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CUNIT – Sector SUD5

Modificació puntual de la fitxa inclosa a l’article 221 de les Normes Urbanístiques del POUM

Modificació puntual de la fitxa del SUD5 inclosa a l’article 221 de les Normes
Urbanístiques del POUM de Cunit
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CUNIT – Sector SUD5
1.

Àmbit i situació

L’àmbit d’aquesta Modificació puntual del POUM de Cunit està integrat pel sector de sòl urbanitzable delimitat
SUD 5 “Miramar”. Està situat a la part central del municipi, just per sota de l’autopista C-32, i proper al límit
occidental del terme municipal. És un espai de transició entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable amb una
forma irregular i una superfície de 91.098m2.
Limita al nord amb la prolongació del carrer Pirineus, a l’oest amb l’avinguda Rectoret, al sud amb els carrers
Aigua Blava, Margarida Xirgu, Baronia I, Mediterrani i de la Rosa, i a l’est amb la futura prolongació de la
avinguda Roca Llaura i, a tot el llarg d’aquesta, amb el sòl no urbanitzable.

2.

Antecedents

En data 4 d’abril de 2006, la societat MIR POUS GIRONA SL, propietària del 96,5% del sòl del sector, va signar el
Conveni urbanístic número 18 amb l’Ajuntament de Cunit que recollia les condicions per la delimitació i
desenvolupament del mateix.
El Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que va ser aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Tarragona el 7 de setembre de 2006, va incorporar els termes del conveni
urbanístic.

Modificació puntual de la fitxa inclosa a l’article 221 de les Normes Urbanístiques del POUM

4.

Estat actual i entorn

El sector té una pendent moderada essent més pronunciada a l’extrem nord, relativament suau a la part
central, i lleugerament més important en el costat oriental de la part sud. A les franges nord, sud, i en menor
mesura a la part central, trobem grans superfícies de vegetació, formada bàsicament per boscos de pi blanc.
El sector llinda pel nord amb una elevació de la topografia i l’autopista C-32. I pel costat oriental, en primer
terme llinda amb antigues terrasses de conreu avui envaïdes per pinedes, i en segon terme per camps
conreats.
Pel sud i per l’oest, el sector està envoltat per teixits de baixa densitat amb habitatges unifamiliars, aparellats i
en algun cas, arrenglerats. Formen volums de petites dimensions i poca alçada, amb planta baixa, i planta
baixa i pis en la gran majoria que, en alguns cassos, arriben fins a planta baixa i dues plantes pis. Els petits
volums aïllats estan envoltats de jardí i d’espai lliure privat, generant un teixit esponjat que es presenta com
una catifa verda en la que estan dipositades les casetes seguint un ordre derivat del traçat dels vials, que al seu
torn, adopten la forma induïda per la topografia del lloc.
La posició del sector en el llindar entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable del municipi, el configura com l’espai
que, d’una banda ha de ser capaç de completar el teixit urbà existent, i de l’altre ha d’establir una transició
adequada entre aquest teixit i l’espai natural, no urbanitzat.

En data 1 de març de 2019, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord d’admetre a tràmit i aprovar
inicialment el Pla Parcial Urbanístic del sector SUD 5 Miramar presentat per Jordi Vilaclara Fatjó en
representació de MIR POUS GIRONA, SL
En data 11 de juliol de 2019 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona va aprovar definitivament la
Modificació puntual núm. 6 de correcció d’errades materials - Article 221.2 lletra b) de les Normes
Urbanístiques del POUM de Cunit.
En paral·lel a la presentació del document per l’aprovació inicial de la proposta de Modificació de l’article 221
de les Normes Urbanístiques del POUM, la societat que la promou, MIR POUS GIRONA SL, sol·licitarà a
l’Ajuntament de Cunit la suspensió de la tramitació del PPU aprovat inicialment en data 1 de març de 2019.

3.

Objectiu de la Modificació puntual de POUM

L’objectiu de la modificació és assegurar la correcta integració del nou teixit en el seu entorn urbà i territorial,
substituint les tipologies de blocs plurifamiliars de quatre plantes, per tipologies de menor alçada. Així mateix,
es proposa modificar l’ús de 3.587,20 m2 de sostre d’activitats econòmiques per destinar-lo a HPO. Tot això
comporta la modificació d’alguns paràmetres de la fitxa del sector, inclosa a l’article 221 de les Normes
Urbanístiques del POUM.
Fotografia aèria
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Secció transversal A

5.

