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El present document de Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Salou es redacta en base al Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, el Decret 305/2006 Reglament de la Llei d’urbanisme
(RLU), Decret 64/2014, de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística i segons el que especifica el mateix Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de
Salou, aprovat definitivament en data 1 de d’octubre de 2003 per la Comissió Territorial
d'Urbanisme, i Publicat al DOGC el 19 de desembre de 2003.
Pel que fa a la documentació que ha de contenir la present modificació, l’art. 96 del TRLUC
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer diu:

”La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació...”.
La present proposta de modificació tanmateix, raonarà i justificarà la necessitat de la
iniciativa, així com l’oportunitat i la conveniència en relació als interessos públics i privats
concurrents, segons el que preveu l’art. 97 del citat Text Refós de la Llei d’Urbanisme
1/2010, modificat per la Llei 3/2012.
Per tant, i d’acord amb el que estableix l’art. 59 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
1/2010, els documents que integren els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal, així com
la present proposta de Modificació Puntual del POUM, són els següents:
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El present document de Modificació Puntual, no té incidència en cap determinació de la
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INTRODUCCIÓ
0.1- Aprovació inicial
En data 31-10-2018, registre d’entrada núm. 13825, Creacions particulars Marpa sl
presenta la proposta de “Modificació puntual del POUM de Salou en relació a la nova
ordenació de l’àmbit de l’hotel Cala vinya (MP-104)”, que té per objecte mantenir i
rehabilitar l’hotel existent obra de l’arquitecte Antoni Bonet, referent del Moviment Modern
de l’arquitectura, i implantar una nova edificació seguint els conceptes arquitectònics de
l’edificació existent.
En data 15-01-2019, registre d’entrada núm. 636, Creacions particulars Marpa SL aporta
documentació addicional (annex 8) a la modificació puntual en tràmit que justifica l’interès
d’aquesta.
Informe de la Cap del SAT emès en data 04-02-2019 indicant que cal modificar i aportar
document que acrediti l’ús que empari l’activitat de centre d’interpretació d’Antoni Bonet
Castellana.
En data 07-02-2019, registre d’entrada núm. 1757, Creacions Particulars Marpa, sl aporta
un document signat per l’arquitecta redactora de la proposta de modificació puntual que
justifica l’ús cultural que empara el centre d’interpretació de l’arquitecte Antoni Bonet
Castellana.
El ple municipal de 3 d’Abril de 2019 va aprovar inicialment la proposta de
“Modificació puntual del POUM de Salou en relació a la nova ordenació de l’àmbit de l’hotel
Cala vinya (MP-104)”, s’adjunta l’acord al final de l’apartat.
Posteriorment, es va sotmetre a informació pública per termini d’un mes. Així mateix, va
suspendre l’atorgament de llicències per el termini d’un mes prorrogable o fins l’efectivitat
del nou planejament d’aquesta modificació.
Al·legacions:
Segons el certificat de l’acord d’aprovació provisional del document, consta que no es van
presentar al·legacions en el registre general d’entrada de l’ajuntament ni en la web
municipal.
Informes sol·licitats (adjuntats al final de la introducció):
- Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM)
- Diputació de Tarragona. Secció d’Explotació de Carreteres del servei d’Assistència
al Territori
- Direcció general del Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement
- Departament de Cultura. Serveis Territorials de Tarragona
- Direcció general de Polítiques de Muntanya i litoral
- Ajuntament de Cambrils
- Direcció general de Protecció Civil. Serveis Territorials de Tarragona
- Ajuntament de Vilaseca
- Agència Catalana de l’Aigua (sense resposta)
- Agència de residus (sense resposta)
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0.2.- Aprovació provisional
En el ple municipal de data 25 de Setembre de 2019 es va dur a terme la aprovació
provisional (acord adjunt al final de l’apartat).
0.3.- Aprovació definitiva
Havent-se tramitat l’expedient davant la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de
Tarragona, en la sessió de 4 de desembre de 2019, aquesta va acordar la suspensió
de la tramitació fins que es doni compliment a les prescripcions següents :

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Cal incorporar l’edificació d'Antoni Bonet Castellana en el catàleg de béns protegits
del POUM.
Cal incorporar a la normativa urbanística de la subzona 13e3 les obligacions
contretes per la propietat amb l'aprovació definitiva de la modificació pel que fa a
cessions. Així com també, la cessió de vialitat (vorera) fixada pel poum en aquest
àmbit d'actuació.
Cal mantenir la volumetria actual de l'edifici de l'hotel Cala Vinya, atès que l'objecte
de la Modificació és la recuperació de l'edifici del Bonet Castellana, d’acord amb
allò exposat a la part valorativa.
Cal establir a l'article 230(sisè) de regulació de la clau 13e3 que el document gràfic
anomenat "figures explicatives" que complementa la regulació de la subzona 13e3
és normatiu i vinculant.
Cal considerar com a planta baixa, la planta soterrani o semi enterrada, el sostre
de la qual sobresurti més d'un metre d'aquest nivell, en virtut de l'article 155 de
les Ordenances urbanístiques del POUM. I per tant, la superfície construïda
d'aquesta planta haurà de ser computable.
Cal incorporar a la normativa de la subzona 13e3 la condició de l'informe del
Departament de Cultura emès el 8 de juliol de 2019.
Cal que la delimitació de la qualificació urbanística de la subzona 13e3 s'ajusti a la
delimitació provinent de la modificació puntual de POUM (MP-62) referent al PA
CS-14, de Salou, aprovada i vigent des de l'any 2014.
Caldrà completar l’expedient amb un estudi d'integració paisatgística, en virtut de
l'article 20 del PDUSC.
Cal esmenar el document tramès i eliminar les referències a la iniciativa privada de
la modificació puntual tramesa.

(S’adjunta l’acord de la comissió al final de la introducció)

Així, es redacta el present text refós que incorpora les prescripcions i es justifiquen les
modificacions introduïdes a continuació, en referència a cadascun dels punts:
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“1.1. Cal incorporar l’edificació d'Antoni Bonet Castellana en el catàleg de béns
protegits del POUM.”
L’edifici que proposa la MP 104 es el resultat de intervencions analitzades i estudiades en
detall en l’annex 4: “Informe histórico arquitectónico y criterios para la ampliación del
hotel”, redactat per Fernando Alvarez Prozorovich i Juan Fernando Ródenas García. Per
validar les actuacions en l’edifici existent tal com prescriu la comissió en el punt 1.3. i la
part valorativa corresponent, s’ha vist convenient realitzar un nou estudi històric, que
s’incorpora com annex 9 amb el títol “Estudio histórico y arquitectónico del Hotel Cala Viña
sobre la pertinencia de ampliación a partir de la repetición modular (replicación).
Cuestiones de autenticidad”, redactat per Juan Fernando Rodenas, investigador del Caiturv.
Alhora, s’ha vist convenient incorporar en l’estudi dels valors i els elements propis de
l’arquitectura de Bonet, per valorar les aspectes a protegir. Es proposa la incorporació en
la normativa especifica de la zona dels valors a protegir, perquè tingui efectes immediats
en el moment de l’aprovació de la MP. No obstant, es preveu la seva incorporació en el
catàleg de bens a protegir en el moment de la seva revisió.
En aquest sentit, s’incorpora a l’article 230 (sisè) el redactat següent:
“22.

Cal mantenir la composició modular, la forma, proporció, acabats i expressió
material de l’edifici.
Es tindran en compte, en la mesura que es puguin restaurar o reproduir, els
següents elements i acabats propis de l’arquitectura de Bonet Castellana:
Tendals enrotllables (verticals) de tela amb franges verticals blau mari/blanc
Fusteria exterior: Acer pintat negre brillant
Fusta de pi amb vernís natural
Fusta de pi amb pintura blanca
Portes de fusta de pi encadellada en vertical
Persianes de llibret de fusta de pi (guies corredisses)
Farratges de llautó
Manetes d’alumini anoditzat
Fusteria interior:
Fusta de pi amb pintura blanca
Fusta de pi amb vernís natural
Armaris de fusta okume amb pintura
Farratges de llautó
Manetes d’alumini anoditzat
Façana:
Ceràmica de la Bisbal
Arrebossat a la tirolesa
Serralleria:
Baranes d’acer pintat negre brillant
Tanques de perfils d’acer laminat pintat en negre brillant
Paviments:
Gres salat
Rajola Vendrell 10 x 20 cm color “cuir”
Formigó rentat
Urbanització
Murs de pedra
Jardineres de pedra
Murs d’obra i arrebossat a la Tirolesa”
(S’afegeix el punt a la normativa, art. 230 (sisè), pg. 35-37)
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Es considera que amb la protecció dels elements propis de l’arquitectura de Bonet i la
volumetria consolidada (normativa i vinculant segons les determinacions de les figures
explicatives del document, es garanteix la protecció de la intervenció i dels bens objecte
de l’anàlisi.

“1.2. Cal incorporar a la normativa urbanística de la subzona 13e3 les
obligacions contretes per la propietat amb l'aprovació definitiva de la
modificació pel que fa a cessions. Així com també, la cessió de vialitat (vorera)
fixada pel poum en aquest àmbit d'actuació.”
La modificació proposa un augment d’aprofitament en un sòl urbà consolidat, mitjançant
una actuació de transformació urbanística de dotació, segons la Disposició Addicional
Segona, apartats 3 i 4, del DL 1/2010, modificada per la Llei 3/2012 de 22 de febrer.
Aquesta requereix unes cessions per a l’increment de les reserves per a sistemes públics,
que seran substituïdes per l’equivalent del seu valor econòmic degut a la impossibilitat de
cedir l’aprofitament en l’àmbit afectat per la modificació.
L’ajust del còmput de superfície edificada, comporta la modificació dels valors establerts
en el punt “2. Valoració econòmica en substitució de la superfície d’aprofitament urbanístic
de cessió previstes en la present modificació, i resum de cessions”, de l’apartat D- Agenda
i avaluació econòmica”, pàgina 39.
Les cessions computades per la modificació eren:
Valor equivalent cessions en zones verdes i espais lliures públics
Valor 15% del increment d’aprofitament

28.831,98 €
66.638,12 €

Les establertes amb els nous valors seran:
Valor equivalent cessions en zones verdes i espais lliures públics
Valor 15% del increment d’aprofitament

56.895,98 €
110.127,95 €

Així mateix, l’àmbit engloba uns 50 m2 amb la qualificació de sistema urbanístic de
comunicacions viari (clau 7), que també formarà part de les cessions establertes per la
present modificació puntual.
Es deixa constància de les obligacions contretes per la propietat en un nou punt de
l’articulat de la normativa específica, clau 13 e3, transcrit a continuació:
Obligacions contretes de les cessions

23. El titular de la finca està subjecte a les obligacions legalment establertes de
cessió a l’Ajuntament del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic
respecte el preexistent i de 5 m 2 per cada 100 m2 d’increment de sostre
edificable. Atesa la impossibilitat material de ser assumides dites obligacions
dins de l’àmbit d’actuació, l’obligació serà satisfer a l’Ajuntament la seva
equivalència econòmica per substitució, d’acord amb el que preveu la legislació
urbanística vigent i d’aplicació.
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El titular de la finca cedirà també la superfície de 50 m2 qualificada com a vial
per al Poum dins de l’àmbit d’actuació, corresponent a la vorera de la carretera
de la costa.
(S’afegeix el punt a la normativa, art. 230 (sisè), pg. 35-37)

“1.3.Cal mantenir la volumetria actual de l'edifici de l'hotel Cala Vinya, atès que
l'objecte de la Modificació és la recuperació de l'edifici del Bonet Castellana,
d’acord amb allò exposat a la part valorativa.”
Es transcriu a continuació la part valorativa de l’informe en referència a aquest punt:

