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1

INTRODUCCIÓ I OBJECTE

1.2 OBJECTIUS
Els objectius plantejats en el Pla Parcial Urbanístic del sector de Miramar són els següents:
x

1.1 INTRODUCCIÓ
ůWůĂWĂƌĐŝĂůhƌďĂŶşƐƚŝĐ^hϱDŝƌĂŵĂƌƐ͛ĞŵƉůĂĕĂĂůŵƵŶŝĐŝƉŝĚĞƵŶŝƚ͘ŶĂƋƵĞƐƚƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚƉƌĞǀĞƵƵƌďĂŶŝƚzar
2
un sector de 91.098m del sòl.
El terme municipal de Cunit està situat al sud de la comarca del Baix Penedès. Limita al sud amb el litoral
ŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶŝ͕ Ă ů͛ŽĞƐƚ Ăŵď ĂůĂĨĞůů͕ Ă ů͛ĞƐƚ Ăŵď Ğů ŵƵŶŝĐŝƉŝ ĚĞ ƵďĞůůĞƐ ;ĐŽŵĂƌĐĂ ĚĞů 'ĂƌƌĂĨͿ ŝ Ăů ŶŽƌĚ Ăŵď Ğů
municipi de Castellet i la Gornal (comĂƌĐĂĚĞů͛ůƚWĞŶĞĚğƐͿ;ǀĞŐĞƵůĂĨŝŐƵƌĂϭ͘ϭ͘Ϳ͘
Figura 1.1 Situació del municipi

x

ů ƚĞƌŵĞ ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ Ă ů͛ŝŐƵĂů ƋƵĞ ůĂ ƌĞƐƚĂ ĚĞ ŵƵŶŝĐŝƉŝƐ ĚĞů Ăŝǆ WĞŶĞĚğƐ͕ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚ ĚĞ ů͛ăŵďŝƚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ĚĞů
Camp de Tarragona, juntament amb les localitats de les comarques del Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Conca
de Barberà i Priorat.
El nucli urbă ĚĞ ƵŶŝƚ ĞƐ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂ Ăů ƐƵĚ͕ ĚĞůŝŵŝƚĂƚ ƉĞů ŵĂƌ ŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶŝ ŝ ů͛ĂƵƚŽƉŝƐƚĂ -32. Únicament les
urbanitzacions dels Jardins, els Rosers i Costa-ƵŶŝƚ ƐƵƉĞƌĞŶ ĂƋƵĞƐƚĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƋƵĞ ĂĐƚƵĂ Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
barrera geogràfica.
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ůƐĞĐƚŽƌŝŶĐůŽƵƵŶĞƐƉĂŝĚĞƉĂƌĐƵƌďăŝƵŶĂůƚƌĞĚ͛ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚƐ͕ŝƐƵƉŽƐĂůĂĨŝŶĂůŝƚǌĂĐŝſĚ͛ƵŶĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚǀŝĂ
de connexió nord - sud, si bé aquest eix actualment compta amb interrupcions en el traçat.

En relació a la mobilitat, el sector Miramar haurà de garantir com a mínim els aspectes següents:

x
x
x
x

Font: ICGC

ĞƐĞŶǀŽůƵƉĂƌƵŶĂăƌĞĂĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐĞĐŽŶžŵŝƋƵĞƐŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĚĞůĞƐĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůƐĚĞůƐƵĚ͘

Garantir la connexió en les diferents xarxes de transport (vianants, bicicletes, vehicle privat, transport públic) del sector
en relació a la resta del nucli urbà.
Incrementar i millorar la xarxa de recorreguts per a vianants i també per a bicicletes.
8±8¼±®8OOc´88É8±É8Yb¼±8´±¼O¢bO¼ÁbÉ´¼b¼¼8¼bOFb±¼Á±8¼b±±¼±8ObO88O¼8¼Yb®nb±¼8Yb
transport col·lectiu).
(±bÇbÁ±bÁ8Y¼8O8Y®88±O8b¼n±8Yb8Ç8ÂFO8b±8FOOb¼b´Çb|Ob´¡

Figura 2.2 Qualificacions urbanístiques segons el POUM de Cunit
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DESCRIPCIÓ DEL PLA PARCIAL

ů ƐĞĐƚŽƌ DŝƌĂŵĂƌ ƐĞ ƐŝƚƵĂ Ăů ŶŽƌĚ ĚĞů ŵƵŶŝĐŝƉŝ͕ ŵŽůƚ ƉƌŽƉĞƌ Ă ů͛ĂƵƚŽƉŝƐƚĂ -ϯϮ͘ >ŝŵŝƚĂ Ă ů͛ĞƐƚ Ăŵď ůĞƐ
urbanitzacions del Rectoret i Can Molas 2, i al sud amb la Baronia. La superfície del sector és de 91.098 m².
Figura 2.1 Situació del sector SUD5 de Cunit

Font: PPU Sector SUD5 de Cunit

Figura 2͘ϯWƌŽƉŽƐƚĂĚ͛ŽƌĚĞŶĂĐŝſĚĞůƐĞĐƚŽƌ^hϱDŝƌĂŵĂƌ

Font: PPU Sector SUD5 de Cunit

La mobilitat generada del Pla Parcial està vinculada als usos previstos. En aquest sentit cal fixar-se en els usos
del sòl que el Decret 344/2006 consideri generadors de desplaçaments. Concretament, el Pla Parcial de
DŝƌĂŵĂƌ ƉƌĞǀĞƵ Ğů ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ Ě͛ƵƐŽƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ ĞĐŽŶžŵŝƋƵĞƐ͕ ƷƐ ŚŽƚĞůĞƌ͕ ŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ͕ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚƐ ŝ
espais lliures. La distribució dels usos previstos al sector es caracteritza per una clara diferenciació dels usos
relacionats amb activitats de la resta. Les figures 2.2 i 2.3 mostren les qualificacions urbanístiques segons el
POUM de CunŝƚŝůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚ͛ŽƌĚĞŶĂĐŝſƉĞů sector SUD 4 Miramar

Font: PPU Sector SUD5 de Cunit
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>ĂƚĂƵůĂƐĞŐƺĞŶƚŵŽƐƚƌĂůĞƐƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐĚĞƐžůŝƐŽƐƚƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞƐĞŶů͛ăŵďŝƚ͘
Taula 2.1 ^ƵƉĞƌĨşĐŝĞĚĞƐžůŝƐŽƐƚƌĞĞŶů͛ăŵďŝƚĚĞůƐĞĐƚŽƌ^hϱDŝƌĂŵĂƌ

ÚS

SÒL

SOSTRE

NRE. HABITATGES

Residencial unifamiliar

14.245

6.278

42

Hab. Protecció oficial

3.917

2.691

25

Habitatges turístics

3.558

2.423

32

Residencia gent gran

3.246

3.932

Tallers

14.719

8.275

Hotel

4.966

4.428

-

488

Espais lliures ʹ Jardí Urbà

12.386

-

Altres espais lliures

5.093

-

Equipament (sanitari-assistencial)*

10.232

7.162

Vialitat

18.736

AE en planta Baixa

Total

91.098

35.677

C´®|8b´¼8¼Á8bYnO8F¼8¼YbÎV· /m c´8bnbO¼b´Yb®b´¼ÁYYbF¼8¼tbb±8Y8
2

2

Font: PPU Sector SUD5 de Cunit
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dZE^/ddh>E>͛D/d͛^dh/

3

A continuació es presenten les intensitats mitjanes diàries (IMD) de trànsit de les principals vies interurbanes al
seu pas per de Cunit.

3.1 XARXA VIÀRIA I FERROVIÀRIA SUPRAMUNICIPAL
Taula 3.1 IMD de les principals infraestructures viaries

Cunit es connecta a la xarxa viària supramunicipal per mitjà de les següents infraestructures viàries (vegeu la
figura 3.1):
x
x

VIA

>͛ĂƵƚŽƉŝƐƚĂ-32 o AutŽƉŝƐƚĂĚĞWĂƵĂƐĂůƐ͘ƐƚƌĂĐƚĂĚ͛ƵŶĂǀŝĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚƋƵĞƌĞĐŽƌƌĞƉĂƌĂůͼůĞůĂĂů
litoral mediterrani de Catalunya.
La carretera C-31 o Eix Costaner. És una via paral·lela a la línia de costa mediterrània a la C-32, essent
ů͛ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŐƌĂƚƵŢƚĂĂů͛ĂƵƚŽƉŝƐta.
Figura 3.1 WƌŝŶĐŝƉĂůƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞƵŶŝƚ

C-32

PK
10,000

TRAM
Calafell (Baix Penedès)
Límit comarcal Baix Penedès/Garraf ʹ enllaç
Cubelles
Límit comarcal Baix Penedès/Garraf ʹ enllaç
Vilanova

IMD

% VEH.
PESANTS

ANY
AFORAMENT

16.275

7,90

2015

16.276

7,90

2015

C-32

13,435

C-32

13,824

16.870

7,69

2015

C-31

140,96

Entre Calafell i Cunit

20.056

2,11

2016

C-31

148,319

Límit comarcal Baix Penedès/Garraf ʹ C-246a

17.967

2,07

2016

Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat.

 ďĂŶĚĂ Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ͕ ƚĂŵďĠ ĐĂů ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ ƐĞŐŽŶƐ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ Ě͛ĐĞƐĂ ;ďĞƌƚŝƐͿ͕ Ă ů͛ĂŶǇ ϮϬϬϴ
circulaven 20.272 vehicles/dia a la C-32 (en al punt ŽŶƐ͛ƵďŝĐĂĞůƉůĂƉĂƌĐŝĂůͿ͕ĚĞůƐƋƵĂůƐĞůϴ͕ϱϭйĞƌĞŶǀĞŚŝĐůĞƐ
pesants (valors molt similars als que presenta la taula 3.1).
Pel que fa a la distribució anual, els mesos de juliol i agost eren els que concentraven major volum de vehicles,
ƌĞŐŝƐƚƌĂŶƚƵŶĂŝŶƚĞŶƐŝƚĂƚŵŝƚũĂŶĂĂů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞůƐϮϲ͘ϬϬϬǀĞŚŝĐůĞƐͬĚŝĂ͕ĞŶƚƌĞƵŶϮϱŝƵŶϯϬйƐƵƉĞƌŝŽƌĂůĂŵŝƚũĂŶĂ
anual, presentant una estacionalitat associada a les puntes turístiques dels municipis de costa.
Quant a la variació setmanal, el dia amb un major volum de vehicles era el divendres, amb intensitats de trànsit
de fins a un 20% per sobre la mitjana de la resta de dies de la setmana.
En relació a la distribució horària del trànsit de la via a partir de la qual es pot detectar quines són les puntes
horàries de major concentració de vehicles. En aquest sentit cal destacar el període les 16.00 i les 21.00 hores,
destacant com a hora puŶƚĂĞŶƚƌĞůĞƐϭϴ͘ϬϬŝůĞƐϭϵ͗ϬϬ͛͘ĂůƚƌĂďĂŶĚĂ͕ĚƵƌĂŶƚƚŽƚĞůŵĂƚş;ϴ͘ϬϬʹ 14.00 hores) es
registra un important volum de trànsit però més dispers que a la tarda.

Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat.

ŶĂƋƵĞƐƚƐĞŶƚŝƚĞƐƉŽƚĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƋƵĞĞůƐƉĂƚƌŽŶƐĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſĞŶƚĞƌŵĞƐĚ͛ŚŽƌĂƌŝƐŝĚŝĞƐ de major circulació
ĂĐƚƵĂůƐƐĞƌĂŶƐŝŵŝůĂƌƐĂůƐĚĞůϮϬϬϴ͕ĚĞŐƵƚĂƋƵĞŶŽŚŝŚĂŚĂŐƵƚĐĂŶǀŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĞŶů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŽĐŝŽĞĐŽŶžŵŝĐĂ
de la zona que els hagin pogut fer canviar considerablement.

ŵďĚƵĞƐ ǀŝĞƐ ŐĂƌĂŶƚĞŝǆĞŶ ůĂ ĐŽŶŶĞǆŝſ ĚĞ ƵŶŝƚ Ăŵď ĞůƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůƐ ƉŽůƐ ĚĞ ŵŽďŝůŝƚĂƚ ĚĞ ů͛ĞŶƚŽƌŶ͕ ĚĞƐƚĂĐĂŶƚ Ğů
Vendrell i Vilanova i la Geltrú.
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Figura 3.2 Distribució horària del trànsit de la C-32
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Font: Acesa, 2009.

ŶƌĞůĂĐŝſĂůĂǆĂƌǆĂĨĞƌƌŽǀŝăƌŝĂ͕ĚŝŶƐĚĞůƚĞƌŵĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞƵŶŝƚĞƐĚŝƐƉŽƐĂĚ͛ƵŶƉƵŶƚĚĞƉĂƌĂĚĂĚĞůĂůínia R2
de Rodalies RENFE (Barcelona ʹ Vilanova ʹ Sant Vicenç de Calders). Actualment, el municipi compta amb 38
ĞǆƉĞĚŝĐŝŽŶƐĚŝăƌŝĞƐƉĞƌĂŶĂƌĂĂƌĐĞůŽŶĂŝϯϰĞǆƉĞĚŝĐŝŽŶƐĚŝăƌŝĞƐƉĞƌĂŶĂƌĂ^ĂŶƚsŝĐĞŶĕĚĞĂůĚĞƌƐ͕ĚĞƐĚ͛ŽŶĞƐ
pot accedir a altres serveis ferroviaris en direcció a Lleida, Tarragona, Valls i Reus.
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3.2 ENCAIX DEL SECTOR A LA XARXA VIÀRIA
ůƐĞĐƚŽƌDŝƌĂŵĂƌƐĞƐŝƚƵĂƉƌŽƉĞƌĂů͛ĂĐĐĠƐĚĞů͛ƵƚŽƉŝƐƚĂ-ϯϮĚĞ^ĞŐƵƌĚĞĂůĂĨĞůů͘ŝǆş͕ůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚ͛ŽƌĚĞŶĂĐŝſ
inclou una connexió directe entre el sector i aquest enllaç que evitaria el pas de bona part del trànsit rodat per
ů͛ŝŶƚĞƌŝor de la trama urbana existent, que té caràcter residencial.

Figura 3.3 Vialitat propera al sector

dĞŶŝŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞĂƋƵĞƐƚĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƵƌďĂŶĂ͕ů͛ĞŶĐĂŝǆĂĐƚƵĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌĚĞDŝƌĂŵĂƌĂŵďůĂǆĂƌǆĂǀŝăƌŝĂĚĞƵŶŝƚ
Ɛ͛ĞĨĞĐƚƵĂƉĞƌŵŝƚũăĚĞ͗
x

x

x

Travessera dels Ibers: Permet connectar la part nord del sector amb el Carrer dels Pirineus, que és un
dels principals eixos de distribució del trànsit rodat de la urbanització del Rectoret i Can Molas.

Avinguda del Rectoret: eix perpendicular al carrer Pirineus i Travessera dels Ibers que limita amb el
ƐĞĐƚŽƌƉĞƌů͛ŽĞƐƚ͘ĐƚƵĂůŵĞŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂƐĞĐĐŝſĚ͛ĂŵƉůĂĚĂƌĞĚƵŢĚĂƉƌžƉŝĂĚ͛ƵŶĞŝǆǀĞŢŶĂůƉĞƌžĂŵďĞů
desenvolupament del PPU es preveu ampliar-la.

AǀŝŶŐƵĚĂ ĚĞ ZŽĐĂ >ůĂƵƌĂ͗ ĂĐƚƵĂů ǀŝĂů Ě͛ĂĐĐĠƐ ǀĞŢŶĂů͕ Ăŵď ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ě͛ŽƌĚĞŶĂĐŝſ ĞƐ prolongarà i
convertiria amb un eix de connexió entre la C-32, la C-31 i el nucli de Cunit. Delimita el sector per la
ďĂŶĚĂ ŽĞƐƚ ŝ Ɛ͛ŝŶŝĐŝĂrà a la rotonda que es preveu construir en la seva cruïlla amb la travessera dels
/ďĞƌƐ͕ĚĞƐĚ͛ŽŶƐ͛ĂĐĐĞĚŝƌŝĂĂůĂ-32.

Tenint en compte aquesta situació, caldrà prioritzar que els principals vials de distribució del trànsit motoritzat
Ě͛ĂĐĐĠƐĂůƐĞĐƚŽƌĞƐĨĂĐŝƉĞƌů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂĚĞZŽĐĂ>ůĂƵƌĂ;ƉĞƌĐŽŶŶĞĐƚĂƌĂŵďĞůŶƵĐůŝ͕ůĂ-31 i la C-32) i la
travessera dels Ibers (per connectar i les urbanitzacions situades al nord). La resta de vials seran bàsicament
Ě͛ƷƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůĐŽŵĞŶů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĂƚ

Font: Pla Parcial de Miramar.
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3.3 INTENSITAT DE TRÀNSIT DELS VIALS ACTUALS I CAPACITAT DE LA XARXA
>ĂǀŝĂůŝƚĂƚĂĐƚƵĂůƋƵĞĞŶǀŽůƚĂů͛ăŵďŝƚĚĞůƉůĂƉĂƌĐŝĂůƌĞƐƉŽŶĂůƉĂƚƌſ
de vials que transiten en sectors residencials de baixa densitat. En
ĂƋƵĞƐƚ ƐĞŶƚŝƚ͕ ů͛ĂŶăůŝƐŝ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞŶƐŝƚĂƚ ĚĞ ƚƌăŶƐŝƚ ĚĞ ůĂ ǀŝĂůŝƚĂƚ
Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ĞŶƚŽƌŶ ƌĞƐƵůƚĂ ƉŽĐ ƌĞůůĞǀĂŶƚ͕ ũĂ ƋƵĞ ĞƐ ƚƌĂĐƚĂ ĚĞ ĐĂƌƌĞƌƐ
amb intensitats de trànsit molt baixes, i que en la seva totalitat
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĂů͛ĂĐĐĠƐĂů͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞ͘
dĞŶŝŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞĞůƐĨƵƚƵƌƐƵƐŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶĞůWWhĂů͛ĂŶǇϮϬϬϵĞƐ
ǀĂƌĞŶĨĞƌƌĞĐŽŵƉƚĞƐŵĂŶƵĂůƐĚĞƚƌăŶƐŝƚĂůĂƌŽƚŽŶĚĂĚ͛ĂĐĐĠƐĂůĂ32 (març de 2009). La Figura 3.4 mostra els diferents moviments
aforats a la rotonda.

Els resultats obtinguts en aquests aforaments es presenten a la taula següent:
Taula 3.2 ĨŽƌĂŵĞŶƚƐŵĂŶƵĂůƐƌĞĂůŝƚǌĂƚƐĂůĂƌŽƚŽŶĚĂĚ͛ĂĐĐĠƐĂůĂ-32 (temps de recompte: 60 minuts)
CAP A
C-32

AV. MARCA
HISPÀNICA - SEGUR
DE CALAFELL

AV. MARCA
HISPÀNICA URBANITZACIONS

AV. DE LA
TORRE DELS
ESCIPIONS

C-32

-

26

6

2

Av. Marca Hispànica Segur de Calafell

12

-

33

0

Av. Marca Hispànica
-Urbanitzacions

1

9

-

2

Av. de la Torre dels
Escipions

3

4

10

-

DES DE

Font:Lavola, 2009

Figura 3.4 Esquema dels moviments aforats en el treball de camp
Sortida 10 C-32
(Segur de Calafell ʹ Cunit)
Accés Urbanitzacions

C-32

Per tal Ě͛ĞǆƚƌĂƉŽůĂƌ ĂƋƵĞƐƚ ƌĞĐŽŵƉƚĞ͕ Ă ƵŶĂ ŝŶƚĞŶƐŝƚĂƚ ĚĞ ƚƌăŶƐŝƚ ĚŝăƌŝĂ͕ ĞƐ ƉŽĚĞŶ ƵƚŝůŝƚǌĂƌ ůĞƐ ĚĂĚĞƐ ĚĞ ůĂ
distribució horària de la IMD de la C-ϯϮ ĨĂĐŝůŝƚĂĚĂ ƉĞƌĂƵƚŽƉŝƐƚĞƐ͘ƉĂƌƚŝƌĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂƌĞĨĞƌğŶĐŝĂŚŽƌăƌŝĂ ĞƐƉŽƚ
determinar que de 13.00 a 14.00 hores (moment en que es van realitzar els aforament) es concentrava 5,83%
ĚĞů ƚƌăŶƐŝƚ ĚĞ ůĂ ǀŝĂ͘ ^ŝ Ɛ͛ĞǆƚƌĂƉŽůĞŶ ĂƋƵĞƐƚƐ ǀĂůŽƌƐ ƌĞĐŽŵƉƚĂƚƐ ŵĂŶƵĂůŵĞŶƚ ĞŶ ďĂƐĞ Ă ĂƋƵĞƐƚ ƉĞƌĐĞŶƚĂƚŐĞ͕
Ɛ͛ŽďƚĠ ƵŶĂ ĞƐƚŝŵĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞŶƐŝƚĂƚ ĚĞ ƚƌăŶƐŝƚ Ě͛ĂƋƵĞƐƚƐ ǀŝĂůƐ ƋƵĞ ŽƐĐŝůͼůĂ ĞŶƚƌĞ ϯϲ0 i poc més de 1.400
vehicles/dia, tal i com mostra la Taula 3.3. En aquesta mateixa taula, també mostra una estimació dels vehicles
ĞŶŚŽƌĂƉƵŶƚĂ;ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƚƵŶĨĂĐƚŽƌĚ͛ŚŽƌĂƉƵŶƚĂĚĞůϭϬйͿŝǀĞŚŝĐůĞƐͬŚŽƌĂƉƵŶƚĂƉĞƌĐĂƌƌŝůĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſ͘dŽƚŝ
ů͛ĂŶƚŝŐƵŝƚat de les dades, es considera que els nivells de saturació actuals serien similars deguts als pocs canvis
en les condicions socioeconòmiques de la zona.

Taula 3.3 ƐƚŝŵĂĐŝſĚĞůĂ/DĞŶĞůƐǀŝĂůƐŽŶƐ͛ŚĂĨĞƚƌĞĐŽŵƉƚĞƐŵĂŶƵĂůƐĚĞƚƌăŶƐŝƚ
Accés Segur de Calafell
(Av. de la Marca Hispànica)

Accés C-32

Sortida Av. de la
Torre dels Escipions

VIAL
Av. Marca Hispànica
(Segur de Calafell)
Av. Marca Hispànica
(Urbanitzacions)
Av. de la Torre dels
Escipions
Accés C-32

VEHICLES/
DIA

VEH./
HORA
PUNTA

10

GRAU DE
SATURACIÓ
(EN CATEGORIES)

1.441

144

72

A. Màxima fluïdesa

1.046

105

52

A. Màxima fluïdesa

360

36

18

A. Màxima fluïdesa

858

86

43

A. Màxima fluïdesa

Font: Lavola, 2008.
&ŽŶƚ͗>ĂǀŽůĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂĚĞů͛/'͘

VEH./
HORA PUNTACARRIL

dĞŶŝŶƚ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĂƋƵĞƐƚĞƐ ŝŶƚĞŶƐŝƚĂƚƐ͕ ŝ Ăŵď ů͛ŽďũĞĐƚŝƵ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ğů ŐƌĂƵ ĚĞ ƐĂƚƵƌĂĐŝſ ĚĞůƐ ǀŝĂůƐ͕ Ɛ͛ŚĂ
considerat que aquests vials tenen una capacitat màxima per carril de 1.000 vehicles/hora (opció conservadora),
tenint en compte els valors que mostƌĂůĂŐƌăĨŝĐĂƋƵĞƐ͛ĂĚũƵŶƚĂĂůĂƚĂƵůĂϯ͘ϰ͘

Taula 3.4 ůĂƐƐĞƐĚĞůŶŝǀĞůůĚĞƐĞƌǀĞŝĚ͛ƵŶĂǀŝĂŝƌĞůĂĐŝſĞŶƚƌĞǀĞůŽĐŝƚĂƚŝĐĂƉĂĐŝƚĂƚĚ͛ƵŶĂǀŝĂ;ƉĞƌĐĂƌƌŝůͿ

CATEGORIES

3.4 INFRAESTRUCTURES PREVISTES
Les princiƉĂůƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƉůĂŶŝĨŝĐĂĚĞƐĂůWůĂĚ͛ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝdƌĂŶƐƉŽƌƚƐĚĞĂƚĂůƵŶǇĂ;W/dͿϮϬϬϲ-2026
que afecten al municipi de Cunit i el seu entorn són les següents:
x

% FLUX ASSIGNAT / CAPACITAT

A) Màxima fluïdesa

0-20

B) Règim estable

20-40

C) Règim estable amb densitat important

40-60

D) Restricció de la capacitat

60-90

E) Règim inestable

90-99

F) Forçat i col·lapse

100

x

Condicionament i desdoblament de la carretera C-31 entre Calafell i Sitges. Aquesta actuació també
queda recollida en el Pla Territorial del Camp de Tarragona.

Línia Orbital ferroviària Vilanova ʹ Vilafranca ʹ Martorell ʹ Terrassa ʹ Sabadell ʹ Granollers ʹ Mataró.
Aquesta actuació té per objectiu unir les ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona amb
un servei ferroviari. Tot i no garantir la connexió directa de Cunit aquest servei pot afavorir
notablement la connexió amb els municipis de la segons corona des de Vilanova i la Geltrú.

Figura 3.5 Línia orbital ferroviària

&ŽŶƚ͗ŝƐƐĞŶǇĚ͛ĞůĞŵĞŶƚƐĚĞŵŽĚĞƌĂĐŝſĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſ͘DĂŶƵĂůϴ͘ŝƉƵƚĂĐŝſĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͘

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.

ƌĞƵĂŶƚůĂĐĂƉĂĐŝƚĂƚĚĞůƐǀŝĂůƐĂŵďůĞƐŝŶƚĞŶƐŝƚĂƚƐĚĞƚƌăŶƐŝƚƌĞŐŝƐƚƌĂĚĞƐ͕ĞƐǀĞƵƋƵĞƚŽƚƐĞůƐǀŝĂůƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚăŵďŝƚ
presenten un règim de funcionament de màxima ĨůƵŢĚĞƐĂ͘ŝǆş͕ŵĂůŐƌĂƚƋƵĞĞůƐŵĞƐŽƐĚ͛ĞƐƚŝƵĞůƚƌăŶƐŝƚƐŝŐƵŝƵŶ
ϯϬйƐƵƉĞƌŝŽƌĂůĂ/DŵŝƚũĂŶĂĞƐŵĂŶƚĠůĂĨůƵŢĚĞƐĂĚĞůĂǆĂƌǆĂ͘ƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĂƋƵĞƐƚƐŶŝǀĞůůƐĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĂƚƐſŶ
ƐŝŵŝůĂƌƐƚĂŵďĠĞŶů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĂƚ͘
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4

MOBILITAT GENERADA

4.1 MOBILITAT ACTUAL
WĞƌ ĂŶĂůŝƚǌĂƌ ůĂ ŵŽďŝůŝƚĂƚ ĂĐƚƵĂů ƉƌŽƉĞƌĂ Ă ů͛ăŵďŝƚ Ě͛ĞƐƚƵĚŝ Ɛ͛ŚĂ ƵƚŝůŝƚǌĂƚ ĞůƐ ƌĞƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ůĞƐ ĞŶƋƵĞƐƚĞƐ ĚĞ
mobilitat existents més recents.
͛ƵŶĂďĂŶĚĂ͕Ɛ͛ŚĂĂŶĂůŝƚǌĂƚů͛ŶƋƵĞƐƚĂĚĞDŽďŝůŝƚĂƚKďůŝŐĂĚĂ;DKͿŽŶĞƐƌĞĐƵůůůĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝƚǌĂĐŝſĚĞůĂŵŽďŝůŝtat
ƉĞƌ ƌĂŽŶƐ ĚĞ ŵŽďŝůŝƚĂƚ ŽďůŝŐĂĚĂ͕ ĠƐ Ă Ěŝƌ͕ ƉĞƌ ŵŽƚŝƵƐ ĚĞ ƚƌĞďĂůů ŝ ĞƐƚƵĚŝ͘ >͛DK ŵĠƐ ƌĞĐĞŶƚ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶ Ă ů͛ĂŶǇ
2011. Tanmateix, degut al canvi de metodologia en el cens de població i habitatge, algunes dades es presenten
a nivell local i altres a nivell comarcal
WĞƌĂůƚƌĞďĂŶĚĂ͕ů͛ŶƋƵĞƐƚĂĚĞDŽďŝůŝƚĂƚYƵŽƚŝĚŝĂŶĂ;DYͿĚĞůϮϬϬϲĚĞĨŝŶĞŝǆůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂŵŽďŝůŝƚĂƚ
ůĂďŽƌĂůŝƉĞƌƐŽŶĂů͘ůƐƌĞƐƵůƚĂƚƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂĞŶƋƵĞƐƚĂŶŽŵĠƐĞƐƉŽĚĞŶĐŽŶƐƵůƚĂƌĂĞƐĐĂůĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĞǀĞŐƵĞƌŝĂ͘

WĞůƋƵĞĨĂĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĞůƐĚĞƐƉůĂĕĂŵĞŶƚƐ͕ƐĞŐŽŶƐů͛ĞŶƋƵĞƐƚĂĚĞƐƚĂĐĂĚĞƐƚĂƋƵĞŶĞůƐŵƵŶŝĐŝƉŝƐĚĞ
Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Sant Boi de Llobregat per a ŵŽƚŝƵƐĚĞƚƌĞďĂůů͕ŝĂƌĐĞůŽŶĂŝů͛ƌďŽĕƉĞƌŵŽƚŝƵƐ
Ě͛ĞƐƚƵĚŝ͘ ŝǆş͕ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŵƵŶŝĐŝƉŝ ĐĂƉ Ă ŽŶ ĞƐ ĚĞƐƉůĂĐĞŶ ĞůƐ ƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐ ĚĞ ƵŶŝƚ ĠƐ ůĂ ĐŝƵƚĂƚ ĚĞ ĂƌĐĞůŽŶĂ͕
concentrant gairebé el 33% del total de desplaçaments laborals generats pel municipi, seguit per Vilanova i la
Geltrú amb gairebé el 8%. Els principals focus atractors de mobilitat per treball de Cunit es concentren a
ů͛ĞŶƚŽƌŶƉƌŽƉĞƌĂůŵƵŶŝĐŝƉŝ͕ĚĞƐƚĂĐĂŶƚsŝůĂŶŽǀĂŝůĂ'ĞůƚƌƷĂŵďƉƌăĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞůϮϱйĚĞůƐĚĞƐƉůĂĕĂŵĞŶƚƐĂƚƌĞƚƐ͘
ŶƌĞůĂĐŝſĂůĂŵŽďŝůŝƚĂƚƉĞƌŵŽƚŝƵƐĚ͛ĞƐƚƵĚŝƐ͕ĐĂůĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌĞŶƚƌĞĞůƐŵĞŶŽƌƐĚĞϭϲĂŶǇƐ͕ůĂƋƵĂůĞƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂ
ďăƐŝĐĂŵĞŶƚĂůƉƌŽƉŝŵƵŶŝĐŝƉŝ͕ŝĞŶŵĞŶŽƌŵĞƐƵƌĂĂůƐŵƵŶŝĐŝƉŝƐĚĞů͛ĞŶƚŽƌŶŝŵŵĞĚŝĂƚ;ƐŽďƌĞƚŽƚ>͛ƌďŽĕͿ͕ŵĞŶƚƌĞ
que els majors de 16 anys teneŶĐŽŵĂĚĞƐƚşƉƌŝŶĐŝƉĂůĚ͛ĂůƚƌĞƐŵƵŶŝĐŝƉŝƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚůĂĐŝƵƚĂƚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ
(vegeu la taula 4.2.).

