció comportament hidràulic: Aqüífer en medi fissurat (calcàries i gresos)
Litologia predominant: Carbonatat
Geometria: Tabular
Règim hidràulic: Confinat
Tipus de porositat: Doble porositat: fissuració i karstificació
Extensió total (Km²): 376.3308
Extensió aflorant (Km²): 299.1145
Extensió no aflorant (Km²): 77.2163
Abastament (volum hm³/any): 2.120387
Aqüífer afectat per zones vulnerables (total/parcialment)?:Sí, Decret 476/2004
Inclòs decret aqüífers protegits 328/88: Si, parcialment

AQÛÍFER SISTEMA AFLORANT.HIPERMAPA.
En base a la cartografia consultada Cunit pertany a:
Aqüífer aflorant/no aflorant?: S
Nom aqüífer: Aqüífer detrític mioquaternari del Garraf
Classificació litològica: I
Descripció classificació litològica: Formacions mixtes de depressions neògenes i
quaternàries
Descripció classificació litostratigràfica: Dipòsits detrítics neògens i quaternaris
Descripció comportament hidràulic: Aqüífer porós en medi detrític granular
(rebliments neògens i quaternaris)
Litologia predominant: Detrític no al·luvial
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Geometria: Tabular
Règim hidràulic: Predominantment lliure
Tipus de porositat: Intergranular
Extensió total (Km²): 77.2163
Extensió aflorant (Km²): 77.2163
Extensió no aflorant (Km²): 0
Aqüífer afectat per zones vulnerables (total/parcialment)?:Sí, Decret 283/1998
Inclòs decret aqüífers protegits 328/88: Si, parcialment

7.1.3.2.

Hidrogeologia SUD-2

En base al que s’ha exposat anteriorment el SUD-2, per tant a la massa d’aigua
23.
La zona estaria inclosa dins de l’aqüífer detrític mioquaternari del Garraf. En
formacions mixtes de depressions neògenes i quateraries. Dipòsits neògens i
quateraris. Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i
quaternaris).

Detrític

no

aluvial.

Predominantment

lliure,

amb

porositat

intergranular.
En aquesta zona la massa no es presenta inclòs en la cartografia de massa
d’aigua declarada vulnerable als nitrats ni d’aqüífers protegits.
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Fig. 12. Aqüífers protegits, en blau. En vermell zona d’estudi.

Fig. 13. Aqüífers vulnerables per nitrats,en vermell. En vermell zona d’estudi.
Taula 6. Naturalesa del a aqüífers segons el medi litològic. Hipermapa.
CODI CAS

CODI GTAQ

Nom GTAQ

A2

A

Aqüífers

Codi TAQ
porosos

A2

Nom TAQ
Predomini d’aqüífers porosos

no consolidats

en medis detrítics granularà
(rebliments

neògens

quaternaris)

amb

porositat

intergranular
Taula 7. Formacions hidrogeologiques.
CODI

CODI GHF

Grup HF

I

Formacions

Codi HF

Descripció FH

MGC250M

I20

Dipòsits detrítics

Q3B

CAS
I20

mixtes

en

les

quaternaris

depressions
neògenes
Taula 8. Delimitació de les àrees hidrogeologiques.
CODI CAS

CODI AH

Nom AH

LAH

308

Àrea

mesozoica

Sector
i

terciària de Garraf-

Sector tercer. Àrees
litorals.

Bonastre
Taula 9. Delimitació dels sectors hidrogeològics.
CODI CAS

Sector

Descripció

LG05

Sector tercer.

Són les àrees associades a les serralades i

Àrees litorals.

depressions costaneres. S’hi diferencien 13
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àrees numerades del 301 al 313.
Taula 10. Delimitació de les àrees hidrogeologiques.
CODI CAS

CODI AH

Nom AH

LAH

308

Àrea

Sector

mesozoica

i

terciària de Garraf-

Sector tercer. Àrees
litorals.

Bonastre
Taula 11. Formacions hidrogeologiques.
CODI

CODI GHF

Grup FH

Codi FH

Descripció FH

MGC250M

I

Formacions

I20

Dipòsits detrítics

Q3B

CAS
I20

mixtes

de

les

Quaternaris

depressions
neògenes

A la zona d’estudi es va realitzat un punt d’investigació (sondeig) a la zona dels
terrenys en els que s’emplaça l’estació transformadora 2,4 m), fins als -5.00 m
d’investigació, tal i com s’ha exposat a l’apartat de geologia.
Taula 12. Litologia observada a través del sondeig realitzat.
Nivell

0 m - 4,5 m Reblert, format principalment per bolos

Nivell

-4,5 m - 5,00 m, format per llims.

I el nivell freàtic a –0,80 m de profunditat respecte rasant de terreny.
La feixa de l’estació en la que s’ha realitzat el sondeig es troba a una cota mitja
de 1,0 m per damunt de la zona S dels camp de conreu (1,4 m) de la zona
d’estudi, de manera que el nivell freàtic en aquesta zona S dels camps de
conreu sobreïx del terreny (2,4 m). Això juntament amb el fet que aquesta zona
del S de la zona d’estudi/S dels camps de conreu no te drenatge natural degut a
la topografia (com s’ha comentat a l’apartat de relleu), fa que aquest camps es
presentin entollats.
Aquest nivell d’aigua detectat es considera que prové de l’aigua d’infiltració de
pluja directa, d’aigua d’infiltració del drenatge de la zona, i per la seva proximitat
al mar possiblement també de d’intrusió de la cunya salina.
L’aigua procedent de la infiltració de la pluja en la zona concreta del sondeig
percola pel tram de reblert de bolos fins a arribar al material d’argiles llimoses de
baixa permeabilitat on queda “entollada” saturant el nivell. En la zona dels camps
a cota inferior i en la que no es troba aquest reblert l’aigua d’infiltració directa i/o
de drenatge queda “entollada” en aquest nivell. Per altra banda l’aigua marina
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d’intrusió salina es troba a cota 0,0 m i per moviment horitzontal i capil·laritat
satura aquest nivell d’argiles llimoses que es troba a cota topogràfica
aproximada de 0 m a la zona S del SUD-2.
Figura topo

ET zona de sondeig
Zona entollada S
camps

conreu

Fot. 3. Vista de la zona de l’ET a cota 2,4 m i dels camps entollats a cota 1,40 m.

Donada la proximitat de la zona d’estudi a la línia de costa, és molt probable que
aquest nivell freàtic detectat sigui degut a la intrusió de la cunya salina.
7.1.4. HIDROLOGA SUPERFICIAL

7.1.4.1.

CONCA HIDROGRÀFICA PRINCIPAL. HIPERMAPA.

El municipi de Cunit la zona d’estudi pertany a la conca hidrogràfica de rieres de
Calafell-Torredembarra.
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Fig. 14. Conques hidrogràfiques principals.

7.1.4.2.

HIDROLOGIA DEL TERME DE CUNIT

Cunit forma part administrativament a la conca del Foix, dins del context general
i per proximitat al curs fluvial més proper al municipi de Cunit. Cal destacar però,
que en cap cas les aigües recollides a Cunit desaigüen ni directa ni
indirectament al Foix sinó que totes ells ho fan directament al mar.
El terme municipal de Cunit està drenat per 4 cursos fluvials que arrenquen del
nord del terme i aboquen al mar. De llevant a ponent trobem el Torrent d’en
Pedro, que serveix de límit administratiu amb el terme de Cubelles, la riera de
Cunit que és la més llarga del terme, el torrent de la Creueta que drena el centre
del municipi i el torrent del Rectoret, que ha desaparegut amb el creixement de
la trama urbana en l’extrem més occidental del municipi.
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Fig. 15. Situació dels principals cursos de Cunit. Font. Ajuntament.

Imatge 6. Superfície de les conques hidrogràfiques a Cunit. Font: Ajuntament.
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7.1.4.3.

HIDROLOGIA PROPERA LA ZONA D’ESTUDI

Fig. 16. Rieres properes a la zona d’estudi. Hipermapa.

Tal i con s’observa a la figura anterior, la zona d’estudi està “envoltada” de rieres.
Si bé en el seu recorregut proper a la zona d’estudi no es poden identificar com
a tal a camp deguda al seu elevat grau d’antropització, si que es poden detectar
aigües amunt.
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Fot. 4. Curs de la riera que circula just a l’O de la zona d’estudi, en un emplaçament
aigües amunt.

Fig. 17. Emplaçament de la fotografia.
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De les dues rieres la que segons bibliografia és més important és la riera de
Cunit (a l’E).
Riera de Cunit
És el curs principal d’aigües superficials del terme de Cunit, ja que drena la
major part del terme de Cunit. Té el seu naixement al municipi veí de Castellet i
la Gornal, concretament al vessant sud de les muntanyes de Cal Bladet.
Recull les aigües de la zona muntanyosa del sud del terme de Castellet i la
Gornal i de la zona muntanyosa del nord i centre del municipi de Cunit,
presentant com a principals torrents afluents el del fondo de Puig de Tiula i el
fondo de Cal Santó. Discorre per la part central del municipi. En la seva part
final, per sota de la zona esportiva, es presenta encaixonat i amb el terra
pavimentat per evitar-ne l’erosió, i a partir d’aquí entra al nucli urbà de Cunit per
l’avinguda de la Font (a ponent del casc antic) per passar sota la línia de
ferrocarril de Barcelona – Sant Vicenç i desaiguar al mar en aquest punt.
A part de portar un notable cabal d’aigua en el curs baix pels efectes de
precipitacions intenses o continuades, s’ha observat un increment de la
freqüència en que porta una làmina continua d’alguns cm. al seu pas per l’Av.
de la Font en situacions de pluges poc intenses degut que a que recull aigües
dels sectors urbanitzats més propers al nucli urbà. Això fa que en el tram urbà
de l’Av. de la Font aparegui amb una làmina d’aigua de varis centímetres amb
relativa freqüència i sense tractar-se de pluges intenses o abundants.
En alguns trams molt localitzats, més obacs i encaixonats, la vegetació
s’assimila, en un estadi molt baix, a la vegetació de ribera, sobre tot amb
l’aparició de canyissars.

7.1.4.4.

HIDROLOGIA DE LA ZONA D’ESTUDI

A la zona concreta d’estudi no es detecta cap curs hídric superficial. Cal
destacar però la proximitat de les dues rieres esmentades a l’aparat anterior. I
de la zona a la línia de costa, que es troba a 290 m del límit S del Pla Parcial.
També cal destacar que, tal i com es va poder observar durant les jornades de
camp, que la zona en el seu sector S, es troba entollada format un aiguamoll,
degut a la proximitat de la línia de costa i de les dues rieres exposades
anteriorment, degut a que actua com a “fons de vall” de drenat de la zona
propera, a la superficialitat del nivell freàtic detectat, així com degut a la falta de
drenatge de la zona concreta d’estudi ja que els camps de conreu entollats es
troben a acota topogràfica inferior respecte la feixa en la que s’emplaça l’ET i
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que connecta amb la xarxa viària. És a dir principalment per la topografia laxa de
la zona dels conreus del SUD-2 i pel fet que els terrenys de conreu es posen en
contacte amb la feixa del S dels terrenys de conreu en la que hi ha la E.T
(paral·lela a l’Avinguda Sitges) i que es troba a cota topogràfica superior.
7.1.5. CLIMA
El clima de Cunit es caracteritza per la suavitat tèrmica que li confereix la
proximitat del mar, amb amplitud tèrmica escassa, amb poca diferència de
temperatura entre el dia i la nit o entre l’estiu i hivern, gràcies també a l’alta
humitat ambiental. La bonança, en termes mitjans,

7.1.5.1.

TEMPERATURES

El règim tèrmic anual de Cunit és molt benigne, amb uns valors mitjans
generalment agradables i suaus, per l’acció temperadora del mar.
Les temperatures mitjanes de Cunit presenten valors que podríem catalogar de
suaus al llarg de l’any, fortament condicionats per la influència marítima de la
Mediterrània. La temperatura mitjana anual (1989 – 2012) se situa en 16,3º i
l’amplitud tèrmica mitjana anual (diferència entre la mitjana del mes més càlid i
la mitjana del mes més fred) és de 15,3º.

7.1.5.2.

PRECIPITACIÓ

La pluviometria de Cunit, en els 30 anys de registres continuats, presenta una
mitjana anual de 555 mm.
En la sèrie de 1961

a 1990 de l’hipermapa de la Generalitat s’obté que la

pluviometria mitjana pels mesos de:
Gener, febrer, juny i desembre es de 30-40 mm.
Març, abril, maig, agost de 40-50 mm
Juliol 10-20 mm
Octubre 80-90 mm
Novembre 50-60 mm.
No es disposen dades pel setembre.
El tret principal que caracteritza el règim pluviomètric del municipi és la clara
presència d’una estació seca i la gran irregularitat, tant d’uns anys a altres com
en la seva distribució en el decurs de l’any. Així en el període esmentat, els
valors anuals se situen entre els 934,1 mm. enregistrats l’any 1996 i els 361,9
mm. de l’any 1988, el que significa una amplitud molt elevada de 572 mm.
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En quan als valor mitjans mensuals el mes que presenta una pluviometria més
elevada es el setembre amb 89 mm. de mitjana, mentre que el més sec és el
juliol amb 16 mm. Per estacions, la mes plujosa és la tardor.
Els valors mínims anuals se situen majoritàriament entre 0 i -2 graus, mentre que
difícilment se superen els 32º de màxima a l’estiu. La temperatura mitjana
mensual més baixa s’enregistra al gener, amb 9,5º i la més alta a l’agost amb
24,8º. A Cunit hi glaça de manera esporàdica i feble.

7.1.5.3.

HUMITAT

Les dades d’humitat són significatives que ens trobem en la zona litoral. La
humitat mitjana (amb 48 registres diaris) se situa en el 74%, mentre que la
humitat mitjana anual de les màximes s’eleva fins el 90% mentre que la humitat
mitjana de les mínimes es situa en el 58%. És aquest factor el què provoca que
en els mesos més calorosos la xafogor sigui intensa, fent que l’índex de xafogor
s’elevi entre 5 i 8 graus per sobre de la temperatura real existent.

7.1.5.4.

VENT

La situació geogràfica de Cunit, en la façana litoral, fa que els vents siguin un
factor important en el clima del municipi. El contrast de temperatura entre terra i
mar genera per si sòl un moviment d’aire de component tèrmic, el que
s’anomenen brises o vents tèrmics locals que tenen un doble sentit, el terral de
terra cap a mar en horari nocturn i primeres hores del dia i la marinada o brisa
de mar a terra, que predomina en l’horari diürn. Per aquest motiu al municipi el
vent hi es present la major part del temps, encara que sigui feble. Els vents
generals, els que segueixen el sentit dels centres d’acció i de les isòbares
només tenen un clar reflex al municipi en situacions concretes i amb un notable
gradient de pressió.
La velocitat mitjana del vent a Cunit és escassa, i se situa entorn dels 6 Km/h. la
direcció predominant és el nord, però no a conseqüència del predomini de la
tramuntana ja que aquest vent no arriba a bufar gairebé mai ja que el massís del
Garraf l’apantalla i arriba modificat en forma de mestral generalment o en forma
de gregal en menor mesura. Aquesta persistència i domini del N és gràcies al
terral, el vent tèrmic nocturn que donada l’orientació de la costa fa que vingui de
nord. Altres vent que també son freqüents són el garbí com a conseqüència de
la marinada diürna que bufa d’aquest sector. El vent que pot assolir a Cunit una
major intensitat és el mestral, que pot superar els 90 Km/h. en els dies més
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ventosos i gairebé tots els anys s’assoleixen mestralades amb vents per sobre
dels 80 Km/h.
El

mestral

sempre

va

acompanyat

de

visibilitat

excel·lent

i

humitat

extremadament baixa, inferior al 25% i contribueix a augmentar molt el risc
d’incendis al municipi.
Els vent que provoquen una major alteració marítima a Cunit són per un cantó el
llevant i per altre el llebeig, el vent SW, que te un notable recorregut marítim i que
pot ocasionar a Cunit temporals més durs a la mar que el mateix llevant.
7.1.6. ATMOSFERA. HIPERMAPA.

