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1

INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS

1.1 OBJECTE I ÀMBIT DE LA MPPOUM
El marc de treball del present document és avaluar ambientalment les propostes plantejades en la modificació
puntual de la fitxa del SUD5 inclosa a l’article 221 de les Normes Urbanístiques del POUM de Cunit. L’àmbit està
integrat pel sector de sòl urbanitzable delimitat SUD5 “Miramar”, el qual 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.

1.2 MARC NORMATIU
La incorporació de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic pren importància i concreció a Catalunya
a partir del Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament (Decret Legislatiu 1/2010 i Decret 305/2006), que
es pronuncia clarament a favor d’un desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de l’ús racional del
territori, per a comptabilitzar el creixement i el dinamisme econòmic necessari amb la cohesió social, el respecte
al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures. Des d’aquesta perspectiva el primer
objectiu de la Llei és impregnar les polítiques urbanístiques de l’exigència de conjugar les necessitats de
creixement amb els imperatius del desenvolupament sostenible.
La Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, que estableix les bases que han de regir l’avaluació
ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient, és el
marc normatiu d’aplicació del present pla.
Alhora, d’acord amb la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, mentre no es dugui a terme
l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica
continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, seran d’aplicació les
prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes
en la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015.
La normativa vigent d’avaluació ambiental estableix que el planejament urbanístic, quan no estableixi el marc de
projectes i/o activitats sotmesos a Avaluació d’Impacte Ambiental o que pugui tenir efectes apreciables en espais
Natura 2000 o PEIN que es refereix només a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general avaluat
ambientalment, no s’haurà de sotmetre al procediment d’avaluació ambiental estratègica (segons l’article 6.c.
primer de la Llei 21/2015).
Per tant, el pla objecte d’estudi no es troba dins de cap dels supòsits que contempla la normativa vigent en
matèria d’avaluació ambiental que implicarien que s’hagués de sotmetre a alguna tipologia d’avaluació
ambiental. En aquest sentit, únicament li serà d’aplicació allò que determina l’article 118.4 del Decret 305/2006
pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme, en el que s’estableix que entre la documentació de les
modificacions dels instruments de planejament urbanístic que tinguin alguna repercussió ambiental s’hi ha
d’incloure un informe ambiental. El contingut d’aquest informe ambiental és l’establert a l’article 100 d’aquest
mateix Reglament, el contingut del qual ha de ser congruent i adequat a les finalitats i determinacions establertes.
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Així doncs, d’acord amb el marc normatiu esmentat, a continuació es presenta l’Informe Ambiental (IA d’ara en
endavant) de la Modificació Puntual de la fitxa del SUD5 inclosa a l’article 221 de les Normes Urbanístiques del
POUM de Cunit, amb què s’acompanya la documentació tramesa per a la seva aprovació, esdevenint una versió
refosa segons la proposta de pla actual.
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ABAST I CONTINGUT DEL PLA

A continuació es resumeixen breument els objectius de la planificació, així com l’abast i contingut de la
modificació puntual del POUM (MPPOUM en endavant)) i de les alternatives plantejades.

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

2.1 OBJECTIUS DEL PLA
L’objectiu de la modificació és assegurar la correcta integració del nou teixit en el seu entorn urbà i territorial. Per
aconseguir-ho es proposa substituir les tipologies de blocs plurifamiliars de l’edificació residencial, per tipologies
de baixa densitat. Això comporta la modificació d’alguns paràmetres de la fitxa del sector, inclosa a l’article 221
de les Normes Urbanístiques del POUM.
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.
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.

El quadre comparatiu de superfícies es mostra a continuació.
Taula 1. Quadre comparatiu de superfícies del sector SUD 5 Miramar

ÚS

Els criteris generals de l’ordenació deriven de la posició del sector en la transició entre el teixit urbà que el voreja,
pels costats sud i occidental, i l’espai natural amb que llinda pel seu costat oriental.
El teixit urbà de l’entorn està constituït per petits volums aïllats d’edificacions unifamiliars envoltades de jardí i
espai lliure privat. És com una catifa verda en la que estan dipositades les casetes seguint un ordre que ve
determinat pel traçat dels vials, que al seu torn prenen la forma induïda per la topografia del lloc.

%

MPPOUM

%

DIFERÈNCIA

%

DADES SECTORIALS
Sup. Sector (m2)

2.2 DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ

POUM 2006

Edificabilitat brutal (m2st./m2s)
Densitat (hab/h)
Nombre d0habitatges
Sostre total (m2)

91.098

91.098

-

0,31

0,31

-

11 (o 66)

13,72

2,72

99

125

26

28.5114

28.514

-

SISTEMES (m2)
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.
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 d’una sola planta amb accés per mitjà de passeres. Aquest
canvi de tipologia comportaria un augment de la superfície mitjana dels habitatges lliures, mantenint la superfície
total del sostre residencial lliure prevista al POUM vigent de 2006 (6.277,60 m2).
Atès que la proporció de sostre/densitat del POUM vigent de 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 dels sector, des del 30% vigent fins al 50%, sense
incrementar el sostre total. Com s’explica al capítol 13 el municipi de Cunit té en l’actualitat un dèficit important
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 sostre residencial
d’HPO, que s’afegeix al ja previst en el planejament vigent (2.690,40 m2) per arribar a un total de6.277,60 m2 de
sostre d’HPO.

A1 Viari

18.773

20,6
1

18.733

20,6
1

-

-

B2 Equiament Sanitari-Assitencial

10.014

10,9
9

10.014

10,9
9

-

-

C3 Jardí Urbà

11.990

13,1
6

11990

13,1
6

-

-

C4 Altres espais lliure

5.304

5,82

5.304

5,82

-

-

Total Sistemes

46.081

50,5
8

46.081

50,5
8

-

-

ZONES
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ÚS

POUM 2006

%

MPPOUM

%

DIFERÈNCIA

%

Sup. Sòl Activitats econòmiques (m2)

30.070

3,01

22.909

25,1
5

-7.161

-7,86

Sup. Sòl Residencial (m2)

14.947

16,4
1

22.108

24,2
7

7.161

7,86

Total Sup. sòl Zones (m2)

45.017

49,4
2

45.017

49,4
2

0

0

Sup. Sostre Activitats Econòmiques (m2)

19.546

15.958,80

-3.587,20

Sup. Sostre Residencial (m2)

8.968

12.555,20

3.587,20

Total Sostre (m2)

28.514

28.514

0

0,65

0,70

0,60

0,57

Edificabilitat
Econòmiques

bruta

Edificabilitat bruta Residencial

Activitats

Figura 1. Qualificació del sòl MPPOUM 2020

0,05

-0,03

HPO
Total sostre HPO

2.690,40
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6.277,60

50

3.587,20

20

Font: Equip redactor

Font: Equip redactor

6

INFORME AMBIENTAL – MPPOUM CUNIT

Sistema d’espais lliures:
Error material en la densitat del sector a la fitxa del POUM vigent:
El POUM vigent de 2006 intercala una franja d’espai lliure, qualificada amb la clau C4, entre les zones d’activitats
econòmiques i residencial existent. El criteri de la MPPOUM 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 mantenir
el criteri del POUM vigent.
•

Sup. mínima de reserva de sòl per a zones verdes i espais lliures: 17.294 m2

Sistema d’equipaments:

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.

El POUM vigent estableix una reserva de superfícies de sòl públic superiors, i aquesta modificació puntual de
POUM no les redueix:
•

Sup. mínima de reserva de sòl per a equipaments: 10.014 m2

Altres aspectes que es modifiquen:
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 per al 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 per tant es proposa eliminar de la fitxa.
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. A continuació es reprodueixen l’article 221 i la fitxa que proposa 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 objectiu 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.
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3

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES

A continuació es mostren aquells plans i programes més significatius dels quals s’ha tingut coneixement per tal
de recollir les incidències previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents, tal i com estableix la Llei
21/2013, i d’identificar aquells casos en què la seva superposició, entre sí, i amb el Pla objecte d’estudi, pot
representar impactes acumulatius rellevants que s’hagin de tenir en consideració en l’avaluació d’aquest Pla.
A aquests afectes es consideren els següents grups de plans i programes:
•

Instruments de planejament territorial i urbanístic

•

Plans territorials sectorials

3.1 PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC
3.1.1 PLA TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA
Els Plans Territorials Parcials són els instruments per a definir els objectius d'equilibri d'una part del territori de
Catalunya i el marc orientador de les accions que s'hi emprendran per tal d'avançar cap a una determinada visió
de futur.
L’àmbit d’estudi pertany a la comarca del Baix Penedès i forma part del Pla Territorial del Camp de Tarragona
(PTCT d’ara en endavant), aprovat definitivament el gener de 2010.
El PTCT s’articula sobre tres sistemes bàsics: el sistema d’assentaments, el sistema d’espais oberts i el sistema de
les infraestructures de mobilitat.
El PTCT inclou l’àmbit de la MPPOUM en el sistema d’assentaments, concretament en una àrea especialitzada
d’ús industrial i/o logístic, que actua com a zona de transició entre l’àrea especialitzada residencial del seu oest
(el Rectoret i la Baronia) i el sòl de protecció preventiva del seu est (que engloba zones agrícoles, el Bosc de Cal
Ros i la Serra de Sant Antoni).
En referència al sistema d’infraestructures de la mobilitat, el PTCT no inclou cap proposta d’infraestructura viària
ni ferroviària que afecti l’àmbit d’actuació.
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Figura 2. Determinacions del PTCT en relació al sistema d’espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures a l’àmbit de la MPPOUM (delimitat amb un cercle vermell)

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat
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Figura 3. Qualificacions urbanístiques del POUM vigent de 2006

3.1.2 PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CUNIT
El planejament general vigent al municipi de Cunit és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM d’ara en
endavant), la versió refosa del qual fou aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona el 7 de setembre de 2006. Aquest instrument classifica el sòl municipal en urbà, urbanitzable
programat o no programat i no urbanitzable.
El POUM de Cunit inclou l’àmbit en el sòl urbanitzable delimitat: sector SUD 5 Miramar. Tal i com descriu el POUM,
l’objectiu d’aquest sector és 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 per Cunit, l’avinguda de Roca Llaura.
Les determinacions per a aquest sector establertes al POUM són les següents:
•

L’ús principal del sector és el d’activitats econòmiques i residencial. Són usos compatibles els comercials,
terciaris, hotelers i d’equipaments.

•

L’edificabilitat del sector és de 0,31 m2 de sostre/m2 de sòl.

•

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 als estàndards legals.

•

El Pla parcial urbanístic mantindrà íntegrament la posició, grandària i forma dels espais reservats per a
espais lliures i equipaments comunitaris grafiats en els plànols d’ordenació.

•

Els espais destinats a espais lliures i jardins urbans se cediran urbanitzats en la seva totalitat.

•

El sector assumeix el projecte i execució de les obres relatives a la vialitat grafiada en els plànols
d’ordenació, incloses les connexions a les vies laterals de l’autopista i enllaços corresponents.

El quadre de superfícies del sector és el següent:
Taula 2. Paràmetres establerts al POUM per al SUD5

CLAU

A1
B2
C3
C4

DESCRIPCIÓ
Activitats
econòmiques
Residencial
Total zones
Viari
Equip. Sanitari Assistencial
Jardí urbà
Altres espais
lliures
Total sistemes
TOTAL SECTOR

SUPERFÍCIE
(M²)
(%)

EDIFICABILITAT
(M²ST/M²S)

SOSTRE
(M²S)

30.070

33,01

0,65

19.546

14.947
45.017
18.773

16,41
49,42
20,61

0,60
28.514

10.014

10,99

11.990

13,16

5.304

5,82

46.081
91.098

50,58
100,00

0,31

DENSITAT
(HAB/HA)

8.968
99

99

66

28.514

99

Font: Equip redactor de la MPPOUM

Font: POUM vigent de Cunit
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HABITATGES
(HBTGES)

El POUM compta amb un informe ambiental que estableix un seguit d’objectius de sostenibilitat ambiental, i que
va comptar amb un informe favorable per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge (de 8 d’agost de
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2006. Entre els objectius de sostenibilitat ambiental de l’informe ambiental del POUM es destaquen els següents
per la seva relació amb l’objecte de la modificació puntual del POUM:
•

Minimització de noves ocupacions del sòl, amb acotaments clars dels límits entre SU i SNU.
En aquest sentit, el sector SUD5 constitueix un petit creixement en una zona de vora, per tancar o
completar operacions anteriors amb un encaix deficient entre la trama urbana i el sòl rústic confrontant,
que passa pel seu tancament amb un vial de vora, a la vegada d’accés i de pas, que permeti visualitzar
clarament el límit entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable.

•

Els municipis afectats per riscos objecte de plans especials degudament aprovats pel Govern estan obligats a
incorporar en els seus plans d’actuació municipal les previsions derivades del pla especial en allò que els afecti.
En aquest sentit, les obligacions del municipi de Cunit establertes pels diferents plans especials actualment vigents
són:
RISC

NIVELL

PROCICAT

Obligat

INFOCAT

Obligat

NEUCAT

Recomanat

INUNCAT

Obligat

SISMICAT

Recomanat

CAMCAT

Obligat

Optimització i integració de la vialitat en el paisatge.

VENTCAT

Recomanat

En aquest sentit, cal incorporar mesures d’integració paisatgística a la rotonda prevista a l’extrem nord-est
del sector, molt propera al jaciment ibèric del Fondo d’en Roig, i a la prolongació de l’avinguda de RocaLlaura.

Contaminació
Ebre

Obligat

Augmentar la mixticitat i qualitat del sòl urbà, defugint l’especialització residencial, i augmentant la
proporció d’usos comercials, dotacionals i hotelers.
La introducció d’usos hotelers, terciaris, comercials i d’equipaments en el sector de Miramar contribueix a
diversificar el teixit urbà, augmentar l’atractiu i qualitat urbana del municipi i augmentar l’oferta de llocs
de treball.

•

Localització de les àrees de creixement atenent a la protecció dels espais de major interès natural, agrícola,
paisatgístic i forestal.
En general, en la previsió de noves àrees de creixement s’evita l’afectació dels espais d’interès agrícola i/o
natural, i els nous espais que es transformen estan en contacte amb la trama urbana. Així mateix, s’evita la
construcció en zones d’elevat pendent.

•

•

Minimització del risc d’incendi forestal.

•

Criteris d’estalvi i eficiència en el consum d’aigua.

•

Reducció del consum energètic i emissions associades als nous edificis.

•

Millora i foment de l’ús del transport públic i la mobilitat sostenible.

•

Fomentar la correcta gestió dels residus de la construcció.

•

Reduir i gestionar millor els residus municipals.

3.2 PLANEJAMENT SECTORIAL
3.2.1 PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL
El Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT d’ara en endavant) va ser aprovat pel Govern de
Catalunya l’any 1995 i és revisat periòdicament. El seu principal objectiu és fer front a les emergències generals,
associades a riscos no especials, que es puguin produir en l’àmbit de Catalunya i d’àmbit inferior. Es tracta d’un
pla d’emergències multirisc, complementari als plans especials, i s’aplica per gestionar riscs o emergències no
incloses en els plans especials i que poden afectar a la vegada un volum considerable de persones o que poden
tenir una repercussió important.
Segons l’establert a l’article 2 del Decret 155/2014, el municipi de Cunit està obligat a elaborar i aprovar plans
bàsics d’emergència municipal, pel fet de tot i tractar-se d’un municipi amb menys de vint mil habitants, té la
consideració de turístic o és considerat de risc especial per la seva situació geogràfica o la seva activitat industrial.

PLA MUNICIPAL

DATA HOMOLOGACIÓ

PAM INFOCAT Cunit

21/12/2005

PAM INUNCAT Cunit

21/12/2005

PEM Contaminació Accidental al Riu
Ebre de Cunit

19/02/2009

Font: Direcció General de Protecció Civil. Estat de la planificació municipal en data 23/03/2018

Addicionalment, l'article 3 d'aquest Decret determina que els municipis que han d’elaborar plans de protecció
civil han de redactar el Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM d'ara en endavant) per a la
planificació de la protecció civil en l’àmbit del municipi en el qual s’incloguin tots els riscos que afectin el municipi
d’acord amb els diferents plans.

3.2.2 CATÀLEG DE PAISATGE DEL CAMP DE TARRAGONA
El Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona, elaborat per l'Observatori del Paisatge i aprovat definitivament el
19 de maig de 2010, inclou majoritàriament l’àmbit de la MPPOUM dins la unitat de paisatge “Garraf”, si bé que
limitant amb la unitat de paisatge “Litoral del Penedès”, en la qual s’inclou una petita part a l’extrem sud-oest de
l’àmbit (veure imatge al final d’aquest apartat).
Els objectius de qualitat paisatgística establerts per a la unitat de paisatge “Garraf” són:
•

OQP29.1 Un paisatge de muntanya ben gestionat i sense risc d’incendi forestal. Es caracteritza per una
muntanya baixa mediterrània, de serres de pendent suau, àmpliament ocupades per urbanitzacions, amb
predomini del mosaic forestal de brolles i pinedes de pi blanc en els espais naturals i algunes planes de
conreu a les valls.