Taula 4.2 Distribució territorial de la mobilitat per treball i estudi de Cunit

4.1.1 MOBILITAT OBLIGADA
WĞƌĐŽŶğŝǆĞƌůĂŵŽďŝůŝƚĂƚŽďůŝŐĂĚĂĂĐƚƵĂůƉƌŽƉĞƌĂĂů͛ăŵďŝƚĚĞůWWhƐ͛ŚĂĂŶĂůŝƚǌĂƚĞůƐƌĞƐƵůƚĂƚƐĚĞů͛ŶƋƵĞƐƚĂĚĞ
DŽďŝůŝƚĂƚKďůŝŐĂĚĂ;DKͿĚĞϮϬϭϭƋƵĞƐ͛ŝŶĐůŽƵĞŶĞŶĞůĞŶƐĚĞWŽďůĂĐŝſŝŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚƐĂůŵƵŶŝĐŝƉŝĚĞ
Cunit. Segons aquestes dades, la mobilitat per treball i estudis genera 7.403 desplaçaments diaris, dels quals 2.956
(39,93%) es realitzen cap a altres municipis.

MOTIU

per treball

Taula 4.1 Desplaçaments per treball de Cunit
ÀMBIT DEL DESPLAÇAMENT

TREBALL

ESTUDI

TOTAL

A dins

1.506

2.030

3.536
2.956

A fora

2.291

665

Des de fora

753

158

911

Total

4.550

2853

7.403

Taxa Autocontenció

59,5%

81,2%

68,5%

Font: IDESCAT, Cens de Població i habitatge (2011)

Tenint en compte els usos previstos en el PPU interessa especialment conèixer el comportament de la mobilitat
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂŵďů͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚůĂďŽƌĂů͘ŶĂƋƵĞƐƚƐĞŶƚŝƚĐĂůĚĞƐƚĂĐĂƌůĂŝŵƉŽƌƚăŶĐŝĂĚĞů͛ĂƵƚŽĐŽŶƚĞŶĐŝſŽŶŽŵďƌĞĚĞ
persones residents a Cunit que trĞďĂůůĞŶ Ăů ŵĂƚĞŝǆ ŵƵŶŝĐŝƉŝ͘   ƵŶŝƚ Ğů ŐƌĂƵ Ě͛ĂƵƚŽĐŽŶƚĞŶĐŝſ ŐůŽďĂů ĠƐ ĚĞů
68,5%.
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per estudi

DESPLAÇAMENTS GENERATS
-

Barcelona (32,74%)

-

Vilanova i la Geltrú (7,94%)

-

St. Boi de Llobregat (6,55%)
Vilanova i la Geltrú (5,34%)

-

El Vendrell (3,76%)

-

Barcelona (29,02%)

-

®Ü±FQÀÀVÀ¸ 

DESPLAÇAMENTS ATRETS

-

Vilanova i la Geltrú (24,97%)

Font: IDESCAT, Cens de Població i habitatge (2011)

En quant al repartiment modal de la mobilitat obligada, degut al canvi de metodologia a partir del 2011
ů͛ĞŶƋƵĞƐƚĂĚĞůĞŶƐĚĞWŽďůĂĐŝſŝ,ĂďŝƚĂƚŐĞŵĠƐƌĞĐĞŶƚŶŽƌĞĐƵůůĞůĚĞƚĂůůƉĞƌŵƵŶŝĐŝƉŝ͕ƋƵĂŶƐŝŚŽĨĞŝĞŶ els de
ϮϬϬϭŝĂŶƚĞƌŝŽƌƐ͘ŝǆş͕Ɛ͛ŚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽƉŽƌƚƷŵĂŶƚĞŶŝƌůĞƐĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐşĨŝƋƵĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐĂůŵƵŶŝĐŝƉŝĚĞƵŶŝƚ
que hi havia anteriorment, ja que en termes generals, no es considera que el repartiment modal hagi sofert
grans variacions.
Segons lĞƐ ĚĂĚĞƐ ĚĞů ϮϬϬϭ͕ ů͛ƷƐ ĚĞů ǀĞŚŝĐůĞ ƉƌŝǀĂƚ ƌĞƐƵůƚĂ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚ ĞŶ ƚŽƚƐ ĞůƐ ĐĂƐŽƐ͕ ƉĞƌž ĠƐ ŵŽůƚ ŵĠƐ
ŵĂũŽƌŝƚĂƌŝĞŶĞůƐĚĞƐƉůĂĕĂŵĞŶƚƐĐĂƉĂŝĚĞƐĚ͛ĂůƚƌĞƐŵƵŶŝĐŝƉŝƐ͕ŵĞŶƚƌĞƋƵĞĞůƐĚĞƐƉůĂĕĂŵĞŶƚƐŶŽŵŽƚŽƌŝƚǌĂƚƐƐſŶ
més alts en els viatges interns. En el cas del transport col·lectiu, aquest resulta més alt en la mobilitat generada
cap a altres municipis que en la mobilitat atreta, i molt baix en els desplaçaments interns. La figura 4.1 en
mostra la comparació.

Figura 4.1 Distribució modal de la mobilitat obligada Cunit
100%

Taula 4.4 Mobilitat quotidiana del Camp de Tarragona segons motiu de desplaçament i dia
%
DISSABTE I
FESTIU

%
TOTAL

14,19%

4,70%

12,09%

8,61%

0,17%

6,74%

2.235.240

22,79%

4,87%

18,84%

MOTIU

FEINER

DISSABTE I
FESTIU

TOTAL
SETMANAL

% FEINERS

80%

Treball

262.355

61.579

1.434.935

70%

Estudi

159.163

2.243

800.301

Mobilitat ocupacional

421.519

63.823

90%

60%

A peu

50%

Individual i col·lectiu

Compres quotidianes

136.501

88.834

860.171

7,38%

6,78%

7,25%

Només col·lectiu

Compres no quotidianes

16.738

14.950

113.591

0,91%

1,14%

0,96%

Només individual

Acompanyar persones

90.431

22.625

497.405

4,89%

1,73%

4,19%

10%

Oci/diversió

78.535

182.229

757.133

4,25%

13,91%

6,38%

0%

Passejar

77.179

128.497

642.887

4,17%

9,81%

5,42%

Visita amic/familiar

58.451

105.745

503.746

3,16%

8,07%

4,24%

Gestions personals

52.143

27.240

315.193

2,82%

2,08%

2,66%

Metge/hospital

30.098

3.540

157.570

1,63%

0,27%

1,33%

Formació no reglada

18.711

3.175

99.904

1,01%

0,24%

0,84%

DĞŶũĂƌĨŽƌĂŶŽĚ͛ŽĐŝ

8.336

19.648

80.975

0,45%

1,50%

0,68%

40%
30%
20%

Desplaçaments
interns

Desplaçaments a Desplaçaments des
altres municipis
d'altres municipis

Font: IDESCAT, Cens de Població i habitatge, (2001)

ĚĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚ͕ ŝ ƉĞƌ ĐŽŵƉĂƌĂƌ͕ Ɛ͛ŝŶĐůŽƵĞŶ ĚĂĚĞƐ ĚĞů ƌĞƉĂƌƚŝŵĞŶƚ ŵŽĚĂů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ Ă ůĂ ĐŽŵĂƌĐĂ ĚĞů Ăŝǆ
WĞŶĞĚğƐĞŶů͛ŶƋƵĞƐƚĂĚĞDŽďŝůŝƚĂƚĞŶŝĂ&ĞŝŶĞƌĚĞůϮϬϭϳƋƵĞƉƵďůŝĐĂů͛dD͘ƋƵĞƐƚĂĞŶƋƵĞƐƚĂŶŽŵĠƐŝŶĐůŽƵ
els municipis de la comarca que formen part del Sistema Tarifari Integrat, que són els municipis del Vendrell,
Calafell i Cunit. La taula 4.3 en mostra el resultat, tot i que no diferencia entre mobilitat externa i interna.
dĂƵůĂ4.3 Distribució modal de la mobilitat obligada del Baix Penedès (any 2017)
REPARTIMENT MODAL EN DIA FEINER
VEHICLE PRIVAT
56,2%

TRANSPORT
PÚBLIC/COL·LECTIU

NO MOTORITZAT (A
PEU O BICICLETA)

7,6%

36,2%

Font: ATM, Enquesta de Mobilitat en dia Feiner

4.1.2 MOBILITAT QUOTIDIANA
>͛ŶƋƵĞƐƚĂĚĞDŽďŝůŝƚĂƚYƵŽƚŝĚŝĂŶĂŵĠƐƌĞĐĞŶƚĚĞƋƵğĞƐĚŝƐƉŽƐĂĠƐĚĞůϮϬϬϲ͘ƋƵĞƐƚĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝƚǌĂůĂŵŽďŝůŝƚĂƚ
ƉĞƌŵŽƚŝƵƐůĂďŽƌĂůƐŝƉĞƌƐŽŶĂůƐ͘dŽƚŝů͛ĂŶƚŝŐƵŝƚĂƚĚĞůĞƐĚĂĚĞƐ͕ŶŽĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂƋƵŽƚŝĚŝĂŶŝƚĂƚŚĂŐŝƉŽŐƵƚ
variar gaire. Aquesta enquesta només disposa de dades públiques per conjunts territorials de vegueries. Per
ŽďƚĞŶŝƌ ƵŶĂ ŝĚĞĂ ĚĞů ƉŽƐƐŝďůĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ŵŽďŝůŝƚĂƚ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂ ĚĞ ƵŶŝƚ Ɛ͛ŚĂ ĂŶĂůŝƚǌĂƚ ĞůƐ ƌĞƐƵůƚĂƚƐ
corresponents a la vegueria del Camp de Tarragona, tant de mobilitat ocupacional com personal segons tipus i
dia.

Altres

9.133

33.044

111.755

0,49%

2,52%

0,94%

Mobilitat personal

576.255

629.529

4.140.330

31,16%

48,04%

34,89%

363.913

53.958

1.927.481

19,68%

4,12%

16,24%

Tornada a casa de motiu
ocupacional
Tornada a casa de motiu
personal

487.669

563.021

3.564.386

26,37%

42,97%

30,04%

Tornada a casa

851.582

616.979

5.491.867

46,05%

47,09%

46,28%

Total desplaçaments

1.849.355

1.310.330

11.867.437

100%

100%

100%

Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana (2006)

>͛ĂŶăůŝƐŝ ĚĞ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſ ŚŽƌăƌŝĂ ĚĞůƐ ĚĞƐƉůĂĕĂŵĞŶƚƐ ŵŽƐƚƌĂ ĚŝĨĞƌğŶĐŝĞƐ ĞŶƚƌĞ ůĂ ŵŽďŝůŝƚĂƚ ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů ŝ ůĂ
personal. La mobilitat ocupacional segueix unes pautes més marcades de distribució temporal, essent possible
poder destacar unes hores punta clareƐĚ͛ĞŶƚƌĂĚĂŝƐŽƌƚŝĚĂĚĞůůůŽĐĚĞƚƌĞďĂůů͘WĞƌĐŽŶƚƌĂ͕ĞŶĞůƐĚĞƐƉůĂĕĂŵĞŶƚƐ
personals la distribució horària és més homogènia al llarg del dia, exceptuant les hores de nit i matinada (entre
les 23.00 i les 8.00 hores). Tot i això, la mobilitat personal està molt relacionada amb els horaris laborals dels
establiments comercials, concentrant-se la major activitat entre les 8.00 i les 13.00 hores i entre les 16.00 i les
20.00 hores.
En caps de setmana i festius la mobilitat existent és principalment per motius personals. En aquest sentit cal
destacar una major concentració dels desplaçaments en una mateixa hora. Al matins cal destacar una punta
ŚŽƌăƌŝĂĞŶƚƌĞůĞƐϭϬ͘ϬϬŝůĞƐϭϭ͘ϬϬŚŽƌĞƐ͕ĞƐƐĞŶƚůĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŚŽƌĂĚ͛ĂĐĐĠƐĂĂůŐƵŶĂĚĞůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐƉĞƌƐŽŶĂůƐ͘ŝxí
mateix, cal destacar dues puntes de tornada coincidint amb les hores dels principals àpats del dia: de 13.00 a
15.00 hores (dinar) i de 20.00 a 22.00 hores (sopar).
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Figura 4.2 Distribució horària de la mobilitat quotidiana del Camp de Tarragona en dia feiner

Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana (2006)
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4.2 MOBILITAT GENERADA
WĞƌ ĂǀĂůƵĂƌ ůĂ ŵŽďŝůŝƚĂƚ ŐĞŶĞƌĂĚĂ ƉĞů ƐĞĐƚŽƌ DŝƌĂŵĂƌ ;d͘D͘ ĚĞ ƵŶŝƚͿ Ɛ͛ŚĂ ĂƉůŝĐĂƚ ůĞƐ ƌăƚŝŽƐ ƋƵĞ ƉƌŽƉosa el
Decret 344/2006 de regulació dels estudis de la mobilitat generada (Veure taula 4.5) a les diferents superfícies i
usos del sòl citats en el Pla Parcial Urbanístic.
dĂƵůĂ4.5 Ràtios a aplicar per calcular la mobilitat generada

Residencial

SÒL

SOSTRE

NÚM.
͛,/dd'^

RÀTIO

VIATGES / DIA

Residencial unifamiliar

14.245

6.278

42

7

294

Hab. Protecció oficial

3.917

2.691

25

7

175

Habitatges turístics

3.558

2.423

32

7

224

3.246

3.932

-

0.20

786

2

Tallers

14.719

8.350

-

0.5

418

2

Hotel

4.966

4.428

-

0.10

443

AE en planta Baixa

-

488

-

0.20

98

Espais lliures ʹ Jardí Urbà

12.386

-

-

0.01

124

NRE. DE VIATGES
El valor més gran entre 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona
10 viatges/100m de sostre

Comercial

50 viatges/100m de sostre

Oficines

15 viatges/100m de sostre

2

2

Industrial

5 viatges/100m de sostre

Equipaments

20 viatges/100m de sostre

Zones verdes

ÚS

Residencia gent gran

ÚS
Habitatge

dĂƵůĂ4.6 Estimació de la mobilitat generada pel sector SUD 5 Miramar

2

2

5 viatges/100m de sòl

Altres espais lliures

5.093

-

-

0.01

51

Equip. (sanitari - assistencial)

10.232

7.162

-

0.20

1.432

Font: Decret 344/2006 de regulació dels estudis de la mobilitat generada, 2006

Vialitat

18.736

-

-

-

-

Tot i això, tenint en compte les característiques del sector i els usos previstos fer els següents ajustos per tal per
tal Ě͛ĂĚĂƉƚĂƌ-los a una situació més realista:

Total

91.098

35.676

99

-

4.044

-

*b´YfO8b±tb¼t±8U+®|88O8¼Á8±>¼YbÀÎÇ8¼tb´b±ÎÎ 2 de sostre, tenint en compte que si bé es
¼±8O¼8Y®ÁÂ´±b´YbO8VbOb¼±btbb±8±>¼8FcO´Yb¼±bF8Ç´¼b´±F8Fbb¼b´¼±8O¼Y®Á8±>¼
lleugerament sobredimensionada).

-

,8b±´U+®|8O´Yb±8¼Á8±>¼YbpÇ8¼tb´b±ÎÎ 2 de sost±bÇ8±´8O8Fb´b±®Â´YÁ´¼±8¡

-

¼bU+®|88O8¼Á8±>¼YbÎÇ8¼tb´b±ÎÎ 2 de sostre.

-

-

Font: Lavola, amb dades de la Proposta del Pla parcial de Miramar.

ÜO¼Ç¼8¼´ O¦Áb´b8¼8F8É8U+®|88O8¼Á8±>¼YbÀÎÇ8¼tb´b±ÎÎ 2 de sostre, considerant
que no es tracta de zones comercials pròpiament i destinades principalment a serveis complementaris de la
zona hotelera.
2

Zones verdes: es proposa aplicar una ràtio de 1 viatge/100m de sòl degut a que la ubicació del sector, allunyat
Yb ÁO Á±F>  ±b± 8 ®8Á¼´¼8V ±ÇO8 ¦Áb ®8¼±8Oció de viatges que puguin generar les zones verdes
±bÇ´¼b´b((-´tÁb´O8´´8VY8¼¦ÁbÁ8Ybb´±O8´nÁO´Y®8¦Áb´¼Çb±Y´b±>8O¼Á8±Yb¼±8´O
entre el sector residencial i les activitats econòmiques.

4.3 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL
La distribució territorial del sector Miramar es proposa que segueixi una distribució similar a la taxa
Ě͛ĂƵƚŽĐŽŶƚĞŶĐŝſ ĚĞů ŵƵŶŝĐŝƉŝ͘ ^ĞŐŽŶƐ ĚĂĚĞƐ ĚĞ ů͛ŶƋƵĞƐƚĂ ĚĞ DŽďŝůŝƚĂƚ KďůŝŐĂĚĂ ĚĞ ϮϬϭϭ ůĂ ƚĂǆĂ
Ě͛ĂƵƚŽĐŽŶƚĞŶĐŝſĚĞƵŶŝƚĠƐĚĞůϲϬй͘
Tenint en compte qƵĞ ĞůƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůƐ ƵƐŽƐ ĚĞů Ɛžů ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ Ăů ƐĞĐƚŽƌ DŝƌĂŵĂƌ ĞƐƚĂŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂƚƐ Ăŵď ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚ
econòmica (industrial i comercial), es proposa aplicar valors similars a la distribució territorial per motius de
treball. Malgrat la mobilitat generada per als usos residencials no estigui únicament relacionada amb la
ŵŽďŝůŝƚĂƚůĂďŽƌĂůĞƐƉƌŽƉŽƐĂĂƉůŝĐĂƌůĂŵĂƚĞŝǆĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůƉĞƌĂƚŽƚƐĞůƐƵƐŽƐ͘WĞƌƚĂŶƚ͕Ɛ͛ŚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚ
que el 60% de la mobilitat generada pel PPU serà interna i el 40% restant externa.

En aplicar les ràtios que marca el Decret (en els casos anteriors modificades) a les superfícies corresponents al
ƐĞĐƚŽƌ Ɛ͛ŽďƚĠ ƵŶĂ ŵŽďŝůŝƚĂƚ ŐĞŶĞƌĂĚĂ ĚĞ ϰ͘Ϭϰϰ ǀŝĂƚŐĞƐͬĚŝĂ͘ >Ă taula 4.6 mostra la mobilitat generada segons
usos del sòl.
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4.4 DISTRIBUCIÓ MODAL
A partir de la distribució modal característica del municipi, els usos del sòl previstos al sector i les condicions de
ůĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐǆĂƌǆĞƐĚ͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐ͕ĂŝǆşĐŽŵĚĞůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůŽĐĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞůƐƐĞĐƚŽƌ͕ĂůĐŽƐƚĂƚŵateix de la
C-ϯϮ ŝ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚ ĂůůƵŶǇĂƚ ĚĞů ŶƵĐůŝ ĐĞŶƚƌĂů ĚĞ ƵŶŝƚ͕ ĞŶǀŽůƚĂƚ Ě͛ƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝŽŶƐ ŝ ǌŽŶĞƐ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůƐ ĚĞ ďĂŝǆĂ
densitat, es preveu que els desplaçaments en vehicle privats tinguin un pes major que en la distribució de la
mitjana comarcal, mentre que els desplaçaments amb transport col·lectiu i sobretot no motoritzats
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŝĞŶƵŶĂƉƌŽƉŽƌĐŝſŵĞŶŽƌ͘ŶĞůĐĂƐĚĞƵŶŝƚ͕ůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŵŽĚĂůƐ͛ŚĂĞƐƚŝŵĂƚƚĞŶŝŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞůĂ
proposta de transport públic que hi ha inclosa en el POUM del municipi. Així, es preveu que la mobilitat
generada pel PPU Miramar es distribueixi la forma següent, segons la taula 4.7:

Taula 4.7 Distribució de la mobilitat generada pel PPU Miramar
4.044 viatges / dia
3.870 viatges / dia
(sense considerar la mobilitat generada pels espais lliures: -175)
Mobilitat Interna (2.322+175)

Mobilitat Externa (1.548)

Vehicle
privat

Transport
públic/col·lectiu

No motoritzat
(a peu o
bicicleta)

Vehicle
privat

Transport
públic/col·lectiu

No motoritzat
(a peu o
bicicleta)

60%

10%

1.393

232

30%

80%

20%

0%

872

1.238

310

0

&ŽŶƚ͗>ĂǀŽůĂ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞĚĂĚĞƐĚĞůWůĂWĂƌĐŝĂůhƌďĂŶşƐƚŝĐDŝƌĂŵĂƌŝĚĞů͛ŶƋƵĞƐƚĂĚĞDŽďŝůŝƚĂƚKďůŝŐĂĚĂ͕ϮϬϭϭ.

Es considera que tota la mobilitat generada pels espais lliures serà interna (dels usos del seu entorn immediat) i
ĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăĞŶŵŽĚĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶŽŵŽƚŽƌŝƚǌĂƚ͘>ĂƌĞƐƚĂĚ͛ƵƐŽƐƐ͛ŚĂĐĂůĐƵůĂƚĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶũƵŶƚĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƚ
una distribució del 60% interna i el 40% externa.
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5

XARXES PRINCIPALS DE MOBILITAT

5.1 yZy͛/d/EZZ/^WRINCIPAL PER A VIANANTS
5.1.1 ASPECTES GENERALS
A nivell general, la mobilitat a peu dins el municipi de Cunit presenta algunes mancances. Malgrat les condicions
de la vialitat acostumen a ser favorables per a garantir la seguretat dels usuaris les dimensions del municipi
dificulten alguns desplaçaments. Així les zones de recent construcció són les que ofereixen una millor qualitat
de la xarxa en els itineraris per a vianants ja que tots els carrers compleixen unes condicions òptimes
Ě͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚ͘

ŝǆşŵĂƚĞŝǆůĂƉƌĞƐğŶĐŝĂĚ͛ĂƌďƌĂƚƐŽǀŝŶƚƉƌŽǀŽĐĂƵŶĂŶŽƚĂďůĞƌĞĚƵĐĐŝſĚĞů͛ĞƐƉĂŝƌĞƐĞƌǀĂƚƉĞƌĂǀŝĂŶĂŶƚƐ͘hŶĐůĂƌ
ĞǆĞŵƉůĞĞůƚƌŽďĞŵĂůƐĐĂƌƌĞƌƐŶĐĂŵƉŽƌŝŶƐĂů͘ƋƵĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſĞƐƌĞƉĞƚĞŝǆĞŶŶŽŵďƌŽƐĞƐŽĐĂƐŝŽŶƐĂů͛ĞŶƚŽƌŶ
del sector.
Un altre element que dificulta la mobilitat a peu és la presència de vehicles estacionats a sobre de la vorera. Cal
ƚĞŶŝƌĞŶĐŽŵƉƚĞƋƵĞůĂŵĂũŽƌŝĂĚĞǀŝĂůƐĚĞůĞƐƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝŽŶƐƉƌŽƉĞƌĞƐĂů͛ăŵďŝƚĚĞůWWhƉĞƌŵĞƚĞŶůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſ
de vehicles en ambdós sentits i la seva secció no garanteix espai suficient per garantir el pas dels vehicles i
ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚĞŶĐŽƌĚſůĂƚĞƌĂů͘ƋƵĞƐƚĨĞƚĞƐƚƌĂĚƵĞŝǆĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶƐĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚŝŶĚĞŐƵƚ͕ĞŶǀĂŝŶƚů͛ĞƐƉĂŝƉĞƌĂ
vianants en alguns casos i la calçada per a vehicles en altres. Els principals eixos de distribució del trànsit rodat
de la urbanització del Rectoret disposen de passos de vianants.

͛ĂůƚƌĂ ďĂŶĚĂ͕ ů͛ŽƌŽŐƌĂĨŝĂ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶǇ ĂĨĂǀŽƌĞŝǆ ĞůƐ ĚĞƐƉůĂĕĂŵĞŶƚƐ Ă ƉĞƵ͕ ũĂ ƋƵĞ ƚƌĞƚ Ě͛ĂůŐƵŶĞƐ ǌŽŶĞƐ ŵĠƐ
allunyades de les platges, la resta del municipi es caracteritza per un relleu molt planer. En canvi, el sector de
Miramar es troba en una zona amb més pendents a mesura que es va allunyant de la costa.
ůWKhDĚĞƵŶŝƚ;ϮϬϬϲͿƉƌĞǀĞŝĂůĂƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞůĂǀŝĂĚĞůƚƌĞŶŝĚĞůƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐ ƐĞĐƚŽƌƐĚ͛ĞƐƚ ŝŽĞƐƚ ĚĞů
ŵƵŶŝĐŝƉŝĂƉĂƌƚŝƌĚĞů͛ŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĐĂƌƌĞƌƐŝǌŽŶĞƐǀĞƌĚĞƐ͘ŝǆşŵĂƚĞŝǆĞůWKhDƉƌŽƉŽƐĂů͛ĂĚŽƉĐŝſĚĞĐĂŵƉĂŶǇĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůƐĚĞƉƌŽŵŽĐŝſĚĞůƐŚăďŝƚƐƐĂůƵĚĂďůĞƐĚ͛ĞǆĞƌĐŝĐŝĨşƐŝĐ͘

5.1.2 LA XARXA PER A VIANANTS PREVISTA AL SECTOR MIRAMAR
La vialitat propera al sector Miramar es caracteritza per concentrar
ďăƐŝĐĂŵĞŶƚĚĞƐƉůĂĕĂŵĞŶƚƐĚ͛ĂĐĐĠƐǀĞŢŶĂů͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝŶƚĞŶƐŝƚĂƚƐ
de trànsit molt reduïdes. Aquest fet afavoreix notablement la
mobilitat a peu ja que aquesta queda garantida en convivència
amb el trànsit motoritzat.
ŶĂŶĂůŝƚǌĂƌů͛ĞƐƚĂƚĚĞůĞƐǆĂƌǆĞƐƉĞƌĂǀŝĂŶĂŶƚƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐĂů͛ĞŶƚŽƌŶ
ĚĞ ů͛ăŵďŝƚ ĚĞů WWh ĐĂů ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌ ĚƵĞƐ ǌŽŶĞƐ Ž ƚŝƉƵƐ
Ě͛ƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝſ͕ĞƐƐĞŶƚů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂĚĞůZĞĐƚŽƌĞƚĞůůşŵŝƚĚĞƐĞƉĂƌĂĐŝſ
entre ambdues tipologies de vialitat.
͛ƵŶĂďĂŶĚĂ͕ĞůƐǀŝĂůƐƐŝƚƵĂƚƐĂůƐƵĚĚĞů sector es caracteritzen ser
vials de plataforma única on es reserva un espai lateral de
paviment diferent per a vianants. Exemples concrets en són
ů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂŝŐƵĂůĂǀĂŽĞůƐĐĂƌƌĞƌƐĂƌŽŶŝĂŝDĞĚŝƚĞƌƌĂŶŝ͘>͛ĞƐƉĂŝ
reservat per a vianants esdevé força estret, amb presència
Ě͛ĂƌďƌĂƚ ŝ ŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚ ŚŝĂƉĂƌƋƵĞŶ ǀĞŚŝĐůĞƐ͘ dŽƚ ƉůĞŐĂƚ͕ ƉƌŽǀŽĐĂ
ƋƵĞ ĞƐ ƚƌĂĐƚŝ Ě͛ƵŶ ĞƐƉĂŝ Ăŵď ŵĂŶĐĂŶĐĞƐ ƉĞƌ Ă ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶĞƐ Ăŵď ŵŽďŝůŝƚĂƚ ƌĞĚƵŢĚĂ͘ ͛ĂůƚƌĂ ďĂŶĚĂ͕ Ă ů͛ŽĞƐƚ ĚĞ
ů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂĚĞůZĞĐƚŽƌĞƚƚŽƚƐĞůƐĐĂƌƌĞƌƐĚŝƐƉŽƐĞŶĚĞǀŽƌĞƌĂĂŵb una amplada entorn a 1,5m, que redueix fins a
Ϭ͕ϴ ŵ ĞŶ ĂůŐƵŶƐ ĐĂƐŽƐ ĚĞŐƵƚ Ă ůĂ ƉƌĞƐğŶĐŝĂ ĚĞ ŵŽďŝůŝĂƌŝ Ƶƌďă͘ ůŐƵŶƐ Ě͛ĂƋƵĞƐƚƐ ǀŝĂůƐ ŚĂŶ ĞƐƚĂƚ ƵƌďĂŶŝƚǌĂƚƐ
recentment i disposen de guals per a vianants que garanteixen la mobilitat a peu.

dĞŶŝŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞĞůƐĂĐƚƵĂůƐƵƐŽƐĚĞů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞůWWhƐſŶďăƐŝĐĂŵĞŶƚƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůƐŝƋƵĞů͛ĂĐĐĠƐĂůŶƵĐůŝƵƌďăĂ
peu queda lluny, els principals ĚĞƐƉůĂĕĂŵĞŶƚƐĚĞǀŝĂŶĂŶƚƐƐſŶďăƐŝĐĂŵĞŶƚƉĞƌƌĂŽŶƐĚ͛ŽĐŝŝůůĞƵƌĞ͕ŵĞŶƚƌĞƋƵĞ
els principals desplaçaments a peu relacionats amb la mobilitat obligada principalment estan relacionats amb
ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞƐĐŽůĂƌ͘
Pel que fa als pendents els vials propers al PPU es caracteritzen per oferir desnivells suaus o moderats (inferiors
ĂůϴйͿ͕ĞǆĐĞƉƚĞĞŶĞůƚƌĂŵƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂĚĞůZĞĐƚŽƌĞƚ͕ůŝŵşƚƌŽĨĂĂůƐĞĐƚŽƌDŝƌĂŵĂƌ͕ŝĂůĐĂƌƌĞƌWŝƌŝŶĞƵƐĞƐ
registra un pendent lleugerament superior a aquest valor.
Segons la ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ě͛ŽƌĚĞŶĂĐŝſ ĚĞů WůĂ WĂƌĐŝĂů͕ ŽŶ ĞƐ ƉƌĞǀĞƵĞŶ ǀŽƌĞƌĞƐ ĚĞ ϯ ŵ͕ ůĂ ǆĂƌǆĂ Ě͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐ ƉĞƌ Ă
vianants prevista en el sector de Miramar la formen els recorreguts següents:
x

x

Avinguda del Rectoret: ŵƉůŝĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ƐĞĐĐŝſ ĚĞ ů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂ ;ƋƵĞ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚ ŶŽ disposa de les
condicions òptimes per a garantir la mobilitat a peu de forma segura), la qual suposarà unes millors
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ ĞŶ ů͛ĞƐƉĂŝ ƉĞƌ ĂůƐ ǀŝĂŶĂŶƚƐ͘  ƋƵĞƐƚ Ğŝǆ͕ ƋƵĞ ĚĞůŝŵŝƚĂ Ğů ƐĞĐƚŽƌ Ăŵď ůĂ ƌĞƐƚĂ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ
ƵƌďĂŶŝƚǌĂĚĂĞƐƉůĂŶƚĞũĂĐŽŵů͛ĞŝǆƉƌŝŶĐŝpal per vianants, amb forma de passeig arbrat per protegir del
ƐŽůĂů͛ĞƐƚŝƵ͘ƋƵĞƐƚŝƚŝŶĞƌĂƌŝĐŽŶŶĞĐƚĂƌŝĂĐĂƉĂůƐƵĚĂŵďů͛ƐĐŽůĂWƷďůŝĐĂůƐŽƐƐĞƚĂŶƐŝĞůƉĂƌĐƋƵĞŚŝ
ha al costat.
Itinerari en espais lliures: Es proposa crear recorreguts per a vianants Ă ů͛ĞƐƚ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ͕ ĚĞƐ ĚĞ ů͛Ăǀ͘
ZĞĐƚŽƌĞƚĐĂƉĂůƐĞƐƉĂŝƐǀĞƌĚƐĚĞůƐĞĐƚŽƌŝů͛ĞƐƉĂŝĚĞĐĂŵŝŶƐĚĞƚĞƌƌĂŝďŽƐĐƐŝƚƵĂƚĂů͛ĞƐƚ͘
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WƌŽůŽŶŐĂĐŝſĚĞů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂZŽĐĂ>ůĂƵƌĂ͗>͛ĂůůĂƌŐĂŵĞŶƚĚ͛ĂƋƵĞƐƚĞŝǆƉĞƌŵĞƚƌăůĂĐŽŶŶĞǆŝſŶŽƌĚʹ sud del
ŵƵŶŝĐŝƉŝ͕ĨĂĐŝůŝƚĂŶƚů͛ĂĐĐĠƐĂůŶƵĐůŝŝĂů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͘ŶĂƋƵĞƐƚĂĂǀŝŶŐƵĚĂĞƐƉƌŽƉŽƐĂƚĂŵďĠ
un itinerari ciclista que continuaria fins al passeig Marítim però no es planteja com a eix principal per a
ǀŝĂŶĂŶƚƐĚŽŶĂƚƋƵĞůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſƉůĂŶƚĞũĂĚĂĂů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂZĞĐƚŽƌĞƚĠƐconsidera més adient.
Avinguda Roca Plana. Ɛ ƚƌĂĐƚĂ Ě͛ƵŶ ĚĞůƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůƐ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐ ƉĞƌ Ă ǀŝĂŶĂŶƚƐ ĚĞ Ě͛ƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝſ ĚĞů
ZĞĐƚŽƌĞƚ͘ Ăů ƚĞŶŝƌ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ƋƵĞ ĂƋƵĞƐƚ Ğŝǆ ĐŽŶŶĞĐƚĂ Ăŵď ů͛ĞƐĐŽůĂ ƉƷďůŝĐĂ ůƐ ŽƌƌĞƚĂŶƐ ŝ ŵŽůƚƐ
ĂůƵŵŶĞƐ ŝ ĨĂŵŝůŝĂƌƐ ů͛ƵƚŝůŝƚǌĞŶ ƉĞƌ Ăccedir al centre educatiu. En aquest mateix sentit cal destacar els
ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐĞŶĞƐƉĂŝƐůůŝƵƌĞƐƉƌŽƉĞƌƐů͛ĞƐĐŽůĂ͕ƐŝƚƵĂƚƐĂů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞůĂĐƌƵŢůůĂĞŶƚƌĞůĞƐĂǀŝŶŐƵĚĞƐ
del Rectoret i Roca Plana, on hi ha un parc.