Modificació puntual de la fitxa inclosa a l’article 221 de les Normes Urbanístiques del POUM
Secció proposta d’ordenació 2006

Planejament vigent: descripció i encaix territorial i paisatgístic

El programa d’actuació urbanística del POUM preveu el desenvolupament del sector SUD 5 en el període
comprès entre 2007 i 2018. L’inclou entre les operacions estratègiques, per formar part del grup de sectors
que més ràpidament han d’ajudar a corregir els dèficits actuals del municipi. El seu desenvolupament suposarà
l’execució d’un tram significatiu d’una important via de connexió nord-sud per Cunit, l’avinguda de Roca
Llaura.
L’article 221 de les Normes Urbanístiques del POUM defineix com a objectius pel sector el desenvolupament
d’una àrea d’activitats econòmiques, i el completament de les extensions residencials existents que el voregen
(per l’oest i) pel sud: El Rectoret i de Baronia.1
La fitxa que conté aquest article es basa en una proposta d’ordenació que preveia la construcció de sis blocs
d’habitatges plurifamiliars de 4 plantes d’alçada en l’illa compresa entre les prolongacions dels carrers Prades,
Av. Roca Llaura, i Margarida Xirgu, i la existent Av. Rectoret.

La fitxa de l’article 221, recull les superfícies que es corresponen amb aquesta tipologia residencial de blocs
plurifamiliars:
-

Sup. sòl ús residencial
Sup. sostre residencial
Nombre màxim d’habitatges

14.947 m2
8.968 m2
99 hab.

Aquests paràmetres comporten una superfície mitjana dels habitatges de 90,58 m2/hab., coherent amb la
tipologia residencial de blocs plurifamiliars en alçada.
El desajust es posa de manifest quan es confronta aquesta tipologia amb la realitat física, i es consideren les
característiques del territori i els teixits de l’entorn a on s’haurien d’emplaçar els edificis.
Els blocs plurifamiliars de quatre plantes no encaixen en aquest entorn, ja que serien volums de grans
dimensions en proporció a les cases unifamiliars, i contrastarien fortament amb els teixits de baixa densitat
existents, que el mateix POUM diu que s’han de completar. Així mateix, aquestes volumetries importants
tindrien un impacte visual negatiu en el lloc a on es troba el sector, en el llindar amb el sòl no urbanitzable.
Els blocs plurifamiliars en alçada són una tipologia completament aliena a les característiques de l’entorn del
sector SUD 5, a on no encaixen de cap manera. La seva construcció comportaria el malmetement dels valors
paisatgístics i ambientals del lloc.

11

Tot i que l’article es refereix explícitament a les dues urbanitzacions, situades respectivament a l’oest i al sud del sector,
textualment diu solament “el completament de les extensions residencials existents al sud (Rectoret i Baronia)”. Es
dedueix que es tracta d’un error material i que hauria de dir “existents a l’oest i al sud”. Així mateix tant del títol de
l’apartat 1 com del seu contingut es dedueix que el POUM determina dos objectius pel sector. El nou redactat de l’article
que es proposa corregeix aquests errors materials.
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Secció transversal B

Paràmetres POUM vigent

Paràmetres Proposta de Modificació de POUM

6.

Justificació del interès general i la conveniència de la modificació.

7.

Descripció de la proposta de Modificació puntual de POUM

Per assegurar la utilització racional del territori i les actuacions sostenibles és un requisit clau que el
desenvolupament urbanístic sigui compatible amb la preservació dels valors paisatgístics, i que els nous teixits
s’adaptin adequadament a les circumstàncies del territori i l’entorn on s’implantin.

La modificació de POUM que es proposa consisteix bàsicament en substituir la tipologia residencial de blocs
plurifamiliars en alçada, per tipologies de baixa densitat, el que comporta la modificació d’alguns paràmetres
de la fitxa del SUD 5, de l’article 221 de les Normes Urbanístiques del POUM.