•

OQP29.2 Unes urbanitzacions de qualitat, funcionals com a teixit urbà. Aquestes urbanitzacions, que
ocupen nombrosos vessants i carenes amb vistes al mar, actualment no tenen identitat ni estructura
urbana definida.
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•

OQP29.3 Un paisatge dels espais de transició entre l’espai rural i natural i l’espai urbanitzat que faciliti la
permeabilitat ecològica i procuri unes façanes aparents de les urbanitzacions de qualitat, vetllant alhora
per minimitzar el risc d’incendi.

•

OQP29.4 Uns teixits urbans de ciutat jardí de qualitat, que respectin les espècies vegetals pròpies d’aquest
paisatge (ametllers, garrofers, oliveres...).

•

OQP29.5 Unes activitats extractives de la Muga (al torrent de la Grallera) i del coll de Romaní (a la muntanya
del Gaspar) integrades en l’entorn.

•

OQP29.6 Un patrimoni de restes prehistòriques localitzades en coves o balmes i restes de l’antic poblament
medieval al llogarret de Montpeó ben gestionat, mantenint les característiques originals dels seus elements
i revaloritzant-lo pel seu ús social i turístic.

Figura 4. Unitats de paisatge a l’àmbit del de la MPPOUM

Els objectius de qualitat paisatgística establerts per a la unitat de paisatge “Litoral del Penedès” són:
•

OQP28.1 Una façana litoral endreçada, amb passeigs marítims que integrin espais i elements naturals i que
facilitin l’ús social i els itineraris al llarg de la costa, amb unes façanes urbanes vives i de qualitat.

•

OQP28.2 Uns teixits residencials urbanitzats amb prevalença dels elements naturals, que aglutinin
activitats i equipaments al servei d’una major maduresa urbana, tot posant en valors els recursos
patrimonials i naturals existents.

•

OQP28.3 Un paisatge agrari de plana que conservi la característica d’espai rural, es mantingui al marge de
noves edificacions i instal·lacions i funcioni com a espai d’ús social obert amb una xarxa de camins que en
permeti el gaudi ciutadà.

Cal tenir en compte que l’àmbit del pla està inclòs a l’àmbit del Catàleg de Paisatge del Penedès, que està en
elaboració. Segons la informació disponible d’aquest catàleg en la data de redacció del present Informe Ambiental
(maig 2020), la delimitació i denominació de les unitats de paisatge establertes al vigent Catàleg de paisatge del
Camp de Tarragona es mantindrà en el futur Catàleg de Paisatge del Penedès, de forma que l’àmbit del pla queda
dins la unitat del “Garraf” i limitant amb el “Litoral del Penedès”.
Font: Anthesis Lavola a partir de les bases cartogràfiques del DTES
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4
REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS DE L’ÀMBIT
DEL PLA

Figura 5. Localització general de l'àmbit

L’anàlisi dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit d’estudi i dels efectes previstos a partir del
desenvolupament de la MPPOUM parteix de dos procediments d’anàlisi:
•

Caracterització ambiental de l’àmbit del pla: permet identificar els elements ja existents en l’àmbit d’estudi
que es poden veure afectats i que caldrà preservar.

•

Anàlisi dels impactes derivats del desenvolupament del pla: permet, a banda d’identificar els potencials
impactes sobre els elements de valor ja existents, identificar altres possibles impactes o repercussions que
es poden derivar del desenvolupament urbanístic que preveu la MPPOUM.

Aquesta anàlisi combinada (matriu d’anàlisi dels elements existents i matriu dels potencials impactes associats al
desenvolupament de la MPPOUM) permet identificar els elements ambientalment significatius associats al
desenvolupament de la proposta, d’una forma integral, fet que implicarà una millor adequació de les mesures
ambientals que es prevegin. En aquest sentit, pot haver elements que en la situació actual no esdevinguin
elements rellevants, però que el desenvolupament de la MPPOUM pugui suposar modificacions a valorar i avaluar
des del punt de vista ambiental.

4.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀMBIT D’ESTUDI
La modificació puntual del POUM es desenvolupa al municipi de Cunit. Les dades bàsiques del municipi són:
Taula 3 Dades bàsiques del municipi

ÀMBIT: CUNIT
Població:

12.952 habitants (2019)

Superfície:

9,74 km2

Densitat:

1.329,8 hab./km2

Municipis limítrofs:

Calafell, Castellet i la Gornal i Cubelles

Altitud mitjana:

10 metres

Font: Anthesis Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Font: IDESCAT

Concretament, l’àmbit de la MPPOUM es situa a l’oest del terme municipal, adjacent a la gran zona residencial
de Segur de Dalt, situada a cavall dels termes municipals de Cunit i Calafell, propera a l’autopista C-32 i a la zona
forestal de la Serra de Sant Antoni. Ocupa una superfície de 9,1 ha, en un terreny força planer amb pendents
majoritàriament inferiors al 10%.
El sector limita al nord amb la prolongació del carrer Pirineus, a l’oest amb l’avinguda Rectoret, al sud amb els
carrers Aiguablava, Baronia I, Mediterrani i Rosa, i a l’est amb la prolongació de la avinguda Roca Llaura i el sòl no
urbanitzable.
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Figura 6. Situació de l'àmbit sobre ortofotoimatge

Font: Anthesis Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)

4.2 CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL DEL TERRITORI AFECTAT
4.2.1 MATRIU DE CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL DE L’ÀMBIT DEL PLA
Amb la finalitat de realitzar una anàlisi prèvia d’identificació dels elements ambientals rellevants a l’àmbit d’estudi
i el seu entorn sense caure en una llarga descripció enciclopèdica, es presenta a continuació una matriu de
caracterització que permet identificar aquells elements ambientals presents i que serà necessari desenvolupar en
els següents capítols del present Informe Ambiental.
Així, en la següent taula es fa una anàlisi de l’existència o no d’elements ambientalment significatius, se’n
determina la seva presència o no a l’àmbit d’estudi o al seu entorn, i es valora si aquesta és un aspecte rellevant
des del punt de vista ambiental. En cas que no es consideri rellevant, en aquesta mateixa taula es justifica el
perquè d’aquesta consideració.
Per a aquells elements rellevants s’indica l’apartat posterior en que s’analitzen de forma més detallada.
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ELEMENT AMBIENTAL

Ocupació i consum de sòl

Hàbitats
i
protegides

espècies

Espais naturals protegits

Altres espais de rellevància
ambiental

Connectivitat ecològica

Cicle de
l’Aigua

Superficials

PRESÈNCIA A
L’ÀMBIT

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS

RELLEVÀNCIA

JUSTIFICACIÓ DE NO RELLEVÀNCIA

ANÀLISI COMPLEMENTÀRIA D’ELEMENTS
RELLEVANTS

Usos agrícoles o ramaders

Sí

Apareixen de forma puntual dins l’àmbit, a l’extrem sud del mateix.

Sí

4.2.2.1. Ocupació i usos del sòl

Usos forestals

Sí

L’àmbit del pla està ocupat majoritàriament per àrees boscoses.

Sí

4.2.2.1. Ocupació i usos del sòl

Zones cremades

No

L’anàlisi de perímetres d’incendis per any disponibles a la cartografia oficial
del DARPA(1) descarta la presència de zones cremades.

-

Activitats extractives

No

Es descarta la seva presència a partir de l’anàlisi de la cartografia oficial del
DTES2.

-

HIC no prioritaris

Sí

L’àmbit del pla està ocupat principalment per pinedes mediterrànies3.

Sí

HIC prioritaris

No

Es descarta la seva presència a partir de l’anàlisi de la cartografia oficial del
DTES4

-

Espècies protegides o en
extinció

Sí

L’àmbit de la MPPOUM no està identificat com a zona d’especial interès
faunístic i florístic. Destaca la presència del margalló, com a espècie de flora
protegida.

Sí

Plans de recuperació

No

No se n’identifiquen a partir de l’anàlisi de la cartografia oficial.

-

Àrees d’Interès Faunístic i
Florístic (AIFF)

No

No es detecta a l’àmbit o en contacte amb ell cap AIFF.

-

Espais PEIN

No

No se n’identifiquen a partir de l’anàlisi de la cartografia oficial.

-

Espais XN2000

No

Sistema d’espais oberts del
planejament territorial

No

Donat que l’àmbit de la MPPOUM es localitza íntegrament en sòl urbanitzable
no s’inclou dins el sistema d’espais oberts del PTCT.

-

Arbres monumentals

No

No se n’identifiquen a partir de l’anàlisi de la cartografia oficial.

-

Zones humides

No

No se n’identifiquen a partir de l’anàlisi de la cartografia oficial.

-

Forest públiques

No

No se n’identifiquen a partir de l’anàlisi de la cartografia oficial.

-

Patrimoni geològic: Espais
d’interès geològic

No

No se n’identifiquen a partir de l’anàlisi de la cartografia oficial.

-

Àrees de gestió cinegètica

Sí

El municipi de Cunit és una zona de seguretat declarada.

No

Altres elements i espais
locals de valor ambiental

No

No es detecten a l’àmbit altres elements i espais locals de valor ambiental.

-

Presència de connectors
d’abast territorial

No

No es detecten a l’àmbit connectors identificats al PTPCT.

-

Presència de connectors
d’escala local

No

No es detecta a l’àmbit cap connector biològic a escala local (no hi ha cap curs
fluvial identificat, així com tampoc cap altre espai d’interès connector segons
l’informe ambiental del mateix pla parcial de l’any 2009).

-

Cursos fluvials

No

No es detecten cursos fluvials a l’àmbit del pla.

-

Qualitat en aigües
superficials

No

0.Hàbitats i espècies protegides

0.Hàbitats i espècies protegides

La declaració com a zona de seguretat5 es realitza per tal de
garantir l'adequada protecció de les persones i els seus
béns davant les activitats cinegètiques, no responent a
criteris de valor ambiental.

-

1

Superfícies afectades per incendis forestals ocorreguts durant el període 1986-2017 - Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Activitats extractives (Límit dels espais afectats per activitats extractives a Catalunya, 2014) – Departament de Territori i Sostenibilitat
3 Cartografia dels Hàbitats d'Interès Comunitari a Catalunya 1:50.000 versió 2 (2008-12) – Departament de Territori i Sostenibilitat
4 Cartografia dels Hàbitats d'Interès Comunitari a Catalunya 1:50.000 versió 2 (2008-12) – Departament de Territori i Sostenibilitat
5 Definida a la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça
2
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ELEMENT AMBIENTAL

Subterrànies

Instal·lacions

Riscos naturals

Riscos tecnològics

PRESÈNCIA A
L’ÀMBIT

16

RELLEVÀNCIA

JUSTIFICACIÓ DE NO RELLEVÀNCIA

ANÀLISI COMPLEMENTÀRIA D’ELEMENTS
RELLEVANTS

Masses d’aigua subterrània

Sí

L’àmbit del pla es situa dins la massa d’aigua subterrània del Garraf.

Sí

Aqüífers protegits

No

Es descarta la seva existència segons el Decret 328/1988.

-

Qualitat en aigües
subterrànies

Sí

La massa d’aigua subterrània presenta un estat químic dolent per la intrusió
salina.

Sí

Zona vulnerable per nitrats

No

El municipi no s’inclou dins les zones declarades com a vulnerables en
relació amb la contaminació de nitrats.

-

Problemes d’abastament

No

L’àmbit està connectat a la xarxa d’abastament municipal.

-

Problemes de sanejament

No

La xarxa de sanejament del municipi és unitària, si bé el POUM vigent
preveia la seva substitució progressiva per xarxes separatives i la
incorporació de sistemes de reutilització de l’aigua .

-

Presència d’àrees amb riscos
geològics

No

A priori es descarta la seva presència.

-

Presència de zones de risc
d’incendi alt o molt alt

Sí

L’àmbit d’estudi està considerat de molt alt risc d’incendi forestal.

Sí

Existència d’àrees
d’inundables

No

No s’identifiquen zones inundables ni potencialment inundables a l’àmbit
d’estudi.

-

Afectació rellevant per risc
sísmic

No

El Mapa de Protecció Civil descarta una afectació rellevant per aquest risc a
l’àmbit d’estudi.

-

Risc químic

No

Es descarta segons consulta del Mapa de Protecció Civil

-

Risc en el transport de
mercaderies perilloses

No

Segons la informació del TRANSCAT, l’autopista C-32 propera a l’àmbit del pla
no representa un perill en relació amb el transport de mercaderies perilloses.
El municipi consta com a municipi amb nivell baix de perill en relació amb el
transport viari de MMPP.

-

Risc nuclear

No

Es descarta segons consulta del Mapa de Protecció Civil

-

Risc radiològic

No

Es descarta segons consulta del Mapa de Protecció Civil

-

Risc contaminació sòls

No

No es té constància d’episodis de contaminació dels sòls a l’àmbit.

-

Risc de contaminació marina

No

El municipi de Cunit presenta un nivell mitjà de perill i una alta vulnerabilitat
enfront els episodis de contaminació marina. Tanmateix, aquest risc no pot
tenir potencial afectació a l’àmbit del pla, allunyat de la línia de costa.

-

Problemàtiques en la
qualitat de l’aire

No

Cunit pertany a la ZQA-3 (Penedès - Garraf), en la qual no es detecten
problemàtiques significatives en la qualitat de l’aire.

-

4.2.2.5. Ambient atmosfèric

Existència d’instruments de
planificació i gestió acústica

Sí

Cunit compta amb una Ordenança reguladora del soroll i les vibracions i el
corresponent Mapa de capacitat acústica segons el Decret 176/2009, segons
el qual la zona residencial amb la qual confronta l’àmbit del pla és considerada
zona de sensibilitat acústica alta.

Sí

4.2.2.5. Ambient atmosfèric

Problemàtica de
contaminació acústica

Sí

El trànsit rodat per l’autopista C-32 és el principal focus de soroll existents a
l’àmbit del pla.

Sí

4.2.2.5. Ambient atmosfèric

Zones sensibles de
contaminació lluminosa

Sí

L’àmbit es localitza en una zona de protecció moderada enfront la
contaminació lluminosa, confrontant amb terrenys de protecció alta.

Sí

4.2.2.5. Ambient atmosfèric

Instal·lacions que generin
camps electromagnètics

No

Es descarta la seva presència.

-

Instal·lacions de gestió i
tractament de residus

No

No es localitzen instal·lacions de gestió de residus a l’àmbit del pla.

-

Problemàtica derivada dels
sistemes de gestió de residus
existents

No

No es té constància d’incidències relacionades amb la gestió dels residus a
l’àmbit del pla.

-

Ambient atmosfèric

Residus

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS

4.2.2.3. Cicle de l’aigua

4.2.2.3. Cicle de l’aigua

0. Riscos naturals

INFORME AMBIENTAL – MPPOUM CUNIT

PRESÈNCIA A
L’ÀMBIT

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS

RELLEVÀNCIA

Presència d’abocaments
incontrolats

Sí

En el treball de camp realitzat es detecten diversos punts amb abocaments
de runa al peu dels camins que travessen l’àmbit.

Sí

4.2.2.1. Ocupació i usos del sòl

Elements interès patrimonial

No

Dins l’àmbit no s’inclou cap element recollit al Catàleg de Béns a protegir del
POUM vigent, si bé per la seva proximitat cal destacar el jaciment ibèric del
Fondo del Roig.

-

4.2.2.6. Paisatge

Eixos de connectivitat social

Sí

El camí que passa per l’est de l’àmbit forma part de dues rutes definides a
nivell local.

Sí

4.2.2.6. Paisatge

Camins ramaders

No

No s’identifiquen camins ramaders classificats a l’interior de l’àmbit, a partir
d’anàlisi de la cartografia oficial, si bé a uns escassos 30 m al nord del mateix
passa la Colada de Bellveí.

SÍ

ELEMENT AMBIENTAL

Paisatge i patrimoni

Energia i Canvi climàtic

Elements paisatgístics
rellevants

No

No s’identifiquen elements paisatgístics rellevants a l’àmbit del pla.

-

Eficiència energètica i
presència energies
renovables

No

-

Emissions de GEH

No

Els usos existents actualment a l’àmbit no impliquen consums energètics ni
emissions de GEH. No es té constància de la presència d’energies renovables
ni de mesures d’eficiència energètica actualment a l’àmbit.

Escenaris previsibles derivats
dels efectes del canvi
climàtic

Sí

Caldrà analitzar els previsibles riscos que es puguin derivar de les projeccions
climàtiques.

JUSTIFICACIÓ DE NO RELLEVÀNCIA

ANÀLISI COMPLEMENTÀRIA D’ELEMENTS
RELLEVANTS

Tot i que no s’identifiquen elements paisatgístics
rellevants a l’àmbit del pla, se’n descriuen les seves
característiques paisatgístiques a l’apartat 4.2.2.6.
Paisatge

Sí

4.2.2.7. Efectes derivats del canvi climàtic
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4.2.2.1 OCUPACIÓ I USOS DEL SÒL

4.2.2 ANÀLISI DELS ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS DE LA SITUACIÓ ACTUAL
A partir de l’anàlisi realitzada l’anterior matriu, es considera que els elements ambientalment rellevants per que
fa a la configuració actual de l’àmbit, i sobre els quals es considera que cal una anàlisi més detallada són els
següents.
•

Usos del sòl.