“ Del document gràfic “figures explicatives” es desprèn que la caixa d’escala i
ascensor de l’hotel actual, així com, una part del cos en planta baixa davanter
de l’edifici actual s’eliminen. El document no assenyala la posició definitiva de
la caixa d’escales i ascensor sinó que estableix un gàlib màxim d’on pot ubicarse”
“Aixi doncs, vist que la justificació de l’interès públic de la proposta és la
recuperació de l’edifici de l’hotel Cala Vinya, caldria mantenir la seva
volumetria actual, inclòs la posició de l’escala i l’ascensor, així com l’edifici
davanter en planta baixa, i que així es dibuixi en el document gràfic. Qualsevol
canvi o transformació d’aquest edifici ha d’estar validat per l’òrgan que ha
determinat el valor històric i arquitectònic del conjunt edificatori a protegir
(Universitat Rovira i Virgili)
S’ha evolucionat el projecte des de l’inici de la proposta de modificació de manera que ara
es pot plasmar una solució definitiva de l’edifici resultant. Les figures explicatives es
modifiquen en base a definir la proposta de forma vinculant i restrictiva.
La intervenció proposa una restauració de l’edifici existent per a recuperar els valors
perduts del projecte original del Bonet, alhora que es fan modificacions per adequar-lo a
les normatives i necessitats actuals.
A més del primer estudi inclòs a la modificació, annex 4: “Informe histórico
arquitectónico y criterios para la ampliación del hotel”, redactat per Fernando
Alvarez Prozorovich i Juan Fernando Ródenas García, se n’ha redactat un altre per validar
les últimes decisions de projecte i l’enfoc definitiu de la proposta.
Aquest nou estudi, fa èmfasi en les actuacions que afecten directament l’edifici existent,
s’incorpora com a annex 9 amb el títol “Estudio histórico y arquitectónico del Hotel
Cala Viña sobre la pertinencia de la ampliación a partir de la repetición modular
(replicación). Cuestiones de autenticidad”, redactat per Juan Fernando Rodenas de
la Universitat Rovira i Virgili.
Les modificacions realitzades respecte l’estat actual de l’edifici, a més de l’ampliació
pròpiament corresponen a:

MP104/2018

9/40

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LA NOVA ORDENACIÓ
DE L’ÀMBIT DE L’HOTEL CALA VINYA, SALOU
TEXT REFÓS

1. Enderroc del nucli d’escales existent i reubicació dels elements de
comunicació verticals
Es substitueix l’actual nucli d’escales, cos central i amb mínimes obertures, per la suma
d’un mòdul a cadascun dels laterals de l’edifici actual, unes passarel·les de comunicació
i un nucli obert tester en l’edifici d’ampliació, com mostren els gràfics a continuació:

La proposta de la nova ubicació dels nuclis, es realitza per una necessitat pràctica
d’adaptació a la normativa d’evacuació d’ocupants que requereix dues alternatives per
a cada unitat d’allotjament.
A continuació, es pren la decisió, validada per l’estudi històric, de l’enderroc del nucli
actual per la pèrdua de la seva funcionalitat. Es fonamenta en els criteris següents:
-

La recuperació de l’edifici està centrada en la restauració bàsicament de la façana
interior que dóna als apartaments, considerada com a principal.
Ubicar un nou cos davant de l’existent suposa un canvi de tipologia d’edificació i,
per tant, un replanteig de la situació dels nuclis i elements existents.
El nucli com un element exent no es propi de l’arquitectura de Bonet, ja que no en
trobem cap altre exemple.

L’addició de mòduls iguals a continuació dels existents en forma de creixement orgànic
a partir d’una pauta preexistent, queda avalada per la justificació de la importància
d’aquest recurs en l’arquitectura de Bonet Castellana, segons l’estudi històric esmentat.
L’estudi valida la modificació del nucli existent, en diversos punts transcrits a
continuació:

“(…) es importante destacar la presencia de la fachada principal del hotel presidiendo
el conjunto (figura 2). La repetición de un módulo elemental ordena la composición de
fachada.
En caso de ampliación, el núcleo de escaleras y ascensor, debe transformarse, incluso
anularse necesariamente, no solo por imperativos legales. También para satisfacer el
orden compositivo del conjunto resultante, en este sentido, en caso de ampliación, se
recomienda como estrategia eficaz un procedimiento recurrente en la obra de Bonet:
Doblar la sección.
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“La transformación a partir del doblado de la sección supone un cambio de ubicación
del núcleo de escaleras. Valga también de ejemplo el esquema de núcleos del edificio
Mediterráneo (Bonet / Puig Torné, 1964) formado por dos volúmenes también
doblados.
En
consecuencia,
podemos
concluir
como
necesaria
la
modificación/anulación/ cambio de posición y dimensiones de los núcleos de escaleras
y ascensor”
Alhora, trobem un antecedent en l’arxiu dels estudis de l’hotel cala Vinya (anomenat
Duna Park originalment), amb els nuclis col·locats de la mateixa manera que en la
proposta del projecte:

Estudi previ hotel (arxiu Bonet Coac)

Proposta de projecte MP104
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2. Enderroc parcial del cos en planta baixa davanter de l’edifici actual (recuperació de
la façana principal segons projecte original d’hotel de Bonet/Puig Torné)

La recuperació de l’edifici està centrada bàsicament en la façana a la plaça interior del
complex turístic, per ser la principal i la menys alterada per les posteriors modificacions,
segons els estudis històrics.
S’adjunta un esquema d’anàlisis de les transformacions de l’hotel en les diferents
intervencions:

L’edifici principal té adossat un cos de menor alçada que conté els serveis. Aquest, en
l’ampliació duta a terme per Antoni Puig Torné, va patir una transformació respecte el
projecte original de l’hotel que perjudica la imatge de conjunt i els valors a protegir tal
com indicava l’estudi històric de l’annex 4 en el punt “II.2.1. Generalidades. El programa
y su distribución. Etapas”:
“Un matiz importante es la progresión que se constata en el cuerpo bajo del club social.(…)Las
fotografías revelan que, o bien en 1974 o desde esa fecha se ha ampliado el cuerpo hacia el
sur, perdiéndose en este gesto la tensión visual que se establecía con el bloque de los
dormitorios”

Per aquest motiu, la modificació proposa la recuperació de la imatge inicial d’aquest
cos, segons el projecte de 1965 de Bonet i Puig-Torné en col·laboració. Les fotografies
mostren la comparativa entre l’edifici inicial, el resultant de l’ampliació de Puig-Torné i
la proposta de la MP 104:
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Edifici original segons projecte Bonet/PuigTorné (1965)

Edifici segons ampliació PuigTorné (1974)

Edifici segons proposta MP Poum 104
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Es proposa la recuperació total i mimètica als detalls del projecte original dels elements
principals de fusteria com el mur cortina del volum de dos plantes a la plaça. També
es recuperen les escales exteriors que accedien al volum en planta baixa, actualment
desaparegudes.

Font: Arxiu Bonet Coac

Per altra banda, també es recuperarà la imatge continua de lames de la façana
posterior, i es reproduirà aquesta en el nou edifici. S’estudiarà la proposta de les
terrasses de les habitacions amb tendals tal i com es va construir o segons una versió
de projecte que també proposava lames de fusta com en els apartaments.

Font: Arxiu Bonet Coac
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3. Modificacions per adaptació als canvi de programa

En base a avalar qualsevol canvi o transformació de l’edifici, es justifiquen possibilitats
d’ajustos menors per adaptació als canvis d’ús necessaris per al funcionament actual.
En l’edifici de dos plantes, s’enderroca el forjat intermig pel fet que la planta superior
no compleix l’alçada mínima per l’ús al qual es vol destinar. Aquesta transformació no
afecta la imatge exterior de l’edifici i millora la funcionalitat interior.
En l’ala sud des del nucli central, la planta semisoterrani està ocupada per la bugaderia
i habitacions de personal i la baixa per un habitatge del director. Aquests usos avui en
dia no son necessaris i seran substituïts per bar restaurant en planta soterrani i centre
d’interpretació-museu en planta baixa. Es una tendència la eliminació de zones de
servei per ampliar els usos comunitaris, alhora que permet augmentar la qualitat i
categoria de l’hotel. Aquest fet pot comportar una adaptació dels forats de façana al
nou programa interior.
L’estudi històric de l’annex 9, fa referència a aquestes modificacions:

“Por otra parte, para resolver adecuadamente las necesarias adaptaciones a nuevos
programas contemporáneos surge la necesidad de ampliar/disminuir huecos y ventanas
por cambios de posición en el programa. En este sentido, para modificar huecos se
puede aplicar el criterio de sistematización implícito en el patrón modular del hotel. De
esta manera se puede resolver el compromiso necesario entre protección patrimonial
y el bienestar de los nuevos usuarios del hotel.“

“1.4. Cal establir a l'article 230(sisè) de regulació de la clau 13e3 que el
document gràfic anomenat "figures explicatives" que complementa la
regulació de la subzona 13e3 és normatiu i vinculant.”
En base a concretar la proposta definitiva de projecte, tant pel que fa a l’ampliació com
les modificacions de l’edifici existent es complementen les figures explicatives i se
n’afegeixen de noves.
La 1 i 2 defineixen la part de l’edifici existent a rehabilitar i les ampliacions, així com les
condicions de l’edificació en quan a l’agregació de volums i relació amb l’entorn.
La 3 i la 4 analitzen i fixen la ocupació i el còmput de superfícies per a cadascuna de les
plantes.
La figura 5 mostra en volumetria l’edifici en l’estat actual amb les parts a enderrocar i la
proposta amb les ampliacions.
Totes les figures explicatives incloses en els plànols 8, 9 i 10, seran normatives i vinculants
en quan a la definició del projecte. S’incorpora en l’articulat de la clau 13e3, en l’apartat

de les condicions d’edificació, la obligatorietat del compliment dels paràmetres
urbanístics que se’n deriven amb el redactat següent:
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16. Els plànols de les figures explicatives son normatius i vinculants en quant a la
definició de la volumetria, els paràmetres urbanístics i les condicions de l’edificació
respecte l’entorn immediat.
(S’afegeix el punt a la normativa, art. 230 (sisè), pg. 35-37)
“1.5.Cal considerar com a planta baixa, la planta soterrani o semi enterrada, el
sostre de la qual sobresurti més d'un metre d'aquest nivell, en virtut de l'article
155 de les Ordenances urbanístiques del POUM. I per tant, la superfície
construïda d'aquesta planta haurà de ser computable.”
S’observa un error en el còmput de la superfície de la planta soterrani, ja que no es tenia
en compte la superfície amb façana. S’ha de considerar edificada tota la superfície de la
planta el sostre de la qual sobresurti més d’un metre per sobre del nivell des sòl exterior
definitiu.
Es simplifica en nivells respecte les cotes de l’edifici existent, per evitar el concepte de
planta baixa o semisoterrani, no aplicable a l’edifici existent segons les determinacions de
la normativa actual. En tot cas, es computa la superfície del nivell 1 segons el descrit
anteriorment, corresponent a la planta semisoterrani, en base a la seva situació respecte
l’entorn grafiant la solució definitiva en el plànol normatiu i vinculant, figures explicatives
3 i 4.
Un cop revisat l’espai destinat a aparcament de clients, i amb l’objecte de mantenir l’edifici
en el seu estat original, s’ha decidit conservar l’ús d’aparcament amb les mateixes
condicions que tenia en el primer projecte de Bonet i Puig Torné. Amb aquest objectiu, es
permetrà computar les places d’aparcament en superfície existents en l’esmentat espai
per tal de complir la normativa municipal de Salou de tenir 1 plaça d’aparcament per cada
10 unitats d’allotjament. A tal efecte, s’afegeix en la normativa l’article següent:

“18. Es permet l’aparcament en superfície i el còmput de les places d’aquest en quan
al compliment del nombre mínim establert per la regulació dels establiments
hotelers.”
(S’afegeix el punt a la normativa, art. 230 (sisè), pg. 35-37)

L’àmbit objecte de la modificació segons el Poum actual, té una superfície de 2916 m2 en
clau 11n i una edificabilitat 1 m2 sostre/m2 sòl i 300 m2 amb la edificació consolidada i
protegida. Per tant, l’edificabilitat total actual a l’àmbit es de 2916 m2.
Es proposa una única clau urbanística per l’àmbit d’actuació 13e3, d’edificació segons
volumetria específica.
El coeficient d’edificabilitat proposat per la MP POUM 104 en l’àmbit és de 1,55 m2
sostre/m2sòl, corresponent a 4.987 m2, segons les figures explicatives. Per tant,
l’increment de sostre edificable respecte el Poum actual es de 2.039,35 m2.
L’edifici existent en la parcel.la té una superfície construïda de 3.584 m2, en un volum
disconforme respecte el Poum. Es proposa un enderroc de 638 m2. El resultant tindrà una
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superfície construïda total de 5.217,2 m2, uns 2.946,10 m2 de rehabilitació i uns 2.271,10
m2 d’obra nova. Per tant, la diferència entre l’edifici actual i el resultant de la intervenció
en quan a superfície construïda és de 1.633 m2.
Es completen els gràfics de figures explicatives per fixar els paràmetres urbanístics.
Igualment, es modifica el redactat dels punts detallats a continuació de l’article 230 (sisè)
de la clau urbanística proposada, com es detalla a continuació:

“3. El sostre màxim permès per a l’ ampliació és de 1.335 m2, corresponent a uns
4.150 m2 en total computant l’edifici existent, amb un coeficient d’edificabilitat
sobre la parcel.la de 1,298.
6.