7.1.6.1.

INFORMACIÓ ACÚSTICA

Les fonts d’emissió de soroll són molt diverses fet que complica l’avaluació i
l’adopció de mesures per mitigar-ho. Per aquest motiu és imprescindible
discernir els principals agents que provoquen contaminació acústica per tal de
determinar les mesures més adients per a la seva minimització. Actualment, el
trànsit és el principal causant de contaminació acústica a Cunit.
7.1.6.1.1. ZEPQA
Ni Cunit ni el SUD-2 es troba dins d’una Zona especial de Protecció de la Qualitat
Acústica.

7.1.6.1.2. MCA
Cunit disposa d’un mapa de capacita acústica aprovat
7.1.6.1.3. INDEX DE SOROLLS A LES CARRETERES
Cunit presenta un índex de soroll a les carreteres, població exposada al soroll
Ln>55 dBA expressada en centenes de 2 a 4, respecte a C-31. La C-31 limita la
zona d’estudi SUD-2 pel seu N.
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Fig. 18. índex de soroll a les carreteres, C-31. De 2 a 4 Ln>55 dBA.

7.1.6.2.

CONTAMINACIÓ LLUMINOSA

Per l’aplicació de la Llei 6/2001 sobre contaminació lluminosa i el Reglament que
la desenvolupa, aprovat mitjançant el Decret 82/2005, l’Oficina per a la Prevenció
de la Contaminació Lluminosa (OPCL), que depèn del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, conjuntament amb l’Ajuntament, haurà de dividir el territori
en funció de la vulnerabilitat a la contaminació lumínica. Per cadascuna de les
zones es regulen les intensitats de brillantor permeses, el disseny i la instal·lació
d’enllumenat, el règim estacional i horari d’usos.
A partir de la zonificació del territori els ajuntaments han d’elaborar un Pla
municipal d’adequació de la il·luminació exterior existent que ha de concretar el
programa d’actuacions per a l’adaptació de l’enllumenat públic i les accions per
promoure l’adequació de la il·luminació exterior de titularitat privada
7.1.6.2.1. CUNIT
El terme municipal de Cunit presenta zones de protecció envers la contaminació
lluminosa, E1 protecció màxima, E2 protecció alta i E3 protecció moderada.
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7.1.6.2.2. SUD-2
La zona d’estudi presenta una protecció envers la contaminació lluminosa 2007
E3, protecció moderada.

7.1.6.3.

AIRE

7.1.6.3.1. ZPEAA
Ni Cunit ni la zona d’estudi pertany a cap zona de protecció especial de
l’ambient atmosfèric (ZPEAA).

7.1.6.3.2. ZQA
Les Zones de Qualitat de l'Aire (ZQA) que tenen com a objectiu que les mesures
que es fan en una zona siguin representatives de la qualitat de l'aire de tota l'àrea
que la comprèn. Per això cal que la superfície que la forma sigui homogènia
respecte a l'orografia, la climatologia, la densitat de població i el volum
d'emissions industrials i de trànsit.
Cunit pertany a la zona de qualitat de l’aire (ZQA) número 3. ZQA Penedès –
Garraf.

Fig.19. Zona qualitat de l’aire ZQA 3.
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7.1.6.3.3. Modelització de la mitjana anual NO2 (2015)
Cunit presenta la zona propera al litoral sense dades i la resta del municipi de 15
a 20.
La zona d’estudi presenta la mitjana anua de NO2 (2015) de 15 a 20.

7.1.6.3.4. Modelització de la mitjana anual PM10 (2015)
El terme de Cunit presenta la modelitzacio mitjana anual (2015) de 20 a 25 i en la
línia propera a la costa no presenta dades.
La zona d’estudi presenta la modelitzacio mitjana PM10 (2015) de 20 a 25.

7.1.6.3.5. Modelització de la mitjana anual PM10 a les ZQA 1 i 2 (2015)
Cunit i la zona d’estudi SUD-2 presenta uns valors d’immissions (μ/m3) de 20 a
25.

7.1.6.3.6. Modelització de la mitjana anual NO2 a les ZQA 1 i 2 (2015)
Cunit i la zona d’estudi SUD-2 presenta uns valors d’immissions (μ/m3) de 20 a
25.
7.1.6.3.7. Focus emissions
Al

municipi

de

Cunit

existeix

una

activitat

extractiva

abandonada,

a

aproximadament 3 Km de la zona d’estudi.
La centra tèrmica de Foix, al nucli de Cubelles es troba a 2.5 km
aproximadament de la zona d’estudi.
7.2.

MEDI BIÒTIC. HIPERMAPA.

7.2.1. INFORMACIÓ SOBRE VEGETACIÓ
7.2.2. HÀBITATS DE CATALUNYA

7.2.2.1.
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Fig. 20. Hàbitats Catlunya a Cunit.

1. Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural
2. Màquies i garrigues amb margalló (Chamaerops humilis), llentiscle
(Pistacia lentiscus), ullastre (Olea europaea var. sylvestris)..., de les
contrades mediterrànies càlides. Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis)
-i timonedes-, amb foixarda (Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea
tinctoria)..., calcícoles de terra baixa
3. Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o
garrigues

amb

ullastre

(Olea

europaea

var.

sylvestris),

margalló

(Chamaerops humilis)..., de les contrades marítimes càlides. Pinedes de pi
blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles calcícoles, de les
contrades mediterrànies
4. Conreus abandonats. Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides),
amb

Euphorbia

serrata,

Galium

lucidum

(espunyidella

blanca)...,

xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i de la baixa muntanya
mediterrània. Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de
brolles calcícoles, de les contrades mediterrànies
5. Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata,
Galium lucidum (espunyidella blanca)..., xeromesòfils, de sòls profunds de
terra baixa i de la baixa muntanya mediterrània
6. Conreus abandonats
7. Conreus herbacis extensius de secà
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8. Vinyes. Conreus abandonats.
9. Màquies i garrigues amb margalló (Chamaerops humilis), llentiscle
(Pistacia lentiscus), ullastre (Olea europaea var. sylvestris)..., de les
contrades mediterrànies càlides. Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis)
-i timonedes-, amb foixarda (Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea
tinctoria)..., calcícoles de terra baixa
10. Prats sabanoides d'albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants solells de les
contrades marítimes
11. Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada
12. Platges arenoses nues o amb vegetació nitròfila de teròfits.

7.2.2.2.

SUD-2

La zona d’estudi es autografia com a Conreus herbacis extensius de secà.

7.2.3. HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI

7.2.3.1.
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Prats mediterranis rics
en

anuals,

basòfils

(Thero-Brachypodietalia)

Pinedes
mediterrànies

Matollars
termomediterranis i
predesèrtics

Fig. 21. Hàbitats d’interès comunitari. Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-

7.2.3.2.

SUD-2

Dins la zona d’estudi no es troba cap hábitat d’Interès comunitari.

7.2.4. INCENDIS
El terme de Cunit presenta superficies cartografiades com a afectades per
incendis forestals 1986-2018, però no pas la zona de SD-2.
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7.2.5. RISC ESTÀTIC –INCENDIS

7.2.5.1.

CUNIT

Presenta zones de risc estàtic molt alt, alt i moderat.

7.2.5.2.

SUD-2

La zona d’estudi presenta una zona de risc estàtic molt alt (la zona cartografiada
més al N) i una zona (més al S) de risc estàtic alt.

Fig. 22. Risc estàtic.

7.2.6. ZONES DE PROTECCIÓ PRIORITÀRIA INCENDIS
El municipi de Cunit i la zona SUD-2, tot i el risc estàtic que es cartografia, no
presenten límits de perímetres per a la prevenció d’incendis forestals. Ni tampoc
de zones d’actuació urgent ZAU.
7.2.7. INSTRUMENTS D’ORDENACIÓ FORESTAL
No es detecten finques forestals privades ni a Cunit ni al SUD-2.
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7.2.8. INFORMACIÓ D’ESPAIS NATURALS

7.2.8.1.

XARXA NATURA 2000

Ni la zona d’estudi SUD-2 n el municipi de Cunit presenten cap espai de xarxa
Natura 2000.
La Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació de les aus silvestres i la
Directiva hàbitats 92/43/CEE (la qual recull també la primera) esdevenen el marc
legal per a la creació de la xarxa Natura 2000. La Directiva Hàbitats va ser
posteriorment modificada a través de la Directiva 97/62/CE, que adaptava al
progrés científic i tècnic l’anterior Directiva. Aquesta Directiva es va transposar a
la legislació espanyola amb el Reial decret 1997/1995, que va ser posteriorment
modificat pel Reial decret 1193/1998. La xarxa Natura 2000 es composa
d’espais ZEPA (zones d’especial protecció de les aus) i espais ZEC (zones
especial conservació). Mentre que els primers tenen una tramitació directa entre
els estats membres (en el cas espanyol les Comunitats Autònomes a través del
Ministeri de Medi Ambient) i la Comissió, els espais ZEC són prèviament
aprovats com a llocs d’importància comunitària (LIC) per la Comissió Europea i
posteriorment ratificats per les comunitats autònomes amb la figura de ZEC.
Amb tot, a partir de la seva aprovació com a LIC, un espai passa a formar part
de Natura 2000. Un mateix espai pot formar part de la xarxa alhora com a ZEC i
com a ZEPA.
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Serres del Litoral Central
XARXA NATURA 2000

Costes

del

Garraf

XARXA NATURA 2000
Fig.23. Cunit, SUD-2 i XARXA NATURA 2000.

Nom de l'espai de la xarxa Natura 2000: Serres del Litoral central
Escala de la delimitació: 1:50.000
L'espai és Zona d'Especial Conservació (ZEC): Sí
L'espai és Zona d'Especial Protecció per les Aus (ZEPA): Sí
Àmbit de l'ENPE (terrestre o marí) : Terrestre
Tipologia ecològica: Espais de muntanya litoral

7.2.8.2.

PEIN

La Llei 12/85 d’espais naturals va proposar la creació d’una xarxa d’espais
naturals a nivell bàsic per a tot Catalunya, la qual es va materialitzar a través del
Decret 328/1992 d’aprovació del Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya
(PEIN). L’objectiu del Pla és delimitar i establir les directrius per a la protecció
bàsica dels espais naturals en l’àmbit de Catalunya –recollint les mostres més
representatives de la diversitat biològica dels sistemes naturals del país-, la
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conservació dels quals cal garantir d’acord amb els seus valors científics,
ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius. El Pla té caràcter
normatiu pel que fa als espais naturals inclosos en el mateix i per les normes
adjuntes, les quals regulen específicament els usos i les activitats permeses en el
conjunt dels diversos espais.
Al municipi de Cunit no es cartografia cap PEIN.

El Foix PEIN

Massís

del

Garraf PEIN

El Foix PEIN

Costes del Garraf PEIN

Fig.24. Cunit, SUD-2 i PEIN

7.2.8.3.

INVENTARI DE ZONES HUMIDES

7.2.8.3.1. CUNIT I INVENTARI DE ZONES HUMIDES
En compliment del que disposa l’article 11.1 de la Llei 12/85, d’espais naturals,
en relació a la protecció de les zones humides, el Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha elaborat l’inventari de zones
humides de les conques internes de Catalunya, el qual ha de constituir la base
per a la futura redacció del pla sectorial de les zones humides.
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Fig.25. Cunit i Zones Humides.

7.2.8.3.2. SUD-2 I ZONES HUMIDES
Tot i el SUD-2 no presenta zones humides cartografiades, la zona d’estudi es
presenta en sí mateixa, al S dels terrenys, com a zona d’aiguamoll.

Fot. 5. Vista de la zona d’estudi.
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7.2.8.4.

ESPAIS NATURALS DE PROTECCIÓ ESPECIAL

Ni al SUD-2 ni al terme de Cunit es detecten:


Parc nacional



Parc natural



Paratge natura d’interès nacional



Reserva natura integral



Reserva natural parcial



Reserva natural de fauna salvatge



Zona Perifèrica de protecció

Reserva natural de fauna salvatge
La Llei 3/1998 de protecció dels animals estableix la figura de les reserves
naturals de fauna salvatge, amb la finalitat de preservar hàbitats d’espècies de
fauna protegida, incloses dins el catàleg d’espècies amenaçades de Catalunya.
Atenent a l’article 36.3 de la normativa, en aquests espais és prohibida qualsevol
activitat que perjudiqui o pugui perjudicar l’espècie per a la protecció de la qual
s’ha fet la declaració. Igualment insta als instruments de planejament territorial i
urbanístic a assegurar la preservació, el manteniment i la recuperació dels
biòtops i dels hàbitats de les espècies protegides.

7.2.8.5.

FOREST PÚBLIQUES

Ni al SUD-2 ni al terme de Cunit es detecten forest publiques.

7.2.9. INFORMACIÓ FAUNÍSTCA I FLORÍSTICA

7.2.9.1.

PROTECCIONS

Segons la informació de l’Hipermapa de la Generalitat de Catalunya, el municipi
de Cunit i la zona d’estudi es troben:
Taula 13. Informació faunística i florística.

Zones

protecció

per

alimentació

Cunit

SUD-2

No

No

Sí (parcial)

No

No

No

espècies necròfags (ocells necròfags
d’interes comunitari)
Zones de protecció per a l’avifauna
per a reduir riscos d’electrocució
Arbres

monumentals.
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arbredes declarades monumentals
Àrees d’interès florístic

No

No

Àrees d’interès faunístic i florístic

No

No

Botaurus

No

No

Gyapetus-

No

No

Pla de recuperació Valencia hispànica

No

No

Pla de recuperació Aphanius iberus

No

No

Pla de conservació Lutra

No

No

Pla de recuperació Larus audounii

La costa de Cunit

No

Pla

de

recuperació

del

stellaris
Pla

de

recuperació

del

barbatus

forma part de l’àrea
d’almentació

de

l’espècie
Pla de recuperació Aphanius iberus

7.2.9.2.

No

No

ESPÈCIES PROTEGIDES

Cal considerar que el margalló espècie pròpia de la màquia litoral i present en
abundància i bon estat de conservació en alguns indrets del terme municipal, és
una espècie protegida per la legislació catalana (Ordre de 5 de novembre de
1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada de Catalunya,
DOGC 493, de 12-12-84). Es tracta de l’única espècie de flora protegida del
municipi.
Cal destacar, que en els darrers 8 anys s’ha assentat a Cunit, en els ambients
litoral, el Corriol Camanegre, una espècie protegida, en perill d’extinció, ja que és
endèmica dels ambients litoral i requereix unes condicions molt concretes i
difícils d’assolir en una ambient litoral molt antropitzat.

7.2.10.BIODIVERSITAT

7.2.10.1. CUNIT
El terme municipal de Cunit presenta biodiversitat en tant que a les seves
diferents unitats paisatgístiques i de relleu que confereixen diferent fauna i flora
en cada una d’elles. La zona litoral, la urbana, la agroflorestal i la de muntanya.
Així com respecte a la seva proximitat al mar mediterrani.
Aquests aspecte de biodiversitat es poden consultar al la cartografia d’hàbitats
exposada.
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7.2.10.1.1.