•

Hàbitats i espècies protegides.

•

Riscos naturals: inundabilitat.

•

Cicle de l’aigua, tenint en compte les aigües subterrànies.

•

Ambient atmosfèric: impacte acústic i contaminació lluminosa.

•

Paisatge.

•

Impactes derivats dels efectes del canvi climàtic.

Existeixen altres elements com poden ser la contaminació atmosfèrica, la gestió del cicle de l’aigua (abastament
i sanejament) o l’energia que, si bé es consideren importants, la seva anàlisi correspon a la part d’impactes
derivats del desenvolupament de la MPPOUM i a l’establiment de mesures, i no resulten actualment elements
rellevants per a la caracterització ambiental de l’àmbit d’estudi.

OCUPACIÓ I USOS DEL SÒL
Contingut
Es realitza una anàlisi dels usos presents a l’àmbit, descrivint el seu estat actual i la seva rellevància
des del punt de vista ambiental.
Descripció i anàlisi
Els usos del sòl de l’àmbit del pla són els següents:
SUPERFÍCIE
(HA)

%

Pineda de pi blanc (>= 20%cc)

60.875,45

66,55%

Pineda de pi blanc (5-20%cc)

633,68

0,69%

ÚS DEL SOL6

Conreus herbacis (no arrossars)

6.063,95

6,63%

Matollars

16.267,80

17,79%

Prats i herbassars

4.666,66

5,10%

Habitatges unifamiliars

2.960,79

3,24%

Font: Anthesis Lavola

La major part de l’àmbit està format per una combinació de sòls de tipus forestal,
predominantment de pi blanc, i zones de matollars, juntament amb algunes zones més
esclarissades i ocupades per prats. A l’extrem sud es localitzen porcions de camps agrícoles de
cereal, alguns dels quals estan abandonats, que són més abundants al Fondo del Cove, ja fora de
l’àmbit del Pla.
Pel que fa a les zones residencials presents dins l’àmbit, es corresponen a una petita part de l’àmbit
a l’extrem sud integrat dins la zona residencial de la Baronia.
A banda d’aquestes, a l’interior del sector es localitzen diversos elements d’urbanització: camins
de terra, una petita caseta amb un pou i un dipòsit al nord del sector, una cisterna a la part central
del sector i xarxes elèctriques aèries.
Per altra banda, en el treball de camp realitzat es detecten diversos punts amb abocaments de
runa al peu dels camins que travessen l’àmbit.

6

18

Classificació segons el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC 4 edició) (CREAF)
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OCUPACIÓ I USOS DEL SÒL

OCUPACIÓ I USOS DEL SÒL

Imatges
Figura 7. Diverses imatges de les cobertes del sòl de l’àmbit del pla. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: zones forestals
del nord, zones més esclarissades del centre, zones forestals del centre en contacte amb l’avinguda Rectoret i zones
forestals del sud.

Plànol. Mapa de Cobertes del sòl (Font: CREAF i ICGC).

Font: Anthesis Lavola

Diagnosi
Situació actual

Impactes, riscos o amenaces

Grau de sensibilitat ambiental

Bona

•
•
•

Millorable

Dolenta

Pèrdua de sòls productius
Impermeabilització del sòl
Risc d’abocaments incontrolats

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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4.2.2.2 HÀBITATS I ESPÈCIES PROTEGIDES
HÀBITATS I ESPÈCIES PROTEGIDES

HÀBITATS I ESPÈCIES PROTEGIDES
Plànol. Mapa d’Hàbitats (Font: DTES).

Contingut
Tot seguit s’analitzen els hàbitats presents a l’àmbit d’estudi i el seu entorn, així com les espècies
de fauna i flora protegides associades als mateixos.
Descripció i anàlisi
Segons la cartografia dels Hàbitats d’interès comunitari de Catalunya (DTES, versió 2, escala
1:50.000), la pràctica totalitat de l’àmbit d’estudi es troba ocupada per un hàbitat d’interès
comunitari no prioritari: les pinedes mediterrànies.
Cal tenir en compte que, tot i la seva consideració com a hàbitat d’interès comunitari, les pinedes
mediterrànies són un dels hàbitats més extensos al país, i les que ocupen la zona d’estudi no
presenten un interès remarcable.
Aquestes pinedes, de pi blanc, són formacions forestals secundàries bastant denses que ocupen el
lloc on antigament creixien les màquies de garric, llentiscle i margalló, amb un sotabosc format per
brolles calcícoles i amb presència d’espècies de les màquies com el margalló i el llentiscle.
Pel que fa a la presència d’espècies de flora protegides, cal destacar el margalló (Chamaerops
humilis) esmentat anteriorment, que és una espècie pròpia de la màquia litoral i present en
diverses localitzacions a l’àmbit d’estudi. 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).
Pel que fa a la fauna, l’àmbit de la MPPOUM no està identificat com a zona d’especial interès
faunístic i florístic, trobant-se espècies pròpies d’ambients forestals i periurbans força freqüents.
Tal i com descriu l’Informe ambiental del pla parcial de l’any 2009 (Entorn, 2009), entre els
mamífers destaca la presència de l’eriçó clar, espècie molt sensible als atropellaments. Pel que fa
a les aus, diverses espècies potencialment nidificadores dins l’àmbit i el seu entorn, tals com
l’esparver, l’aligot comú, l’enganyapastors i el cotoliu.
Pel que fa a rèptils i amfibis, no es té constància de la presència d’espècies greument amenaçades.

Diagnosi

Imatges

Situació actual

•

Figura 8. Algun dels exemplars de margalló presents a l’àmbit d’estudi.

Impactes, riscos o amenaces

Grau de sensibilitat ambiental

Font: Anthesis Lavola
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Bona

•

Millorable

Dolenta

Afectació sobre l’hàbitat HIC i les seves
espècies.
Afectació a espècies de flora protegida
(margalló).

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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4.2.2.3 CICLE DE L’AIGUA

CICLE DE L’AIGUA

CICLE DE L’AIGUA
Contingut
Es realitza una anàlisi de les masses d’aigua subterrànies identificades a l’àmbit del pla, en tant que
són els elements del cicle de l’aigua que s’han identificat en aquest àmbit.
Descripció i anàlisi
L’àmbit d’estudi es situa dins la conca hidrogràfica de les rieres de Calafell-Torredembarra,
formada per diverses rieres de caràcter torrencial que desemboquen al mar. No obstant, dins
l’àmbit d’estudi no es localitza cap curs d’aigua de caràcter permanent ni temporal, detectant-s’hi
únicament petites rases o regs. A uns escassos 50 m de distància a l’est del mateix discorre el Fondo
del Cove, el qual drena les aigües pluvials provinents de l’àmbit d’estudi, i més allunyada, a uns 600
m, hi ha la riera de Cunit.
Pel que fa a les aigües subterrànies, l’àmbit se situa dins la massa d’aigua subterrània del Garraf.
D’acord amb l’avaluació de l’estat d’aquesta massa d’aigua subterrània, aquesta presenta un estat
general dolent per alteració del seu estat químic derivat sobretot de la intrusió salina que provoca
incompliments en clorurs i conductivitat, així per nivells elevats d’amoni, sulfats i percloretilè. 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 i costanera es considera baixa.
Les principals pressions a les què està sotmesa aquesta massa d’aigua són la presència
d’infraestructures lineals subterrànies (en les quals es poden produir pèrdues, abocaments, fuites
i mals funcionaments en general) i, en menor mesura, els abocaments industrials o urbans o de
nuclis no sanejats i l’aplicació de fangs de depuradora.
Pel que fa als consums d’aigua, tal i com descriu l’informe ambiental del POUM vigent, el municipi
de Cunit depèn de les aigües del transvasament de l’Ebre per a l’abastament. L’abastament del
sector està garantit a partir del dipòsit d’aigua existent de Can Moles II, situat al nord-oest de
l’àmbit.
Pel que fa al sanejament, segons descriu la memòria del POUM vigent la xarxa de clavegueram del
municipi és unitària, si bé preveu la seva substitució progressiva per xarxes separatives, que a la
zona residencial adjacent a l’àmbit del pla es preveia que es realitzés a mig termini. Així doncs,
entre les mesures previstes al POUM vigent hi ha la previsió d’urbanització o reurbanització dels
carrers mitjançant un sistema separatiu d’aigües pluvials, amb possibilitats de reutilització
inicialment pel reg dels espais públics. Un dels punts on es preveu la localització de sistemes de reg
amb aigua de pluja recuperada és la zona verda del carrer Aigua Blava amb l’avinguda Rectoret, a
l’extrem sud-oest de l’àmbit del pla.

Diagnosi
Situació actual

Impactes, riscos o amenaces

Bona

•
•
•

Grau de sensibilitat ambiental

Millorable

Dolenta

Alteració del règim d’escorrentia
Impacte sobre l’estat qualitatiu i quantitatiu
de l’aqüífer
Contaminació d’aigües

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa

D’acord amb el conveni urbanístic de data 4/4/2006 “l’Ajuntament de Cunit es compromet a poder
donar subministrament d’aigua al sector, així com a poder acceptar dins el sistema general de
sanejament l’abocament d’aigües residuals, sense perjudici de les adaptacions dels col·lectors
existents que el nou volum que es generi pugui requerir i que seria a càrrec del sector.”

Plànol. Mapa de cicle de l’aigua (Font: ICGC)
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4.2.2.4 RISCOS NATURALS

4.2.2.5 AMBIENT ATMOSFÈRIC

PRESÈNCIA DE RISCOS NATURALS

AMBIENT ATMOSFÈRIC

Contingut

Contingut

S’analitzen aquells riscos naturals que s’han identificat com a potencials en l’àmbit del pla,
concretament el risc d’incendi forestal.

Tot i que serà un element a tenir en compte en la valoració dels impactes associats al
desenvolupament del pla, es creu convenient realitzar una breu caracterització de l’àmbit pel que
fa als elements associats a l’ambient atmosfèric.

Descripció i anàlisi
Descripció i anàlisi
El municipi de Cunit resta classificat com de zona d’alt risc d’incendi forestal, d’acord amb el Decret
64/1995, de 7 de març. Concretament, la totalitat de l’àmbit d’estudi està considerat de molt alt
risc d’incendi forestal segons el mapa de perill bàsic d’incendi forestal. Aquest mapa s’elabora en
base als models d’inflamabilitat i combustibilitat de les diferents cobertes del sòl, i dona una idea
aproximada del risc estàtic d’incendis forestals, que és sempre més elevat a les zones amb elevada
presència de formacions forestals tals com pinedes.

Com ja s’ha exposat a la matriu de diagnosi ambiental, Cunit pertany a la ZQA-3 (Penedès - Garraf),
en la qual no es detecten problemàtiques significatives en la qualitat de l’aire, segons els resultats
dels informes anuals del Servei de Vigilància i Control de l'Aire dels darrers cinc anys (2013-2017).
Per altra banda, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic posa a disposició els
mapes per a l'avaluació d'impactes en el medi atmosfèric sobre les mitjanes anuals de NO 2 i PM107,
que són uns dels principals contaminats atmosfèrics. Segons aquests mapes, els valors de NO 2 a
l’àmbit es situen a l’entorn dels 10 µg/m3, clarament inferiors als nivells de referència regulats per
la Unió Europea (UE), establerts en 40 µg/m3, que són els mateixos que els recomanats en relació
a la salut segons la Organització Mundial de la Salut (OMS). Pel que fa als nivells de PM10, a l’àmbit
es situen a l’entorn dels 18,5 µg/m3, clarament inferiors als nivells de referència regulats per la
Unió Europea (UE), establerts en 40 µg/m3, i inferiors als nivells de referència recomanats en
relació a la salut segons la Organització Mundial de la Salut (OMS), establerts en 20 µg/m 3.

Aquest risc pot afectar principalment les zones residencials existents adjacents a l’àmbit del
Rectoret i la Baronia.
En relació amb els altres riscos naturals amb potencial afectació, com s’ha descrit a la matriu de
caracterització ambiental, no afecten l’àmbit de la MPPOUM.
Diagnosi
Situació actual
Impactes, riscos o amenaces
Grau de sensibilitat ambiental

Bona

•

Millorable

Dolenta

D’altra banda, en referència a la qualitat acústica, Cunit compta amb una Ordenança reguladora
del soroll i les vibracions i el corresponent Mapa de capacitat acústica segons el Decret 176/2009,
segons el qual la zona residencial amb la qual confronta l’àmbit del pla és considerada zona de
sensibilitat acústica alta (A4), els objectius de la qualitat acústica de la qual són de 60 dB(A) en
període diürn i 50 dB(A) en període nocturn.

Zones residencials de baixa densitat en
contacte amb zones de risc alt d’incendi.

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa

Tanmateix, l’àmbit de la MPPOUM, per la previsió d’instal·lació d’usos terciaris, es considera zona
de sensibilitat acústica moderada (B2), els objectius de la qualitat acústica de la qual són de 65
dB(A) en període diürn i 55 dB(A) en període nocturn. A banda, cal tenir en compte els receptors
acústics sensibles (usos residencials i educatius) que corresponen a una zona de sensibilitat
acústica alta (A4).
Cal tenir en compte la proximitat de l’autopista C-32 a l’àmbit del pla, la qual passa 30 m pel nord
del mateix. En general, les principals fonts de soroll a l’àmbit de la MPPOUM deriven del trànsit
rodat per aquesta carretera C-32.
En aquest sentit, a continuació es mostren les distàncies en metres corresponents a cadascuna de
les corbes isofòniques considerades segons el Mapa estratègic de soroll de la C-32, elaborat per la
Generalitat de Catalunya8, en el tram que passa per l’àmbit de la MPPOUM:
Ctra.
C-32

7

Elaborat com a mitjana aritmètica dels mapes de diagnosi de la mitjana anual de NO2 dels darrers anys disponibles (2013-2016). Direcció
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, DTES.
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8

Tram
Enllaç Segur de Calafell límit com. Baix

Ln isòfones en m
50
55 60 65
139 81 37 12

70
1

Ld isòfones en m
55
60
65 70
202 118 67 28

75
8

Mapes estratègics de soroll dels grans eixos viaris de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Carreteres, 2008.
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AMBIENT ATMOSFÈRIC
Penedès/Garraf

Tal i com defineix el Decret 176/2009, les zones de soroll són els espais del territori afectats per la
presència d'infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim o aeri, en les quals els valors dels
índexs d'immissió poden superar els objectius de qualitat acústica aplicables a les zones de
sensibilitat acústica corresponents.

AMBIENT ATMOSFÈRIC
Plànol. Mapa de contaminació acústica (Font: Anthesis Lavola a partir del Mapa de capacitat
acústica de Cunit i el Mapa estratègic de soroll de la C-32).

En tot cas, cal tenir en compte que en les noves construccions situades a les zones de soroll on hi
hagi una contaminació acústica superior als valors límit d'immissió, els promotors han d'adoptar,
entre d'altres, les mesures següents, d'acord, en tot cas, amb la normativa tècnica de l'edificació i
amb l’annex D del Decret 176/2009:
a) Mesures de construcció o reordenació susceptibles de protegir l'edifici contra el soroll.
b) Disposició, si escau, de les dependències d'ús sensible al soroll a la part de l'edifici oposada al
soroll.
c) Insonorització dels elements de construcció.
d) Apantallament per motes de terra o barreres artificials en la proximitat de la infraestructura.
Tanmateix, a l’estudi acústic que acompanya la MPPOUM, elaborat en el marc dels treballs de
desenvolupament del mateix, es van prendre mesures puntuals de soroll a diferents punts de l’àrea
d’estudi, els resultats del qual donaven valors inferiors a les del Mapa estratègic de soroll de la C32. Per exemple, al punt de mesura situat a la Travessera dels Ibers, a escassos 30 m de distància
de la C-32, els valors mesurats de Laeq en període diürn es situaven a l’entorn del 55 dB(A) Als
punts més allunyats de les vies de circulació, a l’interior de l’àmbit, els valors de Laeq mesurats es
situaven a l’entorn dels 35-38 dB(A).
No obstant, cal tenir en compte que es tracta de mesuraments puntuals i que no es poden
menystenir les dades de les corbes isofòniques del Mapa estratègic de soroll de la C-32, segons les
quals els nivells de Ld 65 per exemple abastarien una zona de 67 m a l’entorn de la infraestructura.
Per últim, pel que fa a la contaminació lluminosa, l’àmbit del pla es localitza en una zona de
protecció moderada (E3) enfront la contaminació lluminosa, confrontant amb terrenys de
protecció alta (E2) i a 300 m de distància d’una zona de protecció màxima (E1).
Les zones E2, amb una protecció alta de la contaminació lumínica, són les àrees que el planejament
urbanístic classifica com a sòl no urbanitzable fora de les zones E1. Les zones E1, amb una protecció
màxima de la contaminació lumínica, són les àrees incloses en el Pla d’espais d’interès natural
(PEIN); els espais de la xarxa Natura 2000; les platges, les costes i les ribes d’aigües continentals,
no integrades en els nuclis de població o en nuclis industrials consolidats; i també les àrees que el
departament competent en matèria de medi ambient aprova amb aquest nivell de protecció a
proposta de l’ajuntament del terme municipal on se situen. En el cas que ens ocupa, l’àrea de
protecció màxima situada 300 m a l’est de l’àmbit del pla no es correspon a cap espai natural
protegit, sinó que es tracta d’una zona forestal i agrícola compresa entre la riera de Cunit i el Bosc
de Cal Ros.
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4.2.2.6 PAISATGE

AMBIENT ATMOSFÈRIC

PAISATGE

Plànol. Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa (Font: ICGC i DTES).