Com hem vist, en el cas del SUD 5, l’adaptació del nou teixit a les característiques de l’entorn on es
desenvoluparà, fan oportuna i recomanable la modificació de la tipologia residencial del sector, evitant la
construcció de blocs plurifamiliars en alçada junt a les cases de planta baixa, o de planta baixa i pis que el
voregen pels costats sud i occidental. L’adopció de tipologies residencials de més baixa densitat i menor
alçada, facilitarà la integració de les noves edificacions amb les existents, amb la topografia i amb el paisatge
de l’entorn.

Es proposa substituir la tipologia edificatòria de blocs compactes de 4 plantes d’alçada per altres tipologies de
menor alçada com són les agrupacions d’habitatges en volumetries de planta baixa i pis, organitzats com a
conjunts d’habitatges en dúplex o com a habitatges en un sol nivell amb accés per mitjà de passeres. Aquest
canvi de tipologia comportarà un augment de la superfície mitjana dels habitatges lliures, mantenint la
superfície total del sostre residencial lliure prevista al POUM 2006 (6.277,60 m2).

Degut la posició del sector en la transició entre el teixit urbà de baixa densitat i l’espai natural amb que llinda
pel seu costat oriental, i la necessitat de preservació tant dels valors paisatgístics del lloc, com de les visuals
des de l’espai no urbanitzat, és convenient que el sector es desenvolupi amb tipologies residencials de baix
impacte visual. Els nous volums haurien de ser de dimensions controlades, i les edificacions haurien d’estar
envoltades d’espai lliure, de manera que la vegetació del sòl urbà i del sòl no urbanitzable esdevingui un
element de continuïtat ambiental i visual que posi en relació i enllaci ambdós tipus de sòl.
En resum, la correcta integració del nou teixit en el seu entorn urbà i territorial, justifica la necessitat de la
iniciativa, l’oportunitat i la conveniència de la present proposta de modificació.

Atès que la proporció de sostre/densitat del POUM 2006 es inferior (90,59m2/hab.), el canvi de tipologia,
juntament amb el canvi d’ús d’una part del sostre d’activitats econòmiques, contribueix a fer possible
l’augment del percentatge de sostre residencial destinat a HPO del sector, des del 30% vigent fins al 50%,
sense incrementar el sostre total. Com s’explica al capítol 14, el municipi de Cunit té en l’actualitat un dèficit
d’habitatges protegits, que l’impedeix cobrir les necessitats habitacionals de la seva població més vulnerable.
Es proposa canviar l’ús d’una petita part del sostre d’activitats econòmiques (3.587,20 m2) a ús residencial
d’HPO, que s’afegeix al ja previst en el planejament vigent (2.690,40 m2) per arribar a un total de 6.277,60 m2
de sostre d’HPO.
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Per mantenir una ràtio de superfície útil inferior a 90 m2 en els habitatges d’HPO, s’aprofita la reducció del
nombre d’habitatges lliures, i es proposa afegir 26 habitatges més al nombre màxim del sector. Així, en
conjunt, el nombre màxim d’habitatges passarà de 99 a 125 i la superfície mitja dels mateixos passarà de 90 a
100 m2/hab.
Per últim, el canvi de tipologia compacta de 4 plantes a una més dispersa i de menor alçada també comporta
augmentar la superfície de sòl destinada a la zona residencial que passarà de 14.947 a 22.108 m2.
En resum, la integració del nou teixit en el seu entorn urbà i paisatgístic comporta la substitució de les
tipologies previstes al POUM vigent, per altres de més baixa densitat i menor alçada i contribueix a fer possible
l’augment del nombre d’habitatges d’HPO del sector. Aquests canvis impliquen la modificació dels següents
paràmetres de la fitxa de l’article 221 de la normativa urbanística:
-

modificar l’ús de 3.587,20m2 de sostre d’activitats econòmiques que passen a ser d’ús residencial per
HPO, sense que el canvi comporti increment del sostre total del sector
augmentar el sostre total d’HPO fins a 6.277,60m2, que representa el 50% del sostre residencial sector
augmentar en 26 habitatges el nombre màxim del sector per destinar-los a HPO
augmentar en 7.161m2 la superfície de sòl de la zona residencial, sense augmentar la superfície total
de zones

Els plànols d’Ordenació d’aquesta proposta de modificació puntual de POUM i el Quadre comparatiu de
paràmetres urbanístics del capítol 10 detallen gràfica i numèricament els canvis descrits.