VEGETACIÒ

La vegetació general del terme de Cunit es la descrita pels hàbitats anteriorment
cartografiats determinada en part per la geologia i de manera derivada i
relacionada amb aquesta per la topografia.
Comunitats forestals
De manera general, La vegetació natural està formada fonamentalment per
matollars mediterranis termòfils, en diferents estats d’evolució vers una màquia
estructurada de garric i margalló (Ass. Querco-Lentiscetum).
En la majoria de casos, aquestes formacions arbustives es troben cobertes per
un estrat arbori més o menys dens de pi blanc (Pinus halepensis) i, en un nivell
molt inferior, també per ullastre o olivera silvestre (Olea europaea var. sylvestris).
En menor mesura trobem també garrofers (Ceratonia siliqua) “escapats” d’antics
conreus abandonats. En racons més humits o de sòl profund trobem arboços
(Arbutus unedo), mentre que en zones de careners i vessants rostos de
muntanya no massa alterats és comú el càdec (Juniperus oxycedrus).
Pel que fa a l’estrat arbustiu i lianoide, hi ha una notable presència del margalló
(Chamaerops humilis), com del llentiscle (Pistacia lentiscus), el garric (Quercus
coccifera), l’aladern (Rhamnus alaeternus), l’aladern fals (Phyllirea media), l’arçot
(Rhamnus lycioides), l’arboç (Arbutus unedo), la gatosa (Ulex parviflorus),
l’esparreguera (Asparagus acutifolius), el càrritx (Ampelodesmos mauritanica), la
roja (Rubia peregrina) i l’arítjol (Smilax aspera), entre les espècies més freqüents
i/o destacades.
El conjunt de les formacions forestals les podem distingir, especialment des d’un
punt de vista fisiognòmic, entre pinedes més o menys estructurades i matollars
termòfils mediterranis. En la primera categoria podem distingir entre una pineda
amb màquia, caracteritzada per la presència d’un sotabosc dens dominat pel
llentiscle i altres arbustos que marca ja una tímida transició entre la màquia i
l’alzinar litoral (Ass. Querco-Lentiscetum subass. pistacietossum).
Comunitats arbustives (Brolla)
Les comunitats arbustives son fases degradades de la màquia. Les brolles que
hi trobem corresponen a la pròpia dels indrets calcaris mediterranis litorals,
caracteritzades per la presència del romaní (Rosmarinus officinalis) i el bruc
d’hivern (Erica multiflora) (Al. Rosmarino-Ericion), així com una munió de petits
arbustos, com ara la farigola (Thymus vulgaris) i diverses estepes (Cistus albidus
i C. salvifolius). En funció de l’altitud, exposició i desenvolupament del sòl trobem
diverses variacions, com ara la brolla de romaní mascle amb albada (Anthyllido-
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cistetum clusii), present en el carener sud de la Carrerada de Santa Coloma o,
molt més freqüent, la brolla amb gatosa (subass. Ulicetosum). En els careners
més elevats del nord del terme trobem també la bufalaga (Thymelaea tinctoria),
per bé que no arriba a formar comunitats estructurades.
Altres espècies presents en aquesta comunitat de brolla, però amb un
recobriment menys important són: la foixarda (Globularia alypum), la farigola
(Thymus vulgaris), la botja d’escombres (Dorycnium pentaphyllum) i la gatosa
(Ulex parviflorus).
Comunitats de praderies, ruderals i arvenses
Les praderies seques mediterrànies, són també comunitats temporals vers
formacions més estructurades. En la zona de Cunit trobem retalls de prats secs
de

llistó,

en

zones

d’aflorament

rocós

i

alterades

pel

foc

(Phlomido-

Brachypodietum retusii), com ara certs indrets de la Serra de Sant Antoni i al
bosc de Cal Ros. Més freqüents són els prats sabanoides d’albellatge
(Hyparrhenietum hirto-pubsecentis), que poden atènyer alçades superiors a
1,5m, propis de sòls més humits, profunds i ben drenats, els quals proliferen
sobretot en erms i zones incultes, amb un estrat herbaci baix més o menys ric
segons l’indret i que és clarament indicador del caràcter arvense de l’indret.
En indrets amb sòls igualment rics i, a la vegada, alterats per moviments de
terres, compactació, etc. predominen les formacions d’olivarda (Inuletum
viscosae), pròpies dels erms de les zones planes i també de les zones
degradades pel trepig, abocaments diversos, etc. tan característiques prop de
les vies de comunicació.
Vegetació de ribera
En el terme de Cunit no arribem a trobar formacions vegetals riberenques ben
constituïdes, La vegetació que trobem en les lleres gairebé sempre eixutes dels
torrents cunitencs sol ésser similar a la que trobem en les àrees adjacents, per
bé que generalment més esponerosa.
Malgrat tot, a la riera de Cunit, i en trams molt localitzats d’altres cursos
intermitents, podem trobar fragments de bardissa amb roldor (Ass. RuboCoriarietum), comunitat de ribera degradada, caracteritzada per la presència
d’un arbust força resistent a l’eixut i també a la pertorbació humana com és el
roldor (Coriaria myrtifolia) i l’esbarzer (Rubus ulmifolius), que sol ésser l’espècie
dominant. Generalment prosperen també en aquesta comunitat diverses plantes
enfiladisses, entre les quals podem arribar a trobar excepcionalment l’heura
(Hedera helix), de marcat caràcter submediterrani. En d’altres indrets degradats i
alhora influïts per l’activitat agrària podem trobar-hi petites taques de canyar
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(Arundo donax), espècie d’origen americà establerta per la pagesia per la seva
utilitat agrícola.
Es destacable, tot i que no es pot considerar com a formació de ribera, la
presència de petites agrupacions d’alzines en alguns indrets propers a la Riera
de Cunit, com a testimoni d’antigues formacions en galeria, que es donen
típicament en aquests espais higròfils on l’alzinar té un caràcter clarament
azonal. Cal ressaltar la presència d’alguns peus de boix (Buxus sempervirens) en
els indrets més ombrívols i humits dels petits fondos feudataris de curs baix del
Puig de Tiula, en orientació nord, en un espai en què només la intensa presència
de feixes explica l’absència d’alzines.
Els conreus, les pastures i els erms
Actualment a Cunit resten fonamentalment camps de cereal (ordi i civada), vinya
(Vitis vinifera) i alguns fruiters de fruita dolça (fonamentalment presseguers), amb
exemplasrs aïllats de garrofers i ametllers. Destaquen algunes fileres d’oliveres
prop dels marges.
En el cas de les parcel·les de vinya, aquestes es troben la major part de l’any
llaurades i per tant la comunitat de vegetació arvense (agrícola) que porten
associada és molt esporàdica. En els marges dels límits de les parcel·les
d’aquestes unitats de vinya s’hi desenvolupa una comunitat arvense de secà
(Diplotaxion) representada per la comunitat de ravenissa blanca (Diplotaxis
erucoides), i/o lleterassa de camp (Diplotaxietum erucoides s.l.) amb la subass.
diplotaxietosum, on s’hi poden observar altres espècies com la canyota
(Sorghum halepense), la corretjola (Convolvulus arvensis), el boixac de camp
(Calendula arvensis), els lletsons (Sonchus sp) o el gram (Cynodon dactylon).
Pel que fa als erms, podem distingir entre:
Feixes o terrasses recentment abandonades, generalment ocupades per brolla
de romaní amb bruc d’hivern i abundant gatosa (Ass. Rosmarino-Ercion
ulicetosum) amb una recolonització incipient de pi blanc, pròpies de zones
rocalloses i de relleus abruptes (generalment antics camps de garrofers).
Zones també rocalloses de plana, en què l’abandó dels conreus arboris ha dut a
una formació de prats secs adevesats, amb escàs recobriment de pi blanc i una
presència abundant de llistó (Brachypodium retusum) i altres gramínies.
Zones de plana de sòl relativament profund o superficialment poc pedregós,
ocupades per prats sabanoides d’albellatge i altra vegetació arvense.
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Zones ermes nitròfiles o remogudes, ocupades per vegetació ruderal i nitròfila.
A les vores de les carreteres i, especialment, als talussos de l’autopista trobem
superfícies pràcticament desprovistes de vegetació, si bé tenen una escassa
representació sobre el territori.
A la línia costanera podem encara afegir-hi la categoria de sorrals desprovistos
de vegetació, atès que l’escassa amplada de la platja i, sobretot, l’ús intensiu
que se’n fa és incompatible amb la implantació i/o manteniment de comunitats
vegetals psammòfiles pròpies d’aquests indrets.
Els guarets són pràcticament inexistents, si bé podem identificar com a tals
alguns conreus de cereals no sembrats, alguns dels quals són intensament
pasturats. La vegetació que trobem en aquests espais és la típica arvense
mediterrània, dominada per la ravenissa blanca (O. Diplotaxion erucoidis)
La platja
Es pot considerar un indret pràcticament abiòtic. En indrets molt localitzats
podem trobar encara algun vestigi de vegetació psammòfila especialment
soferta, de caire colonitzador, com ara l’esporobolus (Sporobolus arenarius), o
bé de caire lleument nitròfil, com el rave de mar (Cakile maritima) i el melgó
(Medicago sp.). Arran d’aigua trobem únicament algunes algues verdes
filamentoses (Enteromorpha sp), arrelades en les pedres d’escullera o de
defensa de la platja.
7.2.10.1.2.

FAUNA

A Cunit trobem una fauna típicament mediterrània, com correspon a un indret
litoral i eixut, discreta pel que fa a la diversitat biològica i als efectius poblacionals,
fet comprensible si tenim present que les formacions forestals són modestes,
conreus tradicionals, una marcada absència de punts d’aigua permanents i una
molt accentuada pressió antròpica sobre el medi.
Aus:
Entre les aus trobem una diversitat apreciable entre les espècies més pròpies de
les pinedes mediterrànies, com ara la mallerenga cua-llarga (Aegithalos
caudatus), la mallerenga carbonera (Parus major), el bruel (Regulus ignicapillus),
el gafarró (Serinus serinus) i el mosquiter (Phylloscopus bonnelli), entre els petits
insectívors, als quals cal afegir la mallerenga emplomallada (Parus cristatus) i la
mallerenga blava (Parus caeruleus), bastant menys freqüents; així com el
raspinell (Certhia brachydactyla), el colltort (Jynx torquilla) i el picot verd (Picus
viridis), entre les espècies grimpadores que s’adapten també als conreus arboris
de secà.
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En els fondals i marges humits i/o ombrívols trobem la merla (Turdus merula), el
pit roig (Erithacus rubecula) i el bitxac (Erithacus rubecula). També entre les
espècies a caball dels llocs oberts i les pinedes tenim abundants tudons
(Columba palumbus), tords (Turdus viscivorus) i gafarrons (Serinus serinus).
En els espais conreats, erms i espais periurbans abunden les garses (Pica pica),
la cuereta blanca (Motacilla alba), la tòrtora turca (Streptopelia decaocto), la
puput (Upupa epops), el pardal comú (Passer domesticus), el pardal xàrrec (P.
montanus) i el pinsà (Fringilla coelebs), i, més rares, la cadernera (Carduelis
carduelis), la piula dels prats (Anthus pratensis) i la cotxa cua-roja (Phoenicurus
phoenicurus).
En les zones de matollars abunden molt els tallerols de casquet (Sylvia
melanocephala) i la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), a més de trobar-hi
bona part de les espècies anteriors.
Pel que fa als rapinyaires, espècies que tenen uns requeriments de tranquil·litat i
extensió d’hàbitat major, s’han localitzat dues espècies que podrien tenir a Cunit
una part important de la seva àrea de campeig, l’esparver (Accipiter nisus), a les
boscúries del fondo de Mas Santó i el xoriguer (Falco tinnunculus), a les zones
de matollars de la serra de Sant Antoni i límit entre Cunit i Cubelles (per sota la C32). A més d’aquestes, s’han vist d’altres espècies sobrevolant el terme, per bé
que d’una manera més ocasional; aquest és el cas de l’aligot (Buteo buteo), el
falcó peregrí (Falco peregrinus) i el falcó vesper (Pernis apivorus).
Mamífers:
Entre els rosegadors i insectívors són força abundants, l’esquirol (Sciurus
vulgaris) i el ratolí boscà (Apodemus sylvaticus), en les zones forestals, mentre
que el ratolí de camp (Mus spretus) i la mussaranya comuna (Crocidura russula)
les localitzem en les zones conreades. L’eriçó clar (Atelerix algirus) és present en
les àrees de transició entre espais oberts i bosquines o marges amb cert
recobriment vegetal,. El conill (Oryctolagus cuniculus) és molt freqüent en les
zones de matollars i erms herbacis. Finalment, el talpó comu (Microtus
duodecimcostatus) el trobem en algunes terrasses d’origen sedimentari, de sòl
tou i profund.
Pel que fa als gran mamífers (carnívors i omnívors) tenim la guineu (Vulpes
vulpes), gairebé localitzada al sector nord de la C-32; el senglar (Sus scropha),
que té la mateixa pauta de distribució encara d’una manera més acusada; la
mostela (Mustela nivalis) i la fagina (Martes foina), molt més freqüents al sector
nord però amb evidències de trànsit per sota del calaix de la riera de Cunit.
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Altres espècies possibles a Cunit són el teixó (Meles meles) i la geneta (Genetta
genetta).
Rèptils:
Les espècies que amb seguretat són presents a Cunit inclouen el dragó comú
(Tarentola mauritanica), la sargantana cuallarga (Psammodromus algirus), la
sargantana comuna (Podarcis hispanica) i el llangardaix comú (Timon lepidus),
entre els sauris. Als quals, amb certa probabilitat, caldria afegir el lludrió llistat
(Chalcides striatus) i, amb menor probabilitat, el vidriol (Anguis fragilis) -de
requeriments més higròfils- i el sargantaner petit (Psammodromus hispanicus) propi de platges amb vegetació i erms poc alterats amb baix recobriment
arbustiu. Pel que fa als ofidis, és gairebé segura la presència de la serp llisa
meridional

o

rosa

(Coronella

girondica),

de

la

serp

verda

(Malpolon

monspessulanus), de la serp de ferradura (Coluber hippocrepis) i de la serp
blanca (Elaphe scalaris).
Amfibis:
Pel que fa als amfibis, és present la granota comuna (Rana perezi), és d’esperar
la presència del gripau corredor (Bufo calamita) i del gripauet (Pelodytes
punctatus), espècies altament adaptades als ambients eixuts càrstics, que
poden condicionar les seves postes a la presència puntual de petits tolls de
poques setmanes de duració. Més dubtosa és la presència del tòtil (Alytes
obstetricans) i, sobretot, del gripau comú (Bufo bufo) i la salamandra
(Salamandra salamandra), espècies totes elles citades en les proximitats de la
zona estudiada i amb uns requeriments de volums i/o persistència de les
masses d’aigua força més exigents.

7.2.10.2. FAUNA I VEGETACIÓ SUD-2
La zona d’estudi presenta un hàbitat de conreu de secà, segons hipermapa de
Catalunya. Aquesta zona envoltada pel seu N, O i S immediat i E mig per àrea
urbana, presenta una biodiversitat escassa.
La zona d’estudi està formada principalment pels camps de conreu que
presenten/presentarien

els conreus de secà, així com la típica flora arvense

mediterrània, dominada per la ravenissa blanca (O. Diplotaxion erucoidis),
vegetació d’aiguamoll com les joncedes associada a la zona d’aiguamoll
observada, i la vegetació ruderal, principalment associada als talussos de
connexió dels camps amb els seus límits (vials) del N, S i O.
Associats a aquesta vegetació de conreu es trobaria la fauna pròpia dels camps
de conreu, en entorn urbà. A la zona d’estudi es poden donar:
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Aus: les garses (Pica pica), la cuereta blanca (Motacilla alba), la tòrtora turca
(Streptopelia decaocto), la puput (Upupa epops), el pardal comú (Passer
domesticus), el pardal xàrrec (P. montanus) i el pinsà (Fringilla coelebs)...
Mamífers: el ratolí de camp (Mus spretus) i la mussaranya comuna (Crocidura
russula) i el conill (Oryctolagus cuniculus)...
Rèptils: el dragó comú (Tarentola mauritanica), la sargantana comuna (Podarcis
hispanica) i el llangardaix comú (Timon lepidus)…
7.2.11.CORREDORS

7.2.11.1. CUNIT
Les zones de muntanya tenen continuïtat en el municipi de Cubelles i cap al Parc
del Foix, per un corredor biològic.
Les zones agràries, quan aquestes es presenten homogènies i continues formen
un corredor ecològic.