Contingut
Anàlisi de la qualitat actual del paisatge de l’entorn immediat i l’àmbit territorial en què es localitza
l’àmbit de la MPPOUM.
Descripció i anàlisi
L’anàlisi del paisatge es realitza a partir de dues escales de treball, una de descripció dels valors
territorials del paisatge en què es localitza la MPPOUM i una anàlisi més de detall dels elements
compositius del propi àmbit de la MPPOUM i del seu entorn immediat.
A nivell territorial, tal i com s’ha exposat a l’apartat 3.2.2, l’àmbit del Pla queda dins la unitat del
“Garraf” i limitant amb el “Litoral del Penedès”. Tanmateix, tenint en compte les seves
característiques de sòl urbanitzable confrontant amb la zona residencial es considera que la seva
caracterització a escala territorial es correspon més adequadament amb la unitat de paisatge del
“Litoral del Penedès”, que entre els seus trets distintius inclou precisament la macrourbanització
compartida pels municipis de Calafell i Cunit adjacent a l’àmbit del Pla (veure plànol adjunt a la
present fitxa).
A continuació s’analitzen els principals elements i valors del paisatge que s’identifiquen per a la
unitat “Litoral del Penedès” del Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona, tenint en compte la
seva presència en relació amb l’àmbit del Pla:
Taula 4. Característiques principals de la unitat paisatgística “Litoral del Penedès”

ELEMENTS

Diagnosi
Situació actual

Trets distintius

Bona

•
Impactes, riscos o amenaces

Grau de sensibilitat ambiental

•

Millorable

Dolenta

Impacte acústic derivat del trànsit rodat per
l’autopista C-32 i dels nous usos
Impacte lluminós associat a les activitats

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa

Principals valors del
paisatge (en relació
amb l’àmbit de la
MPPOUM)

Amenaces
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VALORS I ASPECTES DESTACATS DE LA UNITAT DE PAISATGE
- Pinedes de pi blanc, fragments de garriga i de màquies de margalló ocupen
petits turons allunyats de la línia de costa i que han quedat sense urbanitzar.
- Les vinyes, els garrofers, les oliveres i els ametllers són els conreus principals.
L’àrea de conreu, però, és petita i està molt fragmentada per les
construccions i la xarxa d’infraestructures de comunicació.
- Urbanitzacions compactes que s’estenen des de la costa cap al interior i entre
les que destaca la macrourbanització, compartida pels municipis de Calafell i
Cunit, que s’estén al nord del barri marítim de Segur de Calafell, en una àrea
d’uns 6 km2 d’extensió, entre la carretera C-31 i l’autopista C-32.
- Sense valors estètics destacables. La presència d’usos suburbans i periurbans,
urbanitzacions residencials barrejades amb restes d’espais naturals i verds, i
la proliferació d’activitats a banda i banda de les carreteres ha conduït cap a
un mosaic de difícil catalogació i d’estètica confosa.
- Valors naturals i ecològics: no se n’identifiquen específicament per a l’àmbit
de la MPPOUM.
- Valors històrics: no se n’identifiquen específicament per a l’àmbit de la
MPPOUM.
- Valors productius: no se n’identifiquen específicament per a l’àmbit de la
MPPOUM.
- La principal amenaça que gravita sobre aquesta unitat de paisatge és una
pressió urbanitzadora, que assoleixi les àrees de relleu planer i els relleus
veïns.
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PAISATGE

PAISATGE
- Mantenir els valors històrics que conté el paisatge del Litoral del Penedès és
una estratègia desitjable per potenciar els lligams i la identitat de la població
local amb el lloc i, també, per afavorir la diversificació dels productes turístics.

Oportunitats

Àrees de foment de la
gestió

Àrees
susceptibles
d’accions d’ordenació

- Nuclis urbans i urbanitzacions que es situen ocupant de forma lineal
pràcticament tot el front litoral, des del roc de Sant Gaietà fins a Cunit,
especialment la macro-urbanització de Segur de Calafell, que conformen un
teixit urbà continu i heterogeni al llarg de la primera línia de costa. Millorar
la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries i desenvolupar estratègies
que dotin el territori d’una millor funcionalitat i organització urbana, a la
vegada que completin l’edificació del sòl urbà classificat enfront del
creixement extensiu que proposa el planejament vigent. Per al cas de les
urbanitzacions situades prop de masses forestals (especialment les de Segur
de Calafell i Cunit), dur a terme actuacions encaminades a disminuir el risc
d’incendis forestals
- Sòl urbanitzable que s’estén pel litoral no urbanitzat i per la perifèria dels
espais urbanitzats més o menys consolidats. Promoure creixements
compactes d’aquests espais seguint la trama urbana preexistent i integrantse estèticament en l’entorn. Per altra banda, s’haurien de replantejar alguns
dels creixements ex-novo previstos, especialment aquells que posin en risc la
desaparició de les millors terres agrícoles, o comprometin l’estètica,
identitat, productivitat i/o ecologia dels diversos paisatges, especialment els
situats a primera línia de costa.
- Espais periurbans situats entre els límits de l’espai construït i els espais
agrícoles, especialment a les vores de les infraestructures de comunicació,
conformats per espais erms, abocaments, rotondes d’accés als nuclis i
urbanitzacions, conreus plenament productius i restes d’antics conreus.
Recuperar aquestes zones és cabdal per mantenir-ne la condició d’espais
oberts, i es pot aconseguir restaurant-ne els seus valors naturals o productius
i ordenant-los per permetre’n l’ús social.

Font: Anthesis Lavola a partir del Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona

A una escala més local, el paisatge de l’àmbit del pla s’inscriu dins el paisatge agroforestal del
municipi de Cunit, constituint una franja forestal de transició entre el paisatge urbà del Rectoret i
la Baronia i el paisatge pròpiament agroforestal del Fondo del Cove, el Bosc de Cal Ros i la Serra de
Sant Antoni.

d’informació geogràfica des dels punts d’observació més importants i freqüentats a l’entorn de
l’àmbit d’estudi, que són al tram de l’autopista C-32 que passa pel nord del mateix.
L’eina emprada permet identificar les cel·les d’un ràster d’entrada que poden visualitzar-se des
d’una o més ubicacions d’observació. Cada cel·la del ràster de sortida rep un valor que indica des
de quants punts d’observació és visible la zona objecte d’estudi, atorgant-se el valor 0 a aquelles
cel·les que no poden veure’s des de cap dels punts d’observació considerats.
Per fer-ho, s’han emprat les dades LIDAR de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (vol
realitzat el 2010; densitat de punts de 0,5punts/m2), que permeten obtenir una informació de gran
exactitud de les altituds presents en un determinat espai. Aquesta és la millor opció a l’hora de
realitzar les anàlisis de visibilitats que determinin què és visible per un observador concret, ja que
incorporen també les altituds dels edificis o de la vegetació existent, no només l’altitud del sòl.
Els resultats d’aquesta anàlisi (que es poden veure al plànol de visibilitats de l’annex), indiquen que
l’àmbit del pla presenta una baixa exposició visual des de l’autopista C-32, limitada pel relleu i per
la pròpia vegetació existent.
Pel que fa als elements d’interès patrimonial, com s’ha esmentat anteriorment no se’n localitza
cap a l’àmbit del pla. Sí que cal destacar a les seves proximitats, a escassos metres al nord-est del
mateix, el jaciment Ibèric del Fondo del Roig ( del s. III aC ), descobert l’any 1996 arran de la
construcció de l’autopista C-32 i que s’ha conservat pel seu elevat interès, declarant-lo com a Bé
cultural d’Interès Nacional, BCIN.
Pel que fa a la connectivitat social, el camí que passa per l’est de l’àmbit en direcció nord-sud i que
comunica amb l’esmentat jaciment ibèric del Fondo del Roig forma part de dues rutes definides a
nivell local:

-

La ruta del poblat íber
La ruta de les masies

Per altra banda, no s’identifiquen camins ramaders classificats a l’interior de l’àmbit, a partir
d’anàlisi de la cartografia oficial, si bé a uns escassos 30 m al nord del mateix passa la Colada de
Bellveí, que constitueix el límit de terme entre Cunit i Calafell. Tanmateix, no s’observen signes del
seu traçat actual al seu pas per les proximitats de l’àmbit d’estudi, havent quedat immers dins la
xarxa viària del nucli residencial de Segur de Dalt.

Aquest paisatge agroforestal, format per un mosaic de peces de conreus de vinya, oliveres, fruiters
o de cereals, entremig del qual es troben algunes franges de vegetació mediterrània de muntanya
baixa, és ric en patrimoni rural, amb nombroses masies, algunes cabanes de pedra seca i marges
de pedra seca, si bé cap d’aquests elements es localitzen a l’àmbit del pla.
En aquesta franja forestal de transició no s’hi localitzen elements destacables des del punt de vista
paisatgístic tals com patrons paisatgístics d’interès, miradors, elements d’interès patrimonial, etc.
Està formada per boscos de pinedes amb sotabosc de brolles, alternant amb zones més
esclarissades a la part central que incrementen lleugerament la conca visual que, tanmateix, és
força estreta per la pròpia presència de la vegetació arbòria.

Imatges
Figura 9.Jaciment ibèric del Fondo del Roig i camí que creu l’àmbit i comunica amb el mateix

Per tal d’avaluar la visibilitat de l’àmbit del pla, i tenint en compte la gran importància de
l’observador en el paisatge, s’ha portat a terme una anàlisi de visibilitat mitjançant sistemes
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PAISATGE

PAISATGE
Plànol. Visibilitats (Font: Anthesis Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’ICGC).

Font: Anthesis Lavola

Figura 10. Zona forestal de transició del propi àmbit i paisatge agro-forestal a l’est de l’àmbit de la MPPOUM

Font: Anthesis Lavola

Diagnosi
Situació actual

Bona

•
Impactes, riscos o amenaces

Grau de sensibilitat ambiental
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•

Millorable

Dolenta

Alteració de la qualitat paisatgística de
l’entorn
Impacte paisatgístic de les activitats i
construccions previstes.

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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4.2.2.7 EFECTES DERIVATS DEL CANVI CLIMÀTIC

ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
Taula 5. Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic per a Cunit

ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
Contingut

INDICADOR

VALOR

Tenint en compte el que indiquen les projeccions climàtiques, cal tenir en compte els possibles efectes
esperats, amb l’objectiu de poder preveure mesures d’adaptació a aquests efectes derivats del canvi climàtic.

Increment de les necessitats de reg en l’agricultura i ramaderia (AGR01)

Sense
dades

Descripció i anàlisi

Major risc d’incendi en el sector agrari (AGR02)

9

A partir de les projeccions climàtiques disponibles 9 es considera que els perills climàtics que poden provocar
efectes sobre el municipi de Cunit són els següents:

Canvis en els cultius (AGR03)

7

Major risc d'incendi per a la biodiversitat (BIO01)

9

•

Increment de les temperatures

•

Canvis en els cicles de les estacions

Canvis en el patró de la demanda turística en la gestió de l’aigua (AIG01)

9

•

Augment dels períodes de sequera

Disminució de la disponibilitat d'aigua en la gestió de l’aigua (AIG02)

6

•

Augment de la freqüència de pluges torrencials

Major risc d'incendi en l'àmbit de la gestió forestal (FOR01)

6

L’Oficina Catalana de Canvi Climàtic i Anthesis Lavola han desenvolupat una metodologia d’anàlisi del grau de
vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya enfront del Canvi Climàtic a partir de 18 indicadors de
vulnerabilitat a tot el territori.

Disminució de la disponibilitat d'aigua en l'àmbit de la gestió forestal (impacte
climàtic: increment de la temperatura) (FOR02)
Disminució de la disponibilitat d'aigua en l'àmbit de la gestió forestal (impacte
climàtic: sequera) (FOR03)
Canvis en els patrons de demanda energètica en l’àmbit de la indústria, els
serveis i el comerç (IND01)

Els indicadors s’han organitzat en diferents àmbits funcionals (Agricultura i ramaderia; Biodiversitat; Gestió de
l’aigua; Gestió forestal; Indústria, serveis i comerç; Mobilitat i infraestructures de transport; Salut; Sector
energètic; Turisme; Urbanisme i habitatge).
Per al seu càlcul, s’han desenvolupat indicadors d’exposició, sensibilitat i capacitat
adaptativa als impactes climàtics predeterminats [Vulnerabilitat = (Exposició x
Sensibilitat) – Capacitat adaptativa].

Les dades necessàries per al càlcul dels indicadors s’han obtingut de fonts
públiques i una vegada processades, s’han treballat en un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) per a
representar territorialment els resultats del càlcul dels indicadors de vulnerabilitat dels municipis de Catalunya
al canvi climàtic.
A continuació es recullen els resultats obtinguts pel que fa al càlcul dels indicadors de vulnerabilitat per al
municipi de Cunit. Cal tenir en compte que aquest estudi únicament ha abordat els riscos associats a l’augment
de la temperatura. Es preveu abastar la resta de riscos climàtics en posteriors treballs:

3
6

Risc d'incendi en la mobilitat i infraestructures de transport (MOB01)

9

Increment de la mortalitat associada a la calor (SAL01)

7

Empitjorament del confort climàtic (accentuació del fenomen d’illa de calor)
sobre la salut (SAL02)
Canvis en els patrons de demanda energètica en l'àmbit del sector energètic
(ENE01)

Tenint en compte que els valors de tots els indicadors d’exposició, sensibilitat i
capacitat adaptativa han estat reclassificats a una escala de 1-2-3, l’índex de
vulnerabilitat oscil·larà entre -2 i 8, si bé s’ha fet un ajust de manera que l’escala
queda entre 0 i 10, de poc vulnerable a molt vulnerable:

4

3
6

Canvis en el patró de demanda turística en el turisme (TUR01)

9

Major risc d’incendi que afecti al sector turístic (TUR02)

6

Empitjorament del confort climàtic en l'àmbit d'urbanisme i habitatge (URB01)

4

Increment de les necessitats de reg sobre l’urbanisme i l’habitatge (URB02)

7

Font: OCCC i Anthesis Lavola

Diagnosi
Situació actual

Bona

Millorable

Dolenta

9

A. Barrera - Escoda i J. Cunillera (2011): Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per Catalunya durant el segle
XXI. Informe tècnic, elaborat per l’Àrea de Recerca Aplicada i Modelització del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)
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ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
Impactes, riscos o amenaces
Grau de sensibilitat ambiental

•

Veure taula anterior.

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa

4.3 DIAGNOSI AMBIENTAL I DEFINICIÓ DELS ELEMENTS AMBIENTALMENT
SIGNIFICATIUS
Una vegada identificats i analitzats els elements ambientals rellevants es procedeix a continuació a realitzar una
diagnosi sintètica i integrada d’aquesta anàlisi, amb l’objectiu d’identificar aquells elements ambientalment
significatius que permetran una millor i més adequada valoració dels potencials efectes i definició de les mesures
de prevenció ambiental del Pla parcial.
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•

Àmbit eminentment forestal ocupat per pinedes mediterrànies secundàries de pi blanc, considerades
hàbitat d’interès comunitari no prioritari.

•

Presència d’exemplars de margalló, espècie de flora protegida pròpia de la màquia litoral que és la
vegetació potencial de la zona.

•

Absència de cursos fluvials, àrees d’especial interès faunístic i zones de connectivitat ecològica.

•

Aigües subterrànies amb problemàtica de contaminació a causa de la intrusió salina.

•

Zona d’alt risc d’incendi forestal, amb potencial afectació a les zones residencials adjacents a l’àmbit.

•

L’àmbit es localitza proper a l’autopista C-32, important font de soroll.

•

L’àmbit s’emmarca en una zona classificada de protecció moderada envers a la contaminació lluminosa,
confrontant amb terrenys de protecció alta.

•

Paisatge forestal de transició entre el paisatge urbà del Rectoret i la Baronia i el paisatge agroforestal del
Fondo del Cove, el Bosc de Cal Ros i la Serra de Sant Antoni, en el qual no s’identifiquen elements
destacables. Dues rutes locals passen pel camí que passa per l’est de l’àmbit en direcció nord-sud i que
comunica amb el jaciment ibèric del Fondo del Roig, destacat element d’interès patrimonial, situat a
l’autopista C-32 a escassos metres al nord de l’àmbit.