5.1.3 ACTUACIONS EN RELACIM>yZy͛/d/ERARIS PER A VIANANTS
Per tal de determinar els itineraris que formen la xarxa de recorreguts per a vianants cal tenir en compte unes
condicions mínimes que ha de complir els vials proposats.
/Mϭ͘&/E/Z>yZy͛/d/EZZ/^WZ/E/W>^WZs/EEd^/D^hZ^KZZdKZES
El plànol 4 Ě͛ĂƋƵĞƐƚĚŽĐƵŵĞŶƚĚĞĨŝŶĞŝǆůĂǆĂƌǆĂĚ͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐƉƌŝŶĐŝƉĂůƐƉĞƌĂǀŝĂŶĂŶƚƐĚĞů͛ăŵďŝƚĚĞů
PPU Miramar. Les principals actuacions que es proposen i que ja recull el Pla Parcial són:
x
x

x

x
x

x

x

Habilitar itineraris per a vianants en els espais lliures.
'ĂƌĂŶƚŝƌ ƋƵĞ ů͛ĂŵƉůŝĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ƐĞĐĐŝſ ĚĞ ů͛Ăǀ͘ ĚĞů ZĞĐƚŽƌĞƚ ŝ ů͛ĂƌďƌĂƚ ƉƌĞǀŝƐƚ ƉĞƌŵĞƚŝ
consolidar un eix per a vianants amb amplada suficient i condicions òptimes
Ě͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚ͘
'ĂƌĂŶƚŝƌƋƵĞů͛ĂŵƉůŝĂĐŝſĚĞů͛Ăǀ͘ĚĞZŽĐĂ>ůĂƵƌĂĐŽŵƉůĞŝǆŝůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽns òptimes per al pas
ĚĞ ǀŝĂŶĂŶƚƐ Ăŵď ĂĚĞƋƵĂĚĂ ĐŽŶǀŝǀğŶĐŝĂ ŝ ƐĞŐƵƌĞƚĂƚ Ăŵď ů͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝ ĐŝĐůŝƐƚĂ ŝ Ğů ƉĂƐ ĚĞ
vehicles, ja que es configura com a principal eix de connexió del sector amb la part central
del nucli urbà.

>Ă ǆĂƌǆĂ Ě͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐ  ƉƌŝŶĐŝƉĂůƐ ƉĞƌ a vianants que es descriu en el plànol 4 Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ĚŽĐƵŵĞŶƚ
haurà de complir les següents característiques mínimes:
x

/Mϭ͘&/E/Z>yZy͛/d/EZZ/^WZ/E/W>^WZs/EEd^/D^hZ^KZZdKZES
aquest cas, al tractar-ƐĞĚ͛ƵŶƐĞĐƚŽƌĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐĞĐŽŶžŵŝƋƵĞƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂƌăďăƐŝĐĂŵĞŶƚƋƵĞ
connecti amb el transport públic i les zones residencials. Concretament, a Cunit es proposa
ŵŝůůŽƌĂƌů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚĂƉĞƵĨŝŶƐĂů͛ŽĨĞƌƚĂĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƷďůŝĐƋƵĞĞƐƉƌŽƉŽƐĂĂůWKhD͕ŝ
ŐĂƌĂŶƚŝƌ ƵŶ ďŽŶ ĂĐĐĠƐ ĂůƐ ŶƵĐůŝƐ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůƐ ĚĞ ů͛ĞŶƚŽƌŶ ;ů ZĞĐƚŽƌĞƚ͕ ĂŶ DŽůĂƐ Ϯ͕ ůa
ĂƌŽŶŝĂŝĂŶEŝĐŽůĂƵͿƉĞƌƚĂůĚ͛ĂĨĂǀŽƌŝƌůĂŵŽďŝůŝƚĂƚĂƉĞƵĨŝŶƐĂůƐŶŽƵƐĐĞŶƚƌĞƐĚĞƚƌĞďĂůů
ŐĞŶĞƌĂƚƐĂDŝƌĂŵĂƌ͕ĂŝǆşĐŽŵĂŵďů͛ĞƐĐŽůĂƉƌŽƉĞƌĂ͘

ŝƐƉŽƐĂƌ Ě͛ƵŶĂ ĂŵƉůĂĚĂ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚ. Com a criteri general, les voreres hauran de disposar
Ě͛ƵŶĂ ĂŵƉůĂĚĂ ŵşŶŝŵĂ ůůŝƵƌĞ Ě͛ŽďƐƚĂĐůĞƐ ĚĞ ϭ͕ϱ ŵ͕ si bé es recomana que fixar-la en un
mínim de 2,5 metres, especialment si dóna cobertura a una zona comercial.

x

x

Permeabilització de la xarxa viària͘ Ŷ ĞůƐ ƉƵŶƚƐ ŽŶ ůĂ ǆĂƌǆĂ Ě͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůƐ ƉĞƌ Ă
vianants i vehicles coincideixin en el traçat, caldrà disposar dels suficients elements que
permetin la permeabilització del vial. En aquest sentit es recomana disposar de passos per
a vianants separats com a màxim 100-150 metres. Aquesta distància encara hauria de ser
inferior en el cas dels vials considerats eixos comercials. En el cas de Cunit caldrà tenir en
ĐŽŵƉƚĞĂƋƵĞƐƚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶƐĞŶů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂĚĞZŽĐĂ>ůĂƵƌĂŝů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂĚĞůZĞĐƚŽƌĞƚ͘
Aplicar un tractament de zona pacificada en la resta de la vialitat del sector, especialment
ĞůƐ ǀŝĂůƐ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůƐ ƋƵĞ ĚŽŶĞŶ ĂĐĐĠƐ Ă ů͛ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚ ƐĂŶŝƚĂƌŝ ŝ ĂůƐ ƵƐŽƐ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůƐ͕ ďĠ
ƐŝŐƵŝƉĞƌŵŝƚũăĚ͛ƵŶĂǌŽŶĂϯϬ͕ŽďĠĂƉůŝĐĂŶƚůĂƉƌŝŽƌŝƚĂƚŝŶǀĞƌƚŝĚĂ͘ŶĂƋuests vials, cal evitar
ƐŽďƌĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƌ ů͛ĞƐƉĂŝ ĚĞ ĐĂůĕĂĚĂ ĚĞĚŝĐĂƚ ĂůƐ ǀĞŚŝĐůĞƐ ŝ ŐƵĂŶǇĂƌ-ůŽ ĞŶ ĨĂǀŽƌ ĚĞ ů͛ĞƐƉĂŝ
destinat a vianants.
Cal tenir en compte les necessitats de mobilitat i accessibilitat de les persones que
realitzen les tasques de cura i gestió domèstica, tant ĞŶĞůƉƌŽũĞĐƚĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝſĐŽŵĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ ĚĞ ů͛ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚ ƉƌŽŐƌĂŵĂƚ͘ ů ƚŝƉƵƐ Ě͛ƵƐƵĂƌŝƐ Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚ ƉŽƚ
presentar necessitats especials de mobilitat, així com les persones que se en tindran cura.

Garantir el compliment exhaustiu de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de
l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i del Decret 135/1995, de 24 de
març que la desplega.
Garantir unes condicions de qualitat mínimes en relació al pendent. Els recorreguts que
confoƌŵĞŶůĂǆĂƌǆĂĚ͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐƉƌŝŶĐŝƉĂůƉĞƌĂǀŝĂŶĂŶƚƐŚĂƵƌĂŶĚĞĐŽŵƉƚĂƌĂŵďƵŶƉĞŶĚĞŶƚ
màxim inferior al 8%, i només en casos excepcionals i degudament justificats es podrà
ĂƌƌŝďĂƌƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚĂƉĞŶĚĞŶƚƐĚĞĨŝŶƐĂůϭϮй͘>͛ăŵďŝƚĚĞůWWhDŝƌĂŵĂƌĐŽŵƉƚĂĂŵďƵŶ
ĞƐĐăƐ ĚĞƐŶŝǀĞůů͕ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚ ŵĂũŽƌŝƚăƌŝĂŵĞŶƚ Ăů ŶŽƌĚ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ͘ >͛ƷŶŝĐ ĐĂƌƌĞƌ ĚĞ ĚŝŶƐ Ğů
ƐĞĐƚŽƌŽŶĞƐƐƵƉĞƌĂĞůƉĞŶĚĞŶƚŵăǆŝŵĚĞůϴйĠƐĂůƚƌĂŵŶŽƌĚĚĞů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂĚĞůZĞĐƚŽƌĞƚ
(entre el C. Pirineus i el C. Cadí) on aquest valor assoleix el 12%; tot i això es considera part
ĚĞůĂǆĂƌǆĂĚ͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐƉĞƌĂǀŝĂŶĂŶƚƐƉĞƌůĂƐĞǀĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſĐŽŵĂƉĂƐƐĞŝŐĂƌďƌĂƚ͕ŝƉĞƌ
ƐĞƌ ů͛ƷŶŝĐ ĂĐĐĠƐ ĨŝŶƐ Ă ů͛ĞǆƚƌĞŵ ŶŽƌĚ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ũƵŶƚĂŵĞŶƚ Ăŵď ů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂ ZŽĐĂ >ůĂƵƌĂ͘
͛ĂůƚƌĂďĂŶĚĂ͕ĂůŐƵŶƐǀŝĂůƐĚĞů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞů͛ăŵďŝƚĚĞůWWh disposen de pendents propers al
8% però sense arribar a superar aquest valor; és el cas del C. Pirineus (7,3%) i C. Miramar
;ϳ͕ϵйͿƉĞƌžĂƋƵĞƐƚƐũĂŶŽƐ͛ŚĂŶƉƌŽƉŽƐĂƚĐŽŵĂƉƌŝŶĐŝƉĂůƐŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐƉĞƌĂĚĞƐƉůĂĕĂŵĞŶƚƐĂ
peu.
Garantir la connexió als principals pols de mobilitat͘>ĂǆĂƌǆĂĚ͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐƉƌŝŶĐŝƉĂůƐƉĞƌĂ
vianants ha de permetre la connexió cap als principals pols de mobilitat del municipi. En
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5.2 yZy͛/d/EZZ/^WRINCIPALS PER A TRANSPORT COL·LECTIU

Figura 5.1 Horaris del transport interurbà entre el Vendrell i Vilanova i la Geltrú

5.2.1 ASPECTES GENERALS
DĂůŐƌĂƚĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĚĞů͛ăŵďŝƚƚĞƌƌŝƚŽƌial del Camp de Tarragona, Cunit forma part de la província de Tarragona,
ƵŶŝƚ  ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƉƷďůŝĐ ŝŶƚĞŐƌĂƚ ƋƵĞ ƌĞŐƵůĂ ů͛dD ;ƵƚŽƌŝƚĂƚ ĚĞů dƌĂŶƐƉŽƌƚ
Metropolità) de Barcelona, juntament amb els municipis del Vendrell i Calafell. El municipi actualment disposa
de la següent oferta:
Xarxa ferroviària:
x

ƵŶŝƚĚŝƐƉŽƐĂĚ͛ĞƐƚĂĐŝſĚĞƚƌĞŶ͘>ĂƉƌŝŶĐŝƉĂůůşŶŝĂƋƵĞĂƐƐĞŐƵƌĂůĂĐŽŶŶĞǆŝſĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝĠƐůĂůşŶŝĂZϮ^ƵĚ
de Rodalies RENFE (Barcelona ʹ Vilanova i la Geltrú ʹ Sant Vicenç de Calders). Aquest servei garanteix la
connexió amb Vilanova i la Geltrú i BarceůŽŶĂĂŵďƵŶĂĨƌĞƋƺğŶĐŝĂĚ͛ĞŶƚƌĞϭϭŝϮϮŵŝŶƵƚƐĞŶŚŽƌĂƉƵŶƚĂŝ
de 30 minuts en hora vall. Amb Sant
Vicenç de Calders la freqüència és de 30
minuts.
ŽŵƉůĞŵĞŶƚăƌŝĂŵĞŶƚ͕ ƉĞƌ ů͛ĞƐƚĂĐŝſ ĚĞ
Cunit hi passen els trens de les línies R13 ʹ
Barcelona - Lleida per Valls, i la R-14
Barcelona Lleida per Reus i Tarragona.
dĂŶŵĂƚĞŝǆ͕ Ă ƵŶŝƚ ŶŽŵĠƐ Ɛ͛Śŝ ĂƚƵƌĂ ƵŶĂ
expedició de la R-13 en cada sentit a
primera hora del matí, així que per accedir
a millors serveis ferroviaris cap a Lleida,
Valls, Reus i Tarragona és millor anar fins a
Sant Vicenç de Calders.

Transport interurbà per carretera:
x

>Ă ƉƌŝŶĐŝƉĂů ůşŶŝĂ Ě͛ĂƵƚŽďƷƐ ŝŶƚĞƌƵƌďă ƋƵĞ
garanteix la cobertura de Cunit és la línia
El Vendrell ʹ Vilanova i la Geltrú, operada
ƉĞƌ ů͛ĞŵƉƌĞƐĂ DŽŶ-Bus. Aquesta línia
compta amb 28 expedicions diàries per
ƐĞŶƚŝƚ͕ĂŵďƵŶĂĨƌĞƋƺğŶĐŝĂĚ͛ĞŶƚƌĞϯϬŝϰϬ
ŵŝŶƵƚƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĞƐ ϲ ĚĞů ŵĂƚş͕ ŝ Ě͛ƵŶĂ
hora a partir de les 19.00 del vespre. La
figura 5.1 mostra els horaris.

Font: Mon Bus
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Hi ha una segona línia que garanteix la connexió de Cunit amb Tarragona. Es tracta de la línia Vilanova i la
Geltrú ʹ dĂƌƌĂŐŽŶĂ͕ ŽƉĞƌĂĚĂ ƉĞƌ ů͛ĞŵƉƌĞƐĂ DŽŶ-ƵƐ͕ Ăŵď ĨƌĞƋƺğŶĐŝĂ Ě͛ƵŶĂ ĞǆƉĞĚŝĐŝſ ĐĂĚĂ ŚŽƌĂ ĞŶ ĐĂĚĂ
sentit. Aquesta línia té 3 parades dins de Cunit (La Ponderosa, Benzinera i Centre), tot seguint el tram urbà
de la C-ϯϭ͘>Ă&ŝŐƵƌĂϱ͘ϮŵŽƐƚƌĂĞůĚĞƚĂůůĚĞůĞƐƉĂƌĂĚĞƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂůşŶŝĂ͘

Figura 5.3 Recorregut de les 3 línies de transport urbà proposades en el POUM de Cunit

Figura 5.2 Recorregut i parades de la línia Vilanova - Tarragona

Font: Mon Bus

Transport urbà per carretera:

x Actualment, Cunit no disposa de transport urbà degut a les necessitats de contenció del pressupost, tot i
ƋƵĞů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞǆƉƌĞƐƐĂůĂǀŽůƵŶƚĂƚĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞůƐĞƌǀĞŝƉƌŽƉĞƌĂŵĞŶƚ;ĂůƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚĚĞϮϬϭϴũĂĞƐ
preveu una partida pressupostària), amb una nova fórmula que permeti compatibilitzar el cost amb les
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐĚĞůƐĞƌǀĞŝ͘ŝǆş͕ůĞƐƷŶŝƋƵĞƐĐŽŶŶĞǆŝŽŶƐŝŶƚĞƌŶĞƐĚŝŶƐĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝƐ͛ŚĂŶĚĞĨĞƌŽďĠĂŵďƚĂǆŝŽ
ĂŵďǀĞŚŝĐůĞƐĐŽŵƉĂƌƚŝƚĚ͛ĂůƚƌĞǀĞŢŶƐ͘
Així mateix, el POUM de ƵŶŝƚ ƉƌĞǀĞŝĂ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſ ĚĞ ϯ ůşŶŝĞƐ Ě͛ĂƵƚŽďƷƐ Ƶƌďă ƉĞƌ ƚĂů Ě͛ŽƉƚŝŵŝƚǌĂƌ ŝ
potenciar el servei de transport públic dins el municipi. Aquestes zones ja quedaven cobertes pel servei
de transport urbà anterior, però unides amb una única línia. També preveu la ŵŝůůŽƌĂ ĚĞ ů͛ĞƐƚĂĐŝſ ĚĞ
ĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝů ŝ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſ Ě͛ƵŶĂ ĞǆƚĞŶƐĂ ǌŽŶĂ Ě͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚ Ăů ǀŽůƚĂŶƚ ;WĂƌŬΘZŝĚĞͿ ƉĞƌ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ
intermodalitat entre transport públic i privat i així afavorir la mobilitat sostenible. Pel que fa a la
mobilitat a peu o en bicicleta ĞƐƉƌĞǀĞƵů͛ŽďĞƌƚƵƌĂŝĂĚĞƋƵĂĐŝſĚĞĐĂƌƌĞƌƐŝǌŽŶĞƐǀĞƌĚĞƐŝĐƌĞĂƌĐĂƌƌŝůƐďŝĐŝ
a les principals vies urbanes i la carretera de Barcelona. Les línies proposades, il·lustrades en la figura 5.3,
són les següents:
x
x
x

Línia 1 (L1): connexió de les urbanitzacions del nord i el sector oriental del municipi amb el centre urbà de
Cunit.
Línia 2 (L2): connexió del sector occidental del municipi amb el centre urbà de Cunit.
Línia 3 (L3): recorregut intern per la part central del municipi connectant els principals focus atractors de
mobilitat del municipi (destacant els principals equipaments i serveis).
Font: Ajuntament de Cunit, POUM.
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La taula següent presenta tots els punts de parada previstos en el POUM de les línies urbanes de Cunit.
Taula 5͘ϭWĂƌĂĚĞƐĚĞůĞƐůşŶŝĞƐĚ͛ĂƵƚŽďƷƐƵƌďăƉƌŽƉŽƐĂĚĞƐĞŶĞůWKhDĚĞƵŶŝƚ
LÍNIA 1

LÍNIA 2

LÍNIA 3

Estació de Cunit

Estació de Cunit

Estació de Cunit

SES ʹ Centre de Secundària

SES ʹ Centre de Secundària

SES ʹ Centre de Secundària

Av. Barcelona ʹ Plademar

Av. Diagonal

Av. Diagonal

Zona Esportiva

Av. Barcelona ʹ Plademar

Av. Barcelona ʹ Plademar

Escola Pedrera

Av. Barcelona ʹ Pla de Cunit

La Pedrera

Cementiri Nou

CEIP Pompeu Fabra

Escola la Pedrera

Pl. Jardí

Parc Central 2

Zona Esportiva

Els Jardins

Miramar

Parc Central 2

>͛ŚŽƚĞů

Can Molas 2

Escola el Rectoret

Els Rosers

El Rectoret

El Rectoret

Costa Cunit

Can Torrents

CAP

Wů͘>͛ŶĚƌŽŵĞĚĂ

Cal Cego

Institut Prat de Cunit

Puig de Tiula

Av. Barcelona ʹ Can Toni

HAUG

Cementiri Nou

Institut Prat de Cunit

Estació de Cunit

La Pedrera

Estació de Cunit

Escola Solcunit
Av. Barcelona ʹ Plademar
Av. Barcelona ʹ Pla de Cunit
CEIP Pompeu Fabra
Institut Prat de Cunit
Estació de Cunit
Font: Ajuntament de Cunit, POUM

͛ĂůƚƌĂ ďĂŶĚĂ͕ Ğů WůĂ ĚĞ dƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĚĞ sŝĂƚŐĞƌƐ ĚĞ ĂƚĂůƵŶǇĂ ϮϬϮϬ ŶŽ ĨĂ ƉƌŽƉŽƐƚĞƐ ĐŽŶĐƌĞƚĞƐ ĚĞ ŵŝůůŽƌĂ ĚĞů
ƐĞƌǀĞŝ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚŝŶ ƵŶŝƚ͕ ƉĞƌž ĞƐ ƉƌĞǀĞƵ ƋƵĞ ũƵŶƚĂŵĞŶƚ Ăŵď Ğů ƉƌŽĐĠƐ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſ ĚĞ ůĂ d-Mobilitat, es
completi una millor integració tarifària entƌĞăŵďŝƚƐĐŽŵƐĞƌŝĞŶĞůƐĚĞů͛dDĚĞĂƌĐĞůŽŶĂŝdĂƌƌĂŐŽŶĂ͘ƋƵĞƐƚĂ
mesura milloraria la comoditat i cost dels viatges des de Cunit cap a qualsevol dels dos àmbits.
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5.2.2 LA XARXA DE TRANSPORT COL·LECTIU AMB INCIDÈNCIA AL SECTOR

5.2.3 ACTUACIONS EN RELACIÓ AL TRANSPORT COL·LECTIU

>͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚ col·lectiu des del PPU Miramar queda
actualment compromesa degut a la falta de transport urbà, però
quedaria garantida si es tira endavant la reactivació del servei de
transport urbà seguint les directrius del POUM. En aquest cas, la
línies 2 connectaria ů͛ăŵďŝƚĂŵďů͛ƐƚĂĐŝſĚĞƚƌĞŶĂůůůĂƌŐĚĞƚŽƚĂ
ů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂZŽĐĂ>ůĂƵƌĂŝdƌĂǀĞƐƐĞƌĂĚĞůƐ/ďĞƌƐ;ƉĂƌƚEŽƌĚŝƐƚĚĞů
sector) mentre que al L2 donaria cobertura a les proximitats del
sector per la banda sud.

>ĞƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶƐƋƵĞĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſĚŽŶĞŶƌĞƐƉŽƐƚĂĂůĞƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĐŽůͼůĞĐƚŝƵĂů͛ăŵďŝƚ
afectat pel Pla Parcial Urbanístic de Miramar.

WĞůƋƵĞĨĂĂů͛ĂĐĐĠƐĂůƐĞƌǀĞŝŝŶƚĞƌƵƌďăƚĂŶƚĞŶferrocarril com per carretera, la distància a recorre és superior als
1.500 m. Així, actualment no hi ha possibilitat de connexió amb transport públic amb el transport interurbà. La
figura 5.4 ŵŽƐƚƌĂĞůƌĂĚŝĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞů͛ĂĐƚƵĂůƐĞƌǀĞŝĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĐŽůͼůĞĐƚŝƵ͘^͛ŽďƐĞƌǀĂůĂĚŝĨŝĐƵůƚĂƚĚ͛ĂĐĐĞĚŝƌĂů
transport públic interurbà des del sector. Cap punt de parada de transport interurbà existent es troba a menys
de 750m del sector.
Figura 5͘ϰƌĞĂĚ͛ŝŶĨůƵğŶĐŝĂĚĞůĞƐƉĂƌĂĚĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚpúblic respecte el sector Miramar

/Mϭ͘'ZEd/ZYh>͛K&ZddZE^WKZdWj>/Wh'h/^d/^&Z>EKsDK/>/dd
GENERADA
dĞŶŝŶƚ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ů͛ĞŵƉůĂĕĂŵĞŶƚ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ĚĞů WWh ĚĞ DŝƌĂŵĂƌ͕ ůĂ ĐŽŶŶĞǆŝſ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ƚĂŶƚ Ăů
transport col·lectiu urbà i ŝŶƚĞƌƵƌďăƐ͛ŚĂĚ͛ĞĨĞĐƚƵĂƌƉĞƌŵŝƚũăĚĞůĂƌĞĂĐƚŝǀĂĐŝſĚĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵƌďă͕ũĂ
ƋƵĞƉĞůƐĞƵĞŵƉůĂĕĂŵĞŶƚŶŽƌĞƐƵůƚĂǀŝĂďůĞůĂĚĞƐǀŝĂĐŝſĚ͛ĂůŐƵŶĂĚĞůĞƐůşŶŝĞƐŝŶƚĞƌƵƌďĂŶĞƐ͘ĂůƚĞŶŝƌ
ĞŶĐŽŵƉƚĞƋƵĞĚĞů͛ĂĐƚƵĂůƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞdƌĂŶƐƉŽƌƚhƌďăŝŶĐůŽƐĂĞŶĞůWKhD͕ůĂ línia 2 permetria la
ĐŽŶŶĞǆŝſžƉƚŝŵĂĚĞůƐĞĐƚŽƌƚĂŶƚĂŵďůĞƐƉĂƌĂĚĞƐĚ͛ĂƵƚŽďƷƐŝŶƚĞƌƵƌďĂŶĞƐĐŽŵĂŵďĞůĐĞŶƚƌĞƵƌďăŝ
ů͛ĞƐƚĂĐŝſĚĞĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝů͘
Tenint en compte les estimacions de nova mobilitat que generarà el sector i que utilitzarà el
transport col·lecƚŝƵ ;ǀĞŐĞƵ ů͛ĂƉĂƌƚĂƚ ϰ͘ϰ Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ͕ Ğů ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ǀŝĂƚŐĞƐͬĚŝĂ ƋƵĞ ƉŽƚ
ƐƵƉŽƐĂƌůĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſĚ͛ĂƋƵĞƐƚƐĞĐƚŽƌƐĞƐŝƚƵĂƌăĞŶƵŶŵăǆŝŵĚĞϱϰϮǀŝĂƚŐĞƌƐ͘
Comptant amb una ocupació mitjana de 55 viatgers per vehicle, caldrien un mínim de 10
expedicions diàries en dies de màxima afluència, per tal de donar cobertura a la demanda generada
ƉĞů ƐĞĐƚŽƌ͘ dĞŶŝŶƚ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ƋƵĞ ĂƋƵĞƐƚƐ ǀŝĂƚŐĞƐ ƐĞƌŝĞŶ Ě͛ĂŶĂĚĂ ŝ ĚĞ ƚŽƌŶĂĚĂ͕ ĂƋƵĞƐƚĞƐ ϭϬ
ĞǆƉĞĚŝĐŝŽŶƐƚĂŵďĠƐĞƌŝĞŶϱĚ͛ĂŶĂĚĂŝϱĚĞƚŽƌŶĂĚĂ͘
Taula 5.2 Utilització del transport públic per la nova mobilitat generada
Paràmetre
йĚ͛ƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƷďůŝĐ
Viatges/dia en transport públic
Desplaçaments (anada+tornada)
EƷŵ͘Ě͛ĞǆƉĞĚŝĐŝŽŶƐ necessaris (55 viatgers per vehicle)

Mobilitat
Mobilitat
interna
externa
10%
20%
232
310
116
155
10 expedicions (5+5)

Així mateix, la proposta del POUM per la L2 del transport urbà preveu dues parades al sector, una
ũƵƐƚĂůƐƵĚĂů͛ŝŶŝĐŝĚĞů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂZŽĐĂ>ůĂƵƌĂŝů͛ĂůƚƌĞĂůŶŽƌĚ͘
dĞŶŝŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞƋƵĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞƐĚĞƐĐŽŶĞŝǆůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƚĚĞĐƌĞĂĐŝſĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂůşŶŝĂ͕ĞŶĞůŵĂƌĐ
del present estudi ĞƐƉƌŽƉŽƐĂůĂĐƌĞĂĐŝſĚ͛ƵŶƐĞƌǀĞŝĚĞďƵƐůůĂŶĕĂĚŽƌĂƋƵĞĐŽŶŶĞĐƚŝĞůƐĞĐƚŽƌĂŵď
el centre urbà i les parades de bus i ferrocarril. Aquesta pot ser una mesura temporal i a
ƌĞƉůĂŶƚĞũĂƌ ƋƵĂŶ ĞƐ ƚŽƌŶŝ Ă ŝŵƉůĂŶƚĂƌ ů͛ŽĨĞƌƚĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƉƷďůŝĐ ĚŝŶƐ ĚĞů ŵƵŶŝĐŝƉŝƐ͘ ƋƵĞƐƚĂ
ůůĂŶĕĂĚŽƌĂŚĂƵƌŝĂĚĞĐŽŶŶĞĐƚĂƌĞůƐĞĐƚŽƌ;ƉĂƌĂĚĂĂů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂZŽĐĂ>ůĂƵƌĂŝĞůĐĂƌƌĞƌDŝƌĂŵĂƌͿĂŵď
ů͛ĞƐƚĂĐŝſĚĞƚƌĞŶĚĞƵŶŝƚ͕ĂŵďƵŶŝƚŝŶĞƌĂƌŝĚ͛ƵŶƐϮ͕ϲŬŵƉĞƌƚƌĂũĞĐƚĞ͘ŶĞůƉůăŶŽůϲĚĞů͛ĂŶŶĞǆ es fa
una proposta del recorregut proposat per aquesta llançadora.
Font: LĂǀŽůĂ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂĚĞů͛/
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5.3 yZy͛/d/EZZ/^WRINCIPALS PER A BICICLETA
5.3.1 ASPECTES GENERALS
Actualment, el municipi de Cunit només disposa de carril bici a la part nova del Passeig Marítim i un itinerari que
ĐŝƌĐƵůĂƉĞƌĐĂŵşĚĞƚĞƌƌĂĞŶƵŶĂǌŽŶĂǀĞƌĚĂĚ͛ĞƐďĂƌũŽĂŶŽŵĞŶĂĚĂ͞ƵŶŝƚĂůƚĞƵĂŝƌĞ͕&ŽŶĚŽĚĞůZŽŝŐ͘͟ŶĂƋƵĞƐƚ
sentit, cal tenir en compte que el trànsit registrat en els vials urbans del municipi és escàs, afavorint la circulació
en bicicleta per la calçada. Tot i això, cal garantir una major seguretat dels ciclistes oferint espais de convivència
degudament senyalitzats o bé carrils específics segregats.
Ŷ Ğů WKhD ĚĞ ƵŶŝƚ ;ϮϬϬϲͿ ĞƐ ƉƌŽƉŽƐĂ ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂƌ ůĂ ƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſ ĚĞ ͞ůĞƐ ĐĂŵĞƐ ŝ ůĂ ďŝĐŝ͟ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ
permeabilitzar la xarxa viària i crear nous carrers i itineraris. En aquest mateix document es recull la dificultat de
crear carrils bici ƚĞŶŝŶƚ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ůĂ ǀŝĂůŝƚĂƚ ƵƌďĂŶĂ ĂĐƚƵĂů͘ >͛ĞƐĐĂƐƐĂ ĂŵƉůĂĚĂ ĚĞ ůĂ ŵĂũŽƌŝĂ ĚĞůƐ ǀŝĂůƐ ŝ
ů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƵƌďĂŶĂĚĞďĂŝǆĂĚĞŶƐŝƚĂƚŶŽĨĂĐŝůŝƚĞŶůĂĐƌĞĂĐŝſĚĞĐĂƌƌŝůƐďŝĐŝƐĞŐƌĞŐĂƚƐ͘dŽƚŝĂŝǆž͕ůĞƐŝŶƚĞŶƐŝƚĂƚƐĚĞ
trànsit dels vials de la majoria de carrers de Cunit garanteixen la convivència de la bicicleta i el trànsit
motoritzat. No obstant això, els principals eixos de distribució de vehicles del municipi, sobretot la travessera
urbana de la C-31, no compleixen les condicions òptimes per garantir aquesta cohabitació modal i per això el
POUM proposa la possibilitat de valorar la creació de carrils bici en aquests principals eixos viaris com a
estructuradors de la xarxa ciclista.