7.

L’ocupació màxima de l’edificació sobre la parcel·la és definida en el plànol
d’ordenació, corresponent a l’ existent i l’ ampliació amb els nuclis de relació entre
ells, segons les figures explicatives.
L’ocupació màxima en planta baixa comptabilitzant bar, restaurants,
marquesines, tendals, tancaments i altres serà del 50 %.
L’ocupació màxima en planta soterrani serà del 50 %.

12. La planta soterrani arribarà fins als límits de parcel·la segons les determinacions
de l’estudi històric.
13. Les plantes soterrani no seran computables a efectes de sostre màxim edificable,
permetent-se la ubicació dels usos complementaris dels serveis hotelers.”
Que queden redactats de la següent manera:

“3. El sostre màxim edificable és el corresponent al coeficient d’edificabilitat 1,55 m2
sostre/m2 sòl (fig. 1)
6.

L’ocupació màxima de l’edificació sobre la parcel·la és definida en el plànol
d’ordenació, corresponent a l’ existent i l’ ampliació amb els nuclis de relació entre
ells, segons les figures explicatives (plànols 8, 9 i 10)

7.

L’ocupació màxima per cadascuna de les plantes serà la que es grafia en els
plànols figures explicatives (fig. 3)

12. Quan a ocupació el nivell 1 pot arribar fins als límits de parcel·la segons les
determinacions de l’estudi històric i les figures explicatives (fig.3 i 4)
13. En el nivell 1 es permetrà la ubicació dels usos complementaris dels serveis
hotelers.”
“1.6. Cal incorporar a la normativa de la subzona 13e3 la condició de l'informe
del Departament de Cultura emès el 8 de juliol de 2019.”
S’introdueix el condicionant de protecció de patrimoni establert per l’informe del
Departament de cultura. Serveis Territorials a Tarragona, amb el redactat següent:
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Condicions de protecció de patrimoni:
21. Els projectes d’edificació cal que incorporin el control arqueològic dels
moviments de terres que afectin el subsòl, atès la seva proximitat al jaciment
arqueològic conegut com Vil·la del Bosc del Qüec, de Salou.
(S’afegeix el punt a la normativa, art. 230 (sisè), pg. 37-37)

Alhora, s’aporta com a annex A10 un pressupost de l’arqueòleg per dur a terme els
treballs requerits.

“1.7.Cal que la delimitació de la qualificació urbanística de la subzona 13e3
s'ajusti a la delimitació provinent de la modificació puntual de POUM (MP-62)
referent al PA CS-14, de Salou, aprovada i vigent des de l'any 2014.”
En relació al punt 1.7 de l’Acord, referent al llindar amb el PAU CS-14, cal dir:
Estant a tràmit la present MP 104 REFERENT A L’ORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DE L’HOTEL
CALA VINYA, s’ha pogut detectar una discrepància en el límit sud-est de l’àmbit. Es tracta
del llindar amb l’àmbit del Polígon d’actuació, PAU-CS-14. La contradicció està entre la
proposta presentada i el POUM vigent.

Proposta MP 104 Cala Vinya

POUM Vigent (Segons MP 62 2013)

Es tracta del límit sud-est amb la PAU CS-14, que el POUM 2003 determinava segons una
línia de forma continua (coincident amb la que proposa la present MP 104) i que, l’any
2013, mitjançant la tramitació d’una modificació puntual (MP 62 “referent a l’àmbit del
Polígon d’Actuació PAU CS-14 Església de Sant Jordi”) la va modificar erròniament en
base a un aixecament topogràfic incorrecte, establint-la a partir d’aquell moment amb
forma quebrada.
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POUM Vigent 2003 (Anterior a 2013)
Límit en línia continua

POUM establert per la MP 62Vigent (2020)
Límit en línia quebrada

Per altra banda cal dir que el límit de propietat segons cadastre, és també una línia
continua:

Cadastre

En conclusió, des del propi Ajuntament s’ha pogut comprovar l’error de POUM (vigent
segons la MP 62), i que el límit correcte és el que determina cadastre, coincident amb el
proposat per la MP 104.
Cal dir que aquesta variació origina una lleugera modificació en l’àmbit del PAU CS-14,
degut a l’ajust de l’esmentat del límit. El PAU CS -14 es troba en fase d’inici de
desenvolupament, trobant-se a tràmit el Projecte d’urbanització.
A tal efecte, i en relació a la PAU CS.14 es pot establir:
L’ajust de l’esmentat límit afecta exclusivament a sistema viari, i el diferencial de
superfície que produeix és inferior a un 1% de l’àmbit del PAU CS-14, estant dintre de les
toleràncies establertes pel POUM. ( Art. 18).
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“1.8. Caldrà completar l’expedient amb un estudi d'integració paisatgística, en
virtut de l'article 20 del PDUSC.”
Es redacta i s’adjunta en l’annex 11, l’Estudi d’impacte i integració paisatgística en el que
s’avalua la transformació volumètrica de l’edifici i l’entorn immediat en quan a la seva
integració amb els elements existents.

“1.9. Cal esmenar el document tramès i eliminar les referències a la iniciativa
privada de la modificació puntual tramesa.”
Es modifica l’apartat 4 d’estructura de propietat, substituint:

“La propietat ha estat adquirida recentment per la societat Creacions Particulars Marpa
SL, que insta la present modificació MP 104.”
Per:

“La propietat ha estat adquirida recentment per la societat Creacions Particulars Marpa
SL.
També s’elimina la referència en els plànols a aquesta societat com a promotora de la
modificació, ja que ha estat promoguda per l’Ajuntament i es tracta d’un error.
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A continuació, s’adjunten els documents esmentats anteriorment, en relació a la tramitació
de l’expedient:

1. Acord aprovació inicial (Ple 03.04.2019)
2. Informes sol·licitats:
- Diputació de Tarragona. Secció d’Explotació de Carreteres del servei
d’Assistència al Territori (30.05.2019)
- Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM): (5-06-2019)
- Direcció general del Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement
(18.06.2019)
- Departament de Cultura. Serveis Territorials de Tarragona (08.07.2019)
- Direcció general de Polítiques de Muntanya i litoral (09.07.2019)
- Ajuntament de Cambrils (30.08.2019)
- Direcció general de Protecció Civil. Serveis Territorials de Tarragona
(12.09.2019)
- Ajuntament de Vilaseca (13.09.2019)
3. Acord aprovació provisional (Ple 25.09.2019)
4. Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona (Sessió
04/09/2019)
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SVIPI
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²2M5L130G6Z5Z2R660Z0C4»
²2M5L130G6Z5Z2R660Z0C4»
2M5L130G6Z5Z2R660Z0C

Codi de document

2M5L130G6Z5Z2R660Z0C

SEC13I088

Núm. d’expedient

10280/2018

03-04-19

Interessat de l'expedient

Assumpte

CREACIONS PARTICULARS MARPA SL

APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL POUM EN RELACIÓ A LA NOVA ORDENACIÓ
DE L'ÀMBIT DE L'HOTEL CALA VINYA (MP-104)
(EXPEDIENT NÚMERO 10280/2018)

Localització de l'activitat

CARRETERA COSTA (DE LA) 1 SALOU (TARRAGONA)

EL PLE DE L'AJUNTAMENT, REUNIT EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 03 D'ABRIL DE
2019 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
402.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
EN RELACIÓ A LA NOVA ORDENACIÓ DE L'ÀMBIT DE L'HOTEL CALA VINYA (MP104) (EXPEDIENT NÚMERO 10280/2018)
Identificació de l’expedient
Expedient administratiu núm. 10280/2018 de modificació puntual del POUM en relació a la
nova ordenació de l’àmbit de l’hotel Cala Vinya. (MP-104). Salou.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1.

En data 31-10-2018, registre d’entrada núm. 13825, Creacions Particulars Marpa, sl
presenta la proposta de “Modificació puntual del POUM de Salou en relació a la nova
ordenació de l’àmbit de l’hotel Cala Vinya. (MP-104). Salou”, que té per objecte
mantenir i rehabilitar l’hotel existent obra de l’arquitecte Antoni Bonet, referent del
moviment modern de l’arquitectura, i implantar una nova edificació seguint els
conceptes arquitectònics de l’edificació existent.

2.

Informe de data 12-11-2018 emès pels Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura
indicant que analitzada la proposta de modificació puntual del POUM, pel que fa a
l’ordenació de l’àmbit de l’hotel Cala Vinya s’informa favorablement i es proposa la seva
aprovació inicial.

3.

En data 15-01-2019, registre d’entrada núm. 636, Creacions Particulars Marpa, sl aporta
documentació addicional (annex-8) a la modificació puntual en tràmit que justifica
l’interès públic d’aquesta.
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4.

Informe de data 30-01-2019 emès pels Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura que en
el seu apartat de conclusió diu que: “donada la rellevància de l’obra de l’arquitecte
Bonet Castellana, i entenent que la proposta de modificació amb la incorporació de
l’annex 8, conté entre altres, mesures que volen mostrar i difondre la qualitat de la seva
arquitectura i dels conceptes culturals que representa en l’actualitat es reafirma en la
conclusió inicial d’emetre informe favorable i proposar la seva aprovació inicial”.

5.

Informe de la Cap del SAT emès en data 04-02-2019 indicant que cal modificar i
aportar document que acrediti l’ús que empari l’activitat de centre d’interpretació
d’Antoni Bonet Castellana.

6.

Decret núm. 725/2019 de data 06-02-2019 requerint a la persona interessada la
justificació de l’ús que empari el centre d’interpretació d’Antoni Bonet Castellana, dins
del document de la MP del POUM referent a la nova ordenació de l’àmbit de l’Hotel Cala
Vinya.

7.

En data 07-02-2019, registre d’entrada núm. 1757, Creacions Particulars Marpa, s.l.
aporta un document signat per l’arquitecta redactora de la proposta de modificació
puntual que justifica l’ús que empara el centre d’interpretació de l’arquitecte Antoni
Bonet Castellana.

8.

Informe jurídic envers a la proposta de modificació puntual i annex 8 de la Cap del SAT
emès en data 12-02-2019.

9.

Nota de règim intern del Secretari General de data 08-03-2019.