•

S’identifiquen riscos associats al fenomen del canvi climàtic: onades de calor, episodis de sequera i
fenòmens tempestuosos de pluja i vent, que poden incrementar a escala local el risc d’incendi i canviar
els patrons de demanda turística d’aigua, entre altres efectes.

INFORME AMBIENTAL – MPPOUM CUNIT

5

OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS DEL PLA

•

o

D’acord amb la diagnosi anterior i amb els principis del desenvolupament urbanístic sostenible, s’estableixen els
objectius ambientals a considerar.

5.1 OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS AMBIENTALS PREDETERMINATS

•

En aquest apartat es sintetitzen aquells objectius de protecció mediambiental fixats a l'àmbit internacional,
comunitari europeu, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb el pla.
De manera preliminar, i tenint en compte que marcaran el full de ruta per als propers anys per tal d’avançar cap
a un desenvolupament sostenible, es considera necessari recollir els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) (post 2015) desenvolupats a partir dels principals resultats de la Conferència de Rio+20 i amb una
temporalització prevista fins l’any 2030. Per a aquells que tenen una relació més directa amb les qüestions
ambientals emmarcades en l’avaluació ambiental estratègica, s’especifiquen les fites que es considera que s’han
d’assolir:
•

Objectiu 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a totes les
persones
o

6.1 Per a 2030, aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable, a un preu assequible
per a totes les persones.

o

6.2 Per a 2030, aconseguir l'accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a
totes les persones, i posar fi a la defecació a l'aire lliure, amb especial atenció a les necessitats
de les dones i nenes, així com a les persones en situacions vulnerables.

o

6.3 Per a 2030, millorar la qualitat de l'aigua mitjançant la reducció de la contaminació,
l'eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes
químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d'aigües residuals sense tractar, i un
augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat.

o

o
•

3.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causades per productes
químics perillosos i la pol·lució de l'aire, l’aigua i el sòl.

•

6.4 Per a 2030, augmentar substancialment l’eficient utilització dels recursos hídrics a tots els
sectors, i assegurar la sostenibilitat de l'extracció i del subministrament d'aigua potable per tal
de fer front a l'escassetat d'aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen
d'escassetat d'aigua.
6.5 Per a 2030, dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, fins i tot
mitjançant la cooperació transfronterera, de la manera que sigui convenient.

Objectiu 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones
o

7.1 Per a 2030, garantir l'accés universal a serveis d'energia assequibles, confiables i moderns.

o

7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d'energia renovable en el conjunt
de fonts d'energia.

o

7.3 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l'eficiència energètica.
•

9.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent
infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament
econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l'accés assequible i equitatiu per a totes
les persones.

Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i
sostenibles
o

11.1 Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats,
segurs i assequibles, i millorar els barris marginals.

o

11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i
sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant
l'ampliació del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en
situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones grans.

o

11.3 Per a 2030, augmentar una urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de
planificar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans
a tots els països.

o

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.

o

11.5 Per a 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts causades per desastres,
inclosos els relacionats amb l'aigua, i de persones afectades per aquests, i reduir
substancialment les pèrdues econòmiques directes causades per desastres relacionades amb el
producte interior brut mundial, fent un èmfasi especial en la protecció de les persones pobres i
de les persones en situacions de vulnerabilitat.

o

11.6 Per a 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial
atenció a la qualitat de l'aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.

o

11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i
accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb
discapacitat.

Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats
o

•

Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i
fomentar la innovació

Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles
o

12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l'ús eficient dels recursos naturals.

o

12.4 Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots els
residus al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i
reduir-ne de manera significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzarne els efectes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.

o

12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques
de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

o

12.6 Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses transnacionals, a
adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la sostenibilitat en llur cicle de
presentació d'informes.

o

12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació
pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes

29

o

13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els
desastres naturals a tots els països.

o

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans
nacionals.

o

•

Objectiu 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al
desenvolupament sostenible
o

o

o

•

13.3 Millorar l'educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la
mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a aquest, la reducció dels seus efectes i l'alerta
primerenca.

14.1 Per a 2025, prevenir i reduir de forma significativa la contaminació marina de tot tipus, en
particular la contaminació produïda per activitats terrestres, inclosos els detritus marins i la
contaminació per excés de nutrients.
14.2 Per a 2020, protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners
per tal d’evitar efectes nocius importants, enfortint-ne, entre altres mesures, la resiliència, i
emprendre accions per a restaurar-los per tal de restablir la salut i la productivitat dels oceans.
14.5 Per a 2020, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de conformitat
amb les lleis nacionals i el dret internacional i sobre la base de la millor informació científica
disponible.

Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos
de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua
de la biodiversitat
o

15.1 Per a 2020, vetllar per la conservació, el restabliment i l'ús sostenible dels ecosistemes
terrestres i els ecosistemes interiors d'aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular
els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d’acord amb les obligacions
marcades pels acords internacionals.

o

15.2 Per a 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la
desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar substancialment el repoblament
forestal i la reforestació a escala mundial.

o

15.5 Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals,
detenir la pèrdua de biodiversitat i, per a 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne
l’extinció.

o

o

Cal considerar també de manera especial que la Generalitat va aprovar els Criteris per al planejament territorial
a Catalunya. El document presenta 15 criteris per al planejament territorial que en bona part són igualment
aplicables al planejament urbanístic. Per la seva implicació ambiental directa se'n ressalten els següents:
•

Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica

•

Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de l’ordenació del
territori

•

Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori

•

Moderar el consum de sòl

•

Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes

•

Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori

•

Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de
polígons industrials o terciaris

•

Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residencia

•

Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements

•

Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà

•

Fer de la mobilitat un dret i no una obligació

•

Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes d’assentaments.

Per altra banda, existeixen tot un seguit d’altres figures normatives, acords, convenis, plans, estratègies, etc. que
d’una manera o altre estableixen obligacions o criteris que s’haurien de tenir en compte a nivell general pel
planejament urbanístic. La següent taula intenta resumir, sense ànim d’exhaustivitat aquests instruments
directors:
Taula 6 Síntesi dels plans, acords i instruments amb incidència sobre la planificació del territori

ÀMBIT TEMÀTIC

15.8 Per a 2020, adoptar mesures per a prevenir la introducció d'espècies exòtiques invasores i
reduir de forma significativa llurs efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o
erradicar les espècies prioritàries.
15.9 Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a la planificació nacional
i local, als processos de desenvolupament, així com a les estratègies i als informes de reducció
de la pobresa.

ÀMBIT
TERRITORIAL

INSTRUMENT

Internacional

Declaració de Rio sobre medi ambient i desenvolupament (1992).
VII Programa de medi ambient de la Unió Europea.

Comunitari
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) ONU.
Estatal

D’altra banda, pel fet de tractar-se aquest d’un pla de tipus urbanístic, es considera que caldrà tenir especial
consideració el fet que la Llei d’Urbanisme estableix com un objectiu bàsic de planificació urbanística l’assoliment
d’un model de desenvolupament urbanístic sostenible tal i com queda recollit en el seu article 3. Aquest objectiu,
per la seva rellevància es desenvolupa més detalladament en l’apartat següent juntament amb els objectius
ambientals específics per a aquest pla.
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Estratègia europea de desenvolupament sostenible.

Autonòmic

Estratègia espanyola de desenvolupament sostenible.
Estratègia espanyola de sostenibilitat urbana i local.
Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya.
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ÀMBIT
TERRITORIAL

ÀMBIT TEMÀTIC

ÀMBIT
TERRITORIAL

INSTRUMENT

Estratègia global per a la conservació de la biodiversitat (1992).

Comunitari

Directiva Marc de l'Aigua (DMA).

Convenció de Rio sobre la diversitat biològica (1992) i Declaració
sobre els boscos i masses forestals.

Estatal

Estrategia Común de Implementación de la DMA.

INSTRUMENT

ÀMBIT TEMÀTIC

Estratègia Paneuropea per a la Diversitat Ecològica i Paisatgística
(1995).
Internacional

Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i
Programa de mesures (2016-2021).

Convenció RAMSAR de les Nacions Unides.

Autonòmic

Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell de 30
de novembre de 2009 relativa a la conservació de las aus
silvestres (Directiva d’aus).

Comunitari

BIODIVERSITAT
CONNECTIVITAT
ECOLÒGICA

I
Estatal

Text refós de la Llei d’Aigües i el Reglament de domini públic
hidràulic.

Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992 relativa a
la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres
(Directiva Hàbitats).

Internacional

Directrius sobre qualitat de l’aire de la OMS.

Estratègia de la Unió Europea per a la biodiversitat fins 2020.

Comunitari

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a
una atmósfera más limpia en Europa.

Estrategia española para la conservación y el uso sostenible de la
diversidad biológica.

Estrategia Española de Calidad del Aire.

Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de
los Humedales.

Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la
qualitat de l’aire.

Estrategia Forestal Española.

MEDI ATMOSFÈRIC
Estatal

Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer que desenvolupa el llistat
d'espècies silvestres en règim de protecció especial i el Catàleg
espanyol d'espècies amenaçades i successives ordres de
modificació d’aquest.

Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya.

Autonòmic

Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra
la contaminació acústica.

Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la
Biodiversitat.

Internacional

Conveni de Nacions Unides de lluita contra la desertificació.

Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora
amenaçada de Catalunya.

Comunitari

Estratègia temàtica per a la protecció del sòl COM(2006).

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals.
Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es
designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i
s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC)
AIGUA

Internacional

Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de
la Contaminació.
Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat
exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA01 a EA-07.

Estratègia catalana per a la conservació i l'ús sostenible de la
diversitat biològica.

Autonòmic

Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes
de Catalunya.

-

Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND).
SÒL
Estatal

Autonòmic

Real decreto 9/2005, de 14 de enero, por el cual se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo
y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados.
-
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ÀMBIT TEMÀTIC

ÀMBIT
TERRITORIAL

INSTRUMENT

ÀMBIT TEMÀTIC

ÀMBIT
TERRITORIAL

Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic.
Internacional

Pla estratègic d’infraestructures de transport de Catalunya 20062026.

COP21: Acords de París sobre el Canvi Climàtic.

Llei 9/2003, de la mobilitat.

Nova Agenda Urbana derivada de la III Conferència sobre
habitatge i desenvolupament urbà celebrada a Quito (2016).

Autonòmic

Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020.

Programa europeu sobre el canvi climàtic PECC I i PECC II
Llibre verd i llibre blanc d'adaptació al canvi climàtic

CANVI CLIMÀTIC
Estatal

Internacional

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)

Comunitari

Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia
Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic.

Autonòmic

Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, horitzó 20132020 (ESCACC), revisada el març de 2017.

Estatal

PAISATGE

Comunitari

Conveni europeu del paisatge.

Estatal

-

Autonòmic

MOBILITAT
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Directives Seveso I i II.
Directiva relativa a l’avaluació i gestió dels riscos d’inundació.
Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre protecció civil.

Plans d’Autoprotecció per als riscos naturals i tecnològics
(protecció civil).

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i
Natural (1972).

-

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya

RISCOS

Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic 2012 – 2020.

Internacional

Directrius nacionals de mobilitat.
Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya.

Estratègia europea d’adaptació al canvi climàtic (2013)
Comunitari

INSTRUMENT

Autonòmic

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals.
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana.

Altres

Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió del paisatge.

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora dels residus.
Llei 20/2009,del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental
de les activitats, entre d’altres.

Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona.
Així doncs, a mode de síntesi, es pot extreure que a grans termes, els objectius ambientals amb els quals haurà
de ser coherent el Pla, d’acord amb el marc jurídic internacional, comunitari, estatal i autonòmic són els següents:

Internacional

-

Comunitari

Estratègia Transport 2050 del Llibre Blanc de la Unió Europea.

•

Afrontar els factors causants del canvi climàtic i preparar-se per a afrontar-ne l’impacte mitjançant
estratègies d’adaptació.

Estatal

Estratègia espanyola de mobilitat sostenible.

•

Aconseguir un aprofitament sostenible dels recursos naturals, amb especial atenció a l’aigua i l’energia.

•

Fer front a totes les formes de contaminació i restaurar els ambients i àrees ja degradats, inclosos el sòl,
les aigües i l’atmosfera.

•

Aturar la pèrdua de biodiversitat dels ecosistemes i les espècies.

•

Protegir i gestionar adequadament el paisatge.
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5.2 OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS PEL PLA
A continuació s’especifiquen els objectius ambientals que, en base a la diagnosi dels aspectes ambientalment
significatius, dels objectius de protecció ambiental fixats a l'àmbit internacional, estatal, autonòmic o local que
tinguin relació amb el pla i del concepte de desenvolupament urbanístic sostenible, es considera que la MPPOUM
hauria d’atendre i que serviran de base per a la seva avaluació ambiental.

OBJECTIU AMBIENTAL

REL

APL

∑

Cercar la màxima adequació i integració paisatgística de
l’actuació prevista a la MPPOUM.

3

3

6

OBJECTIUS AMBIENTALS:

Maximitzar la conservació dels hàbitats d’interès
comunitari i les espècies de flora protegida.

3

2

5

Minimitzar el risc d’incendi forestal.

3

2

5

Preservar el cicle de l’aigua i preveure mesures per a
l’estalvi i l’ús eficient de l’aigua.

2

2

4

•

Cercar la màxima adequació i integració paisatgística de l’actuació prevista a la MPPOUM.

•

Maximitzar la conservació dels hàbitats d’interès comunitari i les espècies de flora protegida.

•

Minimitzar el risc d’incendi forestal.

•

Preservar el cicle de l’aigua i preveure mesures per a l’estalvi i l’ús eficient de l’aigua.

•

Prevenir la contaminació acústica i lluminosa.

Prevenir la contaminació acústica i lluminosa.

2

2

4

•

Maximitzar l’eficiència del sector pel que fa al consum de recursos, reduir-ne la contribució al canvi climàtic
i incorporar mesures per afrontar-ne els efectes.

Maximitzar l’eficiència del sector pel que fa al consum
de recursos, reduir-ne la contribució al canvi climàtic i
incorporar mesures per afrontar-ne els efectes.

2

2

4

Els objectius ambientals han de formular-se de forma jerarquitzada en funció del seu grau d’importància relativa,
amb l’objecte que restin diferenciats clarament aquells més essencials. En aquest sentit, per tal d’establir aquesta
jerarquització, en el present Informe Ambiental es valora cada objectiu en funció de dos criteris a partir dels quals
s’estableix la jerarquització dels mateixos:
•

•

Rellevància (REL). Es refereix a la importància de l’objectiu en qüestió d’acord amb l’element de diagnosi
del qual se’n deriva i tenint en compte la realitat física de l’àmbit territorial en el que s’emmarca el pla
objecte d’avaluació.
Aplicabilitat (APL). Es refereix a la capacitat que té el planejament, tenint en compte l’abast i l’escala del
pla objecte d’avaluació, per a incidir sobre les causes i possibles solucions de l’objectiu en qüestió.

Per tant, els objectius ambientals establerts queden jerarquitzats de la següent manera:
Objectius prioritaris

Objectius rellevants

6

Objectius rellevants

5

Objectius secundaris

1a4

Objectiu ambiental 2: Maximitzar la conservació dels hàbitats
d’interès comunitari i les espècies de flora protegida.

Objectiu ambiental 4: Preservar el cicle de l’aigua i preveure
mesures per a l’estalvi i l’ús eficient de l’aigua.

Σ

Objectius prioritaris

Objectiu ambiental 1: Cercar la màxima adequació i integració
paisatgística de l’actuació prevista a la MPPOUM.

Objectiu ambiental 3: Minimitzar el risc d’incendi forestal.

Així doncs, a cada un d’aquests objectius se li atorga un pes específic en funció de si la seva importància/incidència
és Alta (3), Mitja (2) o Baixa (1) i la suma d’ambdós pesos dona un valor final o “valor de jerarquització”. Així,
s’estableixen els següents valors de jerarquització:
Nivell de jerarquització

JERARQUITZACIÓ

Objectius secundaris

Objectiu ambiental 5: Prevenir la contaminació acústica i
lluminosa.
Objectiu ambiental 6: Maximitzar l’eficiència del sector pel que
fa al consum de recursos, reduir-ne la contribució al canvi
climàtic i incorporar mesures per afrontar-ne els efectes.
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6

ALTERNATIVES PLANTEJADES

La normativa estableix la necessitat d’avaluar les possibles alternatives estudiades així com incloure una
justificació de les principals raons de la solució adoptada, tenint en compte els efectes ambientals d’aquesta.
Amb això, és important tenir en compte que la delimitació de l’àmbit deriva d’un sector amb un planejament
definit i aprovat (SUD 5 Miramar del POUM de Cunit). Aquest POUM compta amb un informe ambiental que
estableix un seguit d’objectius de sostenibilitat ambiental, i que va comptar amb un informe favorable per part
del Departament de Medi Ambient i Habitatge (de 8 d’agost de 2006).

plurifamiliars:
- Sup. sòl ús residencial 14.947 m2
- Sup. sostre residencial 8.968 m2
- Nombre màxim d’habitatges 99
La taula de superfícies d’aquesta alternativa es mostra a continuació:
Taula 7. Quadre de superfícies del sector SUD 5 Miramar segons POUM vigent de 2006

ALTERNATIVA 1
Les alternatives d’ordenació plantejades a efectes de l’avaluació ambiental són les següents:
•

Alternativa 0: Proposta del POUM vigent de 2006

•

Alternativa 1: Proposta de modificació puntual del POUM

6.1 ALTERNATIVA 0
L’article 221 de les Normes Urbanístiques del POUM vigent 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. La fitxa que conté aquest article es basa en una
proposta d’ordenació que preveu 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.