5.3.2 >yZy͛/d/EZZ/S PER A BICICLETA AMB INCIDÈNCIA AL SECTOR
Tenint en compte ů͛ĂĐƚƵĂůƐŝƚƵĂĐŝſĚĞůĂǆĂƌǆĂĚĞĐĂƌƌŝůƐŝĞƐƉĂŝƐĚ͛ƷƐĞǆĐůƵƐŝƵƉĞƌĂůĂďŝĐŝĐůĞƚĂĞŶƚŽƚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝ
no es pot pretendre desenvolupar una gran reserva de superfície dins del sector de Miramar destinada a aquest
mitjà de transport si després no hi ha previƐƚĂ ƵŶĂ ďŽŶĂ ǆĂƌǆĂ Ě͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐ ƉĞƌ Ă ďŝĐŝĐůĞƚĞƐ ĨŽƌĂ ĚĞ ů͛ăŵďŝƚ
Ě͛ĂĐƚƵĂĐŝſ͘ŝǆş͕ĞůWWhƉƌĞǀĞƵůĂĐƌĞĂĐŝſĚ͛ƵŶŝƚŝŶĞƌĂƌŝĐŝĐůŝƐƚĂƐĞŐƌĞŐĂƚĂůůůĂƌŐĚĞů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂZŽĐĂ>ůĂƵƌĂ͕ƋƵĞ
ĐŽŝŶĐŝĚĞŝǆĂŵďů͛ĞŝǆƋƵĞĐŽŶŶĞĐƚĂƌŝĂĞůŶŽƌĚĚĞůŶƵĐůŝĂŵďĞůĐĞŶƚƌĞƵƌďă͘Aquest itinerari no coincideix amb els
ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐ ƉůĂŶƚĞũĂƚƐ ƉĞƌ ǀŝĂŶĂŶƚƐ͕ ƋƵĞ ĐŝƌĐƵůĂƌŝĞŶ ƉĞƌ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ Ě͛ĞƐƉĂŝ ůůŝƵƌĞ ŝ ƉĞƌ ů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂ ZĞĐƚŽƌĞƚ͕ ŵĠƐ
propera a la continuïtat urbana i amb característiques de passeig arbrat, tot i que per les característiques de
ů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂ͕ĞůĨĂƌŝĞŶƚĂŵďĠĐŽŵƉĂƚŝďůĞĐŽŵĂŝƚŝŶĞƌĂƌŝĚĞĐŽŶǀŝǀğŶĐŝĂ͘
&ŽƌĂĚĞů͛ăŵďŝƚĚĞDŝƌĂŵĂƌ͕ů͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝĐŝĐůŝƐƚĂƉƌŽƉŽƐĂƚĐŽŶƚŝŶƵĂƌŝĂĐĂƉĂůƐƵĚƉĞůĐĂŵşĚĞƚĞƌƌĂĚĞůĂǌŽŶĂǀĞƌĚĂ
ŝ Ě͛ĞƐďĂƌũŽ ͞ƵŶŝƚ Ăů ƚĞƵ ĂŝƌĞ͕ &ŽŶĚŽ ĚĞů ZŽŝŐ͟ ƋƵĞ ĂĐƚƵĂ ĚĞ transició entre la zona urbanitzada i la rural.
Seguidament entraria de nou dins el nucli pel parc central i a la Biblioteca Municipal Marta Mata, i enllaçaria
amb la zona comercial i els equipaments esportius, educatius i sanitaris del carrer de les Sorreres i avinguda del
castell, fins al Passeig Marítim, on es preveu un altre llarg itinerari ciclista. Cal dir, però, que per fer realitat
aquests itineraris garantint-ŶĞůĂƐĞŐƵƌĞƚĂƚ͕ĐĂůĞŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶƐĨŽƌĂĚĞů͛ăŵďŝƚĚĞDŝƌĂŵĂƌ͘ůƉĞŶĚĞŶƚ
Ě͛ĂƋƵĞst itinerari és suau (entre un 2,5% i un 5% en la seva majoria), exceptuant la part alta, just a la rotonda
que encapçala el sector, on el pendent és de gairebé el 8%.
ŝǆş͕ĚŽŶĂƚƋƵĞůĞƐƉƌĞǀŝƐŝŽŶƐĚĞĐƌĞĂĐŝſĚ͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐĞƐƉĞĐşĨŝĐƐƉĞƌĂďŝĐŝĐůĞƚĞƐƐſŶ escasses i les intensitats de
ƚƌăŶƐŝƚĚĞů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞůƐĞĐƚŽƌƐſŶŵŽůƚďĂŝǆĞƐ͕ĞƐƉƌŽƉŽƐĂƉŽƚĞŶĐŝĂƌůĂĐŽŶǀŝǀğŶĐŝĂĚ͛ĂƋƵĞƐƚŵŽĚĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
amb el trànsit motoritzat en els carrers interiors i els que connecten amb la resta de la trama urbana i principals
equipaments de la zona.

24

Tenint en compte els futurs desenvolupaments previstos al sector, es creu convenient senyalitzar degudament
ĐŽŵĂĞƐƉĂŝĚĞĐŽŚĂďŝƚĂĐŝſĞůƐƉƌŝŶĐŝƉĂůƐŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐĚ͛ĂĐĐĠƐĂDŝƌĂŵĂƌƉĞƌůĂďĂŶĚĂŽĞƐƚŝĞůƐƐĞĐƚŽƌƐĚĞĐŽŶŶĞǆŝſ
amb eůƐ ƉŽůƐ ĚĞ ŵŽďŝůŝƚĂƚ ƉƌŽƉĞƌƐ͘ Ăů ƚĞŶŝƌ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ƋƵĞ ů͛ăŵďŝƚ ĚĞů WWh ƐĞƌă ďăƐŝĐĂŵĞŶƚ ƌĞĐĞƉƚŽƌ ĚĞ
ǀŝƐŝƚĂŶƚƐ͕ũĂƐŝŐƵŝĚĞŐƵƚĂŵŽďŝůŝƚĂƚŐĞŶĞƌĂĚĂƉĞƌůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐĞĐŽŶžŵŝƋƵĞƐŝĐŽŵĞƌĐŝĂůƐĐŽŵƉĞƌů͛ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚ
sanitari i la residència. Per aquest motiu cal garantir una bona connexió entre les zones residencials properes i
ĂŝǆşĨĂĐŝůŝƚĂƌů͛ĂĐĐĠƐĂůƐƵƐŽƐĚĞDŝƌĂŵĂƌ͘

5.3.3 ACTUACIONS EN RELACIM>yZy͛/d/ERARIS PER A BICICLETA
Per tal de determinar els itineraris que formen la xarxa de recorreguts per a bicicletes cal tenir en compte unes
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐŵşŶŝŵĞƐƋƵĞŚĂŶĚĞĐŽŵƉůŝƌĞůƐǀŝĂůƐƉƌŽƉŽƐĂƚƐƉĞƌƚĂůĚĞĚŽŶĂƌĐŽďĞƌƚƵƌĂĂů͛ăŵďŝƚĚĞůWůĂWĂƌĐŝĂů͘
/Mϭ͘&/E/Z>yZy͛/d/EZZ/^WZ/E/W>^WZ//>d^.
ů ƉůăŶŽů ϱ Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĚĞĨŝŶĞŝǆ ƋƵŝŶĂ ŚĂ ĚĞ ƐĞƌ ůĂ ǆĂƌǆĂ Ě͛ŝƚŝŶeraris principals per a
bicicletes del sector. Les principals actuacions que es proposen en aquesta xarxa són:
-

WƌĞǀĞƵƌĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ Ě͛ƵŶ ĐĂƌƌŝů ďŝĐŝ ƐĞŐƌĞŐĂƚ Ă ů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂ ĚĞ ZŽĐĂ >ůĂƵƌĂ͕ ƋƵĞ ĞƐ
configura com a iŵƉŽƌƚĂŶƚĞŝǆǀŝĂƌŝ͘ƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝƋƵĞů͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƉĞĚĂůĂďůĞƋƵĞĞƐ
planteja sigui amb carril bici segregat bidireccional.

-

Senyalitzar degudament el carrer Provença com a vial de convivència entre bicicletes i el
trànsit motoritzat. Tenint en comptĞ ƋƵĞ ůĂ ƉƌŽůŽŶŐĂĐŝſ ĚĞ ů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂ ĚĞ ZŽĐĂ >ůĂƵƌĂ
afavorirà la circulació en vehicle privat per aquest eix, es proposa adaptar el carrer
Provença com a itinerari pedalable de cohabitació, ja que la intensitat de vehicles que hi
circularan serà escassa.

-

SeŶǇĂůŝƚǌĂƌ ĚĞŐƵĚĂŵĞŶƚ ůĂ ƌĞƐƚĂ ĚĞ ĐĂƌƌĞƌƐ ĨŽƌĂ ĚĞ ů͛ăŵďŝƚ ĐŽŵ Ă ǌŽŶĂ ĚĞ ĐŽŶǀŝǀğŶĐŝĂ Ž
ǌŽŶĂϯϬƉĞƌƚĂůĚ͛ĂĨĂǀŽƌŝƌůĂĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚĂƚĚĞůĂǆĂƌǆĂĐŝĐůŝƐƚĂĂŵďůĂƌĞƐƚĂĚĞƉŽůƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚ
ĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚů͛ĞƐĐŽůĂ͘

ƋƵĞƐƚĂǆĂƌǆĂĚ͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐŚĂƵƌăĚĞcomptar amb les següents característiques mínimes:
-

Complir les condicions mínimes per esdevenir un itinerari segur. Com a criteri general, els
carrils bici segregats unidireccionals hauran de comptar amb una amplada de 1,5 m i de
2,5 m en els bidireccionĂůƐ͘ŶĞůĐĂƐĚĞĚŝƐƉŽƐĂƌĚ͛ƵŶĞƐƉĂŝĚĞĐŽŶǀŝǀğŶĐŝĂĞŶƚƌĞĞůǀŝĂŶĂŶƚ
i la bicicleta aquest espai haurà de ser de com a mínim 3 m.

-

En els recorreguts on es prevegi la convivència entre la bicicleta i el trànsit motoritzat,
aquests hauran de ser de calçada única i amb una intensitat de trànsit igual o inferior a
3.000 vehicles/dia. En qualsevol cas, les característiques dels diferents itineraris per a
bicicletes es prendrà com a referència els criteris i recomanacions que fixa el Manual per al
Disseny de Vies Ciclistes de Catalunya, publicat pel Departament de Territori i
Sostenibilitat.

/Mϭ͘&/E/Z>yZy͛/d/EZZ/^WZ/E/W>^WZ//>d^.
dĞŶŝŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞƋƵĞƚŽƚƐĞůƐǀŝĂůƐĚĞů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞůƐĞĐƚŽƌ͕Ğǆcepte aquells que formen part
ĚĞůĂǆĂƌǆĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſĚĞůƚƌăŶƐŝƚƌŽĚĂƚ͕ĚŝƐƉŽƐĞŶĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĂƚƐĚĞƚƌăŶƐŝƚŵŽůƚŝŶĨĞƌŝŽƌƐĂ
3.000 vehicles/dia, es consideren adequats per a garantir la mobilitat en bicicleta.
-

-

-

Garantir la connexió als principals pols de mobilitat͘>ĂǆĂƌǆĂĚ͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐƉƌŝŶĐŝƉĂůƐƉĞƌĂ
bicicletes ha de permetre la connexió cap als principals pols de mobilitat del municipi. En
aquest cas, al tractar-ƐĞ Ě͛ƵŶ ƐĞĐƚŽƌ ďăƐŝĐĂŵĞŶƚ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ŝ ĐŽŵĞƌĐŝĂů͕ ĐĂů ŐĂƌĂŶƚŝƌ
ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚ ĨŝŶƐ ů͛ĞƐƚĂĐŝſ ĚĞ ĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝů͕ ůĞƐ ƉĂƌĂĚĞƐ Ě͛ĂƵƚŽďƷƐ ŝŶƚĞƌƵƌďă ŝ ůĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ
zones residencials de Cunit.
Garantir unes condicions de qualitat mínimes en relació al pendent. Tal i com preveu el
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat
ŐĞŶĞƌĂĚĂ͕ ĞůƐ ƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚƐ ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞŶ ůĂ ǆĂƌǆĂ Ě͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƉĞƌ Ă ďŝĐŝĐůĞƚĞƐ
ŚĂƵƌĂŶ ĚĞ ĐŽŵƉƚĂƌ Ě͛ƵŶ ƉĞŶĚĞŶƚ ŵăǆŝŵ ƋƵĞ ŶŽ ƉŽĚƌă ƐƵƉĞƌĂƌ Ğů ϱй͕ ŝ ŶŽŵĠƐ ĞŶ ĐĂƐŽƐ
excepcionals i degudament justificats es podrà arribar puntualment a pendents de fins al
8%.
Permeabilització de la xarxa viària͘ Ŷ ĞůƐ ƉƵŶƚƐ ŽŶ ůĂ ǆĂƌǆĂ Ě͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůƐ ƉĞƌ Ă
bicicletes i vehicles coincideixin en el traçat, podran conviure en un mateix espai si es
ĐŽŵƉůĞŝǆĞŶůĞƐŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞůƉƌŝŵĞƌƉƵŶƚĚ͛aquest llistat o en cas contrari es preveuran
segregats, tot i que caldrà disposar dels suficients elements que permetin la
permeabilització del vial. En aquest sentit es recomana disposar de passos per a vianants /
bicicletes separats com a màxim 100 - 15Ϭ ŵĞƚƌĞƐ͕ ƚŽƚ ŝ ƋƵĞ ů͛ĞŵƉůĂĕĂŵĞŶƚ Ě͛ĂƋƵĞƐƚƐ
passos per a vianants/bicicletes caldrà detallar-ůŽƐĞŶĞůƉƌŽũĞĐƚĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝſ͘

/MϮ͘'ZEd/ZhEKd/MD1E/D͛WZDEdWZ//>d^&KZ>s/
PÚBLICA
Tal com Ɛ͛ŝŶĚŝĐĂĂůĞĐƌĞƚϯϰϰͬϮϬϬϲ͕ĚĞƌĞŐƵůĂĐŝſĚĞůƐĞƐƚƵĚŝƐĚ͛ĂǀĂůƵĂĐŝſĚĞůĂŵŽďŝůŝƚĂƚŐĞŶĞƌĂĚĂ͕
ĐĂů ƉƌĞǀĞƵƌĞ ƵŶĞƐ ƌăƚŝŽƐ ŵşŶŝŵĞƐ Ě͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚ ƉĞƌ Ă ďŝĐŝĐůĞƚĞƐ Ă ĨŽƌĂ ĚĞ ůĂ ǀŝĂ ƉƷďůŝĐĂ ;ǀĞƵƌĞ la
taula següent).
Taula 5.3 Places mínimes Ě͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚƉĞƌĂďŝĐŝĐůĞƚĞƐ
dŝƉƵƐĚ͛ƷƐ

Núm. de places

jƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞ

2 places/habitatge o 2 places/100m de sostre o fracció

Ús comercial

1 plaça/100m de sostre

jƐĚ͛ŽĨŝĐŝŶĞƐ

1 plaça/100m de sostre

Ús industrial

1 plaça/100m de sostre

Equipaments docents

5 places/100m de sostre

Equipaments esportius, culturals, recreatius

ϱƉůĂĐĞƐͬϭϬϬƉůĂĐĞƐĚ͛ĂĨŽƌĂŵĞŶƚ

Altres equipaments públics

1 plaça/100m de sostre

Zones verdes

1 plaça/100m de sòl

2

2
2
2

2

2
2

Font: Decret344/2006 de regulació dels estudis de la mobilitat generada, 2006.

No obstant això, tenint en compte les característiques del sector, el seu emplaçament i els usos
previstos es proposa reduir aquestes ràtios, ja que es troben absolutament sobredimensionades. En
ĂƋƵĞƐƚƐĞŶƚŝƚůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƋƵĞĞƐĨĂĞŶĞůŵĂƌĐĚ͛ĂƋƵĞƐƚĞƐƚƵĚŝĠƐůĂƐĞŐƺĞŶƚ͗
-

En les zones verdes, tenint compte la ubicació del sector i la superfície reservada per a aquest ús
b´±´8±bYÁ±8±>¼Y®88±O8b¼b±8FOOb¼b´±´8Y8n´ a 1 plaça cada 500m2 de sòl.
Ü¦Áb´¼b´8Ob´´®ÁFO8±88®b´8ÂFO´®|8Á±>YbO¼b8±®OY®88ObnÁOYb
la demanda.

-

 8 ±b´YfO8 tb±>¼±O8  b b´ b¦Á8b¼´b´ ±´8 b´¼8F± Á8 ±>¼ Y®88±O8b¼ Yb 
plaça/500 m2 Yb´´¼±bV´Fc´®|8Á±>YbO¼b8±®OY®88ObnÁOYb8Yb8Y8¡
Ü¦Áb´¼b´8Ob´´®ÁFO8±88n±8Yb8Ç8ÂFO8¡

-

En els usos de taller, es proposa un dotació de 1 plaça/250 m2 Yb ´´¼±bV ´ Fc ´®|8Á±> Yb
O¼b8±®OY®88ObnÁOYb8Yb8Y8¡Ü¦Áb´¼b´8Ob´´®ÁFO8±88n±8Yb8Ç8
pública.

-

 b´ Á´´ Y®|8F¼8¼tb´ O8Y±> t8±8¼± 8 Y¼8O 8 ¦Áb ±bÇbÁ b WKhD ĚĞ ƵŶŝƚ͕ ƋƵĞ
ĠƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ůĂ ƋƵĞ ƉƌĞǀĞƵ Ğů  bO±b¼ ½ss¹ÀÎÎ¸V ŝ ƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĂϭƉůĂĕĂͬϳϱŵϮĚĞƐŽƐƚƌĞ͘
Ü¦Áb´¼b´8Ob´´®ÁFO8±88n±8Yb8Ç8Âblica.

-

b´Á´´|¼bb±´Y®8O¼Ç¼8¼bOO8b8¼8F8É8Vb´±´8Á8±>¼Y®8Q8b±O8Y8
100m2 de sostre.

Ŷ ĂƉůŝĐĂƌ ĂƋƵĞƐƚĞƐ ƌăƚŝŽƐ ĞŶ ů͛ăŵďŝƚ ĚĞů WWh DŝƌĂŵĂƌ Ɛ͛ŽďƚĠ ƵŶ ǀĂůŽƌ ŵşŶŝŵ ĚĞ Ϯϴϵ places
Ě͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĂĨŽƌĂĚĞůĂǀŝĂƉƷďůŝĐĂ;ǀeure Taula 5.4).
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/MϮ͘'ZEd/ZhEKd/MD1E/D͛WZDEdWZ//>d^&KZ>s/
PÚBLICA
Taula 5͘ϰWůĂĐĞƐĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚƉĞƌĂďŝĐŝĐůĞƚĞƐƵďŝĐĂĚĞƐĨŽƌĂĚĞůĂǀŝĂƉƷďůŝĐĂ
ÚS

SÒL

HABITATGES

RÀTIO

APARCAMENTS

6.278

42

ϭͬϳϱŵϮ

84

3.917

2.691

25

ϭͬϳϱŵϮ

ϯϲ

Habitatges
turístics

3.558

2.423

32

ϭͬϳϱŵϮ

ϯϮ

Residencia gent
gran

3.246

3.932

-

1 / 500m2

8

Tallers

14.719

8.350

-

1 / 250m2

17

Hotel

4.966

4.428

-

1 / 100m2

44

AE en planta
Baixa

-

488

-

1 / 100m2

5

Espais lliures ʹ
Jardí Urbà

12.386

-

-

1 / 500m2

25

Altres espais
lliures

5.093

-

-

1 / 500m2

10

Equipament
(sanitariassistencial)

10.232

7.162

-

1 / 250m2

29

Vialitat

18.736

-

-

Total

91.098

35.752

99

-

Residencial
unifamiliar

14.245

Hab. Protecció
oficial

SOSTRE

Ϯϴϵ

En tots els aparcaments de bicicletes emplaçats a fora de la via pública cal preveure un
ĞŵƉůĂĕĂŵĞŶƚ͞ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚ͟Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚ͕ĚĞŵăǆŝŵĂĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚĂů͛ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽĂĐƚŝǀŝƚĂƚ
2
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ͘ Ğ ĨŽƌŵĂ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝǀĂ ĐĂů ƉƌĞǀĞƵƌĞ ƵŶĂ ƌĞƐĞƌǀĂ Ě͛ƵŶ ĞƐƉĂŝ Ě͛ϭ ŵ per cada plaça
Ě͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚƉĞƌĂďŝĐŝĐůĞƚĞƐ͘
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5.4 yZy͛/d/EZZ/^WER A VEHICLES
5.4.1 ASPECTES GENERALS
La xarxa viària interna de Cunit es caracteritza per un important eix vertebrador del trànsit rodat que travessa el
ŵƵŶŝĐŝƉŝĚ͛ĞƐƚ ĂŽĞƐƚ͘ƐƚƌĂĐƚĂĚĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ ŽƚƌĂǀĞƐƐĞƌĂƵƌďĂŶĂ ĚĞůĂ-31 que actua com a
important via urbana i interurbana del municipi.
 ďĂŶĚĂ Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ǀŝĂů ĐĂů ĚĞƐƚĂĐĂƌ ĂůŐƵŶƐ ǀŝĂůƐ ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌƐ Ă ĂƋƵĞƐƚ ƋƵĞ ƉĞƌŵĞƚĞŶ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌ Ğů
ƚƌăŶƐŝƚƵƌďăĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝ͘ŶĂƋƵĞƐƚƐĞŶƚŝƚĐĂůĚĞƐƚĂĐĂƌů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂĚĞ:ƵůŝğƐĂƌŝů͛ĞŝǆĨŽƌŵĂƚƉĞůĐĂƌƌĞƌĚĞů͛ďƌĞŝ
el carrer de les Sorres. Cal tenir en compte, que la via del ferrocarril actua com a barrera i que no tots els carrers
tenen pas subterrani o pont per creuar-la.

ĚĞƚƌăŶƐŝƚŐĞŶĞƌĂƚƉĞůƐĞĐƚŽƌƐŝŐƵŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĂƐƐƵŵŝƚƉĞƌů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂĚĞZŽĐĂ>ůĂƵƌĂŝĞůŶŽƵǀŝĂůĚĞĐŽŶŶĞǆŝſ
Ăŵďů͛ĂƵƚŽƉŝƐƚĂ͛͘ĂƋƵĞƐƚĂĨŽƌŵĂůĂƌĞƐƚĂĚĞǀŝĂůƐĚĞů sector i el seu entorn mantindran el seu caràcter veïnal.

5.4.3 ACTUACIONS EN RELACIM>yZy͛/d/ERARIS PER A VEHICLES
WĞƌƚĂůĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌů͛ĂĐĐĠƐĂůƐĞĐƚŽƌĞŶǀĞŚŝĐůĞƉƌŝǀĂƚĞƐƉƌŽƉŽƐĞŶůĞƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶƐƐĞŐƺĞŶƚƐĞŶƌĞůĂĐŝſĂůĂǆĂƌǆĂ
viària.
ACCIÓ 1. &/E/Z>yZy͛/d/EZZ/^WZ/E/W>^WZs,/>^.
El plànol 7 ĚĞ ů͛ĂŶŶĞǆ ĚĞĨŝŶĞŝǆ ƋƵŝŶĂ ŚĂ ĚĞ ƐĞƌ ůĂ ǆĂƌǆĂ Ě͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůƐ ƉĞƌ Ă ǀĞŚŝĐůĞƐ ĚĞ
ů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞůƐĞĐƚŽƌDŝƌĂŵĂƌ͘>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶƐƋƵĞĞƐƉƌŽƉŽƐĞŶĞŶĂƋƵĞƐƚĂǆĂƌǆĂƐſŶ͗

͛ĂůƚƌĂďĂŶĚĂ͕ĐĂůĚĞƐƚĂĐĂƌĞůƐǀŝĂůƐƉĂƌĂůͼůĞůƐĂůĂǀŝĂĚĞůĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝů, alguns amb passarel·les per a vianants que
ƉĞƌŵĞƚĞŶ ĐƌĞƵĂƌ ůĂ ǀŝĂ͘ ƋƵĞƐƚƐ ĞŝǆŽƐ ĞƐĚĞǀĞŶĞŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ ǀŝĂůƐ Ě͛ĂĐĐĠƐ Ă ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ƉůĂƚŐĞƐ ŝ ĞůƐ ďůŽĐƐ
ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůƐĚĞů͛ĞŶƚŽƌŶ͘

-

CrĞĂĐŝſĚĞůŶŽƵǀŝĂůĚ͛ĂĐĐĠƐĞŶƚƌĞĞůƐĞĐƚŽƌŝů͛ĂƵƚŽƉŝƐƚĂ-32. Tenint en compte els usos
ƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶĞůWWhŝůĂĐŽŶŶĞǆŝſĞŶƚƌĞů͛ĂĐĐĠƐŝƐĞĐƚŽƌ͕ƌĞƐƵůƚĂŵŽůƚƌĞĐŽŵĂŶĂďůĞĐƌĞĂƌƵŶ
nou accés a aquesta infraestructura, especialment per evitar que el trànsit de vehicles
ƉĞƐĂŶƚƐŝĞůƐĚĞƐƉůĂĕĂŵĞŶƚƐĞǆƚĞƌŶƐƐ͛ŝŶƐĞƌĞŝǆŝŶĞŶƵŶĂƚƌĂŵĂƵƌďĂŶĂŐĞŶƐĂĚĞƋƵĂĚĂƉĞƌ
aquest ús.

-

ZĞƐƵůƚĂŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞůĂƉƌŽůŽŶŐĂĐŝſƉƌĞǀŝƐƚĂĚĞů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂZŽĐĂ>ůĂƵƌĂƐŝŐƵŝĞůƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĞŝǆĚ͛ĂĐĐĠƐĂůƐĞĐƚŽƌ͘ Es proposa que aquest vial esdevingui el principal eix de connexió del
sector, tant cap a la C-31 com amb el centre del nucli. Al coincidir amb la xarxa ciclista, cal
ƋƵĞĞƐŐĂƌĂŶƚĞŝǆŝŶůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚƉĞƌĂůƐƵƐƵĂƌŝƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚŵŽĚĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘

-

Es recomana aplicar direccionalitat en sentit únic part dels vials de les urbanitzacions de
Can Moles i el Rectoret (Carrer Montseny, av. Montserrat), potenciant la seva pacificació i
actuant com a un element dissuasori del trànsit de pas. Es proposa que el principal pes de
la xarxa ĚĞǀĞŚŝĐůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌů͛ĂƐƐƵŵĞŝǆŝů͛Ăǀ͘ZŽĐĂ>ůĂƵƌĂ͘

La tipologia urbana del municipi de baixa densitat provoca que la majoria de carrers (excepte en els citats en els
paràgrafs anteriors) es caracteritzin per mantenir intensitats de trànsit molt baixes i bàsicament un ús veïnal.