Modificació puntual de la fitxa inclosa a l’article 221 de les Normes Urbanístiques del POUM
D’altra banda, al final de l’apartat, s’especifica que el conveni es vinculant en la seva totalitat. Atès que alguns
punts del conveni entren en contradicció amb la present modificació puntual de POUM, es proposa actualitzar
la frase.2

8.3 Error material en la densitat del sector a la fitxa del POUM vigent
La densitat i el nombre màxim d’habitatges estan fixats en tres punts de la fitxa:
-

1: a l’apartat 1: “Densitat (hab/ha)
11”
Com el sector té 91.098m2 de superfície, aquesta densitat equivaldria a 100 habitatges
2: a l’apartat 2 es fixa el nombre màxim d’habitatges “99”
3: a l’apartat 2 es diu que la “Densitat (hab/ha)” és de “66”

Aquesta modificació puntual de POUM proposa augmentar en 26 habitatges el nombre màxim del sector per
destinar-los a HPO, establint com a nombre màxim d’habitatges un total de 125. La densitat que es correspon
amb aquest nombre és de 13,72 hab./Ha., i així es farà constar a la fitxa modificada corregint les dades
errònies esmentades.

9.

Justificació del compliment dels articles 99 i 100 del TRLU

9.1 Article 99 TRLU
8.

Altres aspectes que es modifiquen

8.1 Forma i posició de l’espai lliure C4
El POUM vigent intercala una franja d’espai lliure, qualificada amb la clau C4, entre les zones d’activitats
econòmiques i residencial. El criteri es generar un coixí verd de separació entre les dues zones, per tal de
mitigar els efectes negatius que la seva proximitat podria generar. Atès que es modifica la posició del límit
entre les dues zones, es proposa adaptar la forma i posició de l’espai lliure C4 al nou límit, per tal de mantenir
el criteri del POUM vigent.

L’article 99 del TRLU estableix condicions específiques per a la modificació de les figures de planejament
urbanístic general que comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la
intensitat, o la transformació dels usos.
Aquestes condicions són d’aplicació a la present modificació puntual de POUM, atès que es proposa un
increment de la densitat de l'ús residencial (26 habitatges de HPO) i la transformació del ús de 3.587,20 m2 de
sostre (d’activitats econòmiques a residencial HPO).
Les condicions són les següents:
1. Incloure en la documentació les especificacions següents:

8.2 Actualització de l’apartat 4, d’Observacions de la fitxa del sector
L’apartat 4 d’Observacions de la fitxa continguda a l’article 221 de les normes urbanístiques del POUM vigent,
determina algunes condicions pel sector que estaven contemplades en el Conveni urbanístic núm. 18, signat el
04/04/2006. Entre elles les càrregues externes 1) i 2) que ja estan executades, i així es fa constar.

“a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, públiques o
privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals
han adquirit els terrenys. Aquesta especificació es duu a terme mitjançant la incorporació a la memòria d’una
relació d’aquestes persones i de les certificacions pertinents expedides pel Registre de la Propietat... També
s’ha de fer constar a la memòria si hi ha un adjudicatari de la concessió de la gestió urbanística, i la seva
identitat.”

2

Veure fitxa actualitzada amb el nou redactat d’aquest apartat al capítol 12 d’aquesta memòria
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L’estructura de la propietat del sòl del sector és la següent:
MIR POUS GIRONA, SL
Vials existents
Total

9.2 Article 100 TRLU

87.910 m2

96,50%

3.188 m2

3,50%

91.098 m2

100,00%

La societat MIR POUS GIRONA S.L. va adquirir els terrenys mitjançant escriptura pública davant el notari de
Barcelona Tomás Giménez Duart en data 27/07/2000. S’incorpora com annex A.5 la certificació expedida pel
Registre de la Propietat.
No existeix cap adjudicatari de la gestió urbanística.

“b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de l’execució immediata del
planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcionat a la
magnitud de l’actuació.”
En el capítol 13 d’aquesta memòria s’inclou el Programa d’Actuació pel desenvolupament urbanístic del sector,
en el que es preveuen els terminis per a l’execució del planejament.