Sistemes

SUPERFÍCIE (M2)

%

46.081

50,58

Viari

A1

18.773

20,61

Equipament

B2

10.014

10,99

Jardí urbà

C3

11.990

13,16

Altres espais lliures

C4

5.304

5,82

Zones

45.017

49,42

Activitats econòmiques

30.070

33,01

19.546

Residencial

14.947

16,41

8.968

Total sector

91.098

100

28.514

Font: Equip redactor de la MPPOUM

Figura 11. Alternativa 0. POUM vigent de 2006. Seccions

Font: Equip redactor de la MPPOUM

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

NRE.
HABITATGES

99
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Figura 11. Alternativa 0. POUM vigent de 2006.

Font: Equip redactor de la MPPOUM
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Taula 8. Quadre de superfícies del sector SUD 5 Miramar segons MPPOUM

6.2 ALTERNATIVA 1
L’alternativa 1 és la proposta actual que s’ha descrit detalladament a l’apartat 2, i que es resumeix a continuació.
ALTERNATIVA 2
Els criteris generals de l’ordenació deriven de la posició del sector en la transició entre el teixit urbà que el voreja
pels costats sud i occidental, i l’espai natural amb que llinda pel seu costat oriental. En aquest sentit, aquesta
alternativa, que dona compliment als objectius del desenvolupament fixats pel POUM vigent, proposa substituir
la tipologia residencial de blocs plurifamiliars en alçada per tipologies de baixa densitat. 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 dels sector, des del 30% vigent fins al 50%,
sense incrementar el sostre total.
El quadre de superfícies es mostra a continuació i pel que fa a l’ús residencial, en resum:
- Sup. sòl ús residencial 22.108 m2
- Sup. sostre residencial 12.555,20 m2
- Nombre màxim d’habitatges 125

Sistemes

SUPERFÍCIE (M2)

%

46.081

50,58

Viari

A1

18.773

20,61

Equipament

B2

10.014

10,99

Jardí urbà

C3

11.990

13,16

Altres espais lliures

C4

5.304

5,82

Zones

45.017

49,42

Activitats econòmiques

22.909

25,15

15.958,80

Residencial

22.108

24,27

12.555,20

Total sector

91.098

100

28.514

Font: Equip redactor de la MPPOUM

Figura 12. Alternativa 1. MPPOUM. Secció transversal B.

Font: Equip redactor de la MPPOUM
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125
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Figura 13. Proposta de qualificació del sòl. Alternativa 1. MPPOUM de Cunit.

Font: Equip redactor de la MPPOUM
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6.3 JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA
A continuació es mostra la comparativa entre les superfícies establertes al POUM vigent (alternativa 1) i a la
modificació puntual del POUM (alternativa 2).
ÚS

ALTERNATIVA 0

ALTERNATIVA 1

91.098

91.098

0,31

0,31

11 (o 66)

13,72

99

125

28.5114

28.514

A1 Viari

18.773

18.733

B2 Equipament Sanitari-Assistencial

10.014

10.014

C3 Jardí Urbà

11.990

11990

C4 Altres espais lliure

5.304

5.304

Total Sistemes

46.081

46.081

DADES SECTORIALS
Sup. Sector (m2)
Edificabilitat brutal (m2st./m2s)
Densitat (hab/h)
Nombre d’habitatges
2

Sostre total (m )
SISTEMES (m2)

ZONES
Sup. Sòl Activitats econòmiques (m2)

30.070

22.909

Sup. Sòl Residencial (m2)

14.947

22.108

Total Sup. sòl Zones (m2)

45.017

45.017

Sup. Sostre Activitats Econòmiques (m2)

19.546

15.958,80

Sup. Sostre Residencial (m2)

8.968

12.555,20

Total Sostre (m2)

28.514

28.514

Edificabilitat bruta Activitats Econòmiques

0,65

0,70

Edificabilitat bruta Residencial

0,60

0,57

2.690,40

6.277,60

HPO
Total sostre HPO

Font: Equip redactor de la MPPOUM

38

Com es pot comprovar, l’alternativa 1 segueix donant compliment als estàndards fixats pel POUM vigent.
Les principals diferències entre ambdues alternatives són en relació a la configuració de les edificacions previstes
a les zones de sòl privat. En aquest sentit, la seva afectació ambiental en relació a l’ocupació del sòl i a la
biodiversitat i connectivitat és similar.
En relació als usos, la superfície de sòl destinada a activitat econòmiques és major a l’alternativa 0 que a la 1,
mentre que la superfície prevista d’ús residencial a l’alternativa 1 augmenta en detriment de la d’activitats
econòmiques, així com també augmenta el nombre d’habitatges previstos. A l’alternativa 1 també augmenta
considerablement el sostre dedicat a habitatge protegit.
L’afectació en relació als consums de recursos (aigua, energia), contaminació atmosfèrica, mobilitat i generació
de residus és difícilment avaluable ja que dependrà de la tipologia d’activitats que finalment s’acabin establint a
l’àmbit.
Pel que fa a la integració paisatgística, l’alternativa 0 proposa blocs plurifamiliars a l’alçada, els quals no encaixen
en un entorn de cases unifamiliars tant bé com la proposta de l’alternativa 1, consistent en volums de planta baixa
i pis. 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.
Malgrat la superfície d’espais lliures no varia entre les dues alternatives, l’alternativa 1 modifica la disposició de
la franja verda d’espai lliure de transició, qualificada amb la clau C4, de manera que a més de separar la zona
residencial existent amb l’àrea d’activitat econòmica, també fa de coixí verd de separació entre aquesta activitat
econòmica i l’àrea destinada a habitatge protegit.
A part de l’impacte paisatgístic, les diferències ambientals entre les dues alternatives són de baixa significació, i
en l’elecció de l’alternativa desenvolupada han confluït altres factors, com els econòmics i d’oportunitat, que fan
que en conjunt l’alternativa més favorable per al seu desenvolupament sigui l’alternativa 1.
En l’apartat 8 del present document, un cop descrites les característiques de l’entorn des del punt de vista
ambiental, les repercussions i efectes potencials de la MPPOUM i les mesures previstes, es realitza una valoració
del grau d’adequació ambiental d’aquesta alternativa en base als elements ambientalment rellevants identificats.
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7

EFECTES AMBIENTALS DE LA PROPOSTA DEL PLA

7.1 IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DELS EFECTES AMBIENTALS
En la següent matriu s’analitzen aquells impactes esperats pel desenvolupament de la modificació puntual de
POUM prevista. Aquesta definició té en compte l’afectació sobre els espais i elements rellevants identificats en
l’apartat anterior, i els efectes que poden derivar de la pròpia dinàmica de les activitats previstes.
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL

NIVELL DE
RELLEVÀNCIA

IMPACTES POTENCIALS

Impermeabilització de sòls

Mig

La implantació dels usos previstos suposa un augment de la impermeabilització dels sòls. En el tractament dels espais lliures,
s’establiran mesures per tal de facilitar la infiltració i la retenció de l’aigua de pluja, i compensar així la creació de superfícies
impermeables.

Alteració de topografia i moviments de terres

Baix

A nivell general, la morfologia de l’àmbit no fa preveure la necessitat de moviments de terres importants per tal de procedir a
l’anivellament del terreny.

Baix

Les zones agrícoles tenen una presència pràcticament testimonial dins l’àmbit, formant part de peces de conreu herbaci de
cereal de major extensió situades fora de l’àmbit del pla, al Fondo del Cove, o trobant-se abandonades. En aquest sentit,
l’afectació a superfícies de camps de conreu herbaci de cereal com a conseqüència del desenvolupament de la MP es considera
de baixa rellevància.

Mig

La implantació dels usos previstos afectarà de forma inevitable la superfície forestal existent a l’àmbit, formada per pinedes
mediterrànies de pi blanc considerades hàbitat d’interès comunitari no prioritari. Tenint en compte que es tracta d’un dels
hàbitats més extensos al país, i que les pinedes que ocupen la zona d’estudi no presenten un interès remarcable, la seva
desaparició es considera de rellevància mitja.

Geomorfologia i
Geologia
Ocupació i
consum de sòl
Usos agrícoles o
ramaders rellevants

Pèrdua de sòls productius

HIC no prioritaris

Afectació sobre l’hàbitat HIC i les seves espècies

Espècies protegides o
en extinció

Afectació a espècies de flora protegida (margalló).

Mig

Caldrà evitar l’afectació als exemplars de margalló (Chamaerops humilis) presents a l’àmbit d’estudi, analitzant amb detall la
seva presència abans de l’execució de les obres i valorant en cada cas la seva conservació o el seu possible trasllat i
transplantament, donant compliment a l’establert per l’Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora
autòctona amenaçada de Catalunya.

Eixos de connectivitat

Fragmentació dels àmbits de connectivitat

Inexistent

L’àmbit del pla no presenta valors destacats de connectivitat ecològica, quedant fora dels principals fluxos ecològics a escala
territorial i també local, fet pel qual la seva transformació no tindrà efectes rellevants sobre la connectivitat ecològica.

Alteració del règim
d’escorrentia

Baix

Caldrà analitzar els cursos d’escorrentia natural existents, per adequar l’ordenació al manteniment d’unes correctes condicions
d’escorrentia de les aigües superficials que no suposin afectacions al sector o aigües avall.

Problemàtiques associades a
episodis de contaminació
d’aigües superficials

Baix

El planejament derivat haurà de garantir el sanejament del sector per tal de reduir significativament el risc d’aquesta mena de
problemàtiques tant en fase de construcció com en fase d’ús.

Hàbitats i
espècies
protegides

Connectivitat
ecològica

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ

Superficials

Cursos i qualitat de les aigües
superficials

Subterrànies

Afectació a l’estat quantitatiu i qualitatiu de les masses d’aigua
subterrànies

Baix

No es preveu afectació de les aigües subterrànies amb el desenvolupament de la MP, tot i així la proposta de planejament derivat
de la MP haurà d’incorporar mesures per a la minimització de la impermeabilització del sòl i per a garantir un correcte
sanejament de les aigües residuals.

Abastament

Augment de les necessitats d’abastament i pressió sobre els
sistemes existents

Mig

Els usos previstos fan preveure un augment en les necessitats d’abastament d’aigua, que pot reduir-se amb la incorporació de
mesures d’eficiència en l’ús de l’aigua com les proposades al present document.

Sanejament

Augment de la pressió sobre sistemes de sanejament i tractament
d’aigua.

Mig

Els usos previstos fan preveure una pressió sobre els sistemes de sanejament, que es podran reduir amb la incorporació de
sistemes separatius d’aigües pluvials i sistemes de reutilització de les mateixes. Caldrà preveure i valorar els sistemes de
sanejament de les aigües residuals que es puguin produir al sector.

Riscos naturals

Presència de zones de
risc d’incendi alt o molt
alt

Increment del risc d’incendi a partir dels usos previstos.

Mig

Riscos
tecnològics

Risc contaminació sòls

Usos i activitats previstes

Baix

Cicle de l’aigua

Ambient
atmosfèric

Qualitat de l’aire

Impacte derivat dels usos previstos al sector

Mig

Caldrà analitzar la relació entre els usos previstos i el risc d’incendi en la zona per tal d’identificar les possibles activitats de risc i
adoptar les mesures necessàries per a la seva minimització.

En general, no es preveu que els usos previstos tinguin un nivell d’impacte important sobre la qualitat del sòl, més enllà dels
possibles vessaments associats al trànsit i presència de vehicles que caldrà prevenir.
El desenvolupament de la proposta pot suposar la implantació d’usos amb incidència sobre la qualitat atmosfèrica de l’entorn,
en funció de les taller activitats econòmiques que s’estableixin a l’àmbit, que no es pot valorar al nivell de definició de la
modificació puntual del POUM, si bé caldrà preveure mesures de protecció ambiental en els instruments de planejament que
desenvolupin la proposta d’ordenació.
En fase d’obres caldrà prendre les mesures necessàries per a evitar l’emissió de material particulat.
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL

IMPACTES POTENCIALS

NIVELL DE
RELLEVÀNCIA
Mig

El desenvolupament de la proposta suposarà un increment notable de la mobilitat en l’àmbit, els seu impacte haurà de ser
avaluar en el planejament que desenvolupi la MP.

Augment de l’impacte acústic derivat dels usos previstos al sector

Mig

El desenvolupament de la proposta pot suposar la implantació d’usos amb incidència sobre la qualitat acústica de l’entorn, en
funció de les activitats industrials que s’estableixin a l’àmbit, que l’estudi acústic realitzat en el marc de la MPPOUM conclou que
no es pot valorar al nivell de definició de la MPPOUM, si bé caldrà preveure mesures de protecció ambiental en els instruments
que desenvolupin la proposta d’ordenació.
Es preveu que durant les obres d’urbanització i edificació es produirà un augment dels nivells sonors que a l’estudi acústic
realitzat en el marc de la MPPOUM s’avalua com a moderat.
Per altra banda, en relació a l’impacte acústic de l’autopista C-32 sobre els usos que s’implantin al sector, es recomana incorporar
mesures de protecció enfront el soroll a les activitats econòmiques que s’implantin a la parcel·la més propera a l’autopista, , tals
com mesures de construcció o reordenació susceptibles de protegir l'edifici contra el soroll, la disposició, si escau, de les
dependències d'ús sensible al soroll a la part de l'edifici oposada al soroll i/o la insonorització dels elements de construcció.

Augment de l’impacte acústic derivat de la nova mobilitat

Mig

El desenvolupament de la proposta suposarà un increment notable de la mobilitat en l’àmbit, els seu impacte haurà de ser
avaluar en el planejament que desenvolupi la MP.

Impacte derivat dels nous usos previstos

Baix

El fet de plantejar el creixement en continuïtat amb la trama urbana existent fa preveure un impacte lleu derivat de la
contaminació lluminosa. Tot i això, donat que confronta amb sòl no urbanitzable de protecció alta, serà necessari incloure
mesures de prevenció de la contaminació lluminosa tals com les que es proposen en el present document.

Impacte sobre la qualitat de l’aire derivat de la mobilitat generada

Contaminació acústica

Zones sensibles de
contaminació lluminosa

Paisatge i
patrimoni

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ

Elements paisatgístics
rellevants

Impacte paisatgístic de les noves edificacions i usos previstos

Mig

El desenvolupament del sector comportarà l’extensió de la tipologia de paisatge antròpica de les urbanitzacions de l’entorn,
reduint la franja de pinedes de transició entre l’espai urbà i el paisatge agroforestal, amb un impacte important des del punt de
vista paisatgístic. Tanmateix, a la vegada suposarà la oportunitat de millorar la qualitat estètica dels accessos i perifèria
d’aquesta zona residencial, en l’adaptació dels elements que integren la urbanització a la forma del territori, i en la preservació
dels valors paisatgístics d’aquest espai de transició entre la ciutat consolidada i els camps de conreu situats en el seu límit
oriental.

Eixos de connectivitat
social

Alteració o fragmentació dels eixos de connectivitat social existents.

Baix

No es preveuen alteracions significatives dels eixos de connectivitat social identificats.

Necessitat de moviments de terres

Baix

Les actuacions previstes poden suposar la necessitat d’adequacions topogràfiques que puguin implicar moviments de terres, si
bé donada la morfologia planera de l’àmbit no es preveu que siguin significatives.

Residus de la construcció

Mig

Caldrà avaluar els procediments de gestió dels residus de construcció que es puguin generar en fase d’obres. Es preveuen
mesures i determinacions per tal de fer una correcta gestió d’aquests residus.

Augment en la generació de residus

Mig

Els usos i activitats previstos fan preveure un augment en la generació de residus, fet pel qual s’inclouen criteris en edificació i
urbanització per fer una correcta gestió dels residus. S’haurà de valorar si aquest augment en la generació de residus pot tenir
un impacte important sobre els sistemes de recollida i gestió.

Mig

Els usos i activitats previstos (comercials activitats econòmiques, residencials i d’equipaments) tindran una afectació directa i
positiva en el medi socioeconòmic de l’entorn, contribuint a diversificar el teixit urbà, augmentant l’atractiu i qualitat urbana del
municipi i augmentant l’oferta de llocs de treball.