10. Informe de data 11-03-2019 de la Cap del SAT i del Secretari General proposant
l’aprovació inicial de la MP-104.
Fonaments de dret
1. Atès el previst als arts. 8, 46, 73, 74, 76, 80.1.a), 96, 97, 99, 100, 101.3 i Disposició
Transitòria 2ª del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, i el Decret Llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l’accés a
l’habitatge, i als arts. 23, 104, 107, 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC), que regulen el procediment
per tramitar l’aprovació d’aquesta modificació puntual.
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2. Atès el previst a l’art. 23.2 RLUC, segons el qual els Ajuntaments de més de 10.000
habitants han de donar a conèixer per mitjans telemàtics, la convocatòria d’informació
pública en els procediments de planejament i gestió que tramitin i, en el cas
d’instruments de planejament, també han de garantir la consulta del projecte per aquests
mitjans.
3. Atès que és competència del Ple aprovar inicialment el planejament general, segons el
previst a l’article 22.2 c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Acord
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori, Infraestructures i
Manteniment de la Ciutat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (8 de CiU i 4
del PSC), 3 vots en contra (2 d’ERC i 1 de Guanyem Salou) i 6 abstencions (4 de C’s i 2 del
PP), el següent:
1. Aprovar inicialment la proposta de la proposta de “Modificació puntual del POUM de Salou
en relació a la nova ordenació de l’àmbit de l’hotel Cala Vinya. (MP-104). Salou”,
aportada per Creacions Particulars Marpa, sl, en els termes previstos a la part expositiva
d’aquest acord.
2. Sotmetre el present acord i la proposta de modificació puntual a informació pública
durant el termini d’un mes, per tal que les persones afectades puguin presentar les
al·legacions que tinguin per convenients, tot procedint a la publicació dels corresponents
edictes de convocatòria de la informació pública, en el termini de deu dies, des de l’acord
d’aprovació inicial, al BOP, al DOGC, a un dels diaris de més circulació de la província, a
la seu electrònica d’aquest Ajuntament i a la web municipal. L’esmentada documentació
podrà examinar-se, dins l’horari d’atenció al públic (de 9.00h a 14.00 h), a la Casa
Consistorial (Servei Administratiu Territorial –SAT- Passeig 30 d’octubre, 4 -3ª planta-).
3. Demanar els informes dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials,
per tal que els puguin emetre, en el termini d’un mes.
4. Atorgar audiència, simultàniament al tràmit d’informació publica, als ajuntaments, l’àmbit
territorial dels quals confini amb el terme municipal de Salou, de conformitat amb el
previst a l’art. 83.7 TRLU.
5. Suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, de reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o
d’usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
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sectorial; en l’àmbit grafiat en els plànols els quals formen part integrant d’aquest
expedient, pel termini d’un any, prorrogable a un altre any o fins l’efectivitat del nou
planejament d’aquesta modificació.
6. Traslladar el present acord a la Unitat de Planejament dels Serveis Tècnics Municipals
d’Arquitectura, pel seu coneixement.

Secretari General
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Enric Ollé Bidó
04-04-2019 09:39
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A F E R:
Informe sol·licitat per l'Ajuntament de Salou en relació amb
l’aprovació de la modificació puntual núm. 104 del POUM referent a la nova
ordenació de l’àmbit de l’hotel Cala Vinya.
En relació amb l’afer esmentat i vista la documentació presentada per registre
electròcnic EACAT el 09/05/2019, la Secció d’Explotació de Carreteres del
Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona informa que la
modificació puntual núm. 104 del POUM referent a la nova ordenació de l’àmbit
de l’hotel Cala Vinya no afecta cap carretera de la xarxa local de carreteres de
la Diputació de Tarragona atès que la carretera TV-3146 acaba a la rotonda on
s’inicia la carretera del Far de Salou (al PK 5+930) i no afecta l’àmbit de la
modificació.

El cap de la Secció d’Explotació (SAT)

Vist i plau,
El cap de l’Àrea del SAT

Daniel López Ruiz

Jaume Vidal González

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Daniel López Ruiz el dia 30/05/2019 a les 13:15:21 i Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 30/05/2019 a les 13:18:04

Informe relatiu a la Proposta de modificació puntual del POUM MP-104 referent a la nova
ordenació de l’àmbit de l’hotel Cala Vinya del municipi de Salou.

0. Identificació de l’expedient
Sol·licitant: Ajuntament de Salou
Població: Salou
Comarca: Tarragonès
Planejament: Proposta de modificació puntual del POUM MP-104 referent a la nova ordenació
de l’àmbit de l’hotel Cala Vinya del municipi de Salou
Situació: Aprovació inicial
Referència: 43905MG-2019/20

1. Antecedents
El text refós del Pla d’Ordenació urbanística Municipal de Salou va ser aprovat definitivament
en data 1 d’octubre de 2003 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona i publicat al
DOGC número 4034 de 19 de desembre de 2003.
L’Ajuntament de Salou promou la Proposta de modificació puntual del POUM MP-104 referent
a la nova ordenació de l’àmbit de l’hotel Cala Vinya del municipi de Salou. La documentació
presentada no inclou estudi d’avaluació de la mobilitat generada, tot i que ens ha estat
sol·licitat l’informe de mobilitat.

2. Fonaments de dret
La Llei 9/2003 de la mobilitat, a l’article 18.1, estableix que l’estudi d’avaluació de la mobilitat
generada avalua l’increment potencial de desplaçaments provocat per una nova planificació o
implantació i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi
els desplaçaments a peu i en bicicleta i les mesures per a gestionar aquesta nova mobilitat. A
l’article 18.2 estableix que aquest estudi d’avaluació de la mobilitat generada s’ha d’incloure,
com a mínim, en els plans territorials d’equipaments o serveis, en els plans directors, en els
plans d’ordenació municipals o instruments equivalents i en els projectes de noves
instal·lacions que es determinin per reglament.
El Decret 344/2006 per a la regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, de 19
de setembre, estableix en l’article 3 els casos en que el planejament urbanístic requereix la
inclusió d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada.

C. Anselm Clavé, 1
43004 Tarragona
Tel. 977 92 19 56
info@atmcamptarragona.cat
www.atmcamptarragona.cat

3. Conclusions
D’acord al contingut que disposa l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, i un cop
revisada la documentació presentada, es conclou que no és necessària la redacció d’estudi
d’avaluació de la mobilitat generada, tot i que ens ha estat sol·licitat l’informe de mobilitat.
De tota manera, us recordem la importància de promoure la mobilitat sostenible i segura,
donant prioritat als desplaçaments en els modes no motoritzats i en transport públic.

Restem a la vostra disposició,

Vist i plau,

CPISR-1 C Signat
digitalment per
Daniel
CPISR-1 C Daniel
Miravet Arnau Miravet
47764488C
Arnau - DNI DNI
Data: 2019.06.05
47764488C 14:11:22 +02'00'

CPISR-1 C
Joan
Manrubia
Gibert

Daniel Miravet Arnau
Tècnic de mobilitat

Juan Manrubia Gibert
Gerent

Tarragona, 5 de juny de 2019
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Signat
digitalment per
CPISR-1 C Joan
Manrubia Gibert
Data: 2019.06.05
14:41:31 +02'00'

Il·lm. Sr. Pere Granados Carrillo
Alcalde de Salou

Assumpte: Proposta de Modificació puntual del POUM a la nova ordenació de l’àmbit de
l’hotel Cala Vinya de Salou.
1. Antecedents
El 14 de maig de 2019, els Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Empresa i
Coneixement trameten a la D.G. de Turisme el projecte de Proposta de Modificació puntual
del POUM a la nova ordenació de l’àmbit de l’hotel Cala Vinya de Salou, per tal que emeti
l’informe corresponent.
Els objectius d’aquest projecte, són els següents:
•

Mantenir l’edifici projectat per l’arquitecte Antonio Bonet Castellana, arquitecte,
urbanista i dissenyador, en desús des de fa 15 anys, i possibilitar l’ampliació de
l’hotel per adequar-lo a les necessitats actuals.

•

Recuperar un edifici amb interès històric amb una rehabilitació seguin el projecte
original.

•

Dinamitzar l’activitat turística del municipi i i de serveis
hotelera.

•

Creació d’un Centre d’Interpretació de l’obra d’Antoni Bonet Castellana, en el vestíbul
de l’hotel, per donar a conèixer i promocionar un ruta turística de l’arquitectura del
anys 60 del municipi.

•

Consolidar els aprofitaments dels edificis hotelers existents al municipi.

•

Millorar la imatge d’una zona turística consolidada com es el conjunt del Cap de
Salou.

amb una nova activitat

2. Fonaments de dret
2.1. Justificació
L’article 12.3 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya determina que la
tramitació de la primera formulació o de la revisió d’una figura de planejament urbanístic
general requereix un informe del departament competent en matèria de turisme. Pel que fa a
les modificacions del planejament urbanístic general i als plans urbanístics derivats,
requereixen el dit informe en el cas que desenvolupin un dels models turístics definits per
aquesta Llei.
L’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme determina que, simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla
d'ordenació urbanística municipal o d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un informe
als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
Així doncs, els anteriors preceptes legals justifiquen l’emissió del present informe referent a
al projecte de Proposta de Modificació puntual del POUM a la nova ordenació de l’àmbit de
l’hotel Cala Vinya de Salou.
3. Valoració

I. Ordenació turística
L’allotjament hoteler que es rehabilitarà i ampliarà en l’àmbit objecte de la modificació, s’ha
d’ajustar a les tipologies, denominacions i requisits establerts per la Llei 13/2002, de 21 de
juny, de turisme de Catalunya i el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments
d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.

II. Desenvolupament turístic territorial

Des de la vessant de desenvolupament turístic, el projecte suposa:
•

Rehabilitar, millorar i modernitzar els allotjaments turístics de Salou.

•

Ampliar l’oferta hotelera del municipi, actualment estancada.

•

Millorar les estades dels clients amb uns allotjaments turístics de qualitat i en aquest
cas amb un hotel singular i diferenciat de l’oferta hotelera existent.

•

Impulsar un nou model turístic a partir de l’agent hoteler basat en la competitivitat del
sector turístic per seguir mantenint la posició de referència mundial turística.

•

Promocionar turísticament el patrimoni cultural i arquitectònic de Salou a través de
l’obra de l’arquitecte Antonio Bonet Castellana.

•

El projecte s’emmarca en algunes de les directrius del desenvolupament urbanístic
sostenible de preservació dels valors històrics i culturals del territori, la rehabilitació i
la renovació en sòl urbà i la preservació del patrimoni cultural.