“c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes
comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació.
Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i financera, com a separata.”
En l’annex A.3 s’inclou l’avaluació econòmica i financera i es compara el rendiment econòmic derivat de
l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. La conclusió de la comparació és que la modificació de
POUM no comporta cap augment del valor del sòl d’aprofitament privat.
D’altra banda, pel que fa a les particularitats descrites a l’apartat 2 de l’article 99, a les que estan subjectes
aquestes modificacions de planejament general, cal fer constar que les determinacions que es modifiquen
tenen una vigència de 13 anys i que per tant, no es requereix l’informe favorable de la comissió d’urbanisme,
abans de la tramitació.
I, atès que la modificació no comporta un increment del sostre edificable, no correspon aplicar el percentatge
de cessió de sòl amb aprofitament que estableix l’article 99.3.

L’article 100 del TRLU, detalla l’increment de les reserves per a sistemes urbanístics que requereixen algunes
modificacions de les figures de planejament urbanístic:
“1. Si la modificació d'una figura del planejament urbanístic comporta un increment de sostre edificable, en el
cas de sòl urbanitzable...
Atès que la present modificació de POUM no comporta un increment del sostre edificable del sector, aquest
apartat no li és d’aplicació.
“2. Quan la modificació del planejament comporta l'augment de la densitat de l'ús residencial, sense increment
de l'edificabilitat, s'ha de preveure una reserva complementària de terrenys per a sistemes d'espais lliures i
equipaments de 10 m², com a mínim, per cada nou habitatge, llevat que l'augment de densitat es destini a
habitatges de protecció pública i no ultrapassi el nombre d'habitatges que resulta d'aplicar el mòdul de 70 m²
al sostre amb aquesta destinació...”
La present modificació de POUM comporta incrementar en 26 habitatges el nombre màxim d’habitatges del
sector, per destinar-los a HPO, però l’augment no ultrapassa el mòdul de 70 m2/hab. El sostre que canvia d’ús
per a HPO és de 3.587,20m2, que dividit pel mòdul de 70 m2/hab. comportaria un increment d’habitatges de
51, molt superior als 26 que es proposen. Per tant, l’apartat 2 de l’article 100 no és d’aplicació a aquesta
modificació.

“3. En sòl urbà, quan la modificació del planejament té per objecte la reordenació general d'un àmbit que
comporta la transformació global dels usos previstos pel planejament...”
La present modificació de POUM es refereix a un sector de sòl urbanitzable, per tant no li és d’aplicació
l’apartat 3 de l’article 100.

“4. Quan la modificació del planejament té per objecte una actuació aïllada de dotació s'han d'incrementar les
reserves...”
La present modificació de POUM no té per objecte una actuació aïllada de dotació, per tant no li és d’aplicació
l’apartat 4 de l’article 100.
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10. Còmput dels estàndards urbanístics d’acord amb l’article 65.3 del TRLU

11. Quadre comparatiu de paràmetres urbanístics

D’acord amb l’article 65.3 del TRLU, la superfície mínima de les reserves de sòl per a zones verdes i espais
lliures, i per a equipaments al sector, són les que resulten dels següents quadres:

QUADRE COMPARATIU DE SUPERFÍCIES DE SÒL I SOSTRE ENTRE POUM VIGENT I PROPOSTA MPOUM

DADES SECTOR
sup. sòl (m2)

sup. àmbit
proporcional

sup. sostre
(m2)

nombre
d'habitatges

ús residencial

22.108

49%

44.739

12.429

125

ús activitats econòmiques

22.909

51%

46.359

TOTAL

45.017

100%

91.098

ús residencial

MPOUM

DIFERÈNCIA

Sup. sector (m2)

91.098

91.098

-

0,31

0,31

-

11 (o 66)

13,72

2,72

99

125

26

28.514

28.514

-

sup. mínima equipaments
(m2)

10% sup
20m2/100m2
àmbit
st residencial proporcional

20m2/hab.