5.4.2 >yZy͛/d/EZZ/S PER A VEHICLES AMB INCIDÈNCIA AL SECTOR
dĂů ĐŽŵ Ɛ͛ŚĂ ĐŽŵĞŶƚĂƚ ĞŶ ů͛ĂƉĂƌƚĂƚ ĂŶƚĞƌŝor, la urbanització dispersa característica de Cunit provoca que la
ǀŝĂůŝƚĂƚ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚ Ăů ŵƵŶŝĐŝƉŝ ƐŝŐƵŝ ĚĞ ĐĂƌăĐƚĞƌ ǀĞŢŶĂů͘ >͛ĞŶƚŽƌŶ ŵĠƐ ŝŵŵĞĚŝĂƚ Ăů ƐĞĐƚŽƌ ĞƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝƚǌĂ ƉĞƌ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŶĂǀŝĂůŝƚĂƚĚ͛ĂƋƵĞƐƚƚŝƉƵƐĂŵďŝŶƚĞŶƐŝƚĂƚƐŵŝƚũĂŶĞƐĚŝăƌŝĞƐĚĞƚƌănsit molt baixes o baixes.
ůƐƉƌŝŶĐŝƉĂůƐĞŝǆŽƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſĚĞůƚƌăŶƐŝƚƉƌŽƉĞƌƐĂů͛ăŵďŝƚĚĞůWWhƐſŶĞůĐĂƌƌĞƌWŝƌŝŶĞƵƐŝůĞƐĂǀŝŶŐƵĚĞƐĚĞůĂ
DĂƌĐĂ,ŝƐƉăŶŝĐĂŝĚĞůĂZŽĐĂWůĂŶĂ͘dĂŵďĠĐĂůĚĞƐƚĂĐĂƌĞůĐĂƌƌĞƌĚĞů͛ďƌĞŝů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂĚĞĂŶEŝĐŽůĂƵĐŽŵĂ vials
de connexió amb la carretera de Barcelona o C-31.
WĞƌĂĐĐĞĚŝƌĂůƐĞĐƚŽƌ͕ ĞƐƉƌĞǀĞƵůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĞŶůůĂĕĂŵď ĂĐĐĠƐĂ ů͛ĂƵƚŽƉŝƐƚĂĚĞůĂ -32 des de la rotonda on
ĨŝŶĂůŝƚǌĂ ů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂ ZŽĐĂ ůůĂƵƌĂ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞƌŝĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƚƌĂǀĞƐƐĂƌ ůĂ ƌĞƐƚĂ de la trama urbana. Així,
ů͛ĂǀŝŶŐƵĚĂZŽĐĂ>ůĂƵƌĂĞƐĐŽŶǀĞƌƚŝƌăĞŶƵŶŶŽƵĞŝǆŐĂƌĂŶƚŝŶƚůĂĐŽŶŶĞǆŝſĚĞůƐĞĐƚŽƌĂŵďůĂƌĞƐƚĂĚĞůĞƐǀŝĞƐĚĞ
comunicació i focus de mobilitat del municipi.
ŶĂƋƵĞƐƚƐŵŽŵĞŶƚƐ͕ĚŽŶĐƐ͕ůĂǆĂƌǆĂĚ͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐƉĞƌĂǀĞŚŝĐůĞƐĞǆŝƐƚent fins al sector és força precària però amb
el desenvolupament del sector i dels accessos previstos des de la C-32 es produirà una millora substancial. Per
altre banda, els carrers de distribució del sector es plantegen amb una amplada de 10m i en un sentit de
ĐŝƌĐƵůĂĐŝſƷŶŝĐ͘EŽŵĠƐůĞƐĂǀŝŶŐƵĚĞƐZĞĐƚŽƌĞƚŝZŽĐĂ>ůĂƵƌĂ͕ĂŝǆşĐŽŵůĂƚƌĂǀĞƐƐĞƌĂĚĞůƐ/ďĞƌƐĚĞƐĚ͛ŽŶƐ͛ĂĐĐĞĚŝƌă
al sector, serien de doble sentit.
dĞŶŝŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŵŽĚĂůƋƵĞƐ͛ŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞŶĞůƐĂƉĂƌƚĂƚƐĂŶƚĞƌŝŽƌŝĂůĂŵŽďŝůŝƚĂƚ generada en
cadascun dels usos del sector (excepte la mobilitat generada pels espais lliures ja que serà únicament no
ŵŽƚŽƌŝƚǌĂĚĂͿ͕ĐĂĚĂĚŝĂĞƐŐĞŶĞƌĂƌăƵŶĂŵŽďŝůŝƚĂƚĞŶǀĞŚŝĐůĞƉƌŝǀĂƚĚ͛ƵŶƐϮ͘ϲϯϮĚĞƐƉůĂĕĂŵĞŶƚƐ;ĞŶƚƌĂĚĂŝƐŽƌƚŝĚĂ
Ě͛ƵŶƐϭ͘ϬϬϬǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƐŝĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƵŶĂŽĐƵƉĂĐŝſĚ͛ϭ͕ϯƉĞƌƐŽŶĞƐƉĞƌǀĞŚŝĐůĞͿ͘ƐƉƌĞǀĞƵƋƵĞĞůƉƌŝŶĐŝƉĂůǀŽůƵŵ

En el mateix plànol 7͕Ɛ͛ŝŶĚŝĐĂůĂǆĂƌǆĂǀŝăƌŝĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞƉƌŽƉĞƌĂĂů͛ăŵďŝƚĚĞůWWhŝĂŝǆşĐŽŵƉƌŽǀĂƌ
la continuïtat de la xarxa proposada del sector, així com la connexió amb les infraestructures viàries
supramunicipals.
Per altra banda, tenint en compte els criteris que fixa el Decret 344/2006, tots els vials de nova
urbanització que preveu el PPU Miramar hauran de complir els següents condicionants:
1.

Garantir que tots els vials compten amb amplades suficients. Els vials previstos en la xarxa
Ě͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐƉĞƌĂǀĞŚŝĐůĞƐĐŽŵƉƚĞŶĂŵďƵŶĂĂŵƉůĂĚĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂůŵşŶŝŵĚĞϭϬŵ͕ĞůƋƵĂůƐĞ
supera en tots els vials del PPU.

2.

Es recomana que els vials disposin de l͛ĂŵƉůĂĚĂĂĚĞƋƵĂĚĂ per als usos que hagin de tenir però
Ɛ͛ĞǀŝƚŝĞůƐƐĞƵƐŽďƌĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚ͕ũĂƋƵĞĞƐƉŽĚƌŝĞŶĚŽŶĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶƐŚĂďŝƚƵĂůƐŶŽĚĞƐŝƚũĂĚĞƐ
(aparcament en doble filera o excessos de velocitat).

27

5.5 Z^Zs^͛^W/^WR A APARCAMENT
5.5.1 ASPECTES GENERALS
El parc mòbil de Cunit, segons dades de 2016, està format per un total de 6.875 vehicles. Aquests es
distribueixen de la forma següent: 5.019 turismes, 871 camions i furgonetes, 833 motocicletes i ciclomotors, 16
tractors industrials i 16 altres vehicles.
WĞůƋƵĞĨĂĂů͛şŶĚĞǆĚĞŵŽƚŽƌŝƚǌĂĐŝſĚĞƵŶŝƚ͕ů͛ĂŶǇϮϬϭϮĂƋƵĞƐƚĞƌĂĚĞϱϭϲǀĞŚŝĐůĞƐƉĞƌĐĂĚĂϭ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘
>͛ĞǀŽůƵĐŝſ Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ŚĂ ĂŶĂƚ ĐƌĞŝǆĞŶƚ ĚĞƐ ĚĞ ϭϵϵϭ ĨŝŶƐ Ă ϭϵϵϵ͕ ĂŶǇ ĞŶ ƋƵĞ ĞƐ ǀĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌ ƵŶ ǀĂůŽƌ
màxim. A partir de 1999 ů͛şŶĚĞǆĚĞŵŽƚŽƌŝƚǌĂĐŝſŚĂĂŶĂƚĚŝƐŵŝŶƵŝŶƚ͕ƚŽƚŝƋƵĞĞŶĞůƐƷůƚŝŵƐĂŶǇƐƐ͛ŚĂŵĂŶƚŝŶŐƵƚ
ĨŽƌĕĂŝŶĞƐƚĂďůĞĚĞŐƵƚĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſĞĐŽŶžŵŝĐĂ͘ŝǆş͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůϮϬϭϬů͛şŶĚĞǆǀĂĂƵŐŵĞŶƚĂƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞŵĞŶƚŝĞů
2012 sembla que torna a la tendència decreixent (vegeu la taula 5.5).
Taula 5͘ϱǀŽůƵĐŝſĚĞů͛şŶĚĞǆĚĞŵŽƚŽƌŝƚǌĂĐŝſĚĞƵŶŝƚ;ϭϵϵϭ-2012)

ANY

PER 1000 HABITANTS
CAMIONS I
FURGONETES

TURISMES

MOTOCICLETES

2012

373,67

57,03

74,77

516,24

2011

374,23

58,24

75,61

519,64

2010

369,54

55,68

75,50

513,24

2009

366,24

53,59

76,23

509,41

2008

372,04

52,42

78,69

516,62

2007

377,7

52,4

82,2

525,3

2006

391,9

49,9

82,7

538,1

2005

400,6

46,7

85,3

545,1

2004

413,2

43,8

83,4

552,6

2003

418,0

44,6

85,6

558,8

2002

419,3

43,8

85,5

557,1

2001

414,9

43,9

84,2

550,8

2000

435,2

47,5

92,9

583,9

1999

457,0

47,8

98,2

612,5

1998

403,6

43,3

91,4

546,7

1997

415,0

46,4

91,1

561,0

1996

366,5

40,5

82,7

497,6

1995

342,7

40,5

79,2

470,2

1994

327,9

39,3

72,8

446,4

1993

327,8

39,1

73,4

447,8

1992

312,0

36,9

79,3

436,1

1991

287,0

35,5

83,3

411,6

&ŽŶƚ͗/ŶƐƚŝƚƵƚĚ͛ƐƚĂĚşƐƚŝĐĂĚĞĂƚĂůƵŶǇĂ
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TOTAL

ů ƉƌŽĐĠƐ ĚĞ ĚĞĐƌĞŝǆĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƚĂǆĂ ĚĞ ŵŽƚŽƌŝƚǌĂĐŝſ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƚ ĨŝŶƐ ů͛ĂŶǇ ϮϬϬϵ Ɛ͛ĞŶƚĠŶ ĞŶ ĐŽŵƉƌŽǀĂƌ Ğů
creixement molt elevat de població que ha registrat el municipi. Entre 1998 i 2009 el municipi va passar de
4.849 a 12.279 habitants. En canvi, el parc de vehicles va continuar augmentat però a un ritme més lent. La
població va continuar creixent més moderadament fins el 2012, quan va assolir 12.626 habitants i a partir de
llavors va baixar significativament dins als 11.808 habitants del 2016. Aquest canvi, juntament amb el canvi de
ƐŝƚƵĂĐŝſĞĐŽŶžŵŝĐĂ͕ĞǆƉůŝĐĂƌŝĂů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĨŝŶĂůĚĞů͛şŶĚĞǆĚĞŵŽƚŽƌŝƚǌĂĐŝſ͘

ACCIÓ 1. GARANTIR hEKd/M͛WZDEd&KZ>s/Wj>/

5.5.2 ACTUACIONS EN RELACIÓ ALS ESPAIS PER A APARCAMENT
WĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌƵŶĂƌĞƐĞƌǀĂĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚƐƵĨŝĐŝĞŶƚĚŝŶƐĞůƐĞĐƚŽƌĞƐƉƌŽƉŽƐĂ͗
ACCIÓ 1. GARANTIR hEKd/M͛WZDEd&KZ>s/Wj>/
ů ĞĐƌĞƚ ϯϰϰͬϮϬϬϲ ĚĞ ƌĞŐƵůĂĐŝſ ĚĞůƐ ƐƚƵĚŝƐ Ě͛ǀĂůƵĂĐŝſ ĚĞ ůĂ DŽďŝůŝƚĂƚ 'ĞŶĞƌĂĚĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ůĂ
ƉƌĞǀŝƐŝſĚĞƉůĂĐĞƐĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚƉĞƌĂƵƐŽƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůƐ͘ŶĂƋƵĞƐƚĐĂƐĐĂůĞƐĨŝǆĂůĂƐĞŐƺĞŶƚĚŽƚĂĐŝſ͗

TaulĂϱ͘ϳ͘WůĂĐĞƐŵşŶŝŵĞƐĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĚĞǀĞŚŝĐůĞƐĨŽƌĂĚĞůĂǀŝĂƉƷďůŝĐĂ
Turismes
(places mínimes de 4,75 x 2,4)

Motocicletes
(places mínimes de 2,20 x 1,00)

Valor màxim:
1 plaça/habitatge o
2
1 plaça/100m de sostre

Valor màxim:
0,5 places/habitatge o
2
1 plaça/200m de sostre

Tot i que el Decret 344/2006 no contempla la necessitat de reservar una dotació mínima
Ě͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚ ĨŽƌĂ ĚĞ ůĂ ǀŝĂ ƉƷďůŝĐĂ ƉĞƌ Ă ƵƐŽƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐ ŝ ĐŽŵĞƌĐŝĂůƐ͕ ĞƐ ƌĞĐŽŵĂŶĂ ƌĞƐĞƌǀĂƌ ƵŶ
ĞƐƉĂŝƉĞƌĂů͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĚĞǀĞŚŝĐůĞƐĂů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĞƐƉĂƌĐĞůͼůĞƐĚĞƐƚinades a aquest ús.
Taula 5.9 Característiques de la mobilitat del sector
Mobilitat del sector Miramar

4.045 viatges/dia

Mobilitat del sector generada per
a usos de residència, industrials,
hoteler i activitats econòmiques
en planta baixa

1.744 viatges/dia

Distribució modal de la mobilitat
interna (60% = 1.046 viatges/dia)

60% vehicle privat
10% transport públic
30% a peu o en bicicleta

&ŽŶƚ͗ĞĐƌĞƚϯϰϰͬϮϬϬϲĚĞƌĞŐƵůĂĐŝſĚĞůƐƐƚƵĚŝƐĚ͛ǀĂůƵĂĐŝſĚĞůĂDŽďŝůŝƚĂƚ'ĞŶĞƌĂĚĂ
2

Segons els usos previstos en el PPU de Miramar es, preveu la construcció de 11.316 m de sostre
ĚĞƐƚŝŶĂƚƐ Ă Ɛžů ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͘ Ŷ ďĂƐĞ Ă ĂƋƵĞƐƚĂ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ Ɛ͛ŚĂ ĐĂůĐƵůĂƚ Ğů ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ƉůĂĐĞƐ
Ě͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚƉĞƌĂǀĞŚŝĐůĞƐŝŵŽƚŽĐŝĐůĞƚĞƐƋƵĞĐĂůĚƌăƉƌĞǀĞƵƌĞĞůĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚĚĞůƉůĂƉĂƌĐŝĂů
(veure la taula 5.8), segons els criteris del Decret 344.
dĂƵůĂϱ͘ϴZĞƐĞƌǀĂĚĞƉůĂĐĞƐĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚƉĞƌĂǀĞŚŝĐůĞƐĨŽƌĂĚĞůĂǀŝĂƉƷďůŝĐĂĞŶĞůWWhDŝƌĂŵĂƌ

Usos de sòl

Superfície
sòl

Superfície
sostre

Habitatges

Ràtio

1 plaça
turismes
/habitatges
Residencial

21.720

11.316

Places
d'aparcament

99 turismes

99
0,5 places
motocicleta
/habitatge

50
motocicletes

Ràtio
1 plaça
turismes /
100m2
/habitatges
1 plaça
motocicleta /
200 m2
sostre

Places
d'aparcament

114 turismes

57
motocicletes

Font: Pla Parcial Urbanístic de Miramar i Decret 344/2006 de regulació ĚĞůƐƐƚƵĚŝƐĚ͛ǀĂůƵĂĐŝſĚĞůĂDŽďŝůŝƚĂƚ'ĞŶĞƌĂĚĂ͘

ůŶŽŵďƌĞĚĞƉůĂĐĞƐŵşŶŝŵĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚƐĞŐŽŶƐĞůĚĞĐƌĞƚϯϰϰͬϮϬϲĠƐĚĞϭϭϰƚƵƌŝƐŵĞƐ͘EŽŽďƐƚĂŶƚ͕
ƚĞŶŝŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞĞůƉĂƌĐŵžďŝůĂĐƚƵĂůŝůĂƐŝƚƵĂĐŝſĚĞůƐĞĐƚŽƌ͕ƉŽƚƌĞƐƵůƚĂƌƌĞĐŽŵĂŶĂďůĞƋƵĞƐ͛ŽƉƚŝ
per una ƌăƚŝŽ Ě͛ϭ͕ϱ ƉůĂĐĞƐ ƉĞƌ ŚĂďŝƚĂƚŐĞ͕ Ăŵď ů͛ŽďũĞĐƚŝƵ ĚĞ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ƋƵĞ ů͛ŽĨĞƌƚĂ Ě͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚ
ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů Ɛ͛ĞŵƉůĂĐŝ Ă ĨŽƌĂ ĚĞ ůĂ ǀŝĂ ƉƷďůŝĐĂ͘ Ŷ ĂƋƵĞƐƚ ƐĞŶƚŝƚ͕ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϮϳϬ ĨĂ ƵŶĂ ƉƌĞǀŝƐŝſ ĚĞ ůĞƐ
ƉůĂĐĞƐ Ě͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚ ƐƵƉĞƌŝŽƌƐ ƐĞŐŽŶƐ ůĂ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞ͘ En aquest cas, la proposta
ĚΖŽƌĚĞŶĂĐŝſ ƌĞƐĞƌǀĂ ϭϰϴ ƉůĂĐĞƐ ĚΖĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚ ĞŶ ů͛ƷƐ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͕ ƋƵĞ ĐŽŝŶĐŝĚĞŝǆ Ăŵď Ğů ƌĞƐƵůƚĂŶƚ
Ě͛ĂƉůŝĐĂƌƵŶĂƌăƚŝŽĚĞϭ͕ϱƉůĂĐĞƐƉĞƌŚĂďŝƚĂƚŐĞ͘

Ocupació mitjana dels vehicles

80% vehicle privat
20% transport públic
0% a peu o en bicicleta
1,3 ocupants/vehicle

Nombre de viatges/dia per usuari

2

EŽŵďƌĞĚ͛ĞŶƚƌĂĚĞƐĂůƐĞĐƚŽƌĂŵď
vehicle privat

450 vehicles dia

EŽŵďƌĞĚĞƉůĂĐĞƐĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚ
globals del polígon

150-200

Distribució modal de la mobilitat
externa (40% = 698 viatges/dia)

dĂů ŝ ĐŽŵ Ɛ͛ŽďƐĞƌǀĂ Ă ůĂ ƚĂƵůĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ů͛ĞƐƚŝŵĂĐŝſ ĚĞ ůĞƐ ƉůĂĐĞƐ Ě͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚ ƉĞƌ Ă ǀĞŚŝĐůĞ ĞŶ
ů͛ăŵďŝƚĚĞůWůĂWĂƌĐŝĂůĠƐĚ͛ƵŶĞƐϭϱϬ-ϮϬϬƉůĂĐĞƐ͕ƚŽƚŝƋƵĞǀĂƌŝĂƌăĞŶĨƵŶĐŝſĚĞůƚŝƉƵƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐƋƵĞ
Ɛ͛ĂĐĂďŝŶŝŵƉůĂŶƚĂŶƚĞŶĞůƐĞĐƚŽƌŝůĂƌŽƚĂĐŝſ͘
En aqƵĞƐƚƐĞŶƚŝƚ͕ĞƐƉƌŽƉŽƐĂƉƌŝŽƌŝƚǌĂƌůĂĚŽƚĂĐŝſĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĂĨŽƌĂĚĞůĂǀŝĂƉƷďůŝĐĂ͕Ăů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌ
de les parcel·les destinades a sòl industrial i/o comercial,així com les destinades a hotels i
residència, per tal de minimitzar en la mesura del possible la ĚŽƚĂĐŝſĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĂůĂǀŝĂƉƷďůŝĐĂŝ
ĂƉƌŽĨŝƚĂƌů͛ĞƐƉĂŝƉĞƌĂůƚƌĞƐƵƐŽƐ͘
ŶƌĞůĂĐŝſĂů͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĂůĂǀŝĂƉƷďůŝĐĂĞƐƌĞĐŽŵĂŶĂƐĞŐƵŝƌĞůƐĐƌŝƚĞƌŝƐƋƵĞĨŝǆĂĞůůůŝďƌĞĚ͛ĞƐƚŝůĚĞůƐ
^ĞĐƚŽƌƐ Ě͛ĐƚŝǀŝƚĂƚ ĐŽŶžŵŝĐĂ ĞĚŝƚĂƚ ƉĞƌ ů͛/E^K>͘ Ŷ ĂƋƵĞƐƚ ĚŽĐƵŵĞŶƚ Ğs recomana que
ů͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚ Ă ůĂ ĐĂůĕĂĚĂ ĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĐŽƌĚſ ŝ Ɛ͛Ğǀŝƚŝ ů͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚ ĞŶ ďĂƚĞƌŝĂ Ž ƐĞŵŝďĂƚĞƌŝĂ͘ >Ă ŵĂũŽƌ ƉĂƌƚ Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ ĚŽƚĂĐŝſ Ě͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚ ŚĂƵƌŝĂ ĚĞ ĚŽŶĂƌ ƌĞƐƉŽƐƚĂ ƷŶŝĐĂŵĞŶƚ ĂůƐ
visitants a temps parcial de la zona industrial.
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ACCIÓ 3. GARANTIR UNA RESERVA DE PLACES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

Tot i que el Decret 344/2006 no contempla la necessitat de reservar una dotació mínima
Ě͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚ ĨŽƌĂ ĚĞ ůĂ ǀŝĂ ƉƷďůŝĐĂ ƉĞƌ Ă ƵƐŽƐ Ě͛ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚ ƐĂŶŝƚĂƌŝ ʹ assistencial, es recomana
ƌĞƐĞƌǀĂƵŶĞƐƉĂŝƉĞƌĂů͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĚĞǀĞŚŝĐůĞƐĂů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĞƐƉĂƌĐel·les destinades a aquest ús.

dĂůŝĐŽŵĨŝǆĂĞůĞĐƌĞƚϯϰϰͬϮϬϬϲ͕ĐĂůĞƐƚĂďůŝƌƵŶĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƉůĂĐĞƐƉĞƌĐăƌƌĞŐĂͬĚĞƐĐăƌƌĞŐĂĂů͛ĞƐƉĂŝ
públic quan es donin les condicions següents:

Taula 5.10. Característiques de la mobilitat del sector
Mobilitat del sector Miramar
Mobilitat del sector generada per a us
sanitari-assistencial
Distribució modal de la mobilitat
interna (60% = 860 viatges/dia)
Distribució modal de la mobilitat
externa (40% = 573 viatges/dia)
Ocupació mitjana dels vehicles
Nre. de viatges/dia per usuari

4.044 viatges/dia
1.432 viatges/dia
60% vehicle privat
10% transport públic
30% a peu o en bicicleta
80% vehicle privat
20% transport públic
0% a peu o en bicicleta
1,3 ocupants/vehicle
2,5 - 3

EƌĞ͘Ě͛ĞŶƚƌĂĚĞƐĂůƐĞĐƚŽƌĂŵďǀĞŚŝĐůĞ
250 vehicles
privat
ĞŵĂŶĚĂĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĚĞůƐĞĐƚŽƌ

a) En els locals comercials: 1 plaça per cada 1.000 m 2 de superfície de venda o 1 plaça per cada 8
establiments (emprar el valor més restrictiu). Aquest requeriment pot ser efectiu o no en funció de
b´8O¼Ç¼8¼´¦Áb´®8¼8tYÁ´¼±8¡
b) En oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 Y®Â´Y®nOb´¡
Aquest requeriment no aplica als usos i superfícies previstos al sector, si bé resulta recomanable
ƉƌĞǀĞƵƌĞ ĂƋƵĞƐƚƐ ĞƐƉĂŝƐ Ă ů͛ĞŶƚŽƌŶ ĚĞ ů͛ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚ ƐĂŶŝƚĂƌŝ-assistencial i també a prop dels usos
hotelers.

ACCIÓ 4. POSSIBILITAT DE PREVEURE MOLLS DE CÀRREGA ALS ESTABLIMENTS
Tal i com fixa el Decret 344/2006, cal tenir en compte que cal:
a) Han de disposar d'un moll o d'un espai mínim de 3 x 8 metres de càrrega integrat a la instal·lació o
situat a terrenys edificables del mateix solar, en cas de superfície de venda superior a 1.300 m2.

b) A partir d'aquesta superfície, pels següents 5.000 m 2 de superfície de venda, han de disposar d'un
altre moll addicional de les mateixes característiques i un altre més per cada un dels següents
10.000 m2.

75-100 places

dĂůŝĐŽŵƐ͛ŽďƐĞƌǀĂĂůĂƚĂƵůĂĂŶƚĞƌŝŽƌů͛ĞƐƚŝŵĂĐŝſĚĞůŶŽŵďƌĞĚĞƉůĂĐĞƐĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚƉĞƌĂǀĞŚŝĐůĞ
ĞŶů͛ăŵďŝƚĚĞůWůĂWĂƌĐŝĂůĠƐĚ͛ƵŶĞƐ75-100 places, tot i que variarà en funció de les característiques
ĨŝŶĂůƐĚĞů͛ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚ͘
En aquest sentit, es propoƐĂƉƌŝŽƌŝƚǌĂƌĂůŵăǆŝŵůĂĚŽƚĂĐŝſĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĂĨŽƌĂĚĞůĂǀŝĂƉƷďůŝĐĂ͕Ă
ů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĞƐ ƉĂƌĐĞůͼůĞƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĞƐ Ă Ɛžů ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ŝͬŽ ĐŽŵĞƌĐŝĂů͕ ŝ ŵŝŶŝŵŝƚǌĂƌ ĞŶ ůĂ ŵĞƐƵƌĂ ĚĞů
ƉŽƐƐŝďůĞůĂĚŽƚĂĐŝſĚ͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĂůĂǀŝĂƉƷďůŝĐĂ͕ĂƉƌŽĨŝƚĂŶƚů͛ĞƐƉĂŝĂĂůƚƌĞƐmodes de transport més
ƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐ͘ŶƌĞůĂĐŝſĂů͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĂůĂǀŝĂƉƷďůŝĐĂĞƐƌĞĐŽŵĂŶĂƐĞŐƵŝƌĞůƐĐƌŝƚĞƌŝƐƋƵĞĨŝǆĂĞůůůŝďƌĞ
Ě͛ĞƐƚŝůĚĞůƐ^ĞĐƚŽƌƐĚ͛ĐƚŝǀŝƚĂƚĐŽŶžŵŝĐĂĞĚŝƚĂƚƉĞƌů͛/E^K>͘

Aquest requeriment no aplica als usos i superfícies previstos al sector.

ACCIÓ 5. DISPOSAR DE PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS
͛ĂĐŽƌĚĂŵďĞůZĞŝĂůĞĐƌĞƚϭϬϱϯͬϮϬϭϰĚĞϭϮĚĞĚĞƐĞŵďƌĞ͕ƉĞůƋƵĞƐ͛ĂƉƌŽǀĂůĂ/ŶƐƚƌƵĐĐŝſdğĐŶŝĐĂ
Complementària (ITC) BT-52: «Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per la recàrrega de
vehicles elèctrics», del reglament electrotècnic de Baixa Tensió, caldrà preveure les següents
infraestructures referents a punts de recàrrega per a vehicles elèctrics:
x
x

30

 88±O8b¼´ ÂFO´ b±8b¼´V ±Ç8¼´V Y®b±b´8  Yb´¼´ ÁO8´V b´ ±bÇbÁ±8 b´
instal·lacions necessàries per subministrar una estació de recàrrega per cada 40 places. Aquest
±b¦Áb±b¼8O8±>8¼¼8®nb±¼8Y®88±O8b¼±bÇ´¼88´bO¼or.
 b´ |8F¼8¼tb´ 8±¼OÁ8±´ O8Y±> ±bÇbÁ±b b´ Y¼8O´ b´ Yb ®b´¼±ÁO¼Á±8 b± 8 8
recàrrega de vehicles elèctrics en edificis o com a mínim deixar la seva preinstal·lació. Aquest
requeriment afecta a tots els habitatges previstos.

5.6 PROPOSTA DE FINANÇAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC
dĂůŝĐŽŵƐ͛ŚĂƉůĂŶƚĞũĂƚĂů͛ĂƉĂƌƚĂƚϱ͘ϮĚ͛ĂƋƵĞƐƚĚŽĐƵŵĞŶƚ͕ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƷďůŝĐĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂǌŽŶĂĞƐ
garantirà per mitjà de la reactivació del serveu de transport urbà de Cunit, que ja està previst en el POUM.
DĞŶƚƌĞ Ăŝǆž ŶŽ ƐƵĐĐĞĞŝǆŝ͕ ĞƐ ƉƌŽƉŽƐĂ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſ Ě͛ƵŶ ƐĞƌǀĞŝ ĚĞ ůůĂŶĕĂĚŽƌĂ Ăŵď ĨŽƌŵĂĚĂ ƉĞƌ ϱнϱ ĞǆƉĞĚŝĐŝŽŶƐ
ĚŝăƌŝĞƐ͘ƋƵĞƐƚĂůşŶŝĂĨĂƌăƵŶƚƌĂũĞĐƚĞĚ͛ƵŶƐϮ͕ϲŬŵĚĞĚŝƐƚăŶĐŝĂƉĞƌĐŽŶŶĞĐƚĂƌĞůƐĞĐƚŽƌĂŵďĞůĐĞŶƚƌĞƵƌďăĚĞ
Cunit, les línies interuƌďĂŶĞƐŝů͛ĞƐƚĂĐŝſĚĞůĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝůƐĞŐŽŶƐĞůƚƌĂĕĂƚƉƌŽƉŽƐĂƚĞŶĞůWKhDƉĞƌůĂ>Ϯ͘ŝǆş͕ƉĞƌ
ĐĂůĐƵůĂƌĞůĐŽƐƚĚ͛ĂƋƵĞƐƚƐĞƌǀĞŝ͕ƋƵĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚŶŽĞǆŝƐƚĞŝǆ͕Ɛ͛ŚĂŶĨĞƚĚŝĨĞƌĞŶƚƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶƐ͘
x
x

El cost imputable al sector ha de ser la part proporcional del rbO±±btÁ¼¦ÁbY8´b±Çb8´bO¼±Vb±¼8¼´®|8
considerat els 2,6km/expedició.
´b±ÇbYb¼±8´±¼Á±F>OF±±88Yb8Y8Yb´bO¼±Vb±¼8Fc8n8Ç±±8Á8Yb8Y8¼bO8Y®8¼±b
sectors per on circularia la línea. Així, es proposa que la mobilitat generada per Miramar seria aproximadament el
pÎ Yb8Yb8Y8Y®8¦Áb´¼8b8b±¼8¼Vb Yb8±¼O8ObbYfnO¼Y®bÉ¼8O±b´Á¼8¼´b±8YbpÎ ¡

dĂŶŵĂƚĞŝǆ͕ ĐŽŵ Ɛ͛ŚĂ Ěŝƚ͕ ŶŽ ƚŽƚ Ğů ĐŽƐƚ ĚĞů ƐĞƌǀĞŝ ŚĂ ĚĞ ƐĞƌ ĂƐƐƵŵŝƚ ƉĞů ƐĞĐƚŽƌ ũĂ ƋƵĞ ůĂ ƌĞƐƚa de barris del
ŵƵŶŝĐŝƉŝ ĞŶ ƚƌĂƵƌŝĞŶ ƚĂŵďĠ ďĞŶĞĨŝĐŝ͘ ^͛ĞƐƚŝŵĂ ƋƵĞ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ĚĞů ƐĞƌǀĞŝ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƐĞƌŝĂ Ğů ϱϬй ĚĞ ůĂ
demanda total.
ŝǆş͕ů͋ĂƉŽƌƚĂĐŝſĚĞůƐĞĐƚŽƌĚĞDŝƌĂŵĂƌƉĞůĨŝŶĂŶĕĂŵĞŶƚĚĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƷďůŝĐŚĂƵƌŝĂĚĞƐĞƌĚĞϳ͘ϬϮϲΦĂŶƵĂůƐ͕ƚĂů
com es mostra en la taula 5.12.
Taula 5.12 Aportació del sector de Miramar al finançament del transport públic
ğĨŝĐŝƚĚ͛ĞǆƉůŽƚĂĐŝſ
Participació de Miramar
Dèficit imputable

14.052
50%
ϳ͘ϬϮϲΦ

ŝǆşĚŽŶĐƐ͕ĞůƐĐŽƐƚĂŶƵĂůĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſĞƐƐŝƚƵĂĞŶƚŽƌŶĚĞůs ϳ͘ϬϮϲΦͬĂŶǇ, és a dir ϳϬ͘ϮϲϬΦdurant deu anys.