7.2.11.2. SUD-2
La zona d’estudi, que amb ús agrari donat el seu entorn urbà proper no forma
part de cap corredor, si que es troba aïllada de la resta de zones que presenten
les mateixes característiques.
7.3.

PAISATGE

El pasatge d’estudi ve definit principalment pel relleu i els usos del sòl.
7.3.1. PAISATGE DE CUNIT

7.3.1.1.

Paisatge litoral

Sense cap mena de dubte la platja i el seu entorn constitueix un dels principals
recursos ambientals i paisatgístics de Cunit. El front litoral de Cunit presenta una
fesomia molt diferenciada dels municipis veïns i de bona part del litoral català,
malgrat la reduïda longitud de línia marítima 2,5 Km. Es tracta d’una platja
contínua entre els límits de Calafell i Cubelles, de sorra fina i de pendent molt
suau i presidida per 7 espigons o dics exempts, situats entre 150 i 250 metres
de la línia de costa, que han generat una estructura de platges molt
característica. És un front litoral totalment urbanitzat i amb la presència d’un
passeig marítim rígid.
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7.3.1.2.

Paisatge urbà

Aquest correspondria a tota l’extensió urbana del municipi, des del nucli urbà
amb més tradició i que ocupa bona part de la plana litoral, caracteritzat per
habitatges plurifamiliars i unifamiliars adossats en filera en la major part de
zones i algunes en que predomini els habitatges unifamiliars aïllats; fins les
urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana que comporta variacions
de major pendent, més vegetació i amb habitatges unifamiliars aïllats gairebé
exclusivament.

7.3.1.3.

Paisatge agroforestal

Aquest es tracta possiblement de l’autèntic paisatge tradicional de Cunit.
És l’herència del Cunit agrari constituït per un atractiu mosaic de peces de
conreus, ja sigui de vinya, oliveres, fruiters o de cereals, ja que no son habituals
als regadius amb planta d’horta; conjuntats per petites franges de vegetació
mediterrània de muntanya baixa i amb l’atractiu de la presència d’algunes
masies de notable entitat i de variats estils.
Aquest paisatge agroforestal és risc en patrimoni rural, no només per la
presència de les masies detallades sinó per la presència de 4 exemplars de
cabanes de pedra seca, poc habitual a Cunit i de major tradició en altres
municipis més interiors del Baix Penedès i per la presència de marges de pedra
seva, alguns d’ells de gran longitud i altura, per sobre dels 2 m. que servien per
fer terrasses de conreu en pendents poc aptes inicialment per la pràctica
agrícola.

7.3.1.4.

Paisatge de Muntanya

Aquest se circumscriu a les zones més muntanyoses del municipi, caracteritzats
per turons arrodonit, amb pendents notables, terrenys pedregosos i abundant
vegetació que constitueix una de les zones més atractives properes al litoral i en
excel·lent estat de conservació, que te continuïtat en el municipi de Cubelles i
cap al Parc del Foix per un corredor biològic.
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7.3.2. PAISATGE DEL SUD-2

Fig. 26. Vista de la zona d’estudi respecte el seu entorn.

La zona d’estudi es troba molt a prop de la zona litoral, de manera que pel seu
relleu i distància a la línia de costa podria pertànyer a la unitat de paisatge litoral.
Alhora la zona està ocupada pe camps de conreu, podent doncs formar part del
paisatge agrari. Ja que a més queda a prop, pel sud d’una zona de paisatge de
muntanya mitja/pseudomuntanya amb pineda de i blanc que queda interdigitada
amb zones de màquies i garrigues amb margalló, conreus de vinya, conreus de
secà i aabandonats.
No obstant la seva ubicació, envltada a N, S, E i W pel nucli (no casc antic) de
Cunit, fa que formi part de la unitat de paisatge urbà.
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Fig. 27. Vista de la zona d’estudi, hàbitat camps de conreu i de l’hàbitat de l’entorn, en
vermell, Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada.

La zona d’estudi presenta elements paisatgístcs, tot i la seva ocupació de camp,
de unitat urbana, així a N està limitat per la C-31,a O per xarxa viària, i a S per
xarxa viària i la línia ferroviaria.
De manera que la zona d’estudi es troba fortament antropitzada.

G3 DT, S.L.

www.g3dt.com

g3@g3dt.com

64

Informe ambiental

8. RISCOS
8.1.

RISCOS NATURALS

8.1.1. RISCOS GEOLÒGICS
La caracterització geològica, morfològica i climàtica del SUD-2 no aporta les
condicions

adequades

per

a

l’afavoriment

de

processos

naturals

de

despreniments, colades fangoses, lliscaments, etc
8.1.2. RISC INUNDABILITAT
La manca de definició dels torrents al seu pas per les zones properes al SU-2, i
la falta d’aigua d’aquestes, no aporta les condicions necessàries per a
l’afavoriment de la inundabilitat de la zona d’estudi.
8.1.3. RISC D’ENTOLLAMENT-FALTA DE DRENATGE
La topografia de la zona, recolliment de la zona de les aigües superficials de
pluja, geologia de la zona, someritat del nivell freàtic i falta de drenatge de la
zona pel seu S degut a actuacions antròpiques genera e risc que la zona
s’entolli.
8.1.4. RISC D’INCENDI FORESTAL

El mapa de perill bàsic d’incendi forestal, a través del Mapa estàtic que
defineix un estat del territori estimatiu de la freqüència i la intensitat en que
s'hi pot produir el perill d'incendi, marca la zona d’estudi com a zona de risc
molt alt i alt.
8.1.5. RISC SÍSMIC
D’acord amb la delimitació de zones de vulnerabilitat i perillositat sísmica
establerta en el Pla Especial d’Emergències Sísmiques a Catalunya (SISMICAT)
es cataloga Cunit

amb un nivell

d’intensitat que queda exclòs de la

recomanació d’elaboració del manual d’actuació per a emergències sísmiques.
8.2.

RISC TECNOLÒGIC

Degut al transport de mercaderies perilloses en vehicles en trànsit que circulen
per la C-31.
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Risc a que les persones que habitin/estiguin en el lloc d’estudi estiguin
exposades a nivell més alt que el permès.

9. CARACTERISTIQUES MÉS IMPORTANTS DEL MEDI FÍSIC I BIÒTIC DEL
SUD-2
Es presenta com un camp de conreu, envoltat a N, O i S immediat i E mig per
zona urbana, zona de nova construcció i amb escassa estructura de nucli urbà.
Es troba limitat a N, O i S per xarxes de comunicació i viari.
Es troba a aproximadament 500 m de distància de la línia de costa.
El seu relleu, és pla, de camp de conreu, presenta lleugera pendent pendent cap
al S. La connexió amb l’Avinguda Barcelona i C-31

(a cota topogràfica més

elevada) que limita el SUD-2 pel N es realitza a través dùn tal·lus. Pel S els
terrenys emplaçats als camps de conreu més al S, connecten amb una feixa en
la que s’emplaça l’estació transformadora a través d’un tal·lus. I aquesta amb
el carrer de Sitges i la via ferroviària.
A tocar per l’O la zona d’estudi i molt a prop per l’E, es cartografien dues rieres,
que en l’actualitat es troben totalment antropitzades, no obstant aquesta
antropització el recorregut original de la riera és el camí que segueixen les
aigües superficials per desaiguar al mar.
La zona d’estudi presenta un aqüífer molt superficial, en part per la proximitat a
la línia de costa de la zona d’estudi, en part per la circulació de l’aigua superficial
a través de les rieres esmentades, en part per la infiltració de l’aigua de pluja a la
zona d’estudi i el seu “entollament” a les argiles llimoses descrites amb
permeabilitat 10-8 cm/seg. I en part degut a que la zona, amb lleugera topografia
descendent cap al S, no troba drenatge en aquest punt S degut a la feixa
construïda entròpicament (-4, 5 m de reblert). Generant un entollament dels
camps de conreu situats més al S.
La zona presenta risc estàtic d’incendi forestal.
La zona d’estudi presenta flora i fauna pròpia d’un cap de conreu envoltat per un
medi urbà, i de zona poc desenvolupada d’aiguamoll (principalment vegetació).
No presenta cap figura de protecció, ni espècie protegida.
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10. MEDI SOCIECONÒMIC
El marc socioeconòmic sobre el que es desenvolupa aquest Pla Parcial és Cunit.
10.1.

POBLACIÓ

10.1.1.POBLACIÓ
Al 2018 la població de Cunit es de 12.326 habitants. Ocupa una superfície
de 9,74 Km2 i la seva densitat de població és de 1.265,5 habitants/Km2.
Taula 14. Població.

Fig. 28. Evolució de la població.

10.1.2. MOVIMENTS DE LA POBLACIÓ
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Taula. 15. Moviments de la població.

10.2.

TREBALL

Taula 16. Treball.

10.3.

MOBILITAT OBLIGADA

El terme de Cunit no disposa de molta industria/activitat industrial. De manera
que es genera una mobilitat obligada.
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.
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10.4.

SECTOR URBÀ PROPER A LA ZONA D’ESTUDI-MEDI SOCIOECONÒMIC

La tendència actual de Cunit és la de ciutat dormitori.
I la zona d’estudi, emplaçada lluny del centre urbà, n’és un clar exemple.
Es presenta com a una franja construïda, formada principalment per edificis de
tipologia residencial, paral·lela a la línia de costa (150 m al N), limitada a N per la
C-31 i a S per la xarxa ferroviària. Presentant-se com a una ciutat dormitori.

Fot. 6. Edificis propers a la zona d’estudi.

La zona però presenta espais públics i equipaments com zones arbrades, un
institut, etc... sense disposar de cap plataforma comercial que fomenti la
mobilitat sostenible, alhora que aquesta milloraria la qualitat de vida de les
persones i fomentaria l’activitat econòmica al municipi. Ni cap zona d’oficines
etc... a través de les que fomentar l’activitat econòmica dins del nucli de Cunit, i
de manera derivada, també la mobilitat sostenible.
De manera que la proposta genera una zona urbana més compacta, més
sostenible i que augmenta la qualitat de vida de les persones, en facilitar els
menesters de cada dia, alhora que fomenta l’activitat econòmica del municipi.
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11. ANÀLISI AMBIENTAL
11.1.

ALTERNATIVES

11.1.1.ALTERNATIVA 0
Aquesta és la alternativa de la no actuació. La zona d’estudi, formada per camps
de conreu, i en un entorn urbà segueix el seu desenvolupament sense que hi
hagi cap intervenció.
11.1.2.ALTERNATIVA 1
Aquesta és la proposta del SUD-2, Pla parcial, inicial. Sense l’aplicació de la
modificació puntual del POUM de Cunit.

Fig.29. Quadre de superficies.
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Fig. 30. SUD-2 anterior.

11.1.3. ALTERNATIVA 2
Correspon al SUD-2 que s’avalua, un cop modificat el POUM.

Fig.31. Quadre de superficies.
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Fig. 32. SUD-2 proposta.

11.1.4. MOTIU DE LA MODIFICACIÓ
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SUD-2 ANTERIOR

SUD-2 PROPOSTA
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11.1.5.MODIFICACIONS
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11.1.6. COMPARTIVA DE PARÀMETRES

Fig. 33. Comparativa de paràmetres. El POUM vigen fa referència al POUM abans de la
modificació realitzada, actualment en fase d’aprovació inicial.

11.1.7. ASPECTE MEDIAMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓ PROPOSADA
La modificació del POUM exposa:

Es considera a priori que els aspectes ambientals que presenten diferent grau
d’afectació en aplicació de la proposta del SUD-2 respecte l’aprovada abans de
la modificció del POUM són principalment:


El vector paisatge en relació a la diferent proposta d’ordenació, tipologia
d’edificis i verds existents.



El cicle del aigua en relació al consum d’aquesta.
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El vector sòl enfront una potencial afecció en relació a la implementació
de l’estació de servei.



El vector aire en relació principalment a la qualitat de l’atmosfera, en base
als viatges considerats a la zona i la mobilitat sostenible.



El vector de vegetació en base als verds projectats.

I que els impactes més significatius, i en aquest planejament no son ambientals,
corresponen a l’impacte social, tant des vista d’augment de la qualitat de vida
per a les persones, tant pel fet de poder disposar de instal·lacions i serveis
necessària a la zona com de la possibilitat d’adquirir feina al municipi, així com la
reconducció de Cunit cap a un model urbanístic que s’allunyi de la “ciutat
dormitori”, l‘impacte en relació a la proposta urbanística compacta,

l’impacte

sobre l’economia d la zona i l’impacte sobre la mobilitat. Que en tots els casos
es presenten més favorables a l’alternativa 2 que a la 1.

11.1.8. IMPACTES

11.1.8.1. VECTOR SÒL. OCUPACIÓ I CONSUM DE SÒL I EFECTES DERIVATS
ALTERNATIVA 0
Aspecte i impactes

Caracterització

No consumeix sòl

Sense efecte

Accions

No afecta vegetació (derivat).
No consumeix vegetació

Sense efecte

No modifica el risc estàtic

Efecte negatiu

zona respecte el risc estàtic

existent
No afecta fauna (derivat)
No

afecta

cicle

de

Cal fer un seguiment de la

Sense efecte
l’aigua

(derivat)
No afecta cicle de l’aigua

Sense efecte

No

Efecte negatiu

millora

l’entollament

Cal

donar

possibilitat

al

drenatge i evacuació de les

existent a la zona

aigües
superficials/subterrànies
entollades al S dels camps
de conreu del SUD-2
Pot desenvolupar-se com una

Efecte indirecte

Cal fer un seguiment de la

zona degradada degut

Efecte acumulatiu

zona

a la

influencia del seu entorn global

Efecte sinèrgic
Efecte mig termini
Efecte permanent, tot i
que reversible
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Efecte negatiu

Tot i que una no actuació podria semblar que ha de donar lloc a un efecte positiu,
en aquest cas no es consideren positius tots els efectes i es considera que la no
actuació e l’alternativa 0 genera un impacte moderat compatible.
ALTERNATIVA 1
Consumeix la quantitat de sòl de 55.560 m2
Aspecte i impactes

Caracterització

Adequació a les determinacions

Efecte positiu

Accions
Reparcel·lació

del POUM

en

la

modalitat de compensació
bàsica.
Efecte directe

Espais lliures 1.253 m2, que

natural tot i que no original

Efecte acumulatiu

poden

(antropitzat) 55.560 m2

Efecte sinèrgic

Únicament al N els terrenys.

Consum

i

perduda

de

sòl

albergar

verd.

Efecte a curt termini
Efecte permanent
Efecte negatiu
Compacitat

de

l’ordenació

urbanística

Efecte directe

Es projecta el SUD-2 al

Efecte positiu

costat

de

les

zones

ja

urbanitzades i el futur SUD1, per donar compacitat al
creixement

proposat

i

a

l’ordenació del territori. Al
costat de la xarxa ferroviària
i

d’altres

comunicació,

vies
de

de
zones

residencials i del complex
d’equipaments existents a
l’O.
Perduda de flora i fauna de la

Efecte

zona

indirecte

directe

e

S’intenta

minimitzar

amb

presencia de zones verdes

Efecte acumulatiu
Efecte sinèrgic
Efecte a curt termini
Efecte permanent
Efecte negatiu
Desaparició del risc
estàtic
Pèrdua d’infiltració d’aigua
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Efecte positiu

Efecte

directe

per

Les zones verdes poden

pavimentació

infiltrar

Efecte acumulatiu

controlada per tal de no

Efecte sinèrgic

afectar en excés el NF.
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Efecte a curt termini
Efecte permanent
Efecte negatiu
Millora

de

l’estat/risc

d’entollament

Efecte directe, a priori

A través de la pavimentació

positiu.

de

la

zona,

del

recreixement de la zona i
de l’obertura del drenatge.
Sempre i que es gestioni de
forma

adequada

drenatge

de

les

el
aigües

superficials i el tractament
del nivell freàtic.