5% sup.
àmbit
proporcional

2.500

2.237

2.486

4.474
4.636
9.110

Densitat (hab/ha)
Nombre d'habitatges
Sostre total (m2)
Sistemes (m2)

sup. mínima espais lliures
(m2)

ús activitats econòmiques
TOTAL

POUM 2006

Edificabilitat bruta (m2st./m2s)

% sup. sòl
zones

RESERVES SÒL PÚBLIC
(art.65.3 TRLU)

Dades sectorials

2.318
4.818

- Sup. mínima de reserva de sòl per a zones verdes i espais lliures (art. 65.3):
- Sup. mínima de reserva de sòl per a equipaments (art. 65.3):

9.110 m2
4.818 m2

Tanmateix el POUM vigent estableix una reserva de superfícies de sòl públic superiors, i aquesta modificació
puntual de POUM no les altera:

POUM 2006

%

MPOUM

%

DIFERÈNCIA

%

A1 Viari

18.773

20,61

18.773

20,61

-

-

B2 Equipament Sanitari-Assistencial

10.014

10,99

10.014

10,99

-

-

C3 Jardí urbà

11.990

13,16

11.990

13,16

-

-

C4 Altres espais lliures

5.304

5,82

5.304

5,82

-

-

Total Sistemes

46.081

50,58

46.081

50,58

-

-

POUM 2006

%

MPOUM

%

DIFERÈNCIA

%

Sup. sòl Activitats Econòmiques (m2)

30.070

33,01

22.909

25,15

-7.161

-7,86

Sup. sòl Residencial (m2)

14.947

16,41

22.108

24,27

7.161

7,86

Total Sup. sòl Zones (m2)

45.017

49,42

45.017

49,42

0

0

Sup. sostre Activitats Econòmiques (m2)

19.546

15.958,80

-3.587,20

Sup. sostre Residncial (m2)

8.968

12.555,20

3.587,20

Total Sostre (m2)

28.514

28.514

0

Edificabilitat bruta Activitats Econòmiques

0,65

0,70

0,05

Edificabilitat bruta Residencial

0,60

0,57

-0,03

Zones

HPO

- Sup. mínima de reserva de sòl per a zones verdes i espais lliures:
- Sup. mínima de reserva de sòl per a equipaments:

17.294 m2
10.014 m2

Total sostre HPO

POUM 2006

%

MPOUM

%

DIFERÈNCIA

%

2.690,40

30

6.277,60

50

3.587,20

20
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12. Fitxa i text de l’article 221 de les Normes Urbanístiques del POUM (vigent i proposta de modificació)
12.1 Article 221 del POUM vigent
Pel que fa als canvis a la fitxa i al text de l’article 221 de les Normes Urbanístiques del POUM, a continuació es
reprodueixen l’article i la fitxa del POUM vigent, desprès de la Modificació puntual número 6 de Correcció
d’errades materials a l’article 221.2 lletra b) de les Normes Urbanístiques del POUM de Cunit, que va ser
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 11 de juliol de 2019.

“Art. 221 Determinacions del sector SUD-5 “Miramar”

1. Àmbit i objectius

El sector de sòl urbanitzable delimitat SUD-5 “Miramar”, l'àmbit del qual apareix en els
plànols d’ordenació i en la fitxa de característiques, té com a objectiu el
desenvolupament d’una àrea d’activitats econòmiques, així com el completament de
les extensions residencials existents al sud (Rectoret i Baronia).
Aquest sector se situa en un espai de transició entre el sòl urbà i el sòl no
urbanitzable.
El sector inclou un espai de parc urbà i un altre d’equipaments, i suposa el
completament d’una important via de connexió nord-sud.
2. Determinacions
a) Les reserves de sòl públic corresponents al Pla parcial urbanístic són les que

s’especifiquen a la fitxa de característiques, sense que puguin ser inferiors al
estàndards legals a què es fa referència a l’article 206.
b) L’edificabilitat del sector és de 0,31 m2 de sostre/m2 de sòl.
c) L’ús principal del sector és el d’activitats econòmiques. Són usos compatibles els

comercials, terciaris, hotelers i d’equipaments.
3. Sistema d’actuació urbanística

El sistema d’actuació urbanística previst és el de reparcel.lació en la modalitat de
compensació bàsica.”
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12.2 Article 221 modificat
A continuació es reprodueixen l’article 221 i la fitxa que es proposa en aquesta modificació puntual de POUM,
a on s’han assenyalat en el text en color blau els canvis introduïts respecte al redactat vigent.