Residus i materials

Efectes sobre la població dels municipis i l’entorn pròxim
Medi Socioeconòmic

Efectes sobre l’economia dels municipis, l’entorn pròxim i la
comarca
Efectes sobre el mercat de treball dels municipis, l’entorn pròxim i
la comarca on està ubicada
Incompatibilitats o incoherències amb el planejament vigent

Inexistent

Planejament territorial i urbanístic

Incompatibilitats o incoherències amb prescripcions establertes en
altres instruments d’ordenació

Inexistent

Energia i canvi
climàtic

Augment dels consums energètics associats a la mobilitat
generada

Mig

Eficiència energètica en
edificis i urbanització

La proposta de modificació puntual del POUM és coherent amb les figures de planejament existents a l’àmbit i, per tant, no hi
ha incompatibilitats amb aquests.
El desenvolupament de la proposta suposarà un increment notable de la mobilitat i del consum energètic associat a aquesta
que, el planejament que la desenvolupi haurà de realitzar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada per tal d’avaluar el seu
impacte.

41

ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL

NIVELL DE
RELLEVÀNCIA

IMPACTES POTENCIALS
Augment del consum energètic dels usos previstos

Augment de la possibilitat i
intensitat de les onades de
calor

Efectes derivats del
canvi climàtic

Augment dels períodes de
sequera

- Afectacions en la salut de les
persones

-Alteracions en les règims de
subministrament d’aigua
-Estrès hídric de la vegetació

-Augment del risc de fenòmens
torrencials
-Alteració dels règims
d’escorrentia
-Danys per caiguda d’arbrat o
infraestructures
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Els usos i activitats previstos a l’àmbit suposaran un augment del consum energètic. En el present document es preveuen
actuacions per tal d’assegurar la integració de criteris d’eficiència energètica en l’edificació.
L’impacte sobre el canvi climàtic s’associa a molts dels impactes ja descrits i, en la mesura del possible, cal tenir en compte
l’objectiu de minimitzar la seva afectació i preveure estratègies d’adaptació a aquells efectes actualment ja previsibles.

-Augment de demandes puntes
d’energia

-Augment del risc d’incendi

Possibilitat d’increment i/o
freqüència de fenòmens
tempestuosos de pluja i vent

Mig

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ

Baix

Tenint en compte les característiques de l’ordenació i els principals riscos derivats del canvi climàtic en aquest àmbit, es
considera que caldrà parar especial atenció a l’increment del risc d’incendi, tant pels usos previstos, com per les projeccions
climàtiques que indiquen un augment en les condicions favorables a l’activació d’incendis. Es preveuen mesures i determinacions
per tal de preveure les franges de protecció i les mesures necessàries per tal de minimitzar el risc d’incendi.
En la definició de les xarxes d’energia elèctrica caldrà prendre en consideració les puntes en la demanda i els canvis anuals en
els patrons de la mateixa, així com incorporar mesures d’eficiència energètica en la urbanització i l’edificació.
Caldrà tenir en compte les afectacions de la previsible major freqüència i intensitat dels fenòmens tempestuosos sobre els règims
d’escorrentia, fet pel qual en el disseny de les xarxes de drenatge del sector s’haurà de preveure el seu dimensionat adequat a
l’increment d’aquests efectes.
Així mateix, caldrà analitzar l’augment de la demanda de recursos hídrics, tant pels usos previstos, com tenint en compte les
projeccions climàtiques que indiquen una disminució de la disponibilitat d’aigua, així com l’augment de demandes puntes
d’energia en episodis d’onades de calor.
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7.2 SÍNTESI DELS EFECTES AMBIENTALS DERIVATS DEL DESENVOLUPAMENT
DEL PLA

•

Alteració o fragmentació dels eixos de connectivitat social existents.

•

Efectes derivats del canvi climàtic.

Un cop identificats en la matriu de l’apartat anterior, els principals impactes potencials associats al
desenvolupament de la MPPOUM són els següents, agrupats segons el seu grau de rellevància:
Impactes potencials amb grau de rellevància alta:
• No se n’identifiquen.
Impactes potencials amb grau de rellevància mig:
•

Impermeabilització de sòls.

•

Afectació sobre l’hàbitat HIC i les seves espècies.

•

Afectació a espècies de flora protegida.

•

Augment de les necessitats d’abastament i pressió sobre els sistemes existents.

•

Augment de la pressió sobre sistemes de sanejament i tractament d’aigua.

•

Increment del risc d’incendi a partir dels usos previstos.

•

Impacte sobre la qualitat de l’aire derivat dels usos previstos al sector.

•

Impacte sobre la qualitat de l’aire derivat de la mobilitat generada.

•

Augment de l’impacte acústic derivat dels usos previstos al sector.

•

Augment de l’impacte acústic derivat de la nova mobilitat.

•

Impacte paisatgístic de les noves edificacions i usos previstos.

•

Generació de residus de la construcció.

•

Augment en la generació de residus dels usos previstos.

•

Efectes, de tipus positiu, sobre el medi socioeconòmic.

•

Augment dels consums energètics associats a la mobilitat generada.

•

Augment del consum energètic dels usos previstos.

Impactes potencials amb grau de rellevància baix:
•

Alteració de topografia i moviments de terres.

•

Pèrdua de sòls productius.

•

Alteració del règim d’escorrentia.

•

Problemàtiques associades a episodis de contaminació d’aigües superficials.

•

Afectació a l’estat quantitatiu i qualitatiu de les masses d’aigua subterrànies.

•

Episodis de contaminació de sòls en fase d’obres.

•

Risc de contaminació dels sòls dels usos i activitats previstes.

•

Impacte derivat dels nous usos previstos envers la contaminació lluminosa.
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8

MESURES AMBIENTALS PREVISTES

Un cop identificats els principals impactes ambientals potencials associats al desenvolupament de la MPPOUM i
els efectes sobre el medi ambient de l’àmbit en que es localitza, es relacionen a continuació les mesures de
protecció ambiental que s’inclouen a la proposta modificació puntual de POUM i aquelles que es proposa integrar
en el desenvolupament de la mateixa per garantir la seva adequació ambiental.

8.1 MESURES D’ADEQUACIÓ AMBIENTAL DE LA PROPOSTA DE MPPOUM
Tot seguit, es resumeixen aquelles mesures i actuacions que ja inclou la proposta de MPPOUM i que es relacionen
amb la protecció dels valors ambientals i paisatgístics de l’actuació.
Mesures d’integració paisatgística:
•

•

Com ja s’ha descrit anteriorment, els criteris generals de l’ordenació proposada deriven de la posició del
sector en la transició entre el teixit urbà i l’espai natural. En aquest sentit, la proposta d’ordenació s’integra
paisatgísticament al seu entorn, inserint les noves edificacions en coherència i continuïtat amb el teixit urbà
de l’entorn, adaptant els elements que integren la urbanització a la forma i topografia del territori, i
preservant els valors paisatgístics d’aquest espai de transició entre la ciutat consolidada i el paisatge
agroforestal.
Així mateix, la nova vialitat és compatible amb una urbanització respectuosa amb la topografia natural del
terreny ja que no comporta desmunts ni replens de terres significatius.

8.2 MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL PROPOSADES
A banda de les mesures que s’han descrit i que han estat incorporades a la proposta de modificació puntual del
POUM, es proposen les següents mesures de protecció ambiental a integrar a la normativa del mateix o en els
instruments de planejament que desenvolupin la proposta (relacionades amb els principals impactes potencials
identificats).
IMPACTES
POTENCIALS

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL

NIVELL DE RELLEVÀNCIA MIG
Impermeabilització
de sòls

Afectació sobre
l’hàbitat HIC i les
seves espècies

•

En les zones pavimentades exteriors no destinades a trànsit rodat s’ha de
facilitar l’escolament superficial de l’aigua de pluja a partir de la utilització de
paviments porosos i l’habilitació de franges d’infiltració.

•

Les zones destinades a espais verds, es prioritzarà al màxim mantenir el seu
caràcter natural. I també preveure un pla de gestió i manteniment d’aquest
espai verd, en el qual es recomana aplicar mesures de gestió forestal per tal
de millorar la massa forestal i disminuir-ne el risc d’incendi.

•

Les espècies emprades en l’enjardinament s’adequaran a les característiques
climàtiques, edafològiques i topogràfiques de l’àmbit d’actuació, presentant
baixes necessitats hídriques i simplicitat de manteniment.

•
En relació amb el sistema d’espais lliures i la connectivitat:
•

La proposta d’espais lliures segueix els criteris establerts al POUM pel que fa a la seva ubicació i
característiques:
o

o

•

Pel que fa a la qualificació C3 amb un espai de jardí urbà de grans dimensions a la zona de
transició amb el sòl no urbanitzable a l’extrem sud-est en el qual s’estableix el criteri de
preservar al màxim la vegetació existent, per tal de mantenir les característiques de l’hàbitat
forestal de forma compatible amb la seva utilització i gaudi per part de la població.
Pel que fa a la qualificació C4 la franja lineal d’espai verd que es situa vorejant la zona d’activitats
econòmiques tindrà una doble funció. Per una banda, actuarà com a coixí verd de separació
entre les zones residencials existent i l’HPO i les d’activitats, per tal de mitigar els efectes
negatius que la seva proximitat podria generar. Per altra banda, millorarà la connectivitat social
de la zona per a vianants, actuant com a passeig arbrat.

En general, els espais lliures del sector tenen beneficis ambientals i socials, millorant la qualitat atmosfèrica
i acústica, reduint l’afectació del canvi climàtic tot moderant les condicions microclimàtiques i contribuint
a mitigar-ne els seus efectes mitjançant l’absorció de carboni per part de la vegetació.

En relació amb la protecció enfront el risc d’incendi:
•
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Mitjançant la MPPOUM es millorarà la transició entre el sòl residencial i les masses forestals, millorant les
condicions de protecció enfront incendis a les urbanitzacions existents.

Afectació a espècies
de flora protegida
(margalló).

Augment de les
necessitats
d’abastament i
pressió sobre els
sistemes existents
Augment de la
pressió sobre
sistemes de
sanejament i
tractament d’aigua

•

S’haurà de garantir la protecció i conservació dels individus de margalló
(Chamaerops humilis) presents a l’àmbit, definint mesures per a la seva
integració en la ordenació de detall que desenvolupi la MP o proposant
mesures per a la seva revegetació o enjardinament en el cas que sigui
necessari,

•

Qualsevol actuació que impliqui la seva tallada o desarrelament haurà de
comptar amb l’autorització prèvia de l’autoritat competent, segons l’establert
a l’Ordre de 5 de novembre de 1984.

•

Es preveuran sistemes d’estalvi d’aigües en les noves edificacions dels usos
que preveu la MPPOUM.

•

Prioritzar la triple xarxa de recollida d’aigües, és a dir, una xarxa per l’aigua
pluvial de les teulades, una altra per les vies rodades (amb separador
d’hidrocarburs) i una tercera per a les aigües residuals.

•

Preveure elements per a la recollida de l’aigua de pluja dins del propi sector
per tal d’emprar-la en el reg de les zones verdes, seguint els criteris establerts
pel POUM, que preveu la seva creació a la zona verda del carrer Aigua Blava
amb l’avinguda Rectoret.

•

En cas que sigui necessari un nou punt d’abocament, caldrà sol·licitar la
corresponent autorització a l’Agència Catalana de l’Aigua.
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IMPACTES
POTENCIALS
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•

Increment del risc
d’incendi a partir dels
usos previstos.

Impacte sobre la
qualitat de l’aire
derivat dels usos
previstos al sector

Impacte sobre la
qualitat de l’aire
derivat de la mobilitat
generada

Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.

Caldrà atendre a les determinacions que estableix el Decret 123/2005, de 14
de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

•

Es prioritzarà el soterrament de les línies elèctriques existents i de nova
implantació.

•

La implantació de mesures d’eficiència energètica i de foment de la mobilitat
sostenible contribuiran a mitigar aquest efecte.

•

Totes les activitats que generin emissions a l’atmosfera pels processos
industrials que desenvolupin, han d’incloure, per a l’obtenció de l’autorització
o llicència de l’activitat (d’acord amb la Llei 20/2009 de prevenció i control
ambiental de les activitats, i llurs modificacions), un estudi que ha de recollir,
entre d’altres, la previsió del tipus i volum de gasos i partícules en suspensió
que es preveu generar amb l’activitat i, també, les mesures correctores que
s’apliquen per a minimitzar la seva generació i per complir la legislació vigent
en matèria de contaminació atmosfèrica.
Totes les superfícies destinades al trànsit rodat s’han de pavimentar o
compactar per tal de minimitzar les possibles emissions de pols.

Augment de l’impacte
acústic derivat de la
nova mobilitat

• Caldrà garantir el compliment dels objectius de qualitat acústica establerts al
Mapa de capacitat acústica de Cunit per a les zones de sensibilitat acústica
moderada a l’àmbit de la MPPPOUM, així com els objectius de qualitat acústica
establerts per a les zones de sensibilitat acústica alta (receptors acústics
sensibles) a les zones urbanes en contacte amb el mateix.
Augment de l’impacte
acústic derivat dels
usos previstos al
sector

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL

En el projecte d’urbanització que desenvolupi la MPPOUM, es vetllarà pel
correcte disseny i execució de les franges de protecció. En aquest sentit,
caldrà incorporar una franja de protecció de 25m que separi la zona edificada
de la forestal, que caldrà mantenir lliure de vegetació, així com un vial
perimetral de 5 m, complint els requeriments del codi tècnic d’edificació (CTE
SI-5).

•

•

IMPACTES
POTENCIALS

• El planejament que desenvolupi la MPPOUM ha de tenir en compte la zona de
soroll de la C-32 delimitada pel titular de la infraestructura, i les seves
limitacions per a determinats usos del sòl, activitats, instal·lacions,
construccions o edificacions.
• Sempre que una activitat sigui la causant de l’alteració de la qualitat acústica
fora dels límits de la seva parcel·la, haurà de prendre les mesures escaients per
minimitzar les seves emissions sonores (aïllament en les edificacions on es
desenvolupa l’activitat, apantallaments acústics en l’espai lliure privat de la
parcel·la, etc.), amb la finalitat de mantenir els objectius de qualitat acústica
establerts per la legislació. En aquest sentit, per obtenir la llicència d’activitats,
s’ha de presentar un estudi d’impacte acústic amb el contingut que estableix
l’annex 10 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el

•

Es recomana prendre mesures de protecció enfront el soroll a les activitats
econòmiques que s’implantin a la parcel·la més propera a l’autopista C-32,
on de forma indicativa es preveu la instal·lació d’un hotel, tals com mesures
de construcció o reordenació susceptibles de protegir l'edifici contra el
soroll, la disposició, si escau, de les dependències d'ús sensible al soroll a la
part de l'edifici oposada al soroll i/o la insonorització dels elements de
construcció.

•

Instar a l’Ajuntament per a què revisi el Mapa de capacitat acústica per tal
d’incorporar el nou sector de desenvolupament i definir els objectius de
qualitat acústica a tenir en compte segons els nous usos.

•

Abans que s’atorguin els permisos i les llicències corresponents,
l’Ajuntament ha de comprovar que el projecte bàsic recull els objectius de
qualitat acústica exigibles i preveu les mesures necessàries per al seu
compliment, i també que aquestes mesures i objectius es fan efectius tant
en el projecte d’execució com en les fases d’ordenació i de disseny. Si el
projecte bàsic d’una nova construcció no ho compleix el procediment
administratiu d’atorgament resta en suspens fins que se n’acrediti el seu
compliment o previsió.

•

Es prendran mesures de reestructuració del trànsit per tal d’aconseguir una
reducció de la velocitat de circulació, millorant la senyalització, establint
zones de prioritat invertida, reduint el nombre de carrils de circulació, etc.

•

Els nous vials incorporaran paviment sonorreductor per tal de minimitzar
l’impacte acústic derivat de la circulació de vehicles. Els vials interiors tindran
un tractament de via pacificada.

•

Impacte paisatgístic
de les noves
edificacions i usos
previstos

•

Per a l’enjardinament de la zona d’espais lliures es considera rellevant
incorporar mesures de control climàtic passiu. En aquest sentit, es proposa
seleccionar espècies atenent a la seva capacitat de regulació climàtica i
compaginar aquest criteri amb el consum hídric de l’espècie. En concret,
caldrà optar per espècies amb alta evapotranspiració i capacitat d’ombreig
per tal d’afavorir un refredament del microclima.

•

El projecte d’urbanització ha de contemplar el decapatge i preservació de la
terra vegetal per ser utilitzada posteriorment a les àrees a enjardinar o
restaurar.

•

Per tal de garantir un desenvolupament arbori correcte i un baix
manteniment, les actuacions d’incorporació de vegetació en els vials aniran
precedides d’una preparació del subsòl que permeti garantir un volum
suficient de terra per al desenvolupament de les arrels dels arbres i una
separació adequada amb els edificis i amb els altres arbres, així com els
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Impacte derivat de la
generació de residus
de la construcció

Augment en la
generació de residus

Augment dels
consums energètics
associats a la
mobilitat generada
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passos d’instal·lacions soterrades i eviti els efectes perjudicials mutus a què
poden donar lloc.

•

Considerar que si es preveuen edificis amb rentavaixelles, aquests hauran de
disposar d’una presa d’aigua calenta i d’una de freda.