Impacte moderat-notable compatible, degut a la superfície de sòls afectada i
degut al tipus d’ordenació amb molt poca superfície d’espais lliures-arbrat i en
base a la seva distribució.
ALTERNATIVA 2
Consumeix la quantitat de sòl de 55.560 m2
Aspecte i impactes

Caracterització

Adequació a les determinacions

Efecte positiu

del POUM

Accions
Únic

projecte

Reparcel·lació

de
en

la

modalitat de compensació
bàsica.
Efecte directe

Espais lliures 6.764 m2, que

natural tot i que no original

Efecte acumulatiu

poden

(antropitzat)

Efecte sinèrgic

Distribuït

Efecte a curt termini

homogènia pel SUD-2.

Consum

i

perduda

de

sòl

albergar

verd

de

(1).

manera

Efecte permanent
Efecte negatiu
Compacitat
urbanística

de

l’ordenació

Efecte directe

Es projecta el SUD-2 al

Efecte positiu

costat

de

les

zones

ja

urbanitzades i el futur SUD1, per donar compacitat al
creixement

proposat

i

a

l’ordenació del territori. Al
costat de la xarxa ferroviària
i

d’altres

comunicació,

vies
de

de
zones

residencials i del complex
de “instal·lacions) existents
a l’O.
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pèrdua de flora i fauna de la

Efecte

zona

indirecte

directe

e

pèrdua de flora i fauna de
S’intenta

Efecte acumulatiu

presencia de zones verdes

minimitzar

amb

Efecte sinèrgic
Efecte a curt termini
Efecte permanent
Efecte negatiu
Desaparició del risc

Efecte positiu

estàtic
Pèrdua d’infiltració d’aigua

Efecte

directe

per

Les zones verdes poden

pavimentació

infiltrar

Efecte acumulatiu

controlada per tal de no

aigua

de

manera

Efecte sinèrgic

afectar en excés el NF.

Efecte a curt termini
Efecte permanent
Efecte negatiu
Millora

de

l’estat/risc

d’entollament

Efecte directe, a priori

A través de la pavimentació

positiu.

de

la

zona,

del

recreixement de la zona i
de l’obertura del drenatge.
Sempre i que es gestioni de
forma

adequada

drenatge

de

les

el
aigües

superficials i el tractament
del nivell freàtic.
(1) Les tipologies i cadències d'arbrat seguiran les emprades a l'Avda del Castell. Les
zones verdes es dissenyaran en el projecte d'urbanització que detallarà les obres
d'urbanització. Les espècies arbòries a plantar buscaran conjugar l' imatge d'espai verd
amb la necessitat de publicitat dels espais comercials del sector.

Impacte moderat compatible
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Una no actuació pot donar lloc a una degradació de la zona en relació a
la seva ubicació i entorn

urbà. La no actuació fa que la zona d’estudi

quedi com a zona amb risc estàtic i zona entollada (al S del sector).


La proposta de SUD-2, tot i que ocupa el mateix sòl que el SUD-1 i
presenta un impacte negatiu genèric respecte el consum de sòl i flora i
fauna associada, presenta una major superfície d’espais lliures (i associat
a això espais d’arbrat/verd) i una millor distribució de la mateixa, generant
potencials zones de “connexió” d’aquests espais als interior del SUD-2 i
amb el seu entorn, i de la flora i fauna associada.



Amb la proposta Alternativa 1 i 2

desapareix el risc estàtic

el risc

d’entollament de la zona (sempre i que el drenatge de les aigües
superficials, el tractament del freàtic i el recreixement de la zona es realitzi
de manera adequada).

11.1.8.2. PAISATGE
ALTERNATIVA 0
Aspecte i impactes

Caracterització

No afecta al paisatge

Sense efecte

El paisatge presenta l’aspecte

Efecte negatiu

actual

de

zona

natural

antròpica

en

estat

de

conservació

regular

Accions
Cal

fer

un

seguiment

i

control de la zona a fi no es
degradi

envoltada

de zona urbana i amb elements
singulars de paisatge antròpics
com la C-31, la xarxa ferroviària
etc

Impacte moderat compatible
ALTERNATIVA 1
Aspecte i impactes

Caracterització

Accions

Afecta al paisatge.

Efecte negatiu degut a

Tot

l

amalgama la zona actual i

Disminució

dels

paisatgístics
antropitzats
paisatge

valors
naturals

de

la

“conreus”.

unitat
La

’antropització

paisatge.

de

del

la

i

incorpora

entorn

zona

donant

però està envoltada de paisatge

que

de

l’actuació
en

el

paisatge

compacitat

seu
urbà
a

la

zona.

urbà i d’elements singulars de
paisatge antròpics com la C-31,
la xarxa ferroviària etc
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La proposta afecta al paisatge

Efecte negatiu degut a

Caldria millorar la distribució

degut

seva

compacitat,

de les construccions i els

opacitat

i

espais

a

la

seva

conveni-espais
equipaments

distribució

lliures/verds-

i

a la tipologia

tancada

verds,

així

com

conca visual

deixar obertures de visuals

Caracterització

Accions

constructiva

Impacte notable compatible
ALTERNATIVA 2
Aspecte i impactes
Afecta al paisatge.
Disminució

dels

paisatgístics
antropitzats
paisatge

valors
naturals

de

la

“conreus”.

unitat
La

Efecte negatiu degut a

Tot

l’atomització

amalgama la zona actual i

del

paisatge.

la

i

incorpora

entorn

de

que

de

donant

zona

l’actuació
en

el

seu

paisatge

compacitat

urbà
a

la

zona.

però està envoltada de paisatge
urbà i d’elements singulars de
paisatge antròpics com la C-31,
la xarxa ferroviària etc
La

proposta

tot

i

afectar

el

Efecte moderat

degut

Espais lliures

a la distribució de la

de

constructiva,

la

constructiva en conca visual

el

oberta.

una

proposta,

distribució constructiva i espais

presenta

integració

i

a

lliures que fomenta la integració

paisatge

de la proposta en el paisatge i

construccions i espais

en el seu entorn, amb conques

lliures, així com degut a

visuals obertes

l’oberta conca visual

L’alçada dels edificis proposats,

Efecte moderat

en
de

la

i distribució

paisatge degut a la proposta

implementació

les

Les

construccions

màxima de 5 PP, afecta al

presenten alçada màxima

paisatge.

de 5 PP, tot i que aquesta
alçada

només

correspon

als 90 edificis residencials i
presenten
constructiva
semblant

tipologia
i

alçada

als

edificis

residencials de l’entorn.

Impacte moderat compatible
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11.1.8.3. SERVEIS I CONSUM
Per al nou sector a desenvolupar s’haurà de preveure noves infraestructures ja
que actualment no disposa de traçats de subministrament. Tant l’alternativa 1
com la 2, presentaran infraestructures i servei que proporcionarà l’Ajuntament
CONSUM
Es considera que el volum del consum de recursos en la proposta de
l’alterativa 2 serà superior al de l’alternativa 1, principalment degut a la
modificació proposada dels usos de sòl per la proposta avaluada.
Principalment degut a l’ús hoteler i de restauració (definits).
RESIDUS
Es considera que els residus generats són superiors en el cas de l’alternativa 2
que en el cas de l’alternativa 1, principalment per la proposta d’usos dels sols.
No obstant totes dues propostes es considera que generen impactes moderats
respecte el consum i residus dels recursos. Mentre que l’alternativa 0 no
genera cap efecte ni impacte al respecte.

11.1.8.4. CONTAMINACIÓ
ALTERNATIVA 0
Aspecte i impactes

Caracterització

Accions

No

Efecte lleu

La zona no es presenta

genera

contaminació,

excepte la relacionada amb els

com a aqüífer vulnerable

nitrats

per nitrats ni protegit.

Impacte lleu compatible
ALTERNATIVA 1
Aspecte i impactes

Caracterització

Accions

Efecte moderat

Regular

Afecta a l’atmosfera
Efecte
sobre
la
qualitat
de
l’atmosfera
sobre la qualitat de
l’aire.

Partícules

suspensió
(combustió)

i

la

velocitat

dels

vehicles a l’interior del SUD2.

en
CO2
per

augment del trànsit a
la zona.
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Efecte moderat

Compliment

normativa

enllumenat exterior.
Efecte potable

Compliment

normativa

u

mesures correctores
Efecte sobre la
contaminació
lumínica
Efecte de les
immissions sonores
de la C-31 sobre la
població

Impacte moderat compatible.
ALTERNATIVA 2
A l’alterativa 2 a més dels efectes exposats a l’alterativa 1, en relació

la

contaminació, que es considera que poden ser és elevats degut als usos
proposats, es detecta:
Aspecte i impactes

Caracterització

Accions

Efecte moderat

Complir amb les IT de les

Afecta al sòl
Potencial afectació del sòl per
hidrocarburs
presencia

degut

d’una

a

la

estació

de

instal·lacions,
Amb les bones pràctiques

servei

en E.S, i amb les mesures
preventives

i

correctores

definides en aquest tipus
d’activitat

(sondes,

dispositius de control, etc).

Impacte notable compatible.

11.1.8.5. MOBILITAT
ALTERNATIVA 0
Aspecte i impactes

Caracterització

No afecta a la mobilitat actual

Sense efecte

Accions

No presenta impacte respecte la mobilitat actual.
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ALTERNATIVA 1
Aspecte i impactes

Caracterització

Accions

Afecta a la mobilitat

Efecte positiu

Implementació d’habitatges
residencials,

despatx,

activitats econòmiques

La proposta genera la possibilitat que la zona a implementar pugui donar servei
als habitants de Cunit, evitant trasllats innecessaris.
Impacte positiu
ALTERNATIVA 2
Aspecte i impactes

Caracterització

Accions

Afecta a la mobilitat

Efecte positiu

Implementació
construccions
residencials,

de
d’habitatges

construccions

d’ús hoteler, restauració….

La proposta genera la possibilitat que la zona a implementar pugui donar servei
als habitants de Cunit, evitant trasllats innecessaris.
Impacte positiu. Es considera pels usos proposats en aquesta proposta
avaluada que es genera un efecte major sobre la mobilitat en aquest cas que en
el cas de la proposta 1.

11.1.8.6. IMPACTE SOBRE LA POBLACIÓ-QUALITAT DE VIDA
En aquest cas és l’alternativa 2 la que presenta, respecte l’alternativa 1, un major
efecte positiu,

i impacte moderat i positiu, respecte la qualitat de vida dels

residents de Cunit. Efecte positiu notable. Impacte positiu notable compatible.
La implementació de la zona generarà un sector compacte amb la resta del
nucli urbà, tot i que ordenat, obert i amb espais lliures, que donarà la oportunitat
a la població de Cunit i/o nouvinguts de viure a la zona (edificis residencials i
aparcaments), i alhora proporcionarà serveis (estació de servei, aparcaments
etc..) i llocs d’oci (hotel, restaurant..) fomentant la mobilitat sostenible, i una
augment de qualitat de vida de la població en base a aquesta sostenibilitat, i a la
possibilitat de gaudir dels recursos ofertats al SUD-2, i fins i tot de poder
aconseguir un lloc de treball. La zona en sí mateixa genera un augment de
l’activitat econòmica del terme municipal.
Tal i com exposa la proposta de modificació del POUM:
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En base a tot allò exposat i tenint en compte tots els efectes descrits i qualificació
dels mateixos es considera que l’alternativa 2 presenta un impacte lleu-moderat
compatible.

13. PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL
Durant la realització de les obres d’execució i el desenvolupament de la
implementació de les instal·lacions/ activitats proposades, caldrà portar a terme
un Pla de Vigilància Ambiental.
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14. CONCLUSIONS
La zona d’estudi, actualment amb ús de camp de conreu i envoltada per zona
urbana, no present a nivell ambiental cap singularitat ni protecció que calgui, a
priori, preservar. La zona en sí mateixa es presenta una mica degradada degut
al seu entorn urbà i als elements singulars existents al seu entorn tal com la
xarxa viària C-31 i la línia ferroviària.
La proposta del SUD-2 es planteja 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. Té com a objectiu el desenvolupament d’una àrea
d’activitats econòmiques que ha de dinamitzar el municipi i contrarestar l’actual
tendència de ciutat-dormitori. Aquests sector se situa al costat del parc urbà
contemplat al SUD-1 i se situa també en el radi d’accés a peu s l’estació de
ferrocarril i centre intermodal de transports.
Els efectes generats a la zona d’estudi, tenint en compte els vectors ambientals,
la mobilitat i la repercussió a la qualitat de vida de les persones, generen un
impacte lleu-moderat compatible.
Caldrà fer especial atenció a com es soluciona el tema de l’entollament dels
camps al S del SUD-2 (degut a la topografia de la zona, a la falta de drenatge
superficial del sector concret, a la circulació d’aigües superficials de pluja per la
zona d’estudi i la somera profunditat del nivell freàtic). Quines immissions
sonores generarà la C-31 a la zona d’estudi en fase de desenvolupament i al
compliment de les mesures preventives i de control per tal d’evitar una potencial
contaminació de sòls per hidrocarburs amb origen a l’estació de servei
projectada.
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Els Omells de Na Gaia, Febrer 2019

Tamara Santillana Francés
Geòloga
Directora de projectes
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ADDENDA
Aquest addenda es realitza per intentar donar resposta als punts exposats en relació
al punt 4.6. Informe mediambiental en l’informe elaborat pel Sr Isidre Roca Burés,
arquitecte municipal del Cunit, en relació al planejament proposat SUD2 Pla Cunit 2 i
informes relacionats.
b) No preveu incidència per sòl contaminats
La zona d’estudi es presenta en l’actualitat com una campa totalment vegetada, tal i
com es pot observar a la següent fotografia.

Fot.1. Aspecte de la zona d’estudi.

A través de les ortofotografies històriques de la base de dades del ICC, s’observa que
la zona d’estudi, es presenta a la primera ortofotografia disponible, de l’any 1946,
com un camp de conreu. A l’igual que la resta dels terrenys de l’entorn immediat i
proper. També presenta aquest aspecte a l’ortofotografia disponible de l’any 1956.
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Fig.1. Ortofotografia any 1946.

La ortofotografia del 1983, és la primera disponible que presenta la zona de l’entorn
proper de la zona d’estudi, urbanitzada,a N, E i S.

Fig.2. Ortofotografia any 1983.
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L’ortofotografia del 1983 present un aspecte molt sembla a la del 1983.

Fig.3. Ortofotografia any 1993.

No es fins a l’any 1999/2000 (d’entre les ortofotografies que es disposen) quan es
comença a veure construccions en l’entorn immediat, a l’W de la zona d’estudi,
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Fig.3. Ortofotografia any 1999.

Fig.4. Ortofotografia any 2000.

I a l’any 2010 s’observa que l’entorn immediat W de la zona d’estudi es troba
totalment urbanitzat. Aspecte molt similar a l’actual (ortofotografia 2017)
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Fig.5. Ortofotografia any 2010.

Fig.6. Ortofotografia any 2017.

A través de les ortofotografies descrites, s’observa que la zona d’estudi sempre
s’ha presentat com una zona sense construccions i amb ús agrícola que amb el
temps esdevé improductiu. I l’entorn proper i immediat, s’ha presentat com a
zona de camps de coreu, que en la seva evolució es poden presentar sense
canvis i/o improductives com els camps a l’E de la zona concreta d’estudi, o bé
han evolucionat a usos residencials/comercials. Exposat això no hi ha indicis per
considerar el sòl de la zona d’estudi com a contaminat.
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Per altra banda a través del sondeig d’investigació realitzat a la zona d’estudi, no
es van observar anomalies organolèptiques als sòls recuperats. No presentant
aquets sòls evidències de contaminació.