Art. 221

Determinacions del sector SUD-5 “Miramar”

1. Àmbit i objectius

El sector de sòl urbanitzable delimitat SUD-5 “Miramar”, l'àmbit del qual apareix en els
plànols d’ordenació i en la fitxa de característiques, té com a objectius el
desenvolupament d’una àrea d’activitats econòmiques, així com el completament de
les extensions residencials existents al oest i al sud (Rectoret i Baronia).
Aquest sector se situa en un espai de transició entre el sòl urbà i el sòl no
urbanitzable.
El sector inclou un espai de parc urbà i un altre d’equipaments, i suposa el
completament d’una important via de connexió nord-sud.
2. Determinacions
a) Les reserves de sòl públic corresponents al Pla parcial urbanístic són les que

s’especifiquen a la fitxa de característiques, sense que puguin ser inferiors al
estàndards legals a què es fa referència a l’article 206.
b) L’edificabilitat del sector és de 0,31 m2 de sostre/m2 de sòl.
c) L’ús principal del sector és el d’activitats econòmiques. Són usos compatibles els

comercials, terciaris, hotelers i d’equipaments.
3. Sistema d’actuació urbanística

El sistema d’actuació urbanística previst és el de reparcel.lació en la modalitat de
compensació bàsica.

8

CUNIT – Sector SUD5

Modificació puntual de la fitxa inclosa a l’article 221 de les Normes Urbanístiques del POUM

9

CUNIT – Sector SUD5
13 Programa d’Actuació
El Programa d’actuació pel desenvolupament urbanístic del sector SUD5 és el següent:
a)

Pel que fa a la Modificació puntual de POUM:
-

b)

Aprovació inicial de la Modificació puntual de POUM (Ajuntament de Cunit)
Període d’informació pública i consulta a les administracions sectorials
Aprovació provisional de la Modificació puntual de POUM (Ajuntament de Cunit)
Aprovació definitiva de la Modificació puntual de POUM (Comissió d’Urbanisme)

En el procés del Projecte de reparcel·lació, es fixarà la ubicació del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament
urbanístic del sector, que es cedirà gratuïtament i lliure de càrregues a l’Ajuntament de Cunit.
Un cop acabades les obres d’urbanització del sector, es constituirà una Junta de conservació pel manteniment
de les mateixes durant un termini de 5 anys.

14 Justificació de la necessitat del increment d’Habitatges de Protecció Oficial
Com es sabut, l'accés a un habitatge digne, adequat, i a un preu assequible, és extremadament dificultós per a
una part significativa de la població.

Pel que fa al Pla Parcial Urbanístic:

Es preveu presentar el PPU del sector a l’Ajuntament de Cunit, desprès de l’aprovació inicial de la MPPOUM.
Atès que els dos documents seran coherents, i que el PPU detallarà amb més precisió l’ordenació prevista a la
MPPOUM, es proposa que les dues figures es tramitin en paral·lel, amb una aprovació de desfasament. Així es
preveu el següent calendari:
-

c)

Modificació puntual de la fitxa inclosa a l’article 221 de les Normes Urbanístiques del POUM

Aprovació inicial del PPU (amb l’aprovació provisional de la MPPOUM)
Informe de la Comissió d’Urbanisme sobre el PPU (amb l’aprovació definitiva de la MPPOUM)
Aprovació definitiva del PPU (Ajuntament de Cunit)

Pel que fa a la gestió urbanística:

Es mantenen el sistema d’actuació de reparcel·lació per compensació bàsica, i la divisió del sector en dos
polígons d’actuació urbanística, tal com estableix el POUM vigent. Es preveu la tramitació dels Projectes de
Reparcel·lació i d’Urbanització a continuació de l’aprovació definitiva del PPU.
Programació temporal de l’execució:
- Polígon A (al sud del carrer Cadí): l’inici de l’execució de les obres d’urbanització, serà en el termini màxim de
18 mesos a comptar des del moment en que els projectes d’urbanització i de reparcel·lació del polígon estiguin
aprovats definitivament. Es preveu una durada màxima de dos anys per a les obres d’urbanització.
- Polígon B (al nord del carrer Cadí): l’inici de l’execució de les obres d’urbanització, serà en el termini màxim
de 18 mesos a comptar des del moment en que els projectes d’urbanització i de reparcel·lació del polígon
estiguin aprovats definitivament, i el vial de connexió amb la autopista estigui executat.
Pel que fa als habitatges de protecció pública, que estan situats en el polígon A, s’hauran d’iniciar les obres
d’edificació en el termini màxim de dos anys des que les parcel·les adquireixin la condició de solar. Així mateix,
les obres d’edificació hauran d’acabar-se en un termini màxim de tres anys des de la data d’atorgament de les
llicències d’obres.