4. Conclusió
Per tot allò exposat, s’informa favorablement sobre el projecte de Proposta de Modificació
puntual del POUM a la nova ordenació de l’àmbit de l’hotel Cala Vinya de Salou , perquè en
termes generals, convergeix amb alguns dels principis establerts en el Pla Estratègic de
Turisme de Catalunya 2018-2022, per millorar les condicions competitives de la indústria
turística, una oferta de molt bona qualitat de tots els serveis associats a les experiències
turístiques i la compatibilitat de la responsabilitat social i mediambiental amb un model que
sigui capaç de continuar creant valor.
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INFORME DE DOCUMENT URBANÍSTIC EN RELACIÓ AMB BÉNS PROTEGITS DEL
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC PER LA LLEI 9/1993 DEL PATRIMONI
CULTURAL CATALÀ
EXP. NÚM.:
ASSUMPTE:
MUNICIPI:

P-24-2019
Modificació puntual núm. 104 del POUM de Salou referent a la nova
ordenació de l’Hotel Cala Vinya
Salou (Tarragonès)

FETS
En data 13 de maig de 2019, amb registre d’entrada al Departament de Cultura – Serveis
Territorials a Tarragona número 9032/108394/2019, el tècnic jurídic de la Secció de Serveis
Generals, dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Territori i Sostenibilitat,
tramet via e- valisa, la Modificació puntual núm. 104 del POUM referent a la nova ordenació
de l’Hotel Cala Vinya del terme municipal de Salou (Tarragonès).
Promotor: Creacions Particulars Marpa, S.L.
Tècnic/s redactor/s: Meritxell Solé Figueras, arquitecta
Planejament general vigent: Pla d’ordenació urbana municipal de Salou (POUM), aprovat en
data 01.10.2003 i publicat al DOGC en data 19.12.2003.
DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT – ANÀLISI
A inicis dels anys 60 es van promoure els terrenys de la urbanització Verge de Nuria, en la
zona del Cap de Salou a Salou, on es construí un conjunt residencial turístic. El conjunt turístic
Cala Viña, està format per 90 apartaments, agrupats ens tres fileres de blocs i un hotel.
Aquest fou projectat per Antoni Bonet Castellana i Josep Puig Torné. L’hotel constava de 42
habitacions, i Puig Torné en va realitzar una ampliació posterior de dues plantes, fins a les 70
unitats d’allotjament.
El POUM vigent de Salou, reconeix el valor arquitectònic a través de la protecció de l’edificació
dels apartaments del conjunt Cala Viña, deixant exclòs l’hotel.
L’hotel va cessar l’activitat al 2003 i es va abandonar de manera que ha estat 15 anys en
desús entrant en procés de degradació. Per permetre la seva viabilitat econòmica com a
explotació turística independent, es preveu una ampliació amb un augment de l’edificabilitat
respecte el planejament vigent, a través d’una actuació de transformació urbanística de
dotació.
A més, el conjunt es va realitzar sobre una parcel.la, de la qual es van segregar cada un dels
blocs d’apartaments, amb la projecció estricta de l’edificació. La resta de la finca matriu es va
agregar a una altra sobre la qual es va construir l’hotel. Aquesta configuració de finques,
sumat a l’ús comunitari dels espais lliures d’edificació, ha provocat conflictes de veïnatge i
llindars que es pretenen solucionar ordenant el parcel·lari del conjunt.
Per tant, aquest document que s’analitza té per objecte mantenir l’edifici projectat per Bonet
Castellana i permetre ampliar l’hotel per adequar-lo a les necessitats actuals. A tal efecte, es
Carrer Major, 14
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modifica el límit de la qualificació urbanística de l’hotel, i es canvia la clau 11n, de zona de
blocs aïllants, per la 13e3, de volumetria específica.
Es proposa la divisió, separant els espais comunitaris entre els apartaments i dividint la zona
històrica de la piscina, plaça principal de relació entre els edificis del conjunt, aproximadament
per la meitat.
L’estudi de detall per la recuperació i ampliació de l’edifici de l’hotel es concreta en les
següents accions:
-

Ampliar per la vessant oest per produir el menor impacte en el conjunt
Repetir l’esquema modular i funcional de l’edifici original, amb una nova edificació
igual però de menor longitud.
Ampliació amb volum de menor d’alçada per subordinació a l’edifici actual
Separació entre els dos cossos equivalent a l’ample de la crugia per independitzar-los
Sòcol continu en planta soterrani en la vessant a carrer per recolzament de l’edifici
sobre el terreny i els murs de pedra seca tradicional

Tot això es concreta en les condicions de l’edificació que es determinen a l’article 230
proposat:
-

-

-

La tipologia correspon en dos blocs aïllats connectats amb nuclis comuns de
comunicació vertical, corresponents a l’ hotel existent i a la seva ampliació.
El sostre màxim permès per a l’ ampliació és de 1.335 m2, corresponent a uns 4.150
m2 en total computant l’edifici existent, amb un coeficient d’edificabilitat sobre la
parcel.la de 1,298
L’ alçada màxima permesa és l’ existent en l’ edifici actual, corresponent a PB+5, i
PB+2 en l’ampliació.
Les separacions respecte els altres edificis i a límits es la que es grafia en les figures
explicatives.
L’ocupació màxima de l’edificació sobre la parcel·la és definida en el plànol
d’ordenació, corresponent a l’ existent i l’ ampliació amb els nuclis de relació entre ells,
segons les figures explicatives.
L’ocupació màxima en planta baixa comptabilitzant bar, restaurants, marquesines,
tendals, tancaments i altres serà del 50 %.
L’ocupació màxima en planta soterrani serà del 50 %.
La llargada i envolvent màxim del bloc d’ampliació és grafia en el plànol d’ ordenació
segons proposta orientativa.
Entre els dos edificis, existent i ampliació, es permet la unió a nivell sobre rasant; en
planta baixa i soterrani mitjançant espais comercials, serveis comuns, vestíbuls o
passos, i en les plantes superiors per a nuclis d’ accés verticals. Aquests espais
comptabilitzaran a efectes d’ocupació i sostre màxim edificable. D’unir ambdós edificis
mitjançant vestíbul, es permetrà que a nivell de planta coberta els nuclis d’accessos
centrals se situïn en façana.
Les separacions entre ambdós edificis seran igual al mòdul estructural del pòrtic de
l’hotel existent, uns 8 m.
La separació de l’ edifici d’ ampliació respecte a vials es grafia en el plànol d’ordenació;
corresponent a 4 m. en la Carretera de la Costa, 4 m. al carrer de les Pedres Fogueres.
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-

-

A la resta de llindes, no es consideren límits de separació per formar part del conjunt
urbanístic. Els cossos sortints es podran situar dins els límits de parcel·la.
La planta soterrani arribarà fins als límits de parcel·la segons les determinacions de
l’estudi històric.
Les plantes soterrani no seran computables a efectes de sostre màxim edificable,
permetent-se la ubicació dels usos complementaris dels serveis hotelers.
En l’ edifici de l’ hotel construït es permetrà la transformació de la planta soterrani per
a destinar-la als usos abans mencionats, sempre i quan no es mermi el nombre de
places d’aparcament atorgats conforme a la llicència d’obres o als mínims fixats al punt
21.17. del POUM. En cap cas, l’alliberament d’aquests espais suposarà l’increment del
nombre de places hoteleres que caldrà̀ mantenir.
El vestíbul d’accés de l’establiment hoteler no podrà situar-se en planta soterrani.

FONAMENTS DE DRET
-

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de Catalunya

VALORACIÓ DE L’EXPEDIENT – CONSIDERACIONS ARQUEOLÒGIQUES
Analitzada la documentació presentada i contrastada amb la informació de que disposem al
Servei d’Arqueologia i Paleontologia, considerem el següent:
A l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, terme municipal de la Salou
(Tarragonès), hi consta el jaciment arqueològic conegut com Vil·la del Bosc del Qüec, situat a
les proximitats de l’àmbit de la modificació.
Aquesta proximitat fa que no es pugui descartar la presència de restes d’interès arqueològic
en el subsòl de l’àmbit de la modificació.
Per això, considerem que és pot informar favorablement la proposta de Modificació sempre i
quan els projectes que la desenvolupin incorporin el control arqueològic dels moviments de
terres que afectin el subsòl.
VALORACIÓ DE L’EXPEDIENT – CONSIDERACIONS ARQUITECTÒNIQUES
Examinada la documentació presentada, en relació amb el patrimoni arquitectònic, es
considera que la Modificació puntual referent a la nova ordenació de l’Hotel Cala Vinya de
Salou ha tingut en compte els valors patrimonials del conjunt edificat, basant-se en un estudi
històric i arquitectònic del bé.
L’estudi històric arquitectònic conté, a més, un aparat de criteris per a l’ampliació de l’hotel
fonamentat en els valors patrimonials de l’edifici, les lleis compositives que el defineixen i
l’esperit de l’edifici original. Per això es considera complet, adequat i molt oportú.
L’Hotel Cala Vinya és un magnífic exemple d’arquitectura moderna que cal conservar i posar
en valor per a poder transmetre els valors d’aquest tipus d’arquitectura a les generacions
Carrer Major, 14
43003 Tarragona
Telèfon 977 251 500
Fax 977 251 501
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futures i, en conseqüència, la seva posada en valor, tot i l’ampliació proposada, es considera
que és molt positiva.
Per tot això, es pot informar favorablement.
CONCLUSIONS
A partir de les dues valoracions,
S’informa FAVORABLEMENT la Modificació puntual núm. 104 del POUM de Salou referent a
la nova ordenació de l’Hotel Cala Vinya a Salou amb la CONDICIÓ que els projectes que la
desenvolupin incorporin el control arqueològic dels moviments de terres que afectin el subsòl.
Finalment, es fa constar que aquest informe s’emet únicament en base a la normativa de
patrimoni cultural i, per tant, no prejutja l’adequació o la no adequació de la modificació
puntual proposada a la normativa urbanística o sectorial que li és d’aplicació.
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Direcció General de Polítiques
de Muntanya i del Litoral

Expedient: PLA2019-00824-T
Assumpte: Modificació puntual del POUM referent a la nova ordenació de l'àmbit de
l'hotel Cala Vinya
Interessat: Ajuntament de Salou
Terme municipal: Salou
Comarca: El Tarragonés

Informe del Servei de Gestió del Litoral

El 13 de maig de 2019, l’Ajuntament de Salou, via la delegació del Govern a
Tarragona, tramet una sol•licitud d'informe a aquest Servei sobre la Modificació
puntual del POUM referent a la nova ordenació de l'àmbit de l'hotel Cala Vinya aprovat
inicialment el 3 d'abril de 2019.
El planejament vigent és el Pla d’ Ordenació Urbanística Municipal de Salou es va
aprovar definitivament en data 1 d’octubre de 2003, i es va publicar en data 19 de
desembre del mateix any. Aquest planejament qualifica aquest sòl com a zona de
blocs aïllats, subzona 11n i zona de protecció de l’edificació, subzona 30a atés
l'existència d'edificacions projectades per l'arquitecte Antoni Bonet Castellana.
Objecte
L'objecte d'aquest expedient consisteix en ampliar l'hotel existent, i actualment sense
activitat, tot mantenint l’edifici projectat per Bonet Castellana.
Àmbit d'actuació
L’ àmbit d’actuació de la proposta està situat en la zona del Cap de Salou, en sòl urbà
consolidat, amb una superfície de 3.197 m2.
En concret està delimitat al nord-est i sud-est, per el Polígon d’actuació P.A.U. CS-14
“Església Sant Jordi”, desenvolupat. Al nord, amb la carretera de la Costa i al sud-oest
amb els espais que formen part del conjunt Cala Viña.
La totalitat de l'àmbit d'actuació se situa a més de 200 metres del domini públic i, per
tant, en zona d'influència del domini públic maritimoterrestre, sense afectació de la
zona de servitud de protecció de domini públic maritimoterrestre.
Descripció succinta de la proposta
La proposta consisteix en un increment de sostre edificable de 2.916 m2 a 4.150 m2 tot
mantenint l'edifici existent de PB+5PP i preveien una edificació de PB+2PP per a
l'ampliació.

Av. de Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
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Normativa aplicable en matèria de costes
•
Llei 2/2013 de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de
modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
•

Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.