Aquest sondeig va ser realitzat en

presència d’un tècnic amb més de 15 anys d’experiència en sòls contaminants i
habilitat com a inspector de sòls contaminats i aigües subterrànies associades,
que és mateix tècnic que signa el present informe.

Fot. 2. Recuperació testimoni sondeig.
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De manera que a priori i a través de la informació aportada a l’aparat anterior,
no es presenten/s’observen indicis de potencial afecció dels sòls.
En el moment que es desenvolupi el pla i s’assentin en la zona SUD 2 Pla de
Cunit 2, activitats potencialment contaminants del sòl, caldrà aplicar la legislació
en matèria de sòls contaminats i responsabilitat ambiental.
c) Manca aportar la determinació de les mesures adoptades per al foment de
l’eficiència energètica, l’estalvi de recursos i la millora del medi ambient en
general.
Pel que fa a mesures adoptades pel Pla en els diferents vectors ambientals,
aquestes són les següents:


Transport energètic, contaminació lumínica i estalvi energètic:

El Pla parcial haurà de tenir en compte les mesures per reduir la contaminació
lumínica que dicta la normativa.
El Pla parcial haurà de tenir en compte les mesures per reduir la contaminació
lumínica que dicti l’ordenança municipal al respecte.
El Pla parcial haurà de tenir en compte el que determina la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn,
desplegada pel Decret 82/2005, de 3 de maig.


Aigua:

El projecte d’urbanització complirà amb el Decret d’ecoeficiència de la
Generalitat1, aquest obliga a la instal·lació de sistemes d’estalvi d’aigua en nous
edificis, per tal d’optimitzar i minimitzar els consums d’aigua d’ús domèstic.
DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
ARTICLE 3 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA RELATIUS A L'AIGUA
3.1 Els edificis han de disposar d'una xarxa de sanejament que separi les aigües
pluvials de les residuals. Aquesta separació s'ha de mantenir, com a mínim, fins
a una arqueta situada a l'exterior de la propietat o si això no fos possible, en el
límit més proper d'aquesta a la xarxa general de sanejament. S'admet una única
connexió a la xarxa pública en el cas que aquesta no disposi d'un sistema
separatiu d'aigües.
3.2 Les aixetes de lavabos, bidets i aigüeres, així com els equips de dutxa,
estaran dissenyades per economitzar aigua o disposaran d'un mecanisme
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economitzador. En qualsevol cas, obtindran un cabal màxim de 12 litres per
minut havent de donar un mínim de 9 litres per minut a una pressió dinàmica
mínima d'utilització superior a 1 bar.
3.3 Les cisternes dels vàters hauran de disposar de mecanismes de doble
descàrrega o de descàrrega interrompible.
3.4 En edificis d'ús docent, sanitari o esportiu, les aixetes de lavabos i dutxes
disposaran obligatòriament de mecanismes temporitzadors o bé detectors de
presència per al seu funcionament.

1 En el projecte bàsic o en el projecte obligatori a efectes d'autorització de llicència d'obres,
s'especificaran les disposicions adoptades per assolir els paràmetres d'ecoeficiència que figuren en
el Decret d’ecoeficiència, els quals es justificaran en el projecte executiu o projecte per a l'inici d'obres,
que haurà d'incloure una memòria justificativa del seu compliment.



Residus:

En el cas dels residus, també s’haurà de complir amb el Decret d’ecoeficiència:
ARTICLE 7
PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA RELATIUS ALS RESIDUS
7.1 En el cas d'habitatges, caldrà preveure un espai fàcilment accessible de 150
dm en l'interior dels mateixos, que permeti la separació de les fraccions
següents:
Envasos lleugers.
Matèria orgànica.
Vidre.
Paper i cartró.
Rebuig.
No obstant això, caldrà adaptar-se a les fraccions de recollida selectiva que fixin
les ordenances municipals quan aquestes siguin diferents a les anteriorment
esmentades.
En la resta d'usos, les diferents entitats privatives hauran de disposar, ja sigui a
l'interior de cadascuna, o bé en un espai comunitari, d'un sistema adequat als
usos previstos que permeti l'emmagatzematge per separat dels diferents tipus
de residus que s'originin, sense perjudici d'allò que disposa la normativa sectorial
d'aplicació.
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7.2 Caldrà incorporar al projecte executiu un pla de gestió de residus de la
construcció, d'acord amb la normativa vigent en matèria dels enderrocs i altres
residus de la construcció. S'hauran de quantificar els residus que es generaran
per tipologies i fases de l'obra o de l'enderroc, tot definint les operacions de
destriament o recollida selectiva que es preveu realitzar a l'obra, especificant la
reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats que s'utilitzaran,
preferentment per la via de la seva valorització.
També es preveu que la gestió de residus que es generin en l’execució de les
obres d’urbanització s’hauran de gestionar en instal·lacions per la Junta de
Residus i d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus: Llei 6/1993, de
15 de juliol, reguladora de residus i el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador
del enderrocs i altres residus de la construcció.


Energia:

El projecte haurà de complir amb les determinacions sobre energia del Decret
d’ecoeficiència (art. 4), i les que obliga el codi tècnic de l’edificació.

L’article 10 del Document d’aprovació inicial del juliol del 2019, PLA PARCIAL
URBANÍSTIC DEL SECTOR SUD-2 “PLA DE CUNIT 2” exposa:
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:
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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 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
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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)

identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació

detallada proposada sobre els diferents aspectes ambientals.
Es torna

a realitzar aquest apartat, intentant enfocar tant a la proposta de

MPPOUM a tràmit coma les variables de pla parcial.
La classificació de les afectacions / impactes és la següent.
A) Signe
- Positiu: quan l'alteració produïda respecte al seu estat inicial és favorable o nulla.
- Negatiu: quan l'alteració produïda implica pèrdues o perjudicis un o diversos
elements del medi.
B) Intensitat: grau d'incidència de l'acció sobre el factor ambiental:
- Mínima: l'efecte produït té poca importància.
- Notable: quan la repercussió ambiental de l'alteració és considerable.
C) Extensió: representa l'àrea d'influència esperada en relació a l'entorn del
projecte
- Localitzada: quan podem delimitar l'àrea susceptible de ser afectada.
- Dispersa: l'àrea d'influència no pot ser delimitada (per les condicions del terreny
o per la pròpia naturalesa de l'element impactat).
D) Moment: indica el període de temps en què es dóna l'alteració:
- Curt / mig / llarg termini: la incidència en el factor estudiat pot manifestar dins el
període comprès en un cicle anual, de cinc anys o un període superior.
E) Persistència:
- Temporal: si hi ha un interval de temps que es pugui mesurar des del moment
en què es produeix l'alteració fins que aquesta acaba.
- Permanent: si l'alteració es continua i mantinguda en el temps.
F) Immediatesa: expressa la forma en què intervé l'alteració sobre el medi
- Directe: quan algun element del medi és directament afectat per l'alteració.
- Indirecte: quan els efectes produïts per una actuació es manifesten com a
resultat d'una sèrie de processos.
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G) Reversibilitat:
- Reversible: és possible tornar a la situació inicial a causa de la capacitat del
medi per absorbir l'alteració.
- Irreversible: la tornada a l'estat inicial sense la intervenció humana no és
possible.
H) Recuperabilitat:
- No recuperable: quan després de l'alteració és possible tornar a la situació
inicial, de manera natural o per aplicació de mesures correctores.
- Irrecuperable: no és possible tornar a la situació inicial.
I) Acumulació: valora l'efecte que es produeix en cas de produir diverses
alteracions sobre el medi
- Simple: l'impacte és independent de la resta i del temps de durada de l'agent
impactant.
- Acumulatiu: l'impacte augmenta la seva gravetat amb el temps.
- sinèrgic: quan l'impacte actua conjuntament amb altres alteracions, donant lloc
a un efecte superior al que correspondria a la suma de cada impacte considerat
individualment.
J) Periodicitat:
- Diari: si el seu mode d'acció és cíclic o es pot predir d'alguna manera.
- Irregular: quan no es pot predir el moment en què es produirà l'impacte,
basant-se en la probabilitat d'ocurrència.
K) Continuïtat:
- Continu: quan els efectes produïts es presenten de forma invariable.
- discontinu: quan els efectes ocasionats tenen variacions de qualsevol tipus i no
es manifesten de forma constant.
Tipologia / quantificació de l'efecte;
Signe: positiu (+) o negatiu (-)
Intensitat: mínima (1), notable (3)
Extensió: localitzat (1), dispers (3)
Moment: llarg termini (1), termini mitjà (2), curt termini (3)
Persistència: temporal (1), permanent (3)
Reversibilitat: reversible (1), irreversible (3)
Recuperabilitat: recuperable (1), irrecuperable (3)
Acumulació: simple (1), acumulatiu (2), sinèrgic (3)
Periodicitat: irregular (1), periòdic (3)
Continuïtat: discontinu (1), continu (3)

G3 DT, S.L.

www.g3dt.com

g3@g3dt.com

100

Informe ambiental

Quan estiguin valorades les característiques de cada un dels efectes, es
procedirà a calcular la seva importància, usant la següent expressió, a fi valora
l'impacte:
Iij = Naij (3Ini + 2Exi + Moi + Pei + Im + RVI + Rc + Ac + Pr + Co)
Sense tenir en compte el signe, la resta de factors es valora d'1 (mínim) a 3
(màxim).
La valoració dels efectes dóna lloc a la classificació dels impactes en positius i
negatius, d'una banda; els negatius poden ser compatibles, moderats i severs, i
el valor (negatiu) que s'obtingui es classificarà en funció de:
Compatible = 0 i -13
Moderat = -12 i -26
Sever => -26
• IMPACTE AMBIENTAL COMPATIBLE: aquell que té una recuperació immediata
després del cessament de l'activitat, i no necessita de pràctiques protectores o
correctores.
• IMPACTE AMBIENTAL MODERAT: aquell que per recuperar-no necessita
pràctiques protectores o correctores intensives, i en què la consecució de les
condicions ambientals inicials requereix d'un cert temps.
• IMPACTE AMBIENTAL SEVER: aquell en què la recuperació de les condicions
del medi exigeix l'adequació de mesures correctores i protectores, i en el qual,
encara amb aquestes mesures, aquella recuperació precisa d'un període de
temps.
Alternativa 0
No actuació.
Geomorfologia / topografia. Sense efecte directe.
Afecció potencial del sòl. Sense efecte directe.
Afecció potencial de les aigües subterrànies. Sense efecte directe.
Afecció de la flora. Sense efecte directe.
Afecció de la fauna. Sense efecte directe.
Afecció de l’atmosfera Sense efecte directe.
Afecció al paisatge Sense efecte directe.
Afectació a la qualitat de visa de les persones. Sense efecte directe.
No es generen efectes directes. No obstant la no actuació a la zona d’estudi no
es considera com una opció que no tingui efecte
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l’alternativa 2 (aplicació de Pla parcial descrit i avaluat en aquest document), ja
que la no actuació generarà:


Que la zona evolucioni com a sòl degradat degut al seu emmarcament
territorial i a la proximitat d’aquest al nucli urbà i a les vies de comunicació
existents.



Que no es doni resposta a la necessitat de reordenar aquest sòl relicte
envoltat per sòl urbà.



Que no es doni resposta a les necessitats socials del terme municipal i a
la població de disposar per exemple d’un “clúster professinla”, de
disposar de zona comercial, així com d’espais verds, etc...



Que no es doni resposta a la necessitat d’existència i connexió d’espais
verds.



Que no es projectin les zones verdes exposades.



Que no es doni resposta a la necessitat d’arranjament i connexió de la
xarxa viària existent.



Que no quedin connectades les diferents zones del terme municipal, que
es preveuen connectar a través del planejament.



Que no es minimitzi la mobilitat actualment existent a la zona per falta de
zones comercials.



Que no es millori l’entollament de la zona d’estudi.



Etc..

Alternativa 1 i Alternativa 2
SUD-2 anterior i SUD-2 proposat.
Geomorfologia / topografia.
1)
Signe

Intensitat

Extensió

Moment

Persis-

Inmeditesa

tència
-

1

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

Importància

1

2

2

1

2

2

1

1

1

-17

Extensió

Moment

Persis-

Inmeditesa

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

Importància

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

2

2

1

1

1

2)
Signe

Intensitat

tència
-

1

1
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Afecció potencial del sòl.
1)
Signe

Intensitat

Extensió

Moment

Persis-

Inmeditesa

-

1

1

1

1

1

Persis-

Inmeditesa

tència

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

Importància

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

1

1

1

2

1

-14

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

Importància

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

1

1

1

2

1

-14

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

Importància

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

2)
Signe

Intensitat

Extensió

Moment

-

1

1

1

tència
1

1

Afecció potencial de les aigües subterrànies.
1)
Signe

Intensitat

Extensió

Moment

Persis-

Inmeditesa

tència
2

-

1

1

1

1

1

1

1

2

1

-16

Extensió

Moment

Persis-

Inmeditesa

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

Importància

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

1

1

1

2

1

2)
Signe

Intensitat

tència
1

-

1

1

1

1

-14

Afecció de la flora.
Fase obra
1 i 2)
Signe

Intensitat

Extensió

Moment

Persis-

Inmeditesa

tència
-

1

1

1

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

Importància

1

1

1

1

1

1

1

-13

Persis-

Inmeditesa

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

Importància

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

1

1

1

1

1

Fase implementació
1)
Signe

Intensitat

Extensió

Moment

tència
+

1

1
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2)
Signe

Intensitat

Extensió

Moment

Persis-

Inmeditesa

tència
+

2

2

1

1

1

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

Importància

1

1

1

1

1

+18

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

Importància

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

Afecció de la fauna.
Fase obra
1 i 2)
Signe

Intensitat

Extensió

Moment

Persis-

Inmeditesa

tència
-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-13

Persis-

Inmeditesa

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

Importància

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

1

1

1

1

1

+13

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

Importància

Fase implementació
1)
Signe

Intensitat

Extensió

Moment

tència
+

1

1

1

1

1

2)
Signe

Intensitat

Extensió

Moment

Persis-

Inmeditesa

tència
+

2

2

1

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

1

1

1

1

1

1

1

+18

Persis-

Inmeditesa

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

Importància

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

Afecció de l’atmosfera.
Fase obra
1 i 2)
Partícules/pols en suspensió
Signe

Intensitat

Extensió

Moment

tència
-

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

-15

Moment

Persis-

Inmeditesa

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

Importància

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

1

1

1

1

1

Gases hivernavcle
Signe

Intensitat

Extensió

tència
-

1

1
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Soroll
Signe

Intensitat

Extensió

Moment

Persis-

Inmeditesa

tència
-

1

1

2

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

Importància

1

2

1

1

1

1

1

-15

Persis-

Inmeditesa

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

Importància

Fase implementació
1)
Partícules/pols en suspensió
Signe

Intensitat

Extensió

Moment

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

-

1

2

2

1

2

1

1

1

1

1

-17

Persis-

Inmeditesa

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

Importància

tència

Gases hivernavcle
Signe

Intensitat

Extensió

Moment

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

-

1

2

2

1

2

1

1

1

1

1

-17

Persis-

Inmeditesa

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

Importància

tència

Soroll
Signe

Intensitat

Extensió

Moment

-

1

2

2

tència

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

1

2

1

1

1

1

1

-17

Persis-

Inmeditesa

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

Importància

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

2)
Partícules/pols en suspensió
Signe

Intensitat

Extensió

Moment

tència
-

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

-15

Moment

Persis-

Inmeditesa

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

Importància

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

1

1

1

1

1

Gases hivernavcle
Signe

Intensitat

Extensió

tència
-

1

1

2

1

2

Soroll
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Signe

Intensitat

Extensió

Moment

-

1

1

2

Persis-

Inmeditesa

tència

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

106

Importància

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

1

2

1

1

1

1

1

-17

Persis-

Inmeditesa

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

Importància

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

Afecció al paisatge
1)
Signe

Intensitat

Extensió

Moment

tència
-

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

-16

Persis-

Inmeditesa

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

Importància

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

1

1

1

1

1

-14

Importància

2)
Signe

Intensitat

Extensió

Moment

-

1

1

1

tència
2

1

Afectació a la qualitat de vida de les persones. Relacionat amb la mobilitat.
1)
Signe