ů ĚğĨŝĐŝƚ Ě͛ĞǆƉůŽƚĂĐŝſ Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚ ĚĞů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƉƷďůŝĐ ĚĞ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ Ɛ͛ŚĂ calculat segons la fórmula
ƉƌŽƉŽƐĂĚĂ ƉĞůĞĐƌĞƚϯϰϰͬϮϬϬϲĚĞƌĞŐƵůĂĐŝſĚĞůƐ ĞƐƚƵĚŝƐ Ě͛ĂǀĂůƵĂĐŝſĚĞůĂŵŽďŝůŝƚĂƚŐĞŶĞƌĂĚĂ͘ůƐǀĂůŽƌƐƋƵĞ
Ɛ͛ŚĂŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚƐſŶ͗
 сğĨŝĐŝƚĚ͛ĞǆƉůŽƚĂĐŝſĚĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƷďůŝĐĚĞƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ͘ůĞĐƌĞƚĨŝǆĂƋƵĞĂƋƵĞƐƚǀĂůŽƌĠƐdel 70%
(factor de 0,7).
 ƌс/ŶĐƌĞŵĞŶƚĚĞůƐŬŵƚŽƚĂůƐƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚƐĂĚŝĂƌŝ͘^͛ŚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚƋƵĞĞůƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚĚĞůĂůşŶŝĂϮĚĞůƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ Ƶƌďă ĞŶƚƌĞ ů͛ĞƐƚĂĐŝſ ĚĞ ĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝů ŝ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ĚĞ DŝƌĂŵĂƌ ƐĞƌŝĂ Ě͛ƵŶƐ Ϯ͕ϲ Ŭŵ͘ ŵď ϭϬ
expedicions diàries, els quilometratge per assegurar la demanda del sector seria de 26 km al dia, en dia
ůĂďŽƌĂďůĞ͘^͛ŚĂŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚϮϮϵĚŝĞƐůĂďŽƌĂďůĞƐĂů͛ĂŶǇ͕ĚĞƐĐŽŵƉƚĂŶƚĐĂƉƐĚĞƐĞƚŵĂŶĂ͕ĨĞƐƚŝƵƐŝĞůŵĞƐ
Ě͛ĂŐŽƐƚŽŶů͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞĐŽŶžŵŝĐĂŝůĂďŽƌĂůĠƐŵĠƐďĂŝǆĂŝůĂĚĞŵĂŶĚĂĠƐĨŽƌĕĂŵĠs baixa.
Taula 5.11 Quilometratge anual segons les expedicions proposades
Expedicions

Exp. /dia

Km

Dies/any

Total

Dia feiner

10

2,6

229

5.954

Dissabte

0

2,6

52

0

Festius

0

2,6

84

0

365

5.954

Total
Font: Lavola
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actualitzar-ůŽĂŵďů͛/WĂŶƵĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ͕ƋƵĞƉĞƌů͛ĂŶǇϮϬϭϴĠƐƵŶϮϴ͕Ϯй͘ŝǆş͕ĞůƉƌĞƵĂĐƚƵĂůĠƐĚĞ
ϯ͕ϯϳΦͬŬŵ ;ĂƉůŝĐĂŶƚů͛/WŐĞŶĞƌĂůĚĞů͛ƐƚĂƚĞŶƚƌĞel juliol de 2004 i el juliol de 2018).
dĞŶŝŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞĂƋƵĞƐƚƐǀĂůŽƌƐƐ͛ŽďƚĠĞůĚğĨŝĐŝƚĚ͛ĞǆƉůŽƚĂĐŝſƐĞŐƺĞŶƚ͗
сϱ͘ϵϱϰŬŵΎϯ͕ϯϳΦͬŬŵΎϬ͕ϳсϭϰ͘ϬϱϮΦͬĂŶǇ
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INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS

Així doncs, d’acord amb el marc normatiu esmentat, a continuació es presenta l’Informe Ambiental (IA d’ara en
endavant) del Pla parcial urbanístic del Sector SUD 5 Miramar de Cunit, amb què s’acompanya la
documentació tramesa per a la seva aprovació.

1.1 OBJECTE I ÀMBIT DEL PPU
El marc de treball del present document és avaluar ambientalment les propostes plantejades en el Pla parcial
urbanístic del Sector SUD 5 Miramar, un sector definit en el planejament urbanístic vigent al municipi (POUM de
Cunit).
El desenvolupament urbanístic del sector es va iniciar l’any 2009, amb una primera proposta de Pla parcial
urbanístic que per diverses circumstàncies no es va arribar a tramitar. Aquesta proposta incloïa un informe
ambiental (Informe Ambiental del Pla Parcial urbanístic del sector PPU Miramar a Cunit; Entorn, 2009), la
informació de la qual s’ha considerat, amb les pertinents actualitzacions, per a la redacció del present
document.

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 derivat 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 dintre cap dels supòsits que contempla la normativa vigent
d’avaluació ambiental per a què un Pla s’hagi de sotmetre a avaluació ambiental. En aquest sentit, li serà
d’aplicació únicament 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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2

ABAST I CONTINGUT DEL PLA

A continuació es resumeix breument els objectius de la planificació, així com l’abast i contingut del PPU i de les
alternatives plantejades.

2.1 OBJECTIUS DEL PLA
Els objectius del desenvolupament, que vénen fixats bàsicament pel POUM, són els següents:

El traçat de la nova vialitat s’adapta correctament a la topografia del terreny i alhora completa l’estructura
viària del municipi. Així mateix, l’estructura viària del sector completa les principals vies de direcció nord sud del
municipi (avingudes Rectoret i Roca Llaura) vertebrant l’accessibilitat i la connectivitat de la ciutat de Cunit.
També es preveu la construcció de un nou tram de vial, extern al sector, que connectarà la nova rotonda situada
a la cruïlla del carrer Pirineus i l’avinguda Roca Llaura, amb la rotonda que enllaça amb l’autopista C-32.
Es preveu la creació d’un itinerari per a bicicletes en sentit nord sud, que enllaçarà el carril bici del sector, al
llarg de l’avinguda Roca Llaura, amb el camí de terra que condueix al jaciment ibèric.
Pel que fa als recorreguts de vianants, cal destacar el que discorre per la franja verda paral·lela a l’avinguda
Rectoret. Aquest espai lliure constituirà un passeig arbrat que protegirà del sol els recorreguts a l’estiu.

·

Desenvolupament d’una àrea d’activitats econòmiques

·

Completament de les zones residencials contigües (Rectoret i Baronia)

Sistema d’equipaments:

·

Prolongació de l’avinguda Roca Llaura i del carrer Pirineus fins a la nova rotonda des de on
partirà el vial d’enllaç amb l’autopista C-32

Es reserva per a equipaments l’espai determinat pel POUM, amb una superfície lleugerament superior, de
2
10.232m .

·

Incloure un espai de parc urbà i un altre d’equipaments al sud del sector junt a la urbanització
de la Baronia.

Sistema d’espais lliures:
En aquest sector el POUM inclou dues tipologies d’espais lliures.

2.2 DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ
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.
L’ordenació que es proposa pretén prolongar aquesta catifa fins a l’espai natural, i configura les noves
edificacions també com a peces aïllades envoltades d’espais lliures. A la part sud, es situa la zona residencial i al
nord la zona d’activitats econòmiques.
Altres factors als que s’ha adequat l’ordenació, són l’estructura viària determinada al POUM i la topografia de
l’àmbit d’actuació. El POUM estableix, d’una banda la prolongació del carrer Pirineus i l’avinguda Roca Llaura, i
de l’altra, la prolongació dels carrers Cadí, Prades i Baronia I, des dels teixits existents fins a la prolongació de
l’avinguda Roca Llaura. Aquesta nova vialitat és compatible amb una urbanització respectuosa amb la topografia
natural del terreny ja que no comporta desmunts ni replens de terres significatius.
Els espais lliures i d’equipaments que es proposen respecten el criteri determinat a la fitxa del POUM, situant el
parc urbà i l’equipament a l’espai meridional del sector, junt a les zones residencials existents. La franja d’espai
lliure de separació entre les zones residencials i d’activitats econòmiques, es situa vorejant la zona d’activitats
econòmiques, en concordança amb el criteri del POUM.
Pel que fa a la posició de les zones residencial i d’activitats econòmiques també es respecta el criteri del POUM.
Es situa la zona residencial com a extensió del teixit existent al sud del sector (urbanitzacions de Rectoret i
Baronia) i la zona d’activitat econòmica ocupa la resta del sector.
Estructura viària:
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Una peça qualificada de C3, un jardí urbà que actuarà com a referència local. La funció d’aquest espai és
constituir una àrea enjardinada amb instal·lacions de passeig, repòs i jocs d’infants. Per la seva posició en una
zona de bosc mediterrani amb una pendent moderada (4%) que cau vers l’espai conreat, es proposa respectar
al màxim l’ecosistema existent, realitzant una intervenció que faci compatible la preservació dels valors naturals
d’aquest espai amb la seva utilització i gaudi per part de la població.
Una franja lineal qualificada de C4, que es situa vorejant la zona d’activitats econòmiques, i que actuarà com a
coixí verd de separació entre les zones residencials i les d’activitats, per tal de mitigar els efectes negatius que la
seva proximitat podria generar. Així mateix, la seva proximitat a la residència existent i futura farà que sigui un
espai molt freqüentat per part dels veïns i veïnes de la zona. Es proposa la seva urbanització com a passeig lineal
arbrat.
Aquests espais lliures també ajudaran a la sostenibilitat ambiental a Cunit, apropant la natura a les persones,
absorbint CO2, i contribuint a reduir la petjada de carboni.
Zones residencials:
Es proposen dues zones residencials amb dues tipologies edificatòries, R.LL i R.HPO. La zona R.LL, al sud de
l’àmbit, tindrà una tipologia edificatòria de cases en filera de planta baixa més pis, amb una zona central de
jardins comunitaris.
Al nord d’aquesta, i separada de la mateixa per la zona d’activitats econòmiques amb ús d’habitatges turístics,
es situa la zona R.HPO, amb una tipologia d’edificació més compacta. Està formada per petits blocs
plurifamiliars de 4 habitatges per replà i alçada de planta baixa més dues plantes. Les plantes baixes es podran
destinar en la seva totalitat, o en part, a activitats econòmiques tipus comercials o de restauració.
Zones d’activitat econòmica:

PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR SUD 5 MIRAMAR DE CUNIT
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A les zones d’activitats econòmiques el POUM preveu usos molt variats com són: indústria, magatzem, taller,
comercial, terciari, hoteler i d’equipament. El PPU respecta aquesta diversitat d’usos i proposa dues zones, AE i
AE.HT
A la zona d’activitats econòmiques AE, podran instal·lar-se tots els usos esmentats. A títol indicatiu, als plànols
2
d’ordenació es situen uns tallers de 120 m de superfície mitja que es situen seguint la pendent natural del
terreny i als quals s’accedeix, des de l’avinguda Roca Llaura, a través d’un pati de maniobres comú per a cada
grup de tallers, si bé serà possible l’agrupació de vàries parcel·les per la construcció d’una nau de majors
dimensions, sempre que l’adaptació topogràfica del terreny s’ajusti al que s’estableix a la normativa urbanística
d’aquest PPU. També a títol indicatiu, s’ha previst la possibilitat de construir un hotel a la part nord, davant de
l’autopista C-32, i una residència per a gent gran a la part sud.

Altres espais lliures

C4

5.093

-

Equipament

B

10.232

11%

Vialitat

18.736

21%

Total

91.098

7.162

35.677

99

Font: Equip redactor
Figura 1. Planta d’ordenació

A la zona d’activitats econòmiques AEHT, al sud de la primera, es proposa construir un grup de 32 apartaments
turístics als quals es destina la densitat residencial prevista al POUM que no consumeixen els habitatges de les
zones residencials.
El quadre de superfícies es mostra a continuació.
Taula 1. Quadre de superfícies del sector SUD 5 Miramar

ÚS

SUPERFÍCIE
SÒL (M2)

%

Zones

44.651

49,0%

Residencial

18.162

20%

SOSTRE

NRE.
HABITATGES

Residencial unifamiliar

R.LL

14.245

6.278

42

Hab. Protecció oficial

R.HPO

3.917

2.691

25

32

Activitats econòmiques

26.489

29%

Habitatges turístics

AE.HT

3.558

2.423

Residencia gent gran

AE

3.246

3.932

Tallers

AE

14.719

8.275

Hotel

AE

4.966

4.428

AE en planta Baixa

-

488

Sistemes

46.447

51%

Espais lliures

17.479

19%

Espais lliures – Jardí Urbà

C3

12.386

Font: Equip redactor

-

7

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:
a) Instruments de planejament territorial i urbanístic
b) 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 del PPU 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 del PPU (delimitat amb un cercle vermell)

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat
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Figura 2. Qualificacions urbanístiques del POUM

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 m de sostre/m 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.

2

2

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

HABITATGES
(HBTGES)

DENSITAT
(HAB/HA)

8.968
99

99

66

28.514

99

Font: POUM de Cunit

Font: Equip redactor del PPU.
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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 2006. Entre els objectius de sostenibilitat ambiental de l’informe ambiental del POUM es destaquen els
següents per la seva relació amb l’objecte del PPU:

·

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.

·

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.

·

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.
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

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

Optimització i integració de la vialitat en el paisatge.
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 Roca-Llaura.

·

Minimització del risc d’incendi forestal.

VENTCAT

Recomanat

·

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

Obligat

·

Reducció del consum energètic i emissions associades als nous edificis.

Contaminació
Ebre

·

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

PLA MUNICIPAL

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

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 del PPU 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:
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·

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.

·

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 3. Unitats de paisatge a l’àmbit del PPU

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 document
(setembre 2018), 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”.
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Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques del DTES
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4
REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS DE L’ÀMBIT
DEL PLA

Figura 4. Localització general de l'àmbit

L’anàlisi dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit d’estudi i dels efectes previstos a partir del
desenvolupament del PPU 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 el
PPU.

Aquesta anàlisi combinada (matriu d’anàlisi dels elements existents i matriu dels potencials impactes associats
al desenvolupament del PPU) 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 del PPU pugui suposar modificacions a valorar i avaluar des
del punt de vista ambiental.

4.1

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀMBIT D’ESTUDI

El Pla Parcial es desenvolupa al municipi de Cunit. Les dades bàsiques del municipi són:
Taula 3 Dades bàsiques del municipi
ÀMBIT: CUNIT
Població:

12.041 habitants (2017)

Superfície:

9,74 km

Densitat:

1.236,2 hab./km

Municipis limítrofs:

Calafell, Castellet i la Gornal i Cubelles

Altitud mitjana:

10 metres

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

2

2

Font: IDESCAT

Concretament, l’àmbit del PPU 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 5. Situació de l'àmbit sobre ortofotoimatge

Font: 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
rellevància ambiental

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.

-

3

HIC no prioritaris

Sí

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

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 del PPU 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.

-

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

-

Espais PEIN

No

Espais XN2000

No

Sistema d’espais oberts del
planejament territorial

No

Donat que l’àmbit del PPU 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.

-

de

Connectivitat ecològica

Cicle de
l’Aigua

PRESÈNCIA A
L’ÀMBIT

Àrees de gestió cinegètica

Sí

El municipi de Cunit és una zona de seguretat declarada.

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).

-

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

-

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

Sí

Cursos fluvials

No

Superficials

Qualitat en aigües
superficials

No

Subterrànies

Masses d’aigua subterrània

Sí

No

4.2.2.2.Hàbitats i espècies protegides

4.2.2.2.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.

4.2.2.3. Cicle de l’aigua

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
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

3
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Instal·lacions

Riscos naturals

Riscos tecnològics

PRESÈNCIA A
L’ÀMBIT

16

RELLEVÀNCIA

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 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

JUSTIFICACIÓ DE NO RELLEVÀNCIA

ANÀLISI COMPLEMENTÀRIA D’ELEMENTS
RELLEVANTS

4.2.2.3. Cicle de l’aigua

4.2.2.4. Riscos naturals

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.

-

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

Ambient atmosfèric

Residus

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS

4.2.2.1. Ocupació i usos del sòl

PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR SUD 5 MIRAMAR DE CUNIT
INFORME AMBIENTAL

PRESÈNCIA A
L’ÀMBIT

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS

RELLEVÀNCIA

Elements interès patrimonial

No

Dins l’àmbit no s’inclou cap element recollit al Catàleg de Béns a protegir del
POUM, 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

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.

ELEMENT AMBIENTAL

Paisatge i patrimoni

Energia i Canvi climàtic

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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Font: Lavola

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.

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.

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 del PPU i a l’establiment de mesures, i no resulten actualment elements
rellevants per a la caracterització ambiental de l’àmbit d’estudi.

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.

Imatges
Figura 6. 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.

4.2.2.1 OCUPACIÓ I USOS DEL SÒL
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:
ÚS DEL SOL

SUPERFÍCIE
(HA)

%

Pineda de pi blanc (>= 20%cc)

60.875,45

66,55%

Pineda de pi blanc (5-20%cc)

633,68

0,69%

6

6

18

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%

Classificació segons el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC 4 edició) (CREAF)

Font: Lavola
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4.2.2.2

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

HÀBITATS I ESPÈCIES PROTEGIDES

HÀBITATS I ESPÈCIES PROTEGIDES
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 del PPU 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.

Diagnosi
Situació actual

Impactes, riscos o amenaces

Grau de sensibilitat ambiental

Bona

·
·
·

Millorable

Dolenta

Pel que fa a rèptils i amfibis, no es té constància de la presència d’espècies greument
amenaçades.

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

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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Imatges

Diagnosi
Figura 7. Algun dels exemplars de margalló presents a l’àmbit d’estudi.

Situació actual

Bona

·
Impactes, riscos o amenaces

Grau de sensibilitat ambiental

Font: Lavola

Plànol. Mapa d’Hàbitats (Font: DTES).
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·

Millorable

Dolenta

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

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa

PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR SUD 5 MIRAMAR DE CUNIT
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4.2.2.3

CICLE DE L’AIGUA

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

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, detectants’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, 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 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 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.”
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4.2.2.4 RISCOS NATURALS
PRESÈNCIA DE RISCOS NATURALS
Contingut
S’analitzen aquells riscos naturals que s’han identificat com a potencials en l’àmbit del pla,
concretament el risc d’incendi forestal.
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
dóna 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.
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 del PPU.

Diagnosi
Situació actual

Impactes, riscos o amenaces
Grau de sensibilitat ambiental
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Bona

·

Millorable

Dolenta

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

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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4.2.2.5 AMBIENT ATMOSFÈRIC

límit com. Baix
Penedès/Garraf

AMBIENT ATMOSFÈRIC
Contingut
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
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).

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.
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.

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
7
PM10 , que són uns dels principals contaminats atmosfèrics. Segons aquests mapes, els valors de
3
NO2 a l’àmbit es situen a l’entorn dels 10 µg/m , clarament inferiors als nivells de referència
3
regulats per la Unió Europea (UE), establerts en 40 µg/m , que són els mateixos que els
recomanats en relació a la salut segons la Organització Mundial de la Salut (OMS). Pel que fa als
3
nivells de PM10, a l’àmbit es situen a l’entorn dels 18,5 µg/m , clarament inferiors als nivells de
3
referència regulats per la Unió Europea (UE), establerts en 40 µg/m , i inferiors als nivells de
referència recomanats en relació a la salut segons la Organització Mundial de la Salut (OMS),
3
establerts en 20 µg/m .

c) Insonorització dels elements de construcció.

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.

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.

Tanmateix, l’àmbit del PPU, 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.
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 del PPU 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
8
per la Generalitat de Catalunya , en el tram que passa per l’àmbit del PPU:
Ctra.
C-32

Tram
Enllaç Segur de Calafell -

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

d) Apantallament per motes de terra o barreres artificials en la proximitat de la infraestructura.
Tanmateix, a l’estudi acústic que acompanya el present PPU, 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 C-32. Per exemple, al punt de mesura situat a la Travessera dels Íbers, 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).

Per últim, pel que fa a la contaminació lluminosa, l’àmbit del pla es localitza en una zona de
protecció moderada enfront la contaminació lluminosa, confrontant amb terrenys de protecció
alta, i a 300 m de distància d’una zona de protecció màxima.
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.

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.
8
Mapes estratègics de soroll dels grans eixos viaris de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Carreteres, 2008.
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Plànol. Mapa de contaminació acústica (Font: Lavola a partir del Mapa de capacitat acústica de
Cunit i el Mapa estratègic de soroll de la C-32).

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

Diagnosi
Situació actual

Bona

·
Impactes, riscos o amenaces

·
Grau de sensibilitat ambiental
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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
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4.2.2.6 PAISATGE
PAISATGE

Oportunitats

- 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.

Àrees de foment de la
gestió

- 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 macrourbanització 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 integrant-se estèticament
en l’entorn. Per altra banda, s’haurien de replantejar alguns dels creixements exnovo 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.

Àrees
susceptibles
d’accions d’ordenació

- 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 restaurantne els seus valors naturals o productius i ordenant-los per permetre’n l’ús social.

Contingut
Anàlisi de la qualitat actual del paisatge de l’entorn immediat i l’àmbit territorial en què es
localitza l’àmbit del PPU.
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 el PPU i una anàlisi més de detall dels elements
compositius del propi àmbit del PPU 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

Trets distintius

Principals valors del
paisatge (en relació
amb l’àmbit del PPU)

Amenaces

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 del
PPU.
- Valors històrics: no se n’identifiquen específicament per a l’àmbit del PPU.
- Valors productius: no se n’identifiquen específicament per a l’àmbit del PPU.
- 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.

Font: 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.
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.
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
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
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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.

Figura 9. Zona forestal de transició del propi àmbit i paisatge agroforestal a l’est de l’àmbit del PPU

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.

Imatges
Figura 8.Jaciment ibèric del Fondo del Roig i camí que creu l’àmbit i comunica amb el mateix

Font: Lavola
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Font: Lavola

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

Diagnosi
Situació actual

Bona

Grau de sensibilitat ambiental

Dolenta

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

·
Impactes, riscos o amenaces

Millorable

·

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa

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:

Taula 5. Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic per a Cunit

4.2.2.7 EFECTES DERIVATS DEL CANVI CLIMÀTIC

INDICADOR

VALOR

ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC

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

Sense
dades

Contingut

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

9

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.

Canvis en els cultius (AGR03)

7

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

9

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

9

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

6
6

Descripció i anàlisi
9

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

Increment de les temperatures

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

·

Canvis en els cicles de les estacions

·

Augment dels períodes de sequera

·

Augment de la freqüència de pluges torrencials

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)

L’Oficina Catalana de Canvi Climàtic i 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.
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).

4
3
6

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

9

Increment de la mortalitat associada a la calor (SAL01)

7

Per al seu càlcul, s’han desenvolupat indicadors d’exposició, sensibilitat i capacitat adaptativa als impactes
climàtics predeterminats [Vulnerabilitat = (Exposició x Sensibilitat) – Capacitat adaptativa].

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

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

9

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

6

3
6

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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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 Lavola

Diagnosi
Situació actual

Impactes, riscos o amenaces
Grau de sensibilitat ambiental

Bona

·

Millorable

Dolenta

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.
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o

5

OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS DEL PLA

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

5.1

·

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

·

·

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.

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.

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 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

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

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.

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 minimitzar-ne 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

·

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

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.

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 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

o

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.

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

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.

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

·

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

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

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

o

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

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.

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

·

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

29

o

o

o

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.

·

Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements

·

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

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.

·

Fer de la mobilitat un dret i no una obligació

·

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

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

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.

Taula 6 Síntesi dels plans, acords i instruments amb incidència sobre la planificació del territori

ÀMBIT TEMÀTIC

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

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 eradicar les espècies
prioritàries.

o

Per altra banda, existeixen tot un seguit d’altres figures normatives, acords, convenis, plans, estratègies, etc.
que d’una manera ho 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:

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

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.

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.

Autonòmic
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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

Estratègia espanyola de desenvolupament sostenible.
Estratègia espanyola de sostenibilitat urbana i local.
Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de
Catalunya.
Estratègia global per a la conservació de la biodiversitat
(1992).

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:
·

Estratègia europea de desenvolupament sostenible.

Convenció de Rio sobre la diversitat biològica (1992) i
Declaració sobre els boscos i masses forestals.
Estratègia Paneuropea per a la Diversitat Ecològica i
Paisatgística (1995).
BIODIVERSITAT
CONNECTIVITAT
ECOLÒGICA

I

Internacional

Convenció RAMSAR de les Nacions Unides.
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).
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).

Comunitari

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

ÀMBIT
TERRITORIAL

INSTRUMENT

ÀMBIT TEMÀTIC

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

ÀMBIT
TERRITORIAL

INSTRUMENT

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.

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

Estrategia Española de Calidad del Aire.

Estrategia Forestal Española.

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

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.

Estatal

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

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

Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de
Catalunya.
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i
de la Biodiversitat.
Autonòmic

Autonòmic

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

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

Internacional

Conveni de Nacions Unides de lluita contra la
desertificació.

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Comunitari

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

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)
Internacional

-

Comunitari

Directiva Marc de l'Aigua (DMA).

Estatal

Estrategia Común de Implementación de la DMA.

AIGUA

Programa de Acción Nacional contra la Desertificación
(PAND).

SÒL
Estatal

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

Autonòmic

Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi
climàtic.

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

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.

Internacional

Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques
internes de Catalunya.
Text refós de la Llei d’Aigües i el Reglament de domini
públic hidràulic.

COP21: Acords de París sobre el Canvi Climàtic.
Nova Agenda Urbana derivada de la III Conferència sobre
vivenda i desenvolupament urbà celebrada a Quito
(2016).

CANVI CLIMÀTIC

Estratègia europea d’adaptació al canvi climàtic (2013)
MEDI ATMOSFÈRIC

Internacional

Directrius sobre qualitat de l’aire de la OMS.

Comunitari

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

ÀMBIT
TERRITORIAL
Estatal

INSTRUMENT

ÀMBIT TEMÀTIC

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)

ÀMBIT
TERRITORIAL

INSTRUMENT

Estatal

Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre protecció civil.

Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia

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

Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic.

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

Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, horitzó
2013-2020 (ESCACC), revisada el març de 2017.
Autonòmic

Autonòmic

Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic 2012 – 2020.
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els
edificis.

Internacional

PAISATGE

Estatal

-

Autonòmic

Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió del
paisatge.
Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona

Internacional

-

Comunitari

Estratègia Transport 2050 del Llibre Blanc de la Unió
Europea.

Estatal

Estratègia espanyola de mobilitat sostenible.
Pla estratègic d’infraestructures
Catalunya 2006-2026.

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Altres

Conveni europeu del paisatge.

MOBILITAT

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana.

Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial,
Cultural i Natural (1972).

Comunitari

de

transport

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen
mesures de prevenció d’incendis forestals.

Llei 20/2009,del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, entre d’altres.

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:
·

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

·

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

de

Llei 9/2003, de la mobilitatAutonòmic

Directrius nacionals de mobilitatPla estratègic de la bicicleta a Catalunya.
Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020.

Internacional

-

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 el PPU
hauria d’atendre i que serviran de base per a la seva avaluació ambiental.
OBJECTIUS AMBIENTALS:

Directives Seveso I i II.

RISCOS
Comunitari
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Directiva relativa a l’avaluació i gestió dels riscos
d’inundació.

·
·
·

Cercar la màxima adequació i integració paisatgística de l’actuació prevista al PPU.
Maximitzar la conservació dels hàbitats d’interès comunitari i les espècies de flora protegida.
Minimitzar el risc d’incendi forestal.
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·
·
·

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.
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.

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 es valora cada objectiu en funció de dos criteris a partir
dels quals s’estableix la jerarquització dels mateixos:

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

Objectius rellevants

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 dóna un valor final o “valor de
jerarquització”. Així, s’estableixen els següents valors de jerarquització:

Nivell de jerarquització

Objectiu ambiental 2: Maximitzar la conservació dels hàbitats
d’interès comunitari i les espècies de flora protegida.
Objectiu ambiental 3: Minimitzar el risc d’incendi forestal.

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.

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

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

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.

Σ

Objectius prioritaris

6

Objectius rellevants

5

Objectius secundaris

1a4

Objectiu ambiental

REL

APL

∑

Cercar la màxima adequació i integració paisatgística de
l’actuació prevista al PPU.

3

3

6

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

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.

2

2

4

Jerarquització
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5.3 AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Tal i com estableix l’apartat a) de l’article 100.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme, cal que l’informe ambiental inclogui l’especificació de si el projecte
d'urbanització s'ha de sotmetre, per les característiques de l'actuació, al procediment d'avaluació d'impacte
ambiental segons la legislació sectorial aplicable.

Article 7. Àmbit d’aplicació de l’avaluació d’impacte ambiental

LLEI 21/2013, DE 9 DE DESEMBRE, D’AVALUACIÓ AMBIENTAL
1. Seran objecte d’avaluació d’impacte ambiental ordinària els següents projectes:
a)
b)
c)
d)

Els compresos en l’annex I, així com els projectes que, presentant-se fraccionats, assoleixin els
llindars de l’annex I mitjançant l’acumulació de les magnituds o dimensions de cadascun dels
projectes considerats.
Els compresos en l’apartat 2, quan així ho decideixi cas a cas l’òrgan ambiental, en l’informe
d’impacte ambiental d’acord amb els criteris de l’annex III.
Qualsevol modificació de les característiques d’un projecte consignat en l’annex I o en l’annex II,
quan l’esmentada modificació compleixi, per si mateixa, els llindars establerts en l’annex I.
Els projectes inclosos en l’apartat 2, quan així ho sol·liciti el promotor.