•
RD 876/2014 de 10 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de
costes.
L’article 227, referent a la Tramitació del planejament territorial i urbanístic que ordeni el litoral, estableix
que “En els plans corresponents hi han d’estar representades les línies de ribera del mar, de delimitació
del domini públic maritimoterrestre, de servitud de protecció, de servitud de trànsit, de zona d’influència i
de servitud d’accés al mar, definides d’acord amb el que disposa la Llei 22/1988, de 28 de juliol.”
L’article 59 estableix per la zona d’influència:
“a) En trams amb platja i amb accés de trànsit rodat, s’han de preveure reserves de sòl per a aparcaments
de vehicles en una quantia suficient per garantir l’estacionament fora de la zona de servitud de trànsit.
b) Les construccions s’han d’adaptar al que estableix la legislació urbanística. S’ha d’evitar la formació de
pantalles arquitectòniques o acumulació de volums, sense que, a aquests efectes, la densitat d’edificació
pugui ser superior a la mitjana del sòl urbanitzable programat o equivalent, d’acord amb la normativa
autonòmica, en el terme municipal respectiu. S’entén per densitat d’edificació l’edificabilitat que defineix el
planejament per als terrenys inclosos a la zona”.
L’article 46 prohibeix a la zona de servitud de protecció les edificacions destinades a residència o
habitació, incloses les hoteleres, independentment del seu règim d’explotació. S’exclouen d’aquesta
prohibició les acampades i els campaments o càmpings autoritzats degudament amb instal·lacions
desmuntables.
Pel que fa a l’autorització de nous usos i construccions permesos en sòl urbà servitud de protecció,
l’article 47.1 estableix que “Amb caràcter ordinari, només es permeten en aquesta zona les obres,
instal·lacions i activitats que, per la seva naturalesa, no puguin tenir cap altra ubicació, com els
establiments de cultiu marí o les salines marítimes, o les que prestin serveis necessaris o convenients per
a l’ús del domini públic maritimoterrestre, així com les instal·lacions esportives descobertes.”
La Disposició Transitòria catorzena 1.c), estableix “que es poden realitzar obres de reparació i millora,
consolidació i modernització, sempre que no impliquin un augment de volum, altura ni superfície de les
construccions existents i sense que l’increment de valor que aquelles comportin es pugui tenir en compte
a efectes expropiatoris.
En cas de demolició total o parcial, les noves construccions s’han d’ajustar íntegrament a les disposicions
de la Llei 22/1988, de 28 de juliol.”
La Disposició Transitòria desena estableix que “Quan es tracti d’edificacions destinades a residència o
habitació, o d’aquelles altres que, com que no compleixen les condicions que estableix l’article 25. 2 de la
Llei, no es puguin autoritzar amb caràcter ordinari, només es poden atorgar autoritzacions de manera
excepcional, amb l’aprovació prèvia del Pla general d’ordenació, normes subsidiàries o un altre instrument
urbanístic específic, en què es contingui una justificació expressa del compliment de tots i cadascun dels
requisits indispensables per a l’atorgament esmentat.”
L’article 52, pel que fa a la servitud de trànsit, franja de sis metres, mesurats terra endins a partir del límit
interior de la ribera del mar. Aquesta zona s’ha de deixar permanentment expedita per al pas públic de
vianants i per als vehicles de vigilància i salvament, tret en espais subjectes a qualsevol règim de
protecció.
L’article 53 estableix que, per assegurar l’ús públic del domini públic maritimoterrestre, els plans i les
normes d’ordenació territorial i urbanística del litoral estableixen, tret en espais subjectes a qualsevol
règim de protecció, la previsió d’accessos al mar i aparcaments suficients, fora del domini públic
maritimoterrestre. A aquests efectes, a les zones urbanes i urbanitzables, els de trànsit rodat han d’estar
separats entre si, com a màxim, 500 metres, i els de vianants, 200 metres. Tots els accessos han d’estar
senyalitzats i oberts a l’ús públic a la seva terminació (article 28 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol).”
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•
RD 1404/2007, de 29 d’octubre, de traspàs de funcions i de serveis de
l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d’ordenació i gestió
del litoral. DOGC 4998 de 30 d’octubre del 2007.
•
RD 1387/2008, d’1 d’agost, sobre ampliació de funcions i serveis traspassats a
la Generalitat de Catalunya pel RD 1404/2007, de 29 d’octubre, en matèria d’ordenació
i gestió del litoral. DOGC 5214 de 12 de setembre del 2008.
Valoració de l'expedient
La proposta presentada no suposa una afectació al paisatge d'una manera rellevant ja
que l'ampliació que es planteja en PB+2PP, per la seva situació no planteja problemes
d'adaptació al territori, tot tenint en compte la seva posició darrera de les edificacions
ja existents.
Conclusions
Vist tot això, s'informa favorablement la Modificació puntual del POUM referent a la
nova ordenació de l'àmbit de l'hotel Cala Vinya.
Escau recordar que el Servei de Gestió del Litoral és l'organisme responsable de
tramitar, tant les autoritzacions en zona de servitud de protecció com les concessions
d'ocupació en zona de domini públic maritimoterrestre.
Les actuacions en zona de servitud de protecció hauran d’obtenir l'autorització
pertinent del Servei de Gestió del Litoral. Si l'aprovació del present instrument
urbanístic suposés alguna actuació en zona de domini públic maritimoterrestre amb
caràcter fix, caldrà de tramitar la concessió d'ocupació en zona de domini públic
maritimoterrestre corresponent.

L’arquitecte
Xavier Gadea i Borguñó

El cap del Servei de Gestió del Litoral
Juantxu Barroso Calicó
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Núm. d’expedient

10280/2018

25-09-19

Interessat de l'expedient

Assumpte

CREACIONS PARTICULARS MARPA SL

APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA
DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM (MP-104)
REFERENT A LA NOVA ORDENACIÓ DE L'ÀMBIT DE
L'HOTEL CALA VINYA A SALOU (EXPEDIENT NÚMERO
10280/2018)

Localització de l'activitat

CARRETERA COSTA (DE LA) 1 SALOU (TARRAGONA)

EL PLE DE L'AJUNTAMENT, REUNIT EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 25 DE
SETEMBRE DE 2019 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:

402.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL POUM (MP-104) REFERENT A LA NOVA ORDENACIÓ DE L'ÀMBIT DE
L'HOTEL CALA VINYA A SALOU (EXPEDIENT NÚMERO 10280/2018)
Identificació de l’expedient
Expedient administratiu número 10280/2018, de modificació puntual del POUM referent a la
nova ordenació de l’àmbit de l’hotel Cala Vinya a Salou. (MP-104).
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. El Ple de la Corporació de data 03 d’abril de 2019 va acordar aprovar inicialment la
proposta de Modificació puntual del POUM referent a la nova ordenació de l’àmbit de
l’hotel Cala Vinya a Salou. (MP-104), aportada per Creacions Particulars Marpa, s.l., en
data octubre de 2018.
2. Aquest acord i la modificació puntual de referència es van sotmetre a informació pública
pel termini d’un mes, mitjançant la publicació d’edicte al Diari El Punt (26-04-2019), al
BOPT (03-05-2019) i al DOGC (06-05-2019). Així mateix, ha estat exposat a la seu
electrònica d’aquest ajuntament i a la web municipal.
3. Simultàniament al tràmit d’informació pública es va demanar informe als organismes que
poguessin resultar afectats per raó de llurs competències sectorials i, així mateix, també
es va donar audiència als ajuntaments que confinen el seu terme municipal amb el
planejament afectat, amb el resultat següent:
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Núm. d’expedient
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Generalitat de Catalunya:

-Departament de Territori i Sostenibilitat.................L’informe sobre l’Estudi d’impacte integració
paisatgística s’avaluarà per la Comissió Territorial d’Urbanisme en l’aprovació definitiva.
-Mobilitat..........................Informe indicant que no cal estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
-Direcció General de Turisme.................... Informe favorable.
-Direcció Gral. protecció Civil..................... Informe favorable.
-Costes.................................................... Informe favorable.
-Patrimoni arquitectònic i arqueològic........ Informe favorable
-Agència Catalana de l’Aigua..................... No ha emès informe.
-Agència Residus de Catalunya.................. No ha emès informe.


Altres Administracions

-Diputació de Tarragona (carreteres)...........Informe favorable.


Ajuntaments colindants

-Ajuntament de Cambrils..............sense cap objecció.
-Ajuntament de Vila-seca............. sense cap objecció.

4. Dins del tràmit d’informació pública no s’ha formulat cap al·legació al Registre General
d’entrada de l’Ajuntament ni a la web municipal.
Fonaments de dret
1. Atès el previst als articles 76, 80, 85, 98 i 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i els articles 107, 117 i 118 del Decret 305/2006 pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC).
2. Atesa la competència prevista a l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, atribuïda al Ple.
Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Gestió del Territori, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per 16 vots a favor (7 Sumem per Salou-Junts, 5 del PSC i 4 de C’s) i 5 vots en
contra (4 d’ERC i 1 del PP), el següent:
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1. Aprovar provisionalment la proposta de Modificació puntual del POUM referent a la nova
ordenació de l’àmbit de l’hotel Cala Vinya a Salou. (MP-104), aportada per Creacions
Particulars Marpa, s.l., en data octubre de 2018.
2. Remetre a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona la documentació
necessària per tal que procedeixi, si s’escau, a l’aprovació definitiva de la modificació
puntual del POUM de referència i la seva publicació al DOGC.
3. Traslladar el present acord als STM d’Arquitectura pel seu coneixement, i a la Unitat de
Premsa i Comunicació, a fi i efecte d’actualitzar la informació de la pàgina web municipal.

Secretari Accidental
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Carlos Beunza
Arrue
(Decret núm
3980/2019 de
20/08/2019)
25-09-2019 14:25
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La Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, en la sessió de 4 de
desembre de 2019, ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta,
l’acord següent:
L’expedient de Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la
nova ordenació de l'àmbit Hotel Cala Vinya (MP-104), de Salou, ha estat promogut i tramès
per l’Ajuntament.
Objecte
Té per objecte mantenir i rehabilitar l’hotel existent Cala Vinya projectat per l’arquitecte
Antoni Bonet Castellana, referent del Moviment modern d’arquitectura, i implantar una nova
edificació seguint els conceptes arquitectònics de l’edificació existent.
Àmbit d’actuació i descripció de la proposta
-

Descripció de l’àmbit

L’àmbit de la modificació correspon als terrenys de sòl urbà ocupats per l’hotel actualment
en desús que forma part del conjunt residencial “Cala Viña”, a la zona del Cap de Salou,
del municipi de Salou.
L’àmbit està delimitat al nord-est i sud-est pel polígon d’actuació PAU CS-14 “Església de
Sant Jordi”; al nord amb la carretera de la Costa i la resta, amb els espais que formen part
del conjunt “Cala Viña”, de Salou. Segons la modificació, l’àmbit d’actuació té una
superfície de 3.197m2.
- Antecedents:
A inicis dels anys 60 es van promoure els terrenys de la urbanització Verge de Núria, en la
zona del Cap de Salou, de Salou, on es va construir el conjunt residencial turístic “Cala
Viña” format per 90 apartaments, agrupats en tres fileres de blocs, i un hotel. Tot el conjunt
arquitectònic va ser projectat pels arquitectes Antoni Bonet Castellana i Josep Puig Torné.
L’hotel inicial de PB+3PP constava de 42 habitacions i Josep Puig Torné va realitzar una
ampliació posterior de dues plantes més, fins a les 70 unitats d’allotjament actuals.
El planejament general vigent de Salou reconeix el valor històric-arquitectònic dels
apartaments del conjunt “Cala Viña” a través de la qualificació de subzona 30a, protecció
de l’edificació, com elements representatius del Moviment modern dels anys 60 en un
context local. En canvi, l’edifici de l’hotel no és objecte de cap tipus de protecció. A l’any
2003 l’hotel va cessar la seva activitat i des de aleshores, l’edifici està abandonat i en
desús.
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-

Descripció succinta de la proposta

L’expedient tramès proposa la substitució de la qualificació existent de subzona 11n(5)/C
de blocs aïllats per una de nova, la clau 13e3 de volumetria especifica, a l’efecte de
determinar nous paràmetres urbanístics que permetin per una banda, el manteniment de
l’edifici hoteler actual de PB+5P, en volum disconforme i, per l’altra banda, possibilitar la
seva ampliació amb un nou edifici annex a l’existent de PB+2P. La proposta resulta una
edificabilitat total de 4.150m2st amb una densitat de 100 habitacions.
Normativament, es modifica el capítol II. Disposicions particulars. Zona d’edificació segons
volumetria especifica, clau13. Concretament, s’incorpora la nova qualificació urbanística de
subzona13e3 i la seva regulació a l’article 230 (sisè) de les Ordenances urbanístiques de
Salou.
D’altra banda, la modificació també proposa alterar la delimitació de la qualificació
urbanística actual dels terrenys ocupats per l’hotel i dels apartaments en el conjunt
residencial turístic “Cala Viña”, de Salou.
La nova delimitació ve motivada per una banda, per evitar el conflicte veïnal existent entre
l’hotel i els apartaments pel que fa a l’ús de les zones comunitàries i per l’altra banda, en
base a l’article 354.4 de les Ordenances del POUM on exposa que els establiments
hotelers, en totes les seves modalitats, s’hauran de desenvolupar en parcel·les i
edificacions d’ús exclusiu, conseqüentment no es permetrà destinar una mateixa finca o
edifici als usos hotelers i d’habitatge.
- Els canvis que es proposen respecte al planejament general vigent són:
1.- Establir una nova qualificació urbanística segons ordenació volumètrica, subzona 13e3,
en lloc de subzona 11n blocs aïllats, i alterar la delimitació de la qualificació respecte a la
clau 30a/CS-01 representada gràficament al plànol 04 de la modificació.
Els paràmetres de la subzona 13e3 d’ordenació volumètrica proposats són:
1.1- Establir com a ús principal i exclusiu, l’ús turístic-hoteler. Es suprimeix l’ús principal de
residencial especial.
1.2- Modificar els paràmetres urbanístics per permetre el manteniment i ampliació de
l’hotel, tal com segueix:
-

Augment de l’aprofitament (sostre) d’1m2st/m2s a 1,298m2st/m2s.