Intensitat

Extensió

Moment

Persis-

Inmeditesa

1

1

1

2

3

Extensió

Moment

Persis-

Inmeditesa

tència
+

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

1

1

1

1

2

+17

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

Importància

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

1

1

1

1

2

2)
Signe

Intensitat

tència
+

2

2

1

2

3

Relacionat amb la proposta de clúster, espais verds, millora de la mobilitat
connexió de les zones de Cunit, etc... és a dir en relació la proposta del SUD-2
avaluat que dona resposta a les necessitats de la població de disposar de zones
verdes, de disposar d’una zona comercial i de serveis, a la necessitat de
connectar les zones urbanitzades de Cunit, a les necessitats de evitar que Cunit
sigui una ciutat dormitori, a la proposta de fer la zona residencial definida a prop
del SUD-1 (zona verda) etc...
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1)
Signe

Intensitat

Extensió

Moment

Persis-

Inmeditesa

tència
+

1

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

Importància

1

1

2

3

1

1

1

1

2

+17

Intensitat

Extensió

Moment

Persis-

Inmeditesa

Reversi-

Recupe-

Acumu-

Periodi-

Conti-

Importància

bilitat

rabilitat

Lació

cidtat

nuitat

2

2

1

1

1

2

1

2

2)
Signe

tència
+

2

3

De manera que la proposta SUD-2 proposada

genera un impacte més

compatible que la porposta SUD-2 vigent.

e)

Avaluació global del pla i la justificació dels compliment dels objectius

ambientals
Segons els apartats anteriors i els principis i directrius establerts pels articles 3 i 9
del DL 1/2005 els objectius i criteris d’un pla poden comprendre, entre altres, els
aspectes següents:


Sostenibilitat global de model d’ordenació: ocupació i consum de sòl;
mobilitat i eficiència energètica; estructura i identitat del sòl no urbanitzat;
fragmentació territorial; riscs naturals i tecnològics; etc.



Cicle de l’aigua



Ambient

atmosfèric:

contaminació

per

substàncies,

especialment

aquelles vinculades al canvi climàtic; contaminació acústica, lluminosa,
electromagnètica, etc.


Gestió dels residus.



Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació.



Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en
general.



Qualitat del paisatge.
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Per a l’elaboració dels objectius ambientals del pla s’han tingut en compte les
Instruccions Tècniques1 del Departament de Medi Ambient i Habitatge. A la vista
de l’emmarcament territorial, de les característiques de l’àrea afectada, de les
característiques d’aquesta figura de planejament, i dels objectius de les figures
de planejament superior, s’estableixen i es prioritzen els següents objectius
ambientals, tal i com s’exposa al punt 2.8 del document:


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

El pla presenta un l’alternativa 2 presenta un impacte en relació als vectors lleumoderat compatible. La justificació del compliment dels objectius ambientals
establerts s’exposa a continuació:


Ocupació del sòl: Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús,
d’acord amb un model territorial globalment eficient.
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La zona d’estudi es presenta en un entorn totalment urbanitzat, excepte
pel seu entorn immediat E.

Fig. 7. Vista de la zona d’estudi respecte el seu entorn.
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Fig. 8. Vista de la zona d’estudi, corresponent a l’hàbitat de camps de conreu a l’igual que
els terrenys del seu est. I del seu entorn,en vermell, àrees urbanes i industrials, inclosa la
vegetació ruderal associada.

Tot i aquesta classificació de la zona d’estudi i l’entorn immediat E, d’hàbitats de
conreu, la realitat es que es presenten com a zones parcialment degradades,
degut als usos parcials dels terrenys com a camps de conreu i a les pressions
que exerceixen tant les construccions properes, com les vies de comunicació.
Fent que la proposta de planejament que ens ocupa, projectada en aquesta
zona d’estudi, parcialment degradada, sense ús definit, envoltada de xarxa viària,
que es presenta compacta amb les zones urbanes de l’entorn i continua amb
l’estructura viària existent fa una utilització racional del territori, evita la dispersió
del territori i afavoreix la cohesió social i millora la vida dels ciutadans.
La proposta vol garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures,
preservant els valors paisatgístics de l’entorn. A través de la tipologia
constructiva, i les zones obertes i espais lliures projectats.
Respecte els 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.
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.
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.
En relació a la minimització del consum del sòl, la ubicació de la proposta en la
zona escollida, fomenta el consum d’un sòl degradat i pràcticament urbanitzat a
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favor de la conservació d’altres sòls (a N) en millor estat des del punt de vista
ambiental. Alhora la proposta El Pla parcial urbanístic compleix els estàndards
urbanístics segons l’article 65 TRLUC, complint amb escreix les reserves
mínimes. L’edificabilitat del sector és de 0,40 m2 de sostre/m2 de sòl.


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.

La proposta inclou en els plànols d’ordenació:
14 Xarxa d’aigua, reg i hidrants
15 Xarxa de pluvials i clavegueram

A més com ja s’ha exposat el projecte d’urbanització complirà amb el Decret
d’ecoeficiència. Els edificis es dotaran d’instal·lacions que permetin i facilitin l’ús
d’energies alternatives (energia solar i reutilització de l’aigua).
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.
Per altra banda la proposta fa una zonificació de les zones dins de planejament
que s’entollen, sense considerar-se inundables com a tal, degut a:
La precipitació de les aigües de pluja
La superficialitat del nivell freàtic existent a la zona
Que conjuntament amb:
La topografia deprimida de la zona al S del planejament.
La barrera física que crea la xarxa viària al sud del planejament.
La baixa permeabilitat del nivell d’argiles llimoses que fa de nivell confinant de
l’entollament.
Genera la zona cartografiada en blau clar, a la següent figura, plànol 19 de
l’ordenació Mapa de protecció civil - Hidrològic, d’entollament. Sense que es
consideri aquesta zona inundable com a tal, és a dir inundada degut a les
aportacions d’aigua amb origen a xarxa hídrica.
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Fig. 9. En blau clar, zona d’entollament.

La proposta a través de l’estudi hidrològic proposa solucions per a l’entollament
observat durant els dies de camp i que presentaran solucions a l’etapa
d’urbanització, com són aplicar una xarxa de drenatge superficial ben
dimensionada, modificar la topografia de la zona s, etc..



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.

La proposta en sí mateixa, a través de la seva ordenació proposada en una zona
compacta al ja existent teixit urbà, a través de la seva proposta d’estructura
viària, i de dotar al Pla Parcial de zones residencials i alhora d’activitat
econòmica, comercial-hoteler/restauració, fomenta la mobilitat sostenible,
minimitzant trasllats innecessaris en vehicles per a que la població pugui accedir
d’aquests serveis.
Els espais lliures proposats al Pla Parcial es presenten amb el mateix objectiu de
mobilitat sostenible, generant llocs de passeig i esbarjo a prop del usuaris,
minimitzat la necessitat de mobilitat per gaudir d’aquets espais, alhora que
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exerceixen de coixí verd i faran de relació i comunicació (franja C4) entre el
municipi i el nou parc natural que es desenvoluparà al SUD 1.



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

L’estudi impacte acústic Pla Parcial SUD 2 – Cunit, contempla mesures per
complir els objectius de qualitat de la zona de sensibilitat moderada i alta.
La proposta té en compte el que determina la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn,
desplegada pel Decret 82/2005, de 3 de maig.
La proposta presenta en el seu plànol 17 la xarxa d’enllumenat.
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.
Les zones verdes de la proposta, apantallen la potencial contaminació acústica i
lumínica generada.



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.

La proposta en el seu plànol d’ordenació 18, presenta el plànol de recollida de
residus.
En el cas dels residus, també s’haurà de complir amb el Decret d’ecoeficiència.



Conservació de al biodiversitat i del patrimoni natural: Conservar la
biodiversitat territorial i assegurar-ne un ús sostenible.
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La proposta presenta zones verdes vegetades amb flora autòctona.
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.
Respecte a la plantació d’arbrat el document urbanístic exposa que:
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.



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

La proposta inclou mesures de integració paisatgística en els edificis a construir
en relació a la seva tipologia constructiva respecte els edificis de l’entorn. A les
façanes s’utilitzaran colors integrats en l’entorn.
Es presentaran detallades al projecte bàsic de sol·licitud de llicència d’obres la
definició de materials a emprar, colorimetria, a més de tipologia d’edificació
(volums, alçades etc).
El disseny de l’ordenació s’adapta al màxim a la topografia existent i es
minimitza el moviment de terres, integrant-se en el paisatge globalgeomorfologia.
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

f)

descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes. PLA DE

VIGILANCIA AMBIENTAL
Es determinarà un sistema de vigilància i seguiment ambiental, tant per a la fase
d'obres com per a la de funcionament del projecte a fi de garantir el compliment
de les indicacions i mesures protectores i correctores contingudes en aquest
document ambiental.
L'abast d'aquest Pla de vigilància ambiental correspon al projecte en si mateix, i
als projectes derivats, que comporten un potencial efecte sobre el medi,
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considerant

la

zona

concreta

de

l'emplaçament

així

com

els

voltants

potencialment implicats en els seus efectes.
Per al projecte que ens ocupa es requereix de vigilància i seguiment ambiental
principalment en fase d'obra, en fase de funcionament es considera que s'ha
d'haver aplicat en el projecte implementat que s'exposa a les mitjanes
correctores preventives incorporades al planejament o en fase de funcionament
es realitzarà el manteniment de les instal·lacions.
De manera que permeti corregir errors i / o mancances per evitar efectes nocius
sobre el medi ambient que es podrien haver evitat en cas d'aplicar les mesures
correctes i / o preventives correctament.
El programa de vigilància ambiental s'ha de programar i executar, s'haurà de
determinar els treballs a executar en cada moment per corregir o minimitzar les
alteracions generades en cas de produir-se. I al seu torn per garantir que s'estan
incorporant part de les mesures proposades en la construcció instal·lació a dur a
terme.

FASE OBRA
• Els treballs es realitzaran dins de l'horari establert en funció de l'acord de
l'empresa o centre de treball, dins dels límits establerts en la Llei, sense superar
les nou hores diàries ordinàries de treball efectiu.
• Es limitarà l'horari dels treballs i no es podran realitzar, de dilluns a divendres,
entre les 22 i les 7 hores o en dissabtes i festius entre les 22 i les 9 hores,
excepte per raons d'urgència, seguretat o perill. Si per raons tècniques o de
mobilitat no poguessin realitzar-se durant el dia, s'haurà de sol·licitar autorització
determinant expressament el període horari i el termini durant el qual es
permetran els treballs nocturns.
• Es disposaran de les ITV de la maquinària i vehicles relacionats amb les
actuacions d’obra fi no generar més pols, soroll i / o vibracions de les
estrictament necessàries. Per tal de evitar/minimitzar contaminació atmosfèricaqualitat de l’aire, lluminosa i d’immissions de soroll.
• Es disposaran de les ITV de la maquinària i vehicles relacionats amb les
actuacions d’obra a fi no es generin vessament superficials d’hidrocarburs i/
altres productes químics potencialment contaminants i que poden arribar al sòl
(zona no saturada/saturada).
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• En cas de produir-se algun vessament es recollirà amb material absorbent i/o
es realitzaran barreres químiques i/o s’excavaran les terres afectades.
• Les característiques de la maquinària a utilitzar s'ajustaran al Reial Decret
212/2002, pel qual es regulen les emissions sonores en l'entorn degudes a
determinades màquines d'ús a l'aire lliure i al seu posterior modificació, RD
524/2006. Per a això la maquinària a la qual es refereix el Reial decret comptarà
amb el marcatge CE de conformitat, en el qual s'ha d'aportar el nivell de potència
acústica garantit.
• Es regularà la velocitat dels vehicles a la zona a través de senyals, a fi
evitar/minimitzar generació de partícules, gasos hivernacles i sorolls i vibracions.
.
• Es regarà la zona per evitar les emissions de partícules de pols a l’atmosfera,
quan sigui necessari.
 Tot i que no s’excedirà amb el reg de la zona, realitzant únicament quan sigui
necessari, per tal d'evitar infiltracions d'aigua que poguessin alterar les
característiques de l'aqüífer de la zona. I infiltracions d’aigua amb productes
contaminants dissolts que poguessin afectar el medi subterrani, zona no
saturada i/o saturada.
 És prohibit la neteja de maquinària ala zona d’estudi, de no ser que s’habiliti
una zona amb aquest ús, per tal d’evitar la generació de lixiviats potencialment
contaminats a la zona d'estudi que poguessin arribar al medi medi subterrani,
zona no saturada i/o saturada.
• En cas de produir-se algun vessament es recollirà amb material absorbent.
 Es disposarà en obra de WC portàtils o zona de WC habilitades per tal d’evitar
la generació de lixiviats potencialment contaminats a la zona d'estudi que
poguessin arribar al medi medi subterrani, zona no saturada i/o saturada.
• Fer aplecs dels materials d’obra-terres acopiades

de manera que quedin

protegits i no generin esllavissades.
• Cobrir els aplecs, a fi no generar lixiviats que puguin afectar l'aqüífer.
• No realitzar els aplecs en bloc, és a dir deixar passos entre els aplecs a fi crear
passadissos a la potencial fauna que pogués accedir pel fet que la zona d'obra

G3 DT, S.L.

www.g3dt.com

g3@g3dt.com

116

Informe ambiental

pot romandre oberta durant la seva execució i / o per a la potencial avifauna que
pugui accedir a la zona .
• Es disposarà a l'obra de sistema de recollida dels residus "assimilables a
domèstics" generats pel personal treballant.
• Durant la fase d'execució dels treballs, es produiran residus derivats de la
pròpia actuació, com poden ser restes de materials utilitzats en obra (sacs
trencats,

eines

trencades,

envasos

de

substàncies

necessàries

per

al

manteniment de la maquinària, etc.) així com els residus generats pel personal
d'obra a la zona de les instal·lacions associades. Aquests últims, seran residus
assimilables a urbans i hauran de ser gestionats com a tals.
• Els residus de construcció i demolició que s'extreguin de la zona d'actuació
hauran de ser gestionats d'acord amb el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer,
pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
Tant les directrius a seguir amb aquest tipus de residus com els mesuraments
realitzats es detallen en el Document 5, Pla de Gestió de Residus de Construcció
i Demolició.


Es disposarà de l’arbrat dels espais lliures, autòcton i de baix consum d’aigua,

per a la seva implementació.


Caldrà conèixer la profunditat del nivell freàtic als diferents sectors en els que

es construeix i que conformen el SUD-2 i aplicar les mesures preventives
necessàries a respecte en cas que calgués rebaixar-ho.


Aplicar el drenatge de les aigües superficials, el tractament del freàtic i el

recreixement de la zona es realitzi de manera adequada.