Concretament en el municipi de Cunit, d’acord amb les dades de que es disposa, son moltes les persones que
es troben en situació de vulnerabilitat i en risc d'exclusió residencial. Però la disponibilitat d’habitatges
destinats a polítiques socials del municipi, per poder posar-los a disposició de les famílies que més ho
necessiten, es molt limitada.
També cal preveure que la situació de crisi sanitària que estem vivint i les seves conseqüències econòmiques i
socials agreujaran encara més la complicada situació en matèria d'accés a l'habitatge per a una part
significativa de la població de Cunit.
El sector SUD 5, que es preveu desenvolupar en un termini relativament breu, constitueix una oportunitat per
disposar de sòl adequat i suficient per a incrementar de manera efectiva l'oferta general d'habitatges de
protecció pública del municipi, per desenvolupar polítiques públiques en matèria d'habitatge adequades per
facilitar-ne l'accés a la població amb recursos econòmics limitats, i d’aquesta manera fer efectiu el dret de la
ciutadania a accedir a un habitatge digne.
Amb aquest objectiu, es proposa transformar l’ús d’activitats econòmiques de 3.587,20 m2 de sostre per
destinar-los a HPO i augmentar en 26 nombre d’habitatges previstos al POUM aprovat l’any 2006. S’incorpora
com annex A.4 una Memòria Social que aprofundeix en aquesta qüestió, i justifica abastament la conveniència
d’aquests canvis d’ús i densitat per la construcció d’HPO.

15 Sostenibilitat ambiental
Les variacions que proposa aquesta modificació puntual de POUM tenen com a objectiu la millora de la
integració del nou teixit del sector en el seu entorn urbà i territorial. La substitució de les tipologies d’edificació
de blocs plurifamiliars en alçada, per tipologies de baixa densitat reduirà el seu impacte visual i ambiental en
relació al sòl no urbanitzable amb que llinda el sector.
Per possibilitar el desenvolupament urbanístic amb tipologies de menor impacte volumètric és necessari, com
ja s’ha explicat als capítols anteriors, modificar alguns paràmetres de la fitxa del sector inclosa a l’article 221 de
les Normes Urbanístiques del POUM. S’incorpora a la modificació un Informe Ambiental (annex A.1)per la seva
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valoració, atès que les variacions dels paràmetres urbanístics que es proposen són quantitativament petites,
que no constitueixen variacions fonamentals en la estratègia, les directrius, les propostes i la cronologia del
POUM, i que no produeixen diferencies en els efectes previstos, ni en la zona d’influència del pla, i que no
tenen efectes significatius sobre el medi ambient.
D’altra banda, amb motiu de la tramitació del PPU aprovat inicialment el dia 1 de març de 2019, la OTAA i DG
de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic van emetre els seus informes sobre el planejament del sector. Les
prescripcions d’aquests informes s’han incorporat a la documentació d’aquesta MPPOUM en totes les
qüestions que hi tenen incidència.

16 Mobilitat sostenible
Com a resum de les principals contribucions del sector en matèria de mobilitat podem citar:
-

La urbanització d’un important tram de l’avinguda Roca Llaura que connectarà el municipi amb la C-32
pel nord
La contribució a la construcció del vial de connexió amb l’autopista
L’increment de la freqüència de pas del servei de transport públic
La prolongació de la xarxa de recorreguts per a bicicletes

S’adjunta com annex A.2 l’Estudi d’Avaluació de Mobilitat Generada del sector, que incorpora les
actualitzacions que varen sol·licitar l’ Autoritat Territorial de Mobilitat i el Servei Territorial de Carreteres amb
motiu de la tramitació del PPU aprovat inicialment el dia 1 de març de 2019, sobre les qüestions amb
incidència en aquesta MPPOUM.
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