•

Preveure un pla de gestió i manteniment de l’espai verd previst.

•

•

Mantenir un criteri unitari en l’ús d’elements d’urbanització dels vials per
proporcionar una imatge coherent al conjunt, mitjançant l’elecció d’una
gamma de materials, l’adopció d’un mobiliari urbà comú i l’establiment d’una
continuïtat en les espècies i formes vegetals.

Els aparells d’il·luminació artificial d'espais privats comuns que disposen
d'il·luminació natural han de disposar de sensors de llum i reactàncies
capaces d’adaptar la intensitat lluminosa en funció de la de la llum natural.

•

Seguint el Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la
Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de
2012, relativa a l'eficiència energètica, en el referent a auditories
energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i
promoció de l’eficiència del subministrament d’energia, els projectes
executius hauran de contemplar els sistemes tècnics pertinents perquè els
usuaris i propietaris disposin de les dades dels consums energètics elèctrics,
tèrmics i d’aigua instantanis i acumulats. A tal efecte, caldrà preveure
comptadors d’energia elèctrica i tèrmica i el sistema de comunicació de dades
i la generació d’indicadors, al menys, en relació a la temperatura interior i
exterior; així com de possible generació d’energia.

•

Valorar la possibilitat d’integrar infraestructures energètiques dins el conjunt,
especialment panells solars en les cobertes de les noves edificacions.

•

Reduir el consum energètic de l’enllumenat amb l’ús de làmpades amb un
bon rendiment lumínic.

•

Vetllar per l’elecció de colors poc dissonants amb l’entorn, tenint en compte
la seva condició de façana urbana i la proximitat del nucli urbà. En aquest
sentit, es recomana evitar les superfícies brillants o blanques i optar per
acabats amb menys d’un 80% de lluentor. Es desaconsellen també els acabats
foscos que acumulen més radiació solar, es deterioren més ràpidament i
destaquen excessivament.

•

Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de
minimitzar els impactes associats a la generació de residus de la construcció.

•

S’habilitaran espais per a la recollida selectiva dels residus, en les edificacions
previstes o bé en l’espai públic, per tal de realitzar la seva correcta separació
en origen i adequant-se als sistemes de recollida existents al municipi.

•

En cas que no es puguin gestionar els residus a partir dels sistemes
municipals, o la gestió d’aquells residus que per les seves característiques ho
requereixin, serà necessari realitzar la gestió mitjançant transportistes i
gestors autoritzats.

•

La implantació de foment de la mobilitat sostenible contribuiran a mitigar
aquest efecte.

•

Donar compliment a la Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig de 2010, relativa
a l’eficiència energètica dels edificis - la qual determina que l’any 2021 tots
els edificis de nova construcció siguin de consum gairebé nul d’energia i de
baixes emissions de CO2.

•
Augment del consum
energètic dels usos
previstos
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D’acord amb l’article 8 del Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció de
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, 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 citat Decret.

•

Preveure proteccions solars exteriors, fixes o mòbils, en obertures envidrades
per evitar la insolació estival, permetent la hivernal i l’entrada de llum
natural.

•

Afavorir l’entrada de llum natural a l’edificació mitjançant sistemes per a tal
efecte (claraboies, conduccions de llum natural, etc.). El seu disseny haurà
d’evitar l’entrada de calor.

NIVELL DE RELLEVÀNCIA BAIX

Alteració de
topografia i
moviments de terres

•

Els projectes relatius a llicències urbanístiques d’excavació i/o construcció han
de contenir una avaluació dels volums i les característiques dels residus i
terres originats pels treballs, les operacions de destriament i de recollida
selectiva projectades per als diversos tipus de residus generats i les
instal·lacions de reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran en cas que
no s’utilitzin o reciclin en la mateixa obra.

•

Els projectes d’edificació han de contemplar el decapatge i preservació de la
terra vegetal per ser utilitzada posteriorment a les àrees a enjardinar o
restaurar.

•

En cap cas resulta admissible l'aportació, com a materials de rebliment, de
runes d'enderroc i residus de la construcció, els quals tenen la categoria de
residus i, per tant, s'han de gestionar sempre en instal·lacions autoritzades
per l’Agència de Residus de Catalunya.

•

Es recomana evitar la utilització de materials amb forts impactes ambientals
de fabricació i d’aquells potencialment perillosos per a la salut. Seguint
aquestes consideracions, caldrà utilitzar pintures, vernissos i olis naturals que
no continguin dissolvents; fustes amb certificat d’origen que no provinguin de
boscos tropicals; elements naturals com el suro, el cautxú, el guix o les
ceràmiques; i en general materials valoritzables que puguin recuperar-se,
reutilitzar-se o reciclar-se fàcilment.
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•

Alteració del règim
d’escorrentia

Problemàtiques
associades a episodis
de contaminació
d’aigües superficials
Afectació a l’estat
quantitatiu i
qualitatiu de les
masses d’aigua
subterrànies

•

•

El projecte d’urbanització haurà d’incorporar els sistemes necessaris per a
evitar la contaminació de les lleres, els sòls i l’aqüífer en cas de vessament
accidental d’aigües contaminades o substàncies contaminants provinents de
la circulació de vehicles o de les activitats previstes.
Fomentar els paviments permeables a zones sense perill de contaminació
d’aigües subterrànies i per compensar la infiltració perduda com a
conseqüència de la pavimentació de la resta del sector.
Els projectes d’usos o activitats que concretin el desenvolupament de la
MPPOUM han de definir els elements d’enllumenat exterior que
s’implantaran, així com les seves característiques, per tal que l’administració
competent pugui avaluar la seva adequació i fer les consideracions que estimi
oportunes. La documentació i el contingut que s’ha de concretar és
l’especificat a l’Annex 1 del Decret 190/2015, de 25 d’agost.

•

Les instal·lacions d’enllumenat exterior han de complir, entre altres, amb les
condicions que consten a l’Annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost, pel
que fa a la tipologia de les làmpades i al percentatge màxim del flux
d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) dels llums, en funció de l’horari d’ús i
la zona de protecció.

•

El desenvolupament previst haurà d’integrar criteris de minimització del seu
impacte lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es
compleixen els valors d’il·luminació associats a la zona de protecció
moderada envers la contaminació lluminosa.

•

En les instal·lacions d’enllumenat confrontants amb la zona de protecció alta
envers la contaminació lluminosa (av. Roca Llaura i travessa dels Ibers) es
garantirà el compliment dels valors d’il·luminació associats a la zona de
protecció alta envers la contaminació lluminosa.

•

Planificar adequadament les necessitats d’il·luminació d’aquest àmbit per tal
de minimitzar els punts de llum instal·lats, els nivells d’il·luminació i controlar
la il·luminació intrusa.

•

Per a les instal·lacions d’enllumenat exterior, serà necessari:
-

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL
-

El projecte d’urbanització haurà d’analitzar amb detall l’afectació sobre el
règim d’escorrenties existent per tal de garantir la correcta circulació de les
aigües pluvials. En cas que s’intercepti algun drenatge natural caldrà
assegurar que se’n manté la seva capacitat de desguàs, procurant respectar al
màxim les seves condicions inicials.

•

Impacte lluminós
derivat dels nous usos
i activitats previstos

IMPACTES
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Evitar les necessitats d’il·luminació, limitant tota il·luminació innecessària
o injustificada des del punt de vista de seguretat.

•

Els nous usos hauran de tenir en compte els potencials fenòmens derivats del
canvi climàtic (augment de temperatures i episodis de calor, augment de
freqüència i intensitat de fenòmens torrencials o augment de períodes de
sequera) en relació amb la seva activitat per tal de dimensionar els sistemes
d’abastament d’aigua i energia necessaris pel seu funcionament.

•

En l’espai públic i en les zones de descans es preveuran elements,
preferentment vegetats, que aportin ombra en els mesos de calor més
intensa, tenint en compte que existeix una previsió d’augment i incidència de
les onades de calor. Caldrà preveure punts d’aigua.

•

La vegetació que es prevegi haurà de ser una vegetació adaptada als períodes
de sequera, tenint en compte que es preveu un augment de la seva
freqüència.

•

Els elements de mobiliari urbà i vegetació hauran de tenir en compte en la
seva col·locació el previsible augment de la freqüència i intensitat dels
fenòmens tempestuosos.

Efectes derivats del
canvi climàtic

Aplicar mecanismes automàtics d’accionament en l’enllumenat públic
(cèl·lules fotoelèctriques o rellotges astronòmics) i sistemes de regulació
del nivell lumínic (fluxors).
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9

AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA

OBJECTIU AMBIENTAL 2: MAXIMITZAR LA CONSERVACIÓ DELS HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI I
LES ESPÈCIES DE FLORA PROTEGIDA.
Grau de compliment:

Un cop analitzada la proposta de la MPPOUM juntament amb les mesures de tipus ambiental que incorpora o
que es proposen en aquest document, a continuació s’analitza el grau de compliment dels objectius ambientals
proposats. Aquesta anàlisi ens permetrà identificar elements que puguin requerir de mesures de protecció
ambiental complementàries.

RELLEVANT

9.1 ANÀLISI DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS

S’analitza de manera justificada si es dona o no compliment als objectius ambientals, i en cas afirmatiu si aquest
és total o parcial, seguint la simbologia de colors següent:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

El desenvolupament urbanístic del sector afectarà de forma inevitable la superfície forestal existent
a l’àmbit, formada per pinedes mediterrànies de pi blanc considerades hàbitat d’interès comunitari
no prioritari, si bé cal tenir en compte que aquestes pinedes no presenten un interès destacable.
La proposta d’ordenació preveu la màxima integració de l’hàbitat existent a la zona d’espais lliures de
l’àmbit.
Per altra banda, donada la presència d’exemplars de margalló (Chamaerops humilis) dins l’àmbit que
poden veure’s afectats per la proposta d’ordenació i donada la seva consideració com a espècie de
flora protegida, caldrà prendre mesures per evitar la seva afectació.

El pla compleix satisfactòriament amb l’objectiu ambiental.
El pla compleix parcialment amb l’objectiu ambiental. El grau de compliment de l’objectiu
ambiental milloraria amb la incorporació de les mesures suggerides.
No compleix amb l’objectiu ambiental.

OBJECTIU AMBIENTAL 1: CERCAR LA MÀXIMA ADEQUACIÓ I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE
L’ACTUACIÓ PREVISTA A LA MPPOUM
Satisfactori

Parcial

No es compleix

El desenvolupament del sector comportarà l’extensió de la tipologia de paisatge antròpica de les
urbanitzacions de l’entorn, reduint la franja de pinedes de transició entre l’espai urbà i el paisatge
agroforestal, amb un impacte important des del punt de vista paisatgístic.
Tanmateix, a la vegada suposarà la oportunitat de millorar la qualitat estètica dels accessos i perifèria
d’aquesta zona residencial. En aquest sentit, la proposta d’ordenació es basa fonamentalment en la
inserció de les noves edificacions en coherència i continuïtat amb el teixit urbà de l’entorn, en
l’adaptació dels elements que integren la urbanització a la forma del territori, i en la preservació dels
valors paisatgístics d’aquest espai de transició entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable del municipi.
Per tot l’anterior, si bé la proposta de la MPPOUM implica una transformació important de l’àmbit
des del punt de vista paisatgístic, mitjançant la mateixa s’ha aconseguit donar compliment a l’objectiu
ambiental de cercar la màxima adequació i integració paisatgística de l’actuació.

Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

Mitjançant la MMPOUM es millorarà la transició entre el sòl residencial i les masses forestals de molt
alt risc d’incendi forestal, millorant les condicions de protecció enfront incendis a les urbanitzacions
existents.

OBJECTIU AMBIENTAL 4: PRESERVAR EL CICLE DE L’AIGUA I PREVEURE MESURES PER A L’ESTALVI I
L’ÚS EFICIENT DE L’AIGUA
Grau de compliment:

SECUNDARI

PRIORITARI

Grau de compliment:

RELLEVANT

OBJECTIU AMBIENTAL 3: MINIMITZAR EL RISC D’INCENDI FORESTAL.

Satisfactori

Parcial

No es compleix

Donat que es preveu la connexió de l’àmbit a les xarxes d’abastament i sanejament existents, no es
preveu una afectació sobre les masses d’aigua subterrànies. Les afectacions a l’estat quantitatiu de
les aigües subterrànies van lligades a la pèrdua d’infiltració com a conseqüència de la pavimentació
del sector, per minimitzar la qual es prendran mesures en el tractament dels espais lliures.
Pel que fa a l’estat qualitatiu, la connexió al sistema de sanejament previst per l’àmbit descarta un
risc important de pèrdua de qualitat de les aigües subterrànies.
Amb la incorporació de les mesures proposades en el present Informe Ambiental per a l’estalvi i l’ús
eficient de l’aigua en la urbanització i edificació es considera que el grau de compliment d’aquest
objectiu és satisfactori.
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OBJECTIU AMBIENTAL 5: PREVENIR LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA.

SECUNDARI

Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

Per la seva localització propera a l’autopista C-32, caldrà prendre mesures de protecció enfront el
soroll a les activitats econòmiques que s’implantin a la parcel·la més propera a l’autopista.
Per altra banda, el desenvolupament de la proposta pot suposar la implantació d’usos amb incidència
sobre la qualitat acústica de l’entorn, en funció de les activitats econòmiques que s’estableixin a
l’àmbit, que no es pot valorar al nivell de definició de la MPPOUM, si bé caldrà preveure mesures de
protecció ambiental en els instruments de planejament que desenvolupin la proposta d’ordenació.
Pel que fa a la contaminació lluminosa, donada la ubicació de l’àmbit, en un entorn de protecció
moderada en continuïtat amb la trama urbana existent, i amb la incorporació de les mesures
proposades en el present Informe Ambiental pel fet de confrontar amb sòl no urbanitzable de
protecció alta, es considera que el grau de compliment d’aquest objectiu és satisfactori.

9.2 CONCLUSIONS
D’acord amb l’avaluació realitzada en els apartats anteriors, tenint en compte les determinacions del pla i les
mesures de protecció ambiental que incorpora, així com la congruència general de la proposta amb els objectius
ambientals plantejats, es conclou que la proposta de modificació puntual de la fitxa delSUD 5 Miramar del POUM
de Cunit és compatible des del punt de vista ambiental.
En resum, i des del punt de vista ambiental, si bé la proposta de MMPOUM suposa una important transformació
d’un àmbit forestal de transició, la seva situació en continuïtat amb la trama urbana consolidada, l’absència de
cursos fluvials, àrees d’especial interès faunístic, zones de connectivitat ecològica i la no afectació a espais
naturals protegits o a espais de rellevància ambiental permet la seva compatibilització amb la preservació dels
elements ambientalment rellevants.
La proposta de modificació puntual ha tingut en compte de forma efectiva els principals requeriments ambientals
detectats a l’àmbit d’estudi, i amb la incorporació de les mesures de protecció ambiental proposades en el present
Informe Ambiental es considera que el seu desenvolupament és compatible des del punt de vista ambiental.

OBJECTIU AMBIENTAL 6: MAXIMITZAR L’EFICIÈNCIA DEL SECTOR PEL QUE FA AL CONSUM DE
RECURSOS, REDUIR-NE LA CONTRIBUCIÓ AL CANVI CLIMÀTIC I INCORPORAR MESURES PER
AFRONTAR-NE ELS EFECTES .

SECUNDARI

Grau de compliment:

Satisfactori

Parcial

No es compleix

Pel que fa al consum de recursos, és inherent a qualsevol desenvolupament urbanístic un increment
del consum de recursos, les emissions de gasos d’efecte hivernacle i de la generació de residus.
Tanmateix, amb la incorporació de les mesures proposades en el present Informe Ambiental per tal
d’assegurar la integració de criteris d’eficiència energètica en l’edificació i en la urbanització es
considera que el grau de compliment d’aquest objectiu és satisfactori.
Pel que fa a l’adaptació al canvi climàtic, tenint en compte la tipologia d’usos i les mesures de
protecció ambiental, es considera que els desenvolupaments urbanístics derivats de la MPPOUM
podran afrontar els efectes derivats del canvi climàtic.
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MESURES DE SEGUIMENT AMBIENTAL

El promotor del pla és el responsable de dur a terme el seguiment dels efectes sobre el medi ambient que
comporta la implantació del pla, amb la participació de l’òrgan ambiental. Aquest seguiment permetrà verificar
l’avaluació inicial dels impactes previstos així com, en cas d’aparèixer impactes ambientals no previstos, dissenyar
les mesures correctores adients.
En el cas que ens ocupa, seran els projectes derivats i les fases d’execució dels projectes constructius i de llicència
les que definiran el pla de seguiment concret a dur a terme que permeti avaluar l’aplicació i la incidència real de
les mesures proposades pel pla, i les que es concretin per cada fase, així com de la seva incidència en els elements
ambientals. En aquest sentit, caldrà garantir que els instruments de planejament derivat que es derivin d’aquesta
MPPOUM integren i donen concreció a les mesures de protecció ambiental que s’han fixat en la MPPOUM.
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