Realitzar el projecte segons planejament (arbrat, enllumenat, vials, alçades i

volums d’edificis, colorimetries, incorporació als edificis de sistemes d’eficiència
energètica – en la fase d’obra que correspongui).
Per tant en fase d’obra cal:


Estar presenta en l'inici dels treballs i corroborar que es disposen de totes
les mesures preventives / correctores prèvies que poden aplicar-se des
de l'inici dels treballs i que es disposa de tot el necessari per a l'aplicació
de les mesures durant l'avanç del treball i / o que estan gestionades per a
la seva aplicació en el moment precís.
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Així s’haurà corroborar que:
• Hi ha senyals de limitació de velocitat a la zona i entorn proper.
• Que s'han instal·lat serveis sanitaris i / o es disposa de zona adequada per a
això.
• Que es disposa d'emmagatzematge / contenidors per a la recollida de residus
assimilables a domèstics generat pels treballadors.
• Que estan definides les zones d'acumulació de residus / terres.
• Que es disposa de tendals o alternatives de cobriment dels residus / terres.
• Que es disposa de presa d'aigua i mànegues i / o sistemes de reg
• Que es disposa de material absorbent i / o elements de barreres físiques per a
potencials abocaments / vessaments.
• Que tenen coneixement dels criteris constructius a aplicar a les construccions
proposats des del punt de vista ambiental i paisatgístic (colors, materials,
recollida d'aigües de pluja i conducció de les mateixes, etc.) '
• Que es disposa de la vegetació a implementar.
• Que es disposa de la informació relacionada amb la profunditat de nivell freàtic
en els diferents sectors del SUD-2.



Realitzar visites durant la realització del projecte.

Que permetin fer seguiment i corroborar que s’està donant compliment a allò
exposat a l’apartat de FASE D’OBRA.
• Supervisar que s'estan apilant els residus de manera correcta.
• Supervisar que s'estan acumulant les terres de manera correcta. Que s’estan
acopiant de manera correcta les terres excavades.
• Supervisar que els residus / terres no s'acumulen en bloc.
• Supervisar que els residus es gestionen correctament i que es disposa dels
albarans d'entrada a l'abocador pertinent.
• Supervisar que no es produeixen vessaments vinculats principalment a la
maquinària ni altres abocaments no necessaris, que

no s’estan produint

vessaments accidentals al medi de potencials productes contaminants, i que en
cas de produir-se són recollides mitjançant adsorbents o retinguts mitjançant
barreres físiques (o ambdues coses).
• Que es disposa de tota la maquinaria en regla. Sol·licitar al responsable de
cada un dels projectes dels albarans de la maquinària que accedeix a obra, així
com sol·licitar les ITV de la maquinària i que la maquinària a la qual es refereix el
Reial Decret 212/2002, pel qual es regulen les emissions sonores en l'entorn
degudes a determinades màquines d'ús a l'aire lliure ia la seva posterior
modificació, RD 524/2006 disposen del marcatge CE de conformitat, en el qual
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s'ha d'aportar el nivell de nivell de potència acústica garantit. Informació que serà
aportada en l'informe final.
• Ha de decidir, corroborar i justificar quan es realitza el reg de la zona i
enderrocs a fi d'evitar pols, així com que aquest és necessari i no excessiu per tal
no generar lixiviats ni escorrenties innecessàries. S'ha de portar el control dels
regs a través albarans.
• Que no s’està produint lixiviats que poden arribar al medi subterrani.
• S'ha de garantir que s'ha implementat l'arbrat proposat. Que s’aplica al
vegetació autòctona descrita.
• Supervisar el treball realitzat i sol·licitar document de seguiment dels treballs
realitzats i de les mesures correctores / preventives aplicades en cada fase.
• Que s’apliquen els criteris constructius i les mesures d’integració paisatgística i
d’ecoeficiència descrites.
• Que s’aplica allò exposat en relació a l’enllumenat públic, etc...

FASE IMPLEMENTACIÓ


Vetllar pel bon funcionament i manteniment de l’enllumenat públic, xarxa de
clavegueram i d’altres instal·lacions, etc...



Vetllar pel bon estat i manteniment de l’arbrat/espais verds.



Incorporar senyals de restricció de circulació.

Respecte al Mapa de protecció Civil de Catalunya que indica que l’àmbit de la
zona és potencialment inundable, al document de planejament s’incorpora
aquest plànol damunt del qual es cartografia en blau clar, fig.9 d’aquesta
addenda, les zones d’entollament detectades.
El plànol de protecció civil cartografia una zona inundable

per raons

geomorfològiques. No obstant cal a dir que:
En

l’actualitat

la

xarxa

hídrica

origen

d’aquesta

inundabilitat

per

raons

geomorfològiques es presenten canalitzades, anant aquestes aigües superficials
a desaiguar al mar. Pel que tot i la geomorfologia de la zona, en estar les aigües
correctament canalitzades pels diferents períodes de retorn, la zona no és
considera potencialment inundable.
Durant les visites tècniques de camp, es va poder observar, a més de les
canalitzacions de la xarxa hídrica existents comentades, que no hi havia indicis
de inundabilitat a la zona ( torsions d’arbres, acumulacions de materials
geològics disgregats, marques d’inundació, etc...), i que la zona que a una
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distància raonable de es xarxes hídriques canalitzades existents. També es va
poder observar terrenys urbanitzats més propers a les xarxes hídriques que els
que s’avaluen en aquesta proposat SUD-2.
Per altra banda tal i com s’exposa a l’estudi hidrològic redactat de manera
paral·lela a aquest informe, a la zona d’estudi sí es van poder observar zones
d’entollament al sector S de la zona de planejament. Aquest entollaments però,
no es troben lligats amb el concepte de inundabilitat relacionat amb xarxes
hídriques i cabals generats degut a les precipitacions considerades per a
diferents períodes de retorn, sinó que és un entollament degut a:


La zona que s’entolla és la que presenta cota topogràfica més baixa de
tot el sector.



Al sud de la zona que s’entolla es troba la via de tren, a cota topogràfica
més elevada que els terrenys adjacents del nord, que fa de barrera física
del drenatge de les aigües superficials.



A la zona sud del planejament s’ha observat que el nivell freàtic es
presenta a cota molt superficial, i queda confinat per uns materials
d’argiles llimoses de baixa permeabilitat.

De manera que l’aigua de pluja que no s’infiltra directament a terrenys (que no
es troba pavimentat) és a dir l’escolament superficial, anirà circulant per pendent,
de manera conceptual, cap al sector sud del planejament, emplaçament on
l’aigua d’escolament tindrà dificultats per continuar el seu trajecte degut a la
presència de la xarxa viària elevada existent.
A l’entollament que es produirà degut a això, se li afegeix el fet que a la zona el
nivell freàtic (o primera detecció d’aigua) es troba a poca fondària (ja que la
topografia és més baixa que a la resta de planejament i es troba més a prop del
mar) i confinat pel nivell d’argiles llimoses. I que aquest freàtic superficial alhora
es recarrega de manera superficial a través de les aigües de pluja que arriben a
la zona i que queden aquí entollades.
No obstant, com s’exposa, és una zona entollada i no inundable i al planejament
ja s’han considerat les mesures adequades de recreixement de terreny,
anivellament topogràfic, pavimentació de la zona, correcte dimensionament de
les aigües de puja, etc... Si es necessari per a portar a terme les construccions
es realitzarà l’abatiment necessari del freàtic de la zona, tot i que a les zones que
presenten cotes topogràfiques superiors es considera que el freàtic es presenta
a major profunditat respecte rasant de terreny.
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Els Omells de Na Gaia, Juliol de 2019

Tamara Santillana Francés
Geòloga
Directora de projectes
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PROPOSTA SUD-2

C-31

C-31

C-31

C-31

A1

C4
C-31

C-31

C-31

A1

Carrer les Sorres

A

6SUD2

6SUD2

A1
peu fabra

Escola pom

A1

A1

C4

C4
P

ell

Av. del Cast

P

Carrer les Sorres

TLF

Av. del Cast

ell

7BSUD2

5SUD2

tell

Av. del Cas

C2

P

G

A1

P

6SUD2
Cunit
Centro Salud

7BSUD2

A1
LLEGENDA ZONIFICACIÓ - SISTEMES

LLEGENDA ZONIFICACIÓ - ZONES

ESPAIS LLIURES

ACTIVITAT ECONÒMICA
6SUD2 - COMERCIAL

C2 - PARC URBÀ

A1

23.772,00m²

5SUD2 - RESTAURACIÓ / HOTELER

C4 - ALTRES
Total 12.28%

1.385,00m²
6.821,00m²
Total 45.28%

EQUIPAMENTS

25.157,00m²

RESIDENCIAL

B3/B4/B5 - EQUIPAMENT

7BSUD2 - RESIDENCIAL LLIURE / HPO
1.781,00m²

Total 13.31%

B3/B4/B5

7.395,00m²
Total 3.21%

1.781,00m²

VIALS, APARCAMENTS I VORERES
TOTAL SÒL PRIVAT
A1 - VIARI PEATONAL I VIARI
P

Total 48.49%

26.938,00m²

Av. Sitges

A2 - APARCAMENT

E.T

?

A2

Total 25.92%

Av. Sitges

14.405,00m²

TOTAL SÒL PÚBLIC
Av. Sitges

Total 51.51%

28.621,00m²

Carrer les Sorres

P

Av. Sitges

TOTAL SECTOR

PROMOCIÓ:

LLURXA
ESPAÑOLA, S.A.

REDACCIÓ:

PLA PARCIAL
a l'àmbit del sector sud-2 "pla de cunit 2"

ALBERT CELMA,
ARQUITECTE

100,00%

55.560,00m²

LLEGENDA ZONIFICACIÓ - ZONES
PLÀNOL ORDENACIÓ:

ÀMBIT
DATA:

07/2019
ZONIFICACIÓ

ESCALA DINA2:

1/1.000

O.1

C-31

C-31

C-31

C-31

C-31

13.3

C-31

C-31

4.9
4.7

5.0

A

2.5

Carrer les Sorres

12.00

PB

PB+1

PB+1

RESIDENCIAL

PB

P1

peu fabra
Escola pom

ILLA

ZONES

SÒL
m2

P5

Residencial:

1.781,00m

P2

SOSTRE
m2st

NºHABITATGES

90

- Lliure

5.201,00m²

- Protecció règim general 20%

1.486,00m²

- Protecció règim concertat 10%

743,00m²

ACTIVITAT ECONÒMICA
34.0
4.0

18.9

34.0

3.5

ell

Av. del Cast

PB+1

ZONES

SÒL
m2

SOSTRE
m2st

NºHABITATGES

P1

Comercial

9.310,00m²

3.872,00m²

-

P2

Comercial

9.411,00m²

5.000,00m²

-

P3

Comercial

5.051,00m²

2.800,00m²

-

P4

Restauració / Hoteler

1.385,00m²

2.930,00m²

-

36.7

16.2

P

ILLA

PB+5PP

P

tell

Carrer les Sorres

Av. del Cas

TLF

ell

Av. del Cast

P4

P

*

G

41.2

P

6.5

2.5

3.0 3.0

PB+1

PB

P3

P5

PB+3

Cunit
Centro Salud

11.1

Nota: 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'activitats econòmica.

PB+4PP

LLEGENDA ORDENACIÓ

3.0

ALINEACIÓ OBLIGATÒRIA

4.0

34.2

GÀLIBS MÀXIMS EDIFICACIÓ
25.7

3.9

RESIDENCIAL 2

5.8

PB+4PP

3.0

2.5

12.0

COTES PARCEL·LA
USOS
PLÀNTES MÀXIMES
PUNT APLICACIÓ A.R.M.

2.5

P1 - P2 - P3 - Comercial:
Ocupació màxima 50%
Edificabilitat: 0,55
ARM - PB+1 - 9,00 m segons gàlibs ordenació

P

Av. Sitges

E.T

P4 - Restauració / Hoteler
Restauració
Ocupació màxima sobre i sota rasant 80%
Edificabilitat: 2,20
ARM - PB+1 - 9,00m segons gàlibs ordenació
Separacions segons plànol
Hoteler
Ocupació màxima sobre rasant 50%
Ocupació màxima sota rasant (aparcament) 80%
Edificabilitat: 2,20
ARM - PB+3 - 13,90m segons gàlibs ordenació
Separacions segons plànol

?

P5- Residencial
Ocupació màxima sobre rasant 80%
Ocupació màxima sota rasant (aparcament) 100%
Edificabilitat: 4,20
ARM - PB+4 - 17,10m segons gàlibs ordenació
ARM - PB+5 - 20,30m segons gàlibs ordenació
Separacions segons plànol
Nº habitatges màxim - 90 hab
1 plaça aparcament x habitatge

Av. Sitges

Av. Sitges

Carrer les Sorres

P

Av. Sitges

ÀMBIT
PROMOCIÓ:

LLURXA
ESPAÑOLA, S.A.

REDACCIÓ:

PLA PARCIAL

PER A DESENVOLUPAR EL SECTOR SUD-2
ALBERT CELMA,
ARQUITECTE

PLÀNOL D'ORDENACIÓ:

DATA:

07/2019
ORDENACIÓ DE L'EDIFICACIÓ

ESCALA DINA2:

1/1.000

O.2

C-31

C-31

C-31

C-31

C-31

C-31

C-31

Carrer les Sorres

A

P1
C/R
9.310,00m²

P2
C/R
9.411,00m²

Escola pom

QUADRE SUPERFÍCIES

peu fabra

ILLA

ell

Av. del Cast

P

tell

Carrer les Sorres

Av. del Cas

TLF

ell

Av. del Cast

SUPERFÍCIE SÒL
m2

COEF.
EDIFICABILITAT
EDIFICABILITAT

P1

C/R

Comercial/Restauració 9.310,00m²

0,55

3.872,00m²

P2

C/R

Comercial/Restauració 9.411,00m²

0,55

5.000,00m²

P3

C/R

Comercial/Restauració 5.051,00m²

0,55

2.800,00m²

P4

R/H

Restauració/ Hoteler

1.385,00m²

2,20

2.930,00m²

P5

R/HPO

Residencial lliure / HPO 1.781,00m²

4,20

7.430,00m²

P6

B3/B4/B5 Equipament

*

P

USOS

7.395,00m²

-

-

Nota: 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.

P

G

LLEGENDA PARCEL·LARI

P

P4
R/H
1.385,00m²

P3
C/R
5.051,00m²

Cunit
entro Salud

PARCEL·LES

P5
R.LL / HPO
1.781,00m²

PB+4PP

PARCEL·LA, ÚS I SUPERFÍCIE

C

P6
B3 / B4 / B5
7.395,00m²

P

Av. Sitges

E.T

?

Av. Sitges

Av. Sitges

Carrer les Sorres

P

Av. Sitges

ÀMBIT
PROMOCIÓ:

LLURXA
ESPAÑOLA, S.A.

REDACCIÓ:

PLA PARCIAL

PER A DESENVOLUPAR EL SECTOR SUD-2
ALBERT CELMA,
ARQUITECTE

PLÀNOL D'ORDENACIÓ:

PARCEL·LARI

DATA:

07/2019
ESCALA DINA2:

1/1.000

O.3

C-31

8.40
8.40

C-31

C-31

6.00
5.40

C-31

C-31

0.31%
C-31

C-31

5.40
5.00

1.77%

Carrer les Sorres

1.88%

A

peu fabra
Escola pom

3.80
3.00

P

ell

Av. del Cast

3.40
2.80

P

ell

Carrer les Sorres

Av. del Cast

TLF

ell
Av. del Cast

2.25%

P

G

ud Cunit
Centro Sal

0.86%

P

LLEGENDA

2.00
2.00

0.10%

CALÇADA
VORERA
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ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

S4

NÚMERO DE PERFIL

37.01
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COTA CARRER / COTA TERRENY
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PROMOCIÓ:

LLURXA
ESPAÑOLA, S.A.

REDACCIÓ:

0m)
dificació (2
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Ferroviari - Lí

PLA PARCIAL

PER A DESENVOLUPAR EL SECTOR SUD-2
ALBERT CELMA,
ARQUITECTE

PLÀNOL D'ORDENACIÓ:

DATA:

07/2019
XARXA VIÀRIA I PAVIMENTACIÓ

ESCALA DINA2:

1/1.000
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