-

La superfície mínima de parcel.la passa de 2.000m2 a 3.197m2. Es suprimeix el
paràmetre de front mínim de parcel.la.

-

Augment del nombre màxim de plantes que passa de 5 plantes (PB+4PP) a sis
plantes (PB+5PP) a l’edifici existent i per l’ampliació es fixa un màxim de PB+2PP.
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-

Augmenta l’ocupació màxima de l’edificació sobre parcel.la que passa de 35% a
50%, en planta baixa. S’estableix l’ocupació màxima en p. soterrani del 50% i
arribarà fins als límits de parcel.la d’acord amb les determinacions de l’estudi
històric.

-

Es modifica el paràmetre de separacions a llindars de parcel.la que passa de 5m a
4m i també pel que fa a la separació mínima entre edificacions que passa de 10m a
8m d’acord amb les determinacions de l’estudi històric.

-

Previsió de places d’aparcament, d’acord amb la regulació de les places
d’aparcament pels establiments hotelera de les Ordenances urbanístiques del
POUM.

-

S’incorpora l’ús complementari cultural en totes les plantes i de magatzem, en planta
baixa i soterrani.

-

Finalment, es modifiquen les condicions dels espais no ocupats per l’edificació, en
base amb les conclusions de l’informe històric-arquitectònic que incorpora la
modificació com annex 4.

2.- És una actuació de transformació urbanística de dotació, atès que la proposta no
comporta la reordenació general d’un àmbit, però se’ls atorga un major aprofitament
(augment d’edificabilitat) que en contraprestació, suposa una major reserva per a sistemes
de zones verdes i la cessió del sòl corresponent al 15% de l’increment de l’aprofitament
urbanístic. En aquest sentit la modificació preveu:
a) La cessió de l’increment de les reserves mínimes de zones verdes i espais lliures
d’acord amb el que disposa l’article 100.4.b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, ja
que preveu únicament un increment de sostre edificable.
La cessió d’espais lliures ha estat estimada en 61,70m2, que correspon a una
reserva mínima per a zones verdes i espais lliures de 5m2 per cada 100m2 de
sostre hoteler.
b) La cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic, en compliment de
l’apartat 4 de la disposició addicional segona del Text refós de la Llei d’urbanisme i
de l’article 43.1b) del mateix tex legal.
La modificació conclou que es fa impossible materialitzar les majors cessions que es
deriven de l’operació urbanística assenyalades en els apartats anteriors a) i b), atès que
l’actuació dona lloc a una parcel.la única i indivisible.
En aquest sentit, i en compliment dels articles 43.3 i 100.4c) del Text refós de la Llei
d’urbanisme la cessió és substituïda per l’equivalent del seu valor econòmic que ascendeix
a la quantitat de 95.470,10€.
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Que correspon d’una banda, 66.638,12€ l’import resultant de la valoració del 15% de
l’increment de l’aprofitament, i per l’altra banda, 28.831,98€ l’import resultant de la
valoració de sòl a cedir, tal com consta en l’informe de valoració redactat per l’economista
Joan Baptista Sugranyes Liñana que s’incorpora en l’annex 7 d’Avaluació econòmica i
financera d’aquest expedient de modificació i així com també a l’apartat D- Agenda i
avaluació econòmica de la memòria.
En darrer lloc, s’assenyala que el deure de pagament substitutori de les cessions
generades per dita actuació (que no requereixen de cap sistema d’actuació per fer-se
efectives, d’acord amb l’apartat 4 de la disposició addicional segona del Text refós de la
Llei d’urbanisme) es satisfarà en el moment d’atorgament de la corresponent llicència
d’obra nova que habiliti la major edificabilitat atribuïda per la nova ordenació, en tot cas,
com a condició prèvia a la concessió de la llicència.
Tanmateix, la propietat es compromet que una vegada atorgada la llicència, serà
executada de forma immediata d’acord amb les condicions establertes en la llicència, i en
un termini no superior a 3 anys.
3.- Finalment, la modificació preveu la cessió de 50,05m2 de vial (vorera), qualificat de clau
7 sistema viari, amb la finalitat d’ unificar la prolongació de l’amplada de la vorera dels
apartaments “Cala Viña” amb l’hotel davant de la carretera de la Costa, en compliment del
POUM.
4.- A continuació s’adjunta quadre comparatiu dels paràmetres urbanístics vigents i els
proposats:
Qualificació urbanística
Superfície
Tipologia
Edificabilitat neta
Sostre màxim

POUM
Subzona 11n(5)/C
2.916m2
Edificació aïllada
1m2st/m2s
2.916m2st

MP - 104
Subzona 13e3 (nova creació)
3.197m2
Volumetria especifica
1,298m2st/m2s
4.150m2st

Nombre de plantes

PB+4PP (12,40m)

PB+5PP edifici existent
PB+2PP edifici ampliat

Ocupació màxima PB
general
amb serveis complementaris
addicional cossos sortints
Ocupació en P. soterrani

35%
--5%
---

Segons figura explicativa
Segons figura explicativa
Segons figura explicativa
Segons figura explicativa
també segons estudi històric

5m
10m
---Turístic – hoteler
Residencia especial

4m
8m
A límits de parcel.la
Turístic – hoteler, en edifici
exclusiu.

Separació:
A carrer
Entre edificis
Sota rasant
Ús principal

Usos complementaris

Comerç,

oficines,

bar,

Cultural,

restauració,

i

bar,
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Espais no ocupats per l’edificació
Materials constructius – color acabatgames cromàtiques

restauració, recreatiu, esportiu,
activitats musicals, en totes les
plantes.
Aparcament en planta baixa i
soterrani.
30% no pavimentat
----

activitats musicals, esportiu,
comercial, recreatiu, oficines,
en totes les plantes.
Magatzem i aparcament en
planta baixa i soterrani.
Segons estudi històric
Segons estudi històric

- Justificació de la proposta. A l’annex 8 de l’expedient es justifica l’interès públic de la
proposta que es resumeixen en els punts següents:
-

Rehabilitació i recuperació de l’hotel que forma part del conjunt residencial turístic
“Cala Viña”, a la zona de Cap de Salou, de Salou, projectat per l’arquitecte Bonet
Castellana, integrant destacat del moviment arquitectònic de l’Arquitectura Moderna
i premi FAD (1963), que actualment es troba en mal estat de conservació fet que
millorarà la imatge en l’entorn on s’ubica, la zona turística consolidada del Cap de
Salou.

-

Creació d’un Centre d’Interpretació de l’obra de l’arquitecte Antoni Bonet Castellana
en el vestíbul de l’hotel Cala Vinya.

-

Creació d’una nova activitat hotelera. L’activitat hotelera que es projecta en l’edifici
suposa en si mateixa una activitat amb un interès públic per la generació d’ocupació
en el sector turístic de Salou, ja que es tracta d’un hotel singular i diferenciat de
l’oferta hotelera existent a Salou.

-

Resolució d’un conflicte històric de delimitacions de la propietat del conjunt
residencial turístic “Cala Viña”, de Salou. La parcel.la resultant d’aquesta modificació
es segregarà del conjunt i serà d’ús exclusiu de l’hotel.

Pel que fa al Centre d’Interpretació s’adjunta la documentació següent:
-

Còpia del conveni de col·laboració entre la Fundació URV i la societat hotelera, en
activitats d’assessorament de museïtzació d’un espai didàctic permanent al vestíbul
de l’hotel signat en data 21 de desembre de 2018.

-

Carta de compromís de la societat hotelera per la creació d’un espai destinat a la
promoció cultural de la ruta turística d’arquitectura moderna i contemporània al Cap
de Salou signat en data 15 de gener de 2019.

-

Carta de recolzament al projecte del Patronat de Turisme.
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- Documentació:
A. Memòria
B. Plànols:
- Plànol
- Plànol
- Plànol
- Plànol
- Plànol
- Plànol
- Plànol
- Plànol

01
02
03
04
05
06
07
08

Situació
Emplaçament
POUM vigent
POUM modificat
Propietats
Delimitació topogràfica de l’àmbit
Cessions proposta. Parcel·lari aportat i resultant
Figures explicatives

C. Normes urbanístiques
D. Agenda i Avaluació econòmica
E. Annexos:
-

Annex 1 – Documents parcel·lari
Annex 2 – Estudi i informe sobre l’estabilitat i seguretat estructural de l’hotel redactat
per l’arquitecte tècnic Carlos Gragera Garriga.

-

Annex
Annex
Annex
Annex

-

Annex 7– Viabilitat econòmica i financera de la modificació

-

Annex 8 – Justificació interès públic de la proposta

3
4
5
6

–
–
–
–

Estudi històric configuració i usos de la parcel.la
Estudi històric- arquitectònic del conjunt i criteris per l’ampliació de l’hotel
Justificació de la proposta orientativa d’ampliació
Documents històrics de delimitació de la parcel.la hotel

Planejament vigent
- Exp. 2001/654/T.- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Salou (POUM). Aprovat
definitivament en sessió d’1 d’octubre de 2003 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona i publicat al DOGC núm. 4034, de data 19 de desembre de 2003.
El POUM qualifica els terrenys ocupats per l’hotel de subzona 11n(5)C de blocs aïllats. La
resta del conjunt residencial està qualificat com a subzona 30a/CS-01 de protecció de
l’edificació.
-

La subzona 11n/C està regulada a l’article 175 de les ordenances urbanístiques del
POUM, i són els següents: parcel.la mínima 2.000m2, façana mínima 25m,
edificabilitat neta d’1m2st/m2s, ocupació màxima 35% més un 5% ocupació
addicional destinada únicament a la projecció dels cossos sortint oberts (terrasses),
alçada màxima 12,40m (PB+4PP), separació mínima als llindars 5m , separació
edificis d’una mateixa parcel.la mínim 10m, etc.
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-

La subzona 30a està regulada a l’article 234 de les ordenances del POUM, en el
punt 3, apartaments Cala Vinya, Ctra. de la Costa núm. 24. Només es permeten les
obres de consolidació, conservació, millora i adequació de l’edifici per tal que es
mantinguin en les adequades condicions d’ornat i salubritat.