2. Seran objecte d’avaluació d’impacte ambiental simplificada:
a)
b)
c)
d)
e)

Els projectes compresos en l’annex II
Els projectes no inclosos ni en l’annex I ni en l’annex II que puguin afectar de manera apreciable,
directa o indirectament, a Espais Protegits Xarxa Natura 2000.
Qualsevol modificació de les característiques d’un projecte de l’annex I o de l’annex II, diferent de
les modificacions descrites en l’article 7.1.c) ja autoritzades, executades o en procés d’execució,
que pugui tenir efectes adversos significatius sobre el medi ambient.
Els projectes que, presentant-se fraccionats, assoleixin els llindars de l’annex II mitjançant
l’acumulació de les magnituds o dimensions de cadascun dels projectes considerats.
Els projectes de l’annex I que serveixin, exclusiva o principalment, per desenvolupar o assajar
nous mètodes o productes, sempre que la durada del projecte no sigui superior a 2 anys.

Tenint en compte els supòsits d’avaluació d’impacte ambiental que estableix la Llei estatal d’avaluació
ambiental, es determina que el projecte d’urbanització associat al desenvolupament de les previsions del Pla
Parcial Urbanístic objecte d’estudi no ha de sotmetre’s a l’esmentat procediment d’avaluació d’impacte
ambiental.
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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.

La illa 3 és d’ús residencial, amb edificis de PB+2, mentre que la illa 4 és la destinada a equipaments i espais
lliures.

Figura 10. Alternativa 1. PPU 2009. Zonificació.

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).
El POUM estableix unes determinacions per al sector a les que cal donar compliment, que condicionen els usos
principals del sector (activitats econòmiques i residencial), la seva edificabilitat, les reserves de sistemes
urbanístics, disposant que el Pla parcial urbanístic mantindrà íntegrament la posició, grandària i forma dels
espais reservats per a espais lliures i equipaments comunitaris, i una vialitat que inclou les connexions a les vies
laterals de l’autopista C-32.
En aquest sentit, es considera que l’alternativa zero és la que fa referència a les determinacions recollides a la
fitxa del SUD 5 Miramar del POUM de Cunit, descrita a l’apartat 3.1.2.
A partir d’aquesta, el plantejament d’alternatives del PPU es limita a l’ordenació de les parcel·les de sòl privat, ja
que la ubicació dels equipaments, espais lliures i vialitat ve establerta pel POUM.
Les alternatives d’ordenació plantejades a efectes de l’avaluació ambiental són les següents:

-

Alternativa 1: Proposta del pla parcial del 2009
Alternativa 2: Proposta actual del pla parcial

Cal posar de manifest que les dues alternatives estudiades suposen el desenvolupament de l’alternativa zero,
per la qual cosa aquesta no s’ha avaluat específicament.

6.1

Font: Equip redactor.

ALTERNATIVA 1

La proposta del Pla parcial plantejada l’any 2009 desenvolupava una ordenació en base a activitats
econòmiques, usos comercials i residencials en base a quatre illes:
Es dedica la illa 1 per a ús de parc d’activitats comercials de PB + 1 amb una superfície de 12.923,30 m2
construïts. A la illa 2 l’ús és comercial de PB + 1 amb una superfície de 6.622,20 m2 construït. La superfície
d’ocupació d’ambdues illes es del 65%.
Es proposen dos tipus d’edificacions. A la illa 1 es proposa un parc comercial tipus “La Roca Village”, amb edificis
que es configures a partir d’un carrer peatonal central.
S’inclou un aparcament descobert i una zona d’accés de servei.
A les dues illes es proposen edificis d’ús comercial de mitjana i gran escala. Aquests serviran de recolzament a la
zona de parc comercial alhora que atenuen la relació de les dues illes amb la zona residencial.
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Figura 11. Alternativa 1. PPU 2009. Proposta d’edificació.

La taula de superfícies d’aquesta alternativa es mostra a continuació:

ALTERNATIVA 1

SUPERFÍCIE
(M2)

%

Sistemes

46.081

50,58

Viari

A1

18.773

20,61

Equipament

B2

10.014

10,99

Jardí urbà

C3

11.990

13,16

C4

5.304

5,82

Zones

45.017

49,42

Activitats econòmiques (illa 1 i
illa 2)

30.070

33,01

Residencial (illa 3)

14.947

16,41

Total sector

91.098

100

Altres
lliures

6.2

espais

ALTERNATIVA 2

L’alternativa 2 és la proposta actual que s’ha descrit detalladament a l’apartat 2, i que es resumeix a
continuació.
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 dóna compliment als objectius del desenvolupament fixats pel POUM, proposa la
concentració de les zones residencials al sud del sector, donant continuïtat al teixit urbà de l’entorn, i al nord del
sector la zona d’activitats econòmiques.
El quadre de superfícies es mostra a continuació.
Font: Equip redactor.
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Taula 7. Quadre de superfícies del sector SUD 5 Miramar

ÚS

SUPERFÍCIE
SÒL (M2)

%

Zones

44.651

49,0%

Residencial

18.162

20%

Figura 12. Qualificació del sòl i parcel·lació

SOSTRE

NRE.
HABITATGES

Residencial unifamiliar

R.LL

14.245

6.278

42

Hab. Protecció oficial

R.HPO

3.917

2.691

25

32

Activitats econòmiques

26.489

29%

Habitatges turístics

AE.HT

3.558

2.423

Residencia gent gran

AE

3.246

3.932

Tallers

AE

14.719

8.275

Hotel

AE

4.966

4.428

AE en planta Baixa

-

488

Sistemes

46.447

51%

Espais lliures

17.479

19%

Espais lliures – Jardí Urbà

C3

12.386

-

Altres espais lliures

C4

5.093

-

Equipament

B

10.232

11%

Vialitat

18.736

21%

Total

91.098

7.162

35.677

99
Font: Equip redactor

Font: Equip redactor
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Figura 13. Planta d’ordenació

6.3

JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA

A continuació es mostra la comparativa entre les superfícies establertes al POUM (alternativa 0) i a les dues
alternatives d’ordenació proposades.

SUPERFÍCIES

ALTERNATIVA
ZERO (POUM)

ALTERNATIVA
1

ALTERNATIVA
2

Zones

45.017

45.017

44.651

14.947

18.162

Residencial
Residencial unifamiliar

R.LL

14.245

Hab. Protecció oficial

R.HPO

3.917

Activitats econòmiques

30.070

Habitatges turístics

AE.HT

3.558

Residencia gent gran

AE

3.246

Tallers

AE

14.719

Hotel

AE

4.966

AE en planta Baixa

Font: Equip redactor
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26.489

-

Sistemes

46.081

46.081

46.447

Espais lliures

17.294

17.294

17.479

Espais lliures – Jardí Urbà

C3

11.990

12.386

Altres espais lliures

C4

5.304

5.093

Equipament

B

10.014

10.014

10.232

Vialitat

18.773

18.773

18.736

EDIFICABILITAT: SOSTRE

28.514

28.514

28.514
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Número d’habitatges

99

99

99

Com es pot comprovar, ambdues alternatives donen compliment als estàndards fixats pel POUM, si bé
l’alternativa 2 incrementa lleugerament la reserva de sistema d’espais lliures, incrementant lleugerament les
dimensions del jardí urbà previst a l’extrem sud-est de l’àmbit, així com també incrementa lleugerament la
superfície d’equipament.
Les principals diferències entre ambdues alternatives són en relació a la posició i configuració de les edificacions
previstes a les zones de sòl privat, així com als usos previstos en les mateixes. 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, a l’alternativa 1 predomina l’ús comercial, en forma de parc comercial, mentre que a
l’alternativa 2 predominen els usos del tipus taller o industrial, complementats amb usos de caràcter més
assistencial (residència) o d’allotjament (hotel i habitatges turístics). La superfície de sòl destinada a activitat
econòmiques és major a l’alternativa 1 que a la 2. Pel que fa als usos residencials, la superfície prevista a
l’alternativa 2 és major que la prevista a l’alternativa 1, si bé amb el mateix nombre d’habitatges previstos.
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. Tanmateix, la proposta de parc comercial prevista a l’alternativa 1 pot comportar un increment notable
de la mobilitat depenent del vehicle privat major que la de l’alternativa 2.
Pel que fa a la integració paisatgística, les dues alternatives d’ordenació proposades parteixen de la integració
de les edificacions proposades a la trama urbana existent, mitjançant tipologies edificatòries de baixa alçada.
Tanmateix, a l’alternativa 1 les edificacions residencials són de PB+2нăƚŝĐ͕ mentre que a l’alternativa 2 les
alçades són inferiors, predominant els edificis residencials de PB+1, excepte en els habitatges de protecció oficial
que són de PB+2. A l’alternativa 2 s’ha tingut especial cura a facilitar la transició entre el sòl urbà i el no
urbanitzable, allunyant les edificacions del sòl no urbanitzable mitjançant un vial perimetral arbrat i mantenint
una franja de reserva d’espais lliures a les diferents parcel·les. Per contra, a l’alternativa 1 la configuració del
parc comercial comporta la creació d’una nova façana contínua confrontant amb l’espai agroforestal que
en dificulta la integració paisatgística.
Tanmateix, 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 2.
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 del PPU 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 del Pla Parcial Urbanístic
previst. 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 i la vialitat associada 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.

Usos agrícoles o
ramaders rellevants

Pèrdua de sòls productius

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 del PPU es considera de baixa rellevància.

HIC no prioritaris

Afectació sobre l’hàbitat HIC i les seves espècies

Mig

Geomorfologia i
Geologia
Ocupació i
consum de sòl

Hàbitats i
espècies
protegides

Connectivitat
ecològica

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ

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.
Tanmateix, en el parc urbà de nova creació a l’extrem sud-est de l’àmbit es respectarà al màxim l’ecosistema existent.

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. En aquest sentit en la configuració dels camins i la vialitat s’ha tingut en compte aquest
element.

Problemàtiques associades a
episodis de contaminació d’aigües
superficials

Baix

El fet que es garanteixi el sanejament del sector redueix significativament el risc d’aquesta mena de problemàtiques en fase d’ús. Durant la fase de
construcció caldrà preveure l’aplicació de mesures preventives i correctores de possibles vessaments de substàncies contaminants per evitar aquest
impacte.

Superficials

Cursos i qualitat de les aigües
superficials

Cicle de
l’aigua

És previsible la connexió del sector a les xarxes d’abastament i sanejament existents, de forma que no es preveuen noves captacions d’aigua subterrània.
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.

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

Baix

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.

Subterrànies

Pel que fa a l’estat qualitatiu, si es porta a terme la connexió al sistema de sanejament de tot el sector, es descarta un risc important de pèrdua de qualitat
de les aigües subterrànies.

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.
Riscos naturals

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

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

Mig

Mitjançant el present PPU es millorarà la transició entre el sòl residencial i les masses forestals, millorant les condicions de protecció enfront incendis a les
urbanitzacions existents.
En aquest sentit, en el desenvolupament del PPU incorporarà 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)

Riscos tecnològics

Ambient
atmosfèric

Episodis de contaminació en fase d’obres

Baix

Possible aparició en fase d’obres de vessaments accidentals que puguin afectar a la qualitat del sòls. En les mesures previstes en el present document es
preveuen les actuacions per tal de minimitzar aquest impacte.

Usos i activitats previstes

Baix

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.

Risc contaminació sòls

Qualitat de l’aire

Impacte derivat dels usos previstos al sector

Mig

El desenvolupament de la proposta pot suposar la implantació d’usos amb incidència sobre la qualitat atmosfèrica de l’entorn, en funció de les activitats
industrials o de taller que s’estableixin a l’àmbit, que no es pot valorar al nivell de definició del PPU, 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

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

NIVELL DE
RELLEVÀNCIA

Mig

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
El desenvolupament de la proposta suposarà un increment notable de la mobilitat, l’impacte del qual s’avalua a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat
generada que acompanya la proposta, juntament amb la proposta d’actuacions per a la millora de la mobilitat al sector, que de retruc contribuiran a la
minimització dels seus efectes sobre la qualitat atmosfèrica.
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 del PPU conclou que no es pot valorar al nivell de definició del PPU, si bé
caldrà preveure mesures de protecció ambiental en els instruments de planejament que desenvolupin la proposta d’ordenació.

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

Mig

Per altra banda, en relació a l’impacte acústic de l’autopista C-32 sobre els usos que s’implantin al sector, es recomana mesures de protecció enfront el
soroll a les activitats econòmiques que s’implantin a la parcel·la més propera a l’autopista, 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.

Contaminació acústica

Zones sensibles de
contaminació lluminosa

Durant les obres d’urbanització i edificació es produirà un augment dels nivells sonors que a l’estudi acústic realitzat en el marc del PPU s’avalua com a
moderat.

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, l’impacte del qual s’avalua a l’Estudi d’avaluació de la
mobilitat generada que acompanya la proposta. Cal tenir en compte que mitjançant les actuacions de millora de la mobilitat previstes a la proposta del
PPU, es facilitarà la reducció del trànsit per l’interior dels nuclis residencials, especialment mitjançant la prolongació de l’avinguda Roca Llaura, allunyant-lo
de les zones de sensibilitat acústica més elevades. Tot i això, serà necessari incloure mesures de prevenció de la contaminació acústica tals com les que es
proposen en el present document.

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.

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, ja que 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 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

La urbanització del sector implicarà la modificació de les dues rutes definides a nivell local (la ruta del poblat íber i la ruta de les masies), que al seu pas per
l’àmbit d’estudi hauran de modificar el traçat pels camins de terra existents actualment, per tal d’adaptar-se a la nova vialitat, si bé la proposta de carril bici
perimetral al llarg de l’avinguda Roca Llaura facilitarà la seva continuïtat per a les bicicletes, i la proposta de xarxa bàsica per a vianants al llarg de l’avinguda
Rectoret passant per l’espai lliure de nova creació facilitarà la seva continuïtat per a vianants.

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 (hotelers, terciaris, comercials, 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.

Paisatge i
patrimoni

Residus i materials

Efectes sobre la població dels municipis i l’entorn pròxim
Efectes sobre l’economia dels municipis, l’entorn pròxim i la comarca

Medi Socioeconòmic

Efectes sobre el mercat de treball dels municipis, l’entorn pròxim i la
comarca on està ubicada
Planejament territorial i urbanístic

Energia i canvi
climàtic
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Eficiència energètica en
edificis i urbanització

Incompatibilitats o incoherències amb el planejament vigent

Inexistent

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

Inexistent

Augment dels consums energètics associats a la mobilitat generada

Mig

El desenvolupament de la proposta suposarà un increment notable de la mobilitat i del consum energètic associat a aquesta que, com s’analitza a l’Estudi
d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG), dependrà en gran part del vehicle privat. A l’EAMG es proposen actuacions de millora de la mobilitat que
contribuiran a reduir-ne els efectes.

Augment del consum energètic dels usos previstos

Mig

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

La proposta del PPU és coherent amb les figures de planejament existents a l’àmbit i, per tant, no hi ha incompatibilitats amb aquests.
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL

NIVELL DE
RELLEVÀNCIA

IMPACTES POTENCIALS

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
integració de criteris d’eficiència energètica en l’edificació.

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

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

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.

-Alteracions en les règims de
subministrament d’aigua
-Estrès hídric de la vegetació
-Augment del risc d’incendi
-Augment del risc de fenòmens
torrencials

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

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.
Baix

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.

-Alteració dels règims
d’escorrentia
-Danys per caiguda d’arbrat o
infraestructures.
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·

7.2

SÍNTESI DELS EFECTES AMBIENTALS DERIVATS DEL DESENVOLUPAMENT
DEL PLA

Un cop identificats en la matriu de l’apartat anterior, els principals impactes potencials associats al
desenvolupament del PPU 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:
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·

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.

·

Alteració o fragmentació dels eixos de connectivitat social existents.

Efectes derivats del canvi climàtic.
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8

MESURES AMBIENTALS PREVISTES

Un cop identificats els principals impactes ambientals potencials associats al desenvolupament del PPU 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 del PPU 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 DEL PLA PARCIAL

·

8.2

Pel que fa als recorreguts per a vianants i bicicletes, la proposta millora les xarxes de recorreguts existents.

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL PROPOSADES

A banda de les mesures que s’han descrit i que han estat incorporades a la proposta d’ordenació del PPU, 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

Tot seguit, es resumeixen aquelles mesures i actuacions que ja inclou la proposta de PPU i que es relacionen
amb la protecció dels valors ambientals i paisatgístics de l’actuació.

Impermeabilització de
sòls

·

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.

·

En el parc urbà de nova creació a l’extrem sud-est de l’àmbit, cal mantenir al màxim el
seu caràcter natural. 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.

·

Durant la fase d’obres, la ubicació dels acopis de terra i materials, així com les zones
auxiliars d’obra, es localitzaran en les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental i
allunyats de les àrees amb vegetació natural.

·

Prèviament a l’inici de les obres, s’haurà de fer una inspecció per tal de determinar la
presència de nius d’espècies d’aus potencialment nidificadores a l’àmbit d’interès, tals
com l’esparver, l’aligot comú, l’enganyapastors i el cotoliu. En cas de detectar-se’n la
seva presència, s’establiran restriccions temporals per a la realització de determinades
activitats tals com el desbrossament i els moviments de terres, evitant la seva realització
durant els períodes de reproducció i criança, que són la primavera i l’estiu, essent l’època
d’intervenció preferent de setembre a febrer.

·

En cas que es trobin individus d’espècies de fauna salvatge, ferits o desorientats i,
sempre que s’afecti involuntàriament un niu o un cau, s’hauran de comunicar els fets
immediatament al centre autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim a
l’àmbit d’estudi i, en el seu defecte, a l’Oficina territorial del Departament de Territori i
Sostenibilitat. Es procedirà a actuar segons dictaminin els organismes citats.

·

Caldrà identificar i abalisar amb un perímetre de protecció els peus de margalló
(Chamaerops humilis) presents a l’àmbit d’estudi garantint-ne la seva conservació, ja
sigui integrant-los a la proposta o trasplantant-los segons criteris tècnics i fent-ne ús per
les zones a revegetar o enjardinar.

·

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.

·

En la nova edificació, preveure sistemes d’estalvi d’aigua (mecanisme economitzador en
aixetes, volum de descàrrega màxima per cisternes, fluxors per WCs,...).

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.

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, amb
un nou 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.

·

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 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 que permetrà enllaçar amb els camins de terra de l’espai agroforestal
(ruta de les masies), amb l’escola i els espais lliures situats al sud de l’àmbit i amb el camí que porta al jaciment ibèric
(ruta del poblat íber).

·

Afectació sobre
l’hàbitat HIC i les seves
espècies

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:
·

Mitjançant el present PPU es millorarà la transició entre el sòl residencial i les masses forestals, millorant les
condicions de protecció enfront incendis a les urbanitzacions existents.

Pel que fa a la mobilitat:
·

Un dels objectius de la proposta, establerts pel POUM, passa per la compleció de l’estructura viària del municipi
mitjançant la prolongació de l’avinguda de Roca Llaura i l’avinguda Rectoret, i enllaçant-les amb una nova rotonda
d’accés a l’autopista C-32, tot optimitzant i integrant la vialitat en el paisatge.

·

La proposta d’ordenació garanteix la connexió a les diferents xarxes de transport (vianants, bicicletes, transport
col·lectiu, i vehicles) del sector amb el nucli urbà i els principals pols de mobilitat.

Afectació a espècies
de flora protegida
(margalló).

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

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL
·

·

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
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·

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL
acústica alta a les zones urbanes en contacte amb el mateix.

En cas de disposar de piscina de superfície de làmina d’aigua superior als 30 m² o
d’espais no pavimentats susceptibles de ser regats de superfície superior a 200 m², es
disposarà d’un comptador independent per la instal·lació de la piscina i el reg de jardins.

·

Caldrà incorporar mesures específiques per a l'estalvi d'aigua en piscines públiques i
privades de nova construcció o reforma. Concretament s'han de preveure: elements per
cobrir les piscines que permetin reduir l'evaporació, certificats d'estanquitat emès per un
professional qualificat i construcció d'un got de compensació de doble reixa o canal
perimetral que permeti recuperar les pèrdues laterals.
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.

·

En el projecte d’urbanització i la fase d’obres, vetllar 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).

·

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.

·

Es cobriran completament, en fase d’obres, els materials pulverulents transportats per
vehicles i camions amb lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.

·

En fase d’obres, els emmagatzematges de materials pulverulents es localitzaran en zones
ubicades a sotavent respecte del vent dominant.

·

IMPACTES
POTENCIALS

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 del
PPU, així com els objectius de qualitat acústica establerts per a les zones de sensibilitat

Augment de l’impacte
acústic derivat de la
nova mobilitat

Impacte paisatgístic
de les noves
edificacions i usos
previstos

Durant la fase d’obres, caldrà prendre les mesures preventives establertes a l’estudi
acústic realitzat en el marc del PPU, que passen per:
o

Limitar els horaris de treball en les obres, de 8 a 21 hores.

o

•Reduir les emissions en origen, mitjançant un acurat manteniment de la
maquinaria, en compliment de la normativa vigent d’aplicació.

o

Es reduirà al màxim possible la circulació per l’interior de la població, o
urbanitzacions.

o

Localitzar el pas de maquinària per vies previstes, prou allunyades de la
població i de receptors potencials especialment sensibles.

·

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

·

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.

·

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. (mesures establerta a l’estudi acústic
realitzat en el marc del PPU).

·

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.

·

Per tal de reduir l’exposició acústica de la població en fase d’obres, ubicar el parc de
maquinària allunyat de zones on hi hagi habitatges.

·

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
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POTENCIALS

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL

les arrels dels arbres i una separació adequada amb els edificis i amb els altres arbres,
així com els passos d’instal·lacions soterrades i eviti els efectes perjudicials mutus a què
poden donar lloc.
·

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.

·

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

Augment del consum
energètic dels usos
previstos

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 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.

·

·

Per a les noves edificacions industrials i tallers, optimitzar l’eficiència energètica en el
moment de la seva planificació.

·

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.

·

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.

·

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.

·

Durant la fase d’obres, s’han 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.

·

Durant la fase d’obres, el manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a les
zones habilitades amb els sistemes necessaris de control de vessaments.

·

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.

·

S’han d’incorporar els sistemes necessaris per a evitar la contaminació de sòls en cas de

NIVELL DE RELLEVÀNCIA BAIX

Alteració de
topografia i
moviments de terres

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

·

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.

·

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

·

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.

·

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.

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,

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 del sòl
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IMPACTES
POTENCIALS
en fase d’obres i dels
usos i activitats
previstes

Impacte lluminós
derivat dels nous usos
i activitats previstos

MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL
vessament accidental d’aigües contaminades o substàncies contaminants provinents de
la circulació de vehicles o de les activitats previstes.
·

El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a les zones habilitades amb
els sistemes necessaris de control de vessaments.

·

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 Íbers) es garantirà el compliment
dels valors d’il·luminació associats a la zona de protecció alta envers la contaminació
lluminosa.

·

Per a les instal·lacions d’enllumenat exterior, serà necessari:
Aplicar mecanismes automàtics d’accionament en l’enllumenat públic (cèl·lules
fotoelèctriques o rellotges astronòmics) i sistemes de regulació del nivell lumínic
(fluxors).

-

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
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ESPÈCIES DE FLORA PROTEGIDA.

9

AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA

9.1

ANÀLISI DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS

Grau de compliment:

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.

Un cop analitzada la proposta del PPU juntament amb les mesures de tipus ambiental que incorpora o que es
proposen en aquest informe, 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.

La proposta d’ordenació preveu la màxima integració de l’hàbitat existent al parc urbà de nova creació
a l’extrem sud-est 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, 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.

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

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

OBJECTIU AMBIENTAL 1: CERCAR LA MÀXIMA ADEQUACIÓ I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE
L’ACTUACIÓ PREVISTA AL PPU
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 la ciutat consolidada i el paisatge agroforestal del
Fondo del Cove, el Bosc de Cal Ros i la Serra de Sant Antoni.
Per tot l’anterior, si bé la proposta del PPU 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 el present PPU 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

No compleix amb l’objectiu ambiental.

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.

OBJECTIU AMBIENTAL 2: MAXIMITZAR LA CONSERVACIÓ DELS HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI I LES

SE
CU
ND

R
E
L

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.

OBJECTIU AMBIENTAL 5: PREVENIR LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA.
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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 industrials que s’estableixin a l’àmbit,
que no es pot valorar al nivell de definició del PPU, 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.

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 AFRONTARNE 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 del present PPU podran
afrontar els efectes derivats del canvi climàtic.
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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 del PPU del Sector SUD 5 Miramar de Cunit és compatible des
del punt de vista ambiental.
En resum, i des del punt de vista ambiental, si bé la proposta de PPU 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 d’ordenació 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.

PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR SUD 5 MIRAMAR DE CUNIT
INFORME AMBIENTAL
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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’aquest PPU integren i donen concreció a les mesures de protecció ambiental que s’han
fixat en el present PPU.

Direcció dels treballs:
Nacho Guilera Vella
Col·legiat núm. 1756 pel
Col·legi de Geògrafs de Catalunya

Tècniques redactores:
Alba Daranas Llopart,
Ambientòloga (Col. 00421)

Sandra García Pérez

Barcelona, setembre de 2018
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1.

Introducció i metodologia.

Arran de l’elaboració de l’ Informe ambiental del pla parcial del S.U.D. 5 de Miramar a Cunit.,
l’empresa ENTORN S.A.. ha encarregat a l’empresa ATICS, S.L. la redacció d’un estudi del
possible impacte d’aquest projecte sobre el Patrimoni Cultural (Patrimoni Arqueològic i
Patrimoni Arquitectònic).
L’ estudi s’ha estructurat en les següents parts:

3.

Localització del patrimoni cultural................................................................................. 4
3.1.

Relació dels elements del patrimoni cultural inventariats i catalogats. ................ 4
3.1.1. Béns Culturals d’Interès Nacional.............................................................. 4
3.1.2. El patrimoni arqueològic. ........................................................................... 5
3.1.3. El patrimoni arquitectònic. ......................................................................... 6

4.

Bibliografia. .................................................................................................................. 7

5.

Netgrafia. ..................................................................................................................... 7

 Buidatge exhaustiu de la documentació existent a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de
Catalunya (Àrea de Coneixement i Recerca de la Direcció General del Patrimoni Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) dels jaciments arqueològics que es
localitzen en el terme municipal de Cunit (Baix Penedès). Aquest buidatge s’ha complementat
amb bibliografia especialitzada.
 Buidatge exhaustiu de la documentació existent a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya (Àrea de Coneixement i Recerca de la Direcció General del Patrimoni Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) de tots aquells elements i
construccions catalogades que es localitzen a l’entorn de l’àrea afectada pel projecte. Aquest
buidatge s’ha complementat amb bibliografia especialitzada.
 Consulta al Catàleg de Bens Protegits, inclòs en el POUM de l’Ajuntament de Cunit (2006)
 Establiment d’una sèrie de mesures correctores a aplicar abans i durant la realització
d’aquest projecte a partir de tota la informació aconseguida gràcies als anteriors apartats.
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2.

3.

Cunit (Baix Penedès). Marc històric i geofísic.

Les arrels prehistòriques de Cunit es remunten als primers pobladors que van deixar la seva
empremta en llocs com la Cova de l'Avenc de Sant Antoni, on s'han trobat vestigis
arqueològics de la seva activitat.
Durant el període de desenvolupament de la cultura ibèrica, Cunit va estar habitada per la
tribu dels cossetans. En tot el terme municipal s'hi ha trobat diversos assentaments entre
els quals cal mencionar el jaciment del Fondo del Roig on s'han recuperat restes de
ceràmica de l'època.
El llegat històric ens du a fer una salt fins a l'Edat Mitjana. L'església romànica dedicada a
Sant Cristòfol (segle XII) és el testimoni més destacat de la constitució del territori de Cunit
amb un nombre de fogatges permanent.
En aquest mateix període de l'Alta Edat Mitjana, entre el 1131 i el 1162, el Comte Ramón
Berenguer IV fa la donació de l'anomenat castell de Cunit al senyor Dalmau de Cunit.
D'aquest castell no en queda cap resta que pugui indicar el seu emplaçament original. Per
tradició popular ha quedat el nom de castell a la casa pairal situada a la dreta de la riera,
que conserva en el seu interior elements arquitectònics antics. No obstant, l'edifici està situat
en un nivell més baix que el poble, característica no gens habitual dels castells que complien
tradicionalment una funció defensiva.
El document més notable que fa referència a Cunit és la carta de població que atorga el rei
Jaume I, l'any 1274, al Castell i poble de Cubelles i la població de Vilanova de Cubelles, que
es transformen en viles reials. El terme del Castell de Cubelles el componen en dita època
les quadres de Vilanova, Rocacrespa, Segur, Cunit, amb els llocs d'Enveja (avui Sant Joan) i
Aderró (avui Sant Gervasi).
En tot el segle XV, la pesta negra va causar una gran mortalitat entre els seus habitants. A
finals del segle XVI , a Cunit , només hi consten 10 famílies.
El passat agrícola de Cunit és avui la principal herència d'un territori en que el cultiu de la
vinya, dels cereals i dels fruiters ha ocupat un lloc predominant en la cultura i en la vida del
poble. D'aquesta activitat en son un testimoni únic masos agrícoles com el de Puig de Tiula
o la masia de Vilaseca que conviuen en el paisatge de Cunit amb masos d'ús senyorial com
Cal Pla o el mas de Sant Antoni.

Localització del patrimoni cultural.

3.1. Relació dels elements del patrimoni cultural inventariats i catalogats.
3.1.1. Béns Culturals d’Interès Nacional
Es relaciona a continuació el catàleg de Béns Culturals d’Interès Nacionals (BCIN) existents
pels entorns immediats de l’àrea afectada per l’ Informe ambiental del pla parcial del S.U.D. 5
de Miramar a Cunit.
T.M. Cunit
BCIN/J.A. 1: Fondo d’En Roig
L'excavació arqueològica realitzada l'any 1996 al Fondo del Roig ha posat de manifest
l'existència d'un petit assentament ibèric d'uns 387 m2 que estaria destinat possiblement a
l'emmagatzematge de productes agrícoles.
Les restes localitzades consisteixen en diversos murs de pedra i terra que formen
habitacions, però de tots els
àmbits documentats, tan sols
els situats més al nord semblen
haver
tingut
una
funció
d'habitació, ja que estan
pavimentats. La conservació
dels murs és força bona tot i
que s'observa una degradació
en l'alçada dels murs seguint el
pendent natural del turó.
Aquesta degradació fa pensar
que el jaciment finalitzi en la
zona sud.
Entre altres, cal destacar una estructura circular ubicada dins un gran espai definit com
habitació, que possiblement es tracti d'una cisterna per emmagatzemar aigua, una base
circular de 50 cm. d'alçada conservada i 85 cm. de diàmetre de difícil interpretació funcional i
diverses estructures d'emmagatzematge (sitges) documentades en el sector sud.
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La majoria del material ceràmic recollit és de producció ibèrica: àmfora ibèrica de cocció
oxidant i òxido- reductora, ceràmica comuna ibèrica (predominant gerres i olles) i ceràmica a
mà amb decoracions i acabats diversos. La pràctica absència de materials d'importació, la
total absència de materials constructius de tipus romà com són les tègules i el material comú
indiquen una datació de mitjans segle II aC.

3.1.3. El patrimoni arquitectònic.

Incoat BCIN -Zona Arqueològica R. 24.4.1997, DOGC 2392 de 15.5.1997.

T.M. Cunit

Es relaciona a continuació el catàleg d’elements del Patrimoni Arquitectònic (P.A.) existents
pels entorns immediats de l’àrea afectada per l’ Informe ambiental del pla parcial del S.U.D. 5
de Miramar a Cunit.

P.A. 1 El Rectoret
3.1.2. El patrimoni arqueològic.
Es relaciona a continuació el catàleg de Jaciments Arqueològics (J.A.) existents pels entorns
immediats de l’àrea afectada per l’ Informe ambiental del pla parcial del S.U.D. 5 de Miramar a
Cunit.
T.M. Cunit
J.A. 1: Fondo d’En Roig
(Veure la descripció en el punt 3.1.1.)

Masia, actualment engollida dintre
d’una urbanització, a l’avinguda de la
Roca Plana.
És d’estil noucentista (1911-1929).
Masia que va pertànyer al pintor
Marià Espinal, que hi va fer notables
transformacions, afegint a l'antic
edifici dos cossos laterals i un de
posterior, amb una cúpula central.
També va reformar la façana, la qual
s'inscriu dins la vessant classicista
del noucentisme
Es troba protegida com a BCIL, en el Catàleg de Bens Protegits, inclòs en el POUM de
l’Ajuntament de Cunit (2006)
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Estudi Acústic

1 Introducció
Tal com diu el "Llibre Verd de la Comissió Europea sobre política futura de lluita contra el
soroll", el soroll ambiental, causat pel trànsit i les activitat industrials i recreatives, constitueix
un dels principals problemes mediambientals en Europa i és l'origen d'un major número de
queixes per part de la població. Així, per exemple, l'enquesta sobre medi ambient de
l'Eurobaròmetre de 1.995, indicava que el soroll és el cinquè àmbit per ordre d'importància
de queixes relacionades amb el medi ambient local (després del trànsit, la contaminació
atmosfèrica, el paisatge i els residus), però era l'únic problema que mostrava un augment de
les queixes de la població des de 1.992. La mateixa enquesta indicava un augment
significatiu de la voluntat de l'opinió pública de prendre mesures per a reduir el soroll.
El Cinquè Programa de Política i Actuació Mediambiental de la Unió Europea, estableix, per
al vector sorolls, un objectiu bàsic: "cap persona haurà d'estar exposada a nivells de soroll
que posin en perill la seva salut i qualitat de vida".
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix el soroll com un fenomen acústic que
produeix una sensació desagradable. El soroll està determinat, en gran mesura, per la
percepció subjectiva de les persones, que varia d'un individu a un altre i, en un mateix
individu segons la disposició en aquell moment. Per la qual cosa, degut a la seva naturalesa
subjectiva, el soroll no pot mesurar-se en unitats objectives. Però per a poder classificar i
comparar els diferents casos de soroll és necessari almenys tenir una descripció quantitativa
aproximada. Amb aquest fi, el "so", que seria la part física del soroll, és descrit mitjançant
valors quantitatius que es refereixen a bàsicament:
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Taula 1. Nivells de pressió acústica ponderada A (dBA).
Nivell de pressió
sonora (dBA)

Percepció
subjectiva

0

llindar d’audició a 1.000 Hz

0-20
20

sensació de silenci complet
silenci

estudi d’enregistrament de so

poc soroll

zona urbana tranquil·la entre les 2 i les 4 hores

25-30
35-45

Mesura del soroll

lleuger moviment de fulles d’arbre

40

microordinador de taula

45-55

conversa normal (interior)

45-55

automòbil lleuger al ralentí a una distància de 7,5 m
(motor d'explosió)

60

veu normal a 1 metre

60-80

soroll

automòbil lleuger a 50 km/h, a una distància de 7,5 m

80-95

molt soroll

vehicle pesant de mercaderies a 50 km/h, a una
distància de 7,5 m

80

carrer molt sorollós

75-100

motocicleta a 50 km/h, a una distància de 7,5 m

95-100

nivell màxim durant el pas d'un tren de mercaderies a
100 km/h, a una distància de 7,5 m (motor diesel)

x intensitat

95-100

nivell màxim d'un tren de passatgers (interurbà) a 200
km/h, a una distància de 7,5 m

x freqüència

95-100

nivell màxim d'un tren de passatgers (ICE) a 250 km/h, a
una distància de 7,5 m

x evolució al llarg del temps (nivell equivalent continu de pressió acústica)
Habitualment el soroll es mesura en nivells de pressió sonora en ponderació A (LpA).
Aquesta magnitud dóna valors similars als de la sensació auditiva humana. Té per unitat el
decibel A (dBA).
Qualsevol dels sons que percebem habitualment és comprès en un nivell de pressió sonora
entre 0 i 120 dBA, tal com es mostra a continuació:

105-110

moltíssim soroll

nivell màxim d'un tren d'alta velocitat (TAV) a 300 km/h,
a una distància de 7,5 m

110-115

avió a reacció (> 100 t, enlairament, a 100 m)

105-120

avions militars en vol rasant

>120

llindar de dolor

possibles problemes auditius, fins i tot en casos
d'exposició de curta durada

Font: "Una evaluación Dobris" sobre el medi ambient a Europa, Agència Europea de Medi Ambient
(Buzón 16B, Müller, DG XI, CCE, comunicació personal basada en EE.UU. EPA. 1979) i “Manual de
mesurament i avaluació del soroll”. Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya.
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Des del punt de vista municipal és molt important diferenciar les diferents zones de
sensibilitat acústica, és a dir, realitzar una classificació del grau de sensibilitat acústica del
territori. A nivell informatiu i de referència, es poden establir diferents zonificacions:

2 Vectors ambientals a tenir en compte en la definició de la
proposta.
2.1.

Taula 2. Classificació del grau de sensibilitat acústica.
Nivells de Qualitat de Vida

QUALITAT BONA

QUALITAT REGULAR

Graus de Sensibilitat
Acústica
Sensibilitat acústica alta
< 60 dBA

Nivells de molèstia.
Contaminació

Sorolls.

El municipi de Cunit disposa de regulació específica per aquest vector ambiental,
“Ordenança sobre el soroll i les vibracions”. Aquesta ordenança ha estat modificada, segons
acord de Ple celebrat el dia 30 de novembre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT
núm. 285 de 14 de desembre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 39 de 16 de febrer de
2007.

Poca o nul·la
L’ordenança és d’aplicació en tot el terme municipal de Cunit , i per tant és d’obligat
compliment.

Sensibilitat acústica moderada Mitjana
60 a 65 dBA
Sensibilitat acústica moderada Alta
65 a 70 dBA

Resten sotmesos a l’aplicació d’aquesta ordenança:
- Edificacions.
- Indústries i activitats en general.

POCA QUALITAT

Sensibilitat acústica baixa
> 70 dBA

Molt alta

Sensibilitat acústica molt baixa Perillosa
> 80 dBA
Font: Àrea Metropolitana de Medi Ambient (1998)

- Trànsit en vies urbanes i interurbanes.
- Actuacions a la via pública. Obres i activitats de càrrega i descàrrega, gestió de
residus, activitats festives i de lleure, comportament ciutadà.
- Persones i/o actes de veïnatge. Obres, aparells domèstics i instruments musicals,
tinença d’animals i comportaments.
- Vehicles a motor.
- Qualsevol altre emissor, que en funcionament o utilització, pugui ser subjecte actiu
o passiu d’algun dels efectes sonors i de vibracions que regula aquesta ordenança,
qualsevol que en sigui titular, promotor o responsable, tant si és una persona física
o jurídica particular com si és l’Administració pública, i el lloc, públic o privat, obert o
tancat en què estigui situat.
Zones de sensibilitat acústica. És defineix zona de sensibilitat acústica, aquella zona que
presenta una mateixa percepció acústica, és a dir un mateix soroll. La delimitació d’aquestes
zones la fixa l’Ajuntament mitjançant el Mapa de Capacitat Acústica.
El Mapa de Capacitat Acústica es modificarà quan es produeixin canvis en l’ordenació
urbanística.
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D’acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, en el mapa de
capacitat acústica del municipi, aprovat en data 30/11/2005 es poden establir les zones de
sensibilitat següents:
x

x

x
x

x

x
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2.1.1

Mapa de capacitat acústica del territori

Zones A: de sensibilitat acústica alta. Adequada a zones exclusivament residencials, a
l’entorn d’escoles, residències de gent gran i malalts, hospitals, habitatges situats en
medi rural sense activitats econòmiques veïnes i patis interiors d’illa no afectats pel
trànsit.
Zones B: de sensibilitat acústica moderada. Adequada a zones residencials urbanes i
rurals amb activitats econòmiques veïnes i/o activitats en planta baixa i zones
residencials pròximes a zones industrials.
Zones C: de sensibilitat acústica baixa. Adequada a habitatges atípicament situats dins
de zones industrials i habitatges exposats a trànsit urbà elevat.
Zona de soroll: a l’entorn d’infraestructures de transport (viari, ferroviari, marítim i aeri).
Inclou el territori comprès entre la infraestructura i els punts del territori on es
compleixen els límits establerts a la zona de sensibilitat acústica on està situada la
infraestructura. En aquestes zones hi ha d’haver un règim especial en l’atorgament de
permisos i llicències.
Zona d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA): Zones amb nivells molt
baixos de soroll i que es vol preservar expressament. En aquestes zones hi ha d’haver
un règim especial en l’atorgament de permisos i llicències.
Zona acústica de règim especial (ZARE): Zones amb elevada contaminació acústica.
Aquestes zones han de tenir un pla d’actuacions per aconseguir la progressiva
disminució del nivell de soroll existent.

Taula 3. Nivells d’immissió, a l’ambient exterior, per un període d’avaluació de 30
minuts, LAr en dBA.
Zones de sensibilitat
acústica

Període diürn (*)

Període nocturn (**)

A, alta

60 dBA

50 dBA

B, moderada

65 dBA

55 dBA

C, baixa

70 dBA

60 dBA

(*) De 08.00 a 21.00 hores
(**) De 21.00 a 08.00 hores
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2.1.2

x

Caracterització i localització de les principals fonts sonores en l’estat actual.

En aquest apartat s'ha estudiat els principals factors o elements que poden afectar el medi
sonor de la zona d’estudi amb l'objectiu de conèixer les característiques de la producció de
soroll i les seves causes: caracterització de les principals fonts sonores i dels condicionants
físics i urbanístics.
Realitzar qualsevol activitat humana comporta gairebé sempre un nivell de so més o menys
elevat, que atenent, principalment, a la tipologia de soroll, a la durada del succés, al lloc on
es produeix (emissió), al lloc on es rep (immissió), i al moment que es produeix, pot ser
molest, incòmode i pot arribar a alterar el benestar fisiològic o psicològic dels éssers vius.
En primer lloc, s'ha procedit a localitzar i caracteritzar les principals fonts emissores de soroll
ambiental de la zona.
Fonts en línia.
La font sonora es situa sobre una superfície dura. Es consideren fonts de tipus lineal, amb
una superfície d'impacte paral·lela al seu recorregut. Es consideren principalment les
infraestructures viàries.
El trànsit és el principal factor de soroll en las zona d’estudi. És un soroll fluctuant, però
persistent al llarg del dia. A destacar:
x

Autopista C –32.

Taula 4. Intensitat de trànsit. C- 32.
PK
estació

13,435

13,824

Població

Cubelles

Cubelles

Categoria

concessió

concessió

Font
dades

Definició tram
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Carrers urbanització Can Molas II. A destacar la Travessera dels Ibers, Avinguda del
Rectoret, Carrer de Margarida Xirgú i Carrer de la Rosa. No es disposa d’IMD. La
limitació de velocitat del pas de vehicles està limitada a 30 km/h.

Per tal de caracteritzar els nivells d’immissió sonora a l’ambient exterior, es va procedir a
realitzar mesures “in situ”. Posteriorment, s’ha realitzat una estimació dels nivells d’immissió
sonora a l’ambient exterior en les condicions actuals, amb el programa informàtic de
simulació CADNA-A V.3.5, en tota l’àrea d’estudi, tenint en compte l’orografia actual.
CADNA-A (Computer Aided Design Noise Abatement) és un programa per al càlcul i
presentació dels nivells d’exposició al soroll ambiental. El programa compleix amb els
requeriments plantejats per la Directiva 2002/49 CE, y la Recomendación de la Comisión
relativa a las Orientaciones sobre los métodos de cálculo provisionales revisados para el
ruido industrial, procedente de aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario, y los datos de
emisiones correspondientes.
Els mètodes de càlcul emprats han estat dos:
1) ISO 9613-2: “Acoustics – Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2:
General method of calculation”
2) El mètode nacional de càlcul francès “NMPB-Routes 96 (SETRA-CERTU-LCPCCSTB)”, contemplat en el “Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infraestructures
routières, Journal officiel du 10 mai 1995, article 6” i a la norma francesa “XPS 31133”. “XPS 31-133” fa referència a la “Guide du Bruit 1980” com model d’emissions
per defecte per al càlcul del soroll procedent del trànsit rodat.
L'estudi dels nivells d'immissió sonora permet caracteritzar l'ambient acústic de la zona en
les actuals condicions. Els mesuraments s'han fet d'acord amb la metodologia establerta a
l'annex 3 de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.

Intensitat
Mitjana Diària
(IMD)

%
Vehicles
pesants

Any

Límit com. Baix
Penedès/Garraf
AUCAT
- enllaç
Cubelles

17.454

8,41

2003

18.551

8,57

2004

El nivell de soroll va ser mesurat amb un equip de funcionament manual constituït per un
sonòmetre integrador BRÜEL & KJAER L-2250. El sistema de mesura acústica emprat
compleix amb les prescripcions tècniques de les normes IEC 651 tipus 1I, IEC 804 tipus 1 i
ANSI S1.43 tipus S1.

Límit com. Baix
Penedès/Garraf
AUCAT
- enllaç
Vilanova

21.237

7,84%

2003

El sonòmetre es va calibrar prèviament i posteriorment als mesuraments amb un calibrador
de la marca BRÜEL & KJAER 4231.

21.237

7,84%

2004

El sonòmetre i el calibrador compleixen l’Ordre de 30 de juny de 1999 del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, per la qual es regula el control metrològic
sobre els instruments destinats a mesurar els nivells de soroll audible.

Font:. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya.


Informe Ambiental

Informe Ambiental

Miramar Cunit
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Les mesures amb sonòmetre manual es van realitzar a una alçada de 1,5 metres sobre el
terra, a 0,5 metres de l’operador i a més de 1,5 metres de qualsevol paret o obstacle que
pogués pertorbar la mesura. El micròfon del sonòmetre estava protegit per una pantalla
antivent per evitar errades de lectura degudes a la incidència del vent.

Miramar Cunit

Estudi Acústic

Punt de mesura 1

Les mesures es varen realitzar el dia 30 de gener de 2009, en període diürn. L'estudi dels
nivells d'immissió acústics actuals es va portar a terme en 8 punts repartits per tot l’àrea
d’estudi, caracteritzant les principals fonts emissores que afecten a l’interior de l’àmbit
d’estudi.
Per l'avaluació de l'ambient acústic, s'han mesurat els següents paràmetres:
x

El nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A (LAeq)

x

El màxim nivell assolit (LAMàx)

x

El mínim nivell assolit (LAMín)

x

x

Paràmetres estadístics, (LA1, LA10, LA30, LA50, LA90, LA95 i LA99).que permeten una
millor caracterització de l'escenari acústic. El percentil LA10 caracteritza les
puntes de soroll, i el percentil LA90, és l'acceptat internacionalment com a
descriptiu del soroll de fons.
Espectre freqüèncial per terços d’octava.

Les mesures es van realitzar en temps d'integració fast.
Pel que fa a les condicions meteorològiques, el dia era clar, amb sol i sense vent, per la qual
cosa les condicions eren òptimes per a la realització de les mesures acústiques.

La seva ubicació es correspon amb les següents coordenades UTM:
X

Y

0384193

4563371

Coordenades UTM

Influències sonores: Circulació de vehicles per l’autopista C-32, per la Travessera dels Ibers
(durant el control acústic s’ha comptabilitzat el pas d’un vehicle lleuger) i carrers adjacents,
així com, lladrucs de gossos i ocells.
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Els nivells assolits durant el període mesurat són:

Estudi Acústic

Punt de mesura 2

Horari

LAeq

LAMàx

LAMín

LA1

LA10

LA30

LA50

LA90

LA95

LA99

Diürn (*)

46,8

70,3

32,8

56,5

45,8

43,8

42,5

38,4

36,6

34,9

(*) Hora inici: 10:02 hores. Temps mesura: 15 minuts. Data: 30/01/09.

¾

Hi ha presència neta de components de baixa freqüència.

¾

No hi ha percepció de components tonals.

¾

Hi ha percepció neta de components impulsius.

A la gràfica següent, pot observar-se la distribució de probabilitats acumulades:

Distribució de probabilitats acumulades.
Punt de mesura 1.
100
90

% Probabilitat

80
70
60
50

La seva ubicació es correspon amb les següents coordenades UTM:

40
30

X

Y

0384279

4563393

Coordenades UTM

20
10
0
25

30

35

40

45

50

55

dBA

60

65

70

75

80

Influències sonores: Circulació de vehicles per l’autopista C-32, i per la Travessera dels
Ibers (durant el control acústic s’ha comptabilitzat el pas de dos vehicles lleugers), així com,
ocells.
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Els nivells assolits durant el període mesurat són:
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Punt de mesura 3

Horari

LAeq

LAMàx

LAMín

LA1

LA10

LA30

LA50

LA90

LA95

LA99

Diürn (*)

53,6

74,8

35,4

61,9

54,8

52,1

50,3

44,5

42,1

38,4

(*) Hora inici: 10:19 hores. Temps mesura: 15 minuts. Data: 30/01/09.

¾

Hi ha presència forta de components de baixa freqüència.

¾

Hi ha percepció neta de components tonals, en la banda de 12.500 Hz.

¾

No hi ha percepció de components impulsius.

A la gràfica següent, pot observar-se la distribució de probabilitats acumulades:

Distribució de probabilitats acumulades.
Punt de mesura 2.
100
90

% Probabilitat

80
70
60
50

La seva ubicació es correspon amb les següents coordenades UTM:

40
30

X

Y

0384426

4563370

Coordenades UTM

20
10
0
25

30

35

40

45

50

55

dBA

60

65

70

75

80

Influències sonores: Circulació de vehicles per l’autopista C-32, i per la Travessera dels
Ibers (durant el control acústic s’ha comptabilitzat el pas de set vehicles lleugers i un vehicle
pesant), així com, ocells.
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Els nivells assolits durant el període mesurat són:
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Punt de mesura 4

Horari

LAeq

LAMàx

LAMín

LA1

LA10

LA30

LA50

LA90

LA95

LA99

Diürn (*)

55,8

75,7

32,3

68,1

56,6

52,7

50,9

44,0

41,2

36,2

(*) Hora inici: 10:37 hores. Temps mesura: 15 minuts. Data: 30/01/09.

¾

Hi ha presència neta de components de baixa freqüència.

¾

No hi ha percepció de components tonals.

¾

No hi ha percepció de components impulsius.

A la gràfica següent, pot observar-se la distribució de probabilitats acumulades:

Distribució de probabilitats acumulades.
Punt de mesura 3.
100
90

% Probabilitat

80
70
60
50

La seva ubicació es correspon amb les següents coordenades UTM:

40
30

X

Y

0384306

4563288

Coordenades UTM

20
10
0
25

30

35

40

45

50

55

dBA

60

65

70

75

80

Influències sonores: Circulació de vehicles per l’autopista C-32, i pels carrers de la
urbanització, així com, lladrucs de gossos i ocells.
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Els nivells assolits durant el període mesurat són:
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Punt de mesura 5

Horari

LAeq

LAMàx

LAMín

LA1

LA10

LA30

LA50

LA90

LA95

LA99

Diürn (*)

38,4

54,8

31,3

45,1

40,8

38,3

36,9

34,2

33,6

32,7

(*) Hora inici: 10:54 hores. Temps mesura: 15 minuts. Data: 30/01/09.

¾

Hi ha presència forta de components de baixa freqüència.

¾

No hi ha percepció de components tonals.

¾

Hi ha percepció neta de components impulsius.

A la gràfica següent, pot observar-se la distribució de probabilitats acumulades:

Distribució de probabilitats acumulades.
Punt de mesura 4.
100
90

% Probabilitat

80
70
60
50

La seva ubicació es correspon amb les següents coordenades UTM:

40
30

X

Y

0384377

4563128

Coordenades UTM

20
10
0
25

30

35

40

45

50

55

dBA

60

65

70

75

80

Influències sonores: Circulació de vehicles per l’autopista C-32, i pels carrers de la
urbanització, així com, lladrucs de gossos i ocells.
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Els nivells assolits durant el període mesurat són:
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Punt de mesura 6

Horari

LAeq

LAMàx

LAMín

LA1

LA10

LA30

LA50

LA90

LA95

LA99

Diürn (*)

36,8

59,7

30,0

43,7

38,4

36,4

35,0

32,7

32,2

31,4

(*) Hora inici: 11:12 hores. Temps mesura: 15 minuts. Data: 30/01/09.

¾

Hi ha presència forta de components de baixa freqüència.

¾

No hi ha percepció de components tonals.

¾

Hi ha percepció forta de components impulsius.

A la gràfica següent, pot observar-se la distribució de probabilitats acumulades:

Distribució de probabilitats acumulades.
Punt de mesura 5.
100
90

% Probabilitat

80
70
60
50

La seva ubicació es correspon amb les següents coordenades UTM:

40
30

X

Y

0384330

4562996

Coordenades UTM

20
10
0
25

30

35

40

45

50

55

dBA

60

65

70

75

80

Influències sonores: Circulació de vehicles pels carrers de la urbanització, durant el control
acústic s’ha comptabilitzat la circulació de set vehicles lleugers per l’Avinguda del Rectoret,
així com, lladrucs de gossos i ocells.

0
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Els nivells assolits durant el període mesurat són:
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Punt de mesura 7

Horari

LAeq

LAMàx

LAMín

LA1

LA10

LA30

LA50

LA90

LA95

LA99

Diürn (*)

50,5

72,3

30,1

64,3

46,5

38,2

35,8

32,5

32,0

31,2

(*) Hora inici: 11:41 hores. Temps mesura: 15 minuts. Data: 30/01/09.

¾

No hi ha presència de components de baixa freqüència.

¾

No hi ha percepció de components tonals.

¾

No hi ha percepció de components impulsius.

A la gràfica següent, pot observar-se la distribució de probabilitats acumulades:

Distribució de probabilitats acumulades.
Punt de mesura 6.
100
90

% Probabilitat

80
70
60
50

La seva ubicació es correspon amb les següents coordenades UTM:

40
30

X

Y

0384536

4562999

Coordenades UTM

20
10
0
25

30

35

40

45

50

55

dBA

60

65

70

75

80

Influències sonores: Ocells i sobrevol d’avions.
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Els nivells assolits durant el període mesurat són:
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Punt de mesura 8

Horari

LAeq

LAMàx

LAMín

LA1

LA10

LA30

LA50

LA90

LA95

LA99

Diürn (*)

34,7

57,8

29,4

40,8

36,9

34,7

33,2

31,4

31,0

30,5

(*) Hora inici: 12:17 hores. Temps mesura: 15 minuts. Data: 30/01/09.

¾

Hi ha presència forta de components de baixa freqüència.

¾

No hi ha percepció de components tonals.

¾

Hi ha percepció neta de components impulsius.

A la gràfica següent, pot observar-se la distribució de probabilitats acumulades:

Distribució de probabilitats acumulades.
Punt de mesura 7.
100
90

% Probabilitat

80
70
60
50

La seva ubicació es correspon amb les següents coordenades UTM:

40
30

X

Y

0384594

4562894

Coordenades UTM

20
10
0
25

30

35

40

45

50

55

dBA

60

65

70

75

80

Influències sonores: Circulació de vehicles pels carrers de la urbanització, així com, lladrucs
de gossos i ocells.
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Els nivells assolits durant el període mesurat són:

3 Mesures preventives, correctores i compensatòries.
Horari

LAeq

LAMàx

LAMín

LA1

LA10

LA30

LA50

LA90

LA95

LA99

Diürn (*)

40,8

58,2

30,0

52,6

43,3

36,6

34,4

32,1

31,6

30,9

(*) Hora inici: 12:00 hores. Temps mesura: 15 minuts. Data: 30/01/09.

Per a poder determinar les mesures preventives i/o correctores, és important, primer de tot,
avaluar els possibles impactes que poden produir-se.
Els impactes provocats per contaminacions sonores poden diferenciar-se segons sigui
l’estat de desenvolupament del projecte, diferenciant-ne un període durant la construcció i,
un de diferent durant l'explotació:

¾

Hi ha presència forta de components de baixa freqüència.

¾

Hi ha percepció forta de components tonals, en la banda de 6.300 Hz.

¾

Hi ha percepció neta de components impulsius.

3.1
Impactes derivats del moviment de maquinària i construcció
d'edificacions.
3.1.1

Fase d’obres

Degut al funcionament i moviment de maquinaria en la pròpia obra d'urbanització i
accessos, principalment en:

A la gràfica següent, pot observar-se la distribució de probabilitats acumulades:

x
Distribució de probabilitats acumulades.
Punt de mesura 8.

Obres de urbanització.

Es donarà, de forma general en tota l’obra, i especialment en les primeres fases de la
mateixa, durant el moviment de terres.

100
90

L'entorn no urbà, a mesura que es desenvolupi la urbanització, anirà reduint la seva
superfície, i augmentant alhora la longitud de frontera, respecte la superfície restant,
augmentant la sensibilitat del medi receptor.

% Probabilitat

80
70
60
50

Quant a les zones urbanitzades, l'impacte s'anirà desplaçant amb el límit de la urbanització i
edificació construïda i la zona d'obres per a cada fase de treballs, essent el nombre de
receptors proporcional a aquest límit, i als usos consolidats per a cada fase executada.

40
30
20
10
0
25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

En tot cas però, amb el nivell de definició actual dels treballs no és possible definir l'emissió
real de soroll donat que no es possible determinar el nombre de vehicles que estaran
simultàniament treballant a l'obra, ni les dotacions dels equips de treball.

dBA

Així, donada la magnitud de les obres, valorant el caràcter temporal i reversible, que pot ser
dilatat en el temps, fins a la finalització de les obres d’urbanització, la sensibilitat i nombre de
receptors, es caracteritza l'impacte com a Notable i Negatiu, i s’avalua com a MODERAT.
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x
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assegurar-se que compleix els requeriments establerts en la legislació vigent respecte a
l’emissió de sorolls. En referència a les màquines utilitzades a les obres, destacar
l’existència de màquines subjectes a límits de potencia acústica, establertes en el Real
Decreto 524/2006, de 28 de abril, que modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre.

Edificació.

En les obres d'edificació, quant les obres d'urbanització estiguin realitzades, els augments
de soroll es limitarà a les parcel·les en obres, i en principi es preveu de molt menor entitat
que el general de les obres de urbanització, bàsicament pel menor volum de terres
mobilitzat i el menor moviment de maquinària.
La possibilitat força probable d'habitatges ocupats, principalment, en la urbanització Can
Molas II, pot comportar nivells de soroll que provoquin certes molèsties, tant per les
activitats de les pròpies obres com en els accessos, ja dins de l’entorn urbanitzat de Cunit.
Així, l'impacte, també temporal i reversible, amb un caràcter negatiu, i que en certs casos
pot assolir nivells de notable, s'avalua com a MODERAT.

x
x

Es reduirà al màxim possible la circulació per l’interior de la població, o urbanitzacions.
Localitzar el pas de maquinària per vies previstes, prou allunyades de la població i de
receptors potencials especialment sensibles. Per tal de complementar l’eficàcia es
portarà a terme una senyalització específica de les vies previstes, restant prohibit
expressament la circulació fora d’elles.

3.2.2
3.1.2

Durant l’explotació

El canvi d'usos del sòl, comporta una nova sensibilitat, que ve especialment condicionada
per les noves zones d’equipaments.
Una vegada finalitzades les obres poden produir-se canvis en els nivells sonors del municipi,
degut a l’increment de vehicles circulant per determinades vies, atracció de les noves zones
comercials.
De totes formes, s’hauria d’avaluar en fases posteriors, a partir de les fonts actuals de soroll,
la compatibilitat amb els usos nous sobre el territori, i si és necessari, l'establiment de
mesures correctores.

3.2

Mesures correctores sobre el soroll

3.2.1

Fase d’obres.

En general són mesures de caràcter preventiu.
Es preveuen quatre estratègies:
x
x

Limitar els horaris de treball en les obres, de 8 a 21 hores.
Reduir les emissions en origen, mitjançant un acurat manteniment de la maquinaria, en
compliment de la normativa vigent d’aplicació. Pel que fa a la maquinària, caldrà

Durant l’explotació

Les mesures correctores han de localitzar-se en totes aquelles zones on es prevegin
incompatibilitats entre els usos previstos i els nivells de soroll establerts.
Una regulació del trànsit adequada és una de les mesures que més incideix en la reducció
dels nivells sonors al municipi, ja que afecta directament als diferents paràmetres que
condicionen l’ambient acústic d’un lloc determinat, com poden ser el nombre de vehicles que
circula, el tipus o la velocitat dels mateixos. Aquesta mesura inclou, per exemple, carrers
amb un únic sentit de circulació i el tancament complert de carrers a la circulació de
vehicles, amb la finalitat de canalitzar el trànsit lluny de zones sensibles al soroll o, com a
mínim, reduir-ne el flux.
La reestructuració del trànsit s’haurà d’encaminar a aconseguir una reducció de la velocitat
de circulació, millorant la senyalització en aquest sentit, establint zones de prioritat invertida,
reduint el nombre de carrils de circulació, etc.
Limitació de la velocitat de circulació dels vehicles, especialment en les zones
residencials, en les proximitats de zones sensibles (escoles, habitatges i d’altres indrets
sensibles).
Millores en la senyalització. Aquesta mesura es basa en senyalitzar de forma correcta
els passos de vianants, els límits de velocitat establerts i les zones residencials amb
senyals verticals visibles, per tal de contribuir a disminuir la velocitat dels vehicles. No
obstant, de vegades una millora en la senyalització ha d’anar acompanyada d’un control
inicial i/o periòdic per part de la Policia Local, per tal d’assegurar que allò establert per
mitjà de senyals horitzontals i/o verticals es compleix. Una alternativa, en el cas dels
límits de velocitat, és exercir-ne el control mitjançant l’ús de radars.