- Exp. 2012/48816/T.- Modificació puntual POUM de Salou (MP 62) referent a l’àmbit del
PAU CS-14 Església Sant Jordi. Cap de Salou. Aprovat definitivament en sessió de 9 de
desembre de 2013 per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat i publicat al DOGC
de 24 de març de 2014.
D’altra banda, el POUM regula l’ús hoteler al capítol III. Regulació dels establiments
hotelers de les ordenances urbanístiques. Alguns articles d’aquest capítol han estat
modificats i són:
- Exp. 2010/42703/T.- Modificació puntual dels articles 354 i 40 del POUM (MP 40) en
relació amb la regulació dels establiments hotelers, de Salou. Aprovat definitivament en
sessió 18 de setembre de 2013 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona i
publicat al DOGC de 17 de desembre de 2013.
Té per objecte modificar els articles 354 i 40 de les Ordenances del POUM que fan
referència a la normativa hotelera i a les edificacions disconformes, respectivament.
Concretament, l’apartat 3 de l’article 40 modificat, que regula els usos hotelers en
edificacions disconforme, incorpora el redactat següent:
“ Exclusivament en ús hoteler, quan els edificis i les instal·lacions preexistents resultin
disconformes amb aspectes o prescripcions del planejament, s’autoritzaran obres de
consolidació, de rehabilitació de qualsevol mena incloent modificacions o canvis
estructurals que no afectin a tot el conjunt, i que no augmentin l’aprofitament urbanístic del
que disposava, sempre d’acord amb les condicions bàsiques del nou planejament, i de la
legislació aplicable.”.
Exp. 2015/ 58112/T.- Modificació puntual POUM (MP 86) de l'article 354 (modificar apartats
9 i 21) del POUM en relació a la previsió de places d'aparcament en els establiments
hotelers, de Salou, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona en sessió de 26 de novembre de 2015 i publicat al DOGC de 26 de febrer de
2016.
Té per objecte establir la previsió mínima d’una plaça d’aparcament per cada 10 places
hoteleres.
Exp. 2017/63022/T.- Modificació puntual POUM (MP 86bis) referent a l'error del document
MP 86, al no incorporar la modificació MP 40 que modifica l'article 354 de Salou, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme del camp de Tarragona en sessió de
15 de juny de 2017 i publicat al DOGC de 29 d’agost de 2017.
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Redactor: Meritxell Solé Figueras, arquitecta.
Pel que fa a la tramitació, en sessió 3 d’abril de 2019, el Ple de l’Ajuntament de Salou va
acordar aprovar inicialment l’expedient de modificació i suspendre l’atorgament de
llicències per un termini d’un any prorrogable o fins l’efectivitat del nou planejament
d’aquesta modificació.
Posteriorment, es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, amb la publicació
de l’edicte de la convocatòria al Diari el Punt, de 26 d’abril de 2019, al DOGC de 6 de maig
de 2019, al BOP de Tarragona, de 3 de maig de 2019, a la seu electrònica de l’ajuntament i
a la web municipal.
Així mateix, s’ha donat audiència als ajuntaments limítrofes de Cambrils i Vilaseca.
En sessió 25 de setembre de 2019, el Ple municipal va acordar aprovar provisionalment el
document i trametre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona per a la
seva aprovació definitiva.
-

Al·legacions

Segons el certificat de l’acord d’aprovació provisional del document emès pel secretari
accidental de l’Ajuntament de Salou, en data 25 de setembre de 2019, consta que no s’han
presentat al·legacions en el registre general d’entrada d’aquest ajuntament ni en la web
municipal.
-

Informes

1.- Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM), de 5 de juny de 2019. L’informe conclou que
no és necessària la redacció de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
2.- Direcció general de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement, de 18 de juny
de 2019. Emet informe favorable el document, perquè en termes generals, convergeix amb
alguns dels principis establerts en el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2018-2022,
per millorar les condicions competitives de la industria turística, una oferta de molt bona
qualitat de tots els serveis associats a les experiències turístiques i la compatibilitat de la
responsabilitat social i mediambiental amb un model que sigui capaç de continuar creant
valor.
3.- Diputació de Tarragona. Secció d’Explotació de Carreteres del Servei d’Assistència al
Territori, de 30 de juny de 2019. Informa que la modificació no afecta cap carretera de la
seva competència.
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3.- Departament de Cultura. Serveis Territorials a Tarragona, de 8 de juliol de 2019. S’emet
informe favorable amb la condició que els projectes que la desenvolupin incorporin el
control arqueològic dels moviments de terres que afectin el subsòl, atès la seva proximitat
amb el jaciment arqueològic conegut com Vil.la del Bosc del Qüec, de Salou.
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4.- Direcció general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, de 8 de juliol de 2019. Emet
informe favorable.
5.- Direcció general de Protecció Civil. Serveis Territorials a Tarragona, de 12 de setembre
de 2019. L’informe conclou que no són d’aplicació els criteris regulats per aquesta direcció
general, ja que la proposta no comporta una modificació substancials dels riscos de
protecció civil, donat que no suposa un canvi en la implantació de nous elements
vulnerables.
D’altra banda, en data 13 de maig de 2019 consten sol·licitats els informes de l’Agència
Catalana de l’Aigua i de l’Agència de Residus, els quals no han estat emesos.
Normativa
El document incorpora la normativa urbanística, d’acord amb el que estableix l’article 17.6
del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Valoració de l’expedient
La Modificació proposa en sòl urbà consolidat mantenir l’edifici projectat per Bonet
Castellana així com ampliar l’hotel per adequar-lo a les necessitats actuals, amb un
augment de l’edificabilitat respecte al planejament general vigent a través d’una actuació
urbanística de dotació.
A tal efecte, es modifica el límit de la qualificació urbanística de l’hotel i es canvia la clau
11n, de zona de blocs aïllants, per la 13e3, de volumetria específica.
Un cop analitzada la proposta i valorant els diversos aspectes que en ella es modifiquen,
s’escau fer les consideracions següents:
Pel que fa a la justificació de l’interès públic:
La proposta de modificació raona i justifica la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents, en base a l’aplicació
de la legislació urbanística vigent, i també pels aspectes assenyalats a l’annex 8 de
l’expedient tramès, de justificació de l’interès general de la proposta: qualitat arquitectònica
i dinamització cultural, a la zona de Cap de Salou.
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a. Qualitat arquitectònica. Recuperació de l’hotel Cala Vinya que forma part del
conjunt residencial turístic “Cala Viña” projectat per l’arquitecte Bonet Castellana, en
base a l’estudi històric- arquitectònic realitzat sobre el conjunt residencial “Cala
Viña”, de Salou, redactat pels arquitectes Fernando Álvarez Prozorovich i Juan
Fernando Ródenas Garcia, inclòs a l’annex 4 de l’expedient.
L’estudi descriu els valors arquitectònics del conjunt “Cala Viña” i concretament, pel
que fa a l’edifici hoteler. A més, enumera els criteris a tenir en compte per fer la
rehabilitació i ampliació de l’hotel en base a les directrius del Moviment modern
característic de l’obra de l’arquitecte Bonet Castellana amb la finalitat de mantenir la
qualitat arquitectònica del conjunt residencial turístic de la “Cala Viña” i així com del
seu entorn a l’àrea del Cap de Salou, del municipi de Salou.
b. Dinamització activitat cultural a la zona del Cap de Salou. En el vestíbul situat a la
planta baixa de l’hotel Cala Vinya rehabilitat es preveu la creació d’un Centre
d’Interpretació de l’obra de l’arquitecte Antoni Bonet Castellana. Es preveu exposar
al públic (fotos, maquetes, etc.) les diferents obres realitzades per Bonet Castella al
municipi de Salou i així com també, la creació de rutes i/o itineraris per visitar les
obres construïdes per l’arquitecte, concretament, a la zona del Cap de Salou,
referent del Moviment Modern dels anys 60-70.
c. Cessions. La proposta de modificació incorpora per aplicació de la legislació
urbanística, les cessions de sòl per espais lliures o equipaments i també la cessió
del sòl corresponent al 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic. Així com
també, la cessió de vialitat (vorera) de superfície de 50,05m2 establerta pel POUM i
que encara no havia estat cedida.
Caldrà fer constar a l’article 230(sisè) de regulació de la subzona 13e3 d’ordenació
volumètrica per aquest àmbit d’actuació, les obligacions contretes per la propietat
amb l’aprovació definitiva de la modificació pel que fa a les cessions. Així com
també, la cessió de vialitat (vorera) fixada pel POUM.
Pel que fa al contingut de la proposta:
1.- Cal assenyalar que l’àrea de Cap de Salou, d’especials característiques de relleu, el
POUM de Salou estableix com a dominants dues zones, la zona 11 (zona de blocs aïllats) i
la zona 12 (zona d’edificació unifamiliar aïllada). Les dues qualificacions hi estan
representades per un elevat nombre de subzones. L’índex d’edificabilitat neta de parcel.la
de les subzones de bloc aïllat té com a topall 1,2m2st/m2s, el que garanteix una morfologia
edificatòria que harmonitza amb les característiques de relleu i vegetació de la zona, i per
tant han consolidat un model urbanístic definit.
La modificació fixa una edificabilitat neta màxima d’1,298m2st/m2, per un total de 100
habitacions, amb un sostre total de 4.150 m2st. Aquesta edificabilitat és coherent al lloc on
s’ubica, a la zona de Cap de Salou, de Salou.
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2.-Es tracta d’una actuació de transformació urbanística de dotació atès que la proposta
atorga un major aprofitament que no comporta la reordenació general de l’àmbit. En aquest
sentit la memòria preveu la cessió de sòl corresponent al 15% de l’increment de
l’aprofitament i la cessió de l’increment de zones verdes, d’acord amb els articles 100.4.b) i
43.1.b) del Text refós de la Llei d’urbanisme.
Cal incorporar a la normativa urbanística de la subzona 13e3 les obligacions contretes per
la propietat amb l’aprovació definitiva de la modificació pel que fa a cessions. Així com
també, la cessió de vialitat (vorera) fixada pel POUM en aquest àmbit d’actuació.
3.- El document reitera en memòria i annexos la qualitat arquitectònica del conjunt “Cala
Vinya” format per l’hotel i els apartaments. Tot i aquests elogis enlloc en fa referència a la
necessitat de protegir normativament l’edificació existent. No es fa referència a la
conveniència d’incorporar l’edificació valorada al catàleg de béns protegits del planejament
municipal.
Atesa la rellevància que l’aspecte de valor arquitectònic te en les motivacions de la
modificació, per coherència, es considera necessari incorporar l’edificació d’Antoni Bonet
Castellana en el catàleg de béns protegits del POUM.
4.- Es crea una nova qualificació urbanística d’ordenació volumètrica per aquest àmbit
d’actuació, la subzona 13e3, que es concreta amb un nou article 230 (sisè) a les
Ordenances urbanístiques del POUM de Salou. Aquest article es complementa amb un
document gràfic (plantes i seccions) anomenat “figures explicatives” on es dibuixen els
gàlibs edificatoris màxims de separació entre edificacions, separacions a llindars, cossos
sortints, etc., i també l’espai reservat per ubicar nuclis de comunicació.
Del document gràfic “figures explicatives” es desprèn que la caixa d’escales i ascensor de
l’hotel actual, així com, una part del cos en planta baixa davanter de l’edifici actual
s’eliminen. El document no assenyala la posició definitiva de la caixa d’escales i ascensor
sinó que estableix un gàlib màxim d’on pot ubicar-se.
Així doncs, vist que la justificació de l’interès públic de la proposta és la recuperació de
l’edifici de l’hotel Cala Vinya, caldria mantenir la seva volumetria actual, inclòs la posició de
l’escala i ascensor, així com l’edifici davanter en planta baixa, i que així es dibuixi en el
document gràfic. Qualsevol canvi o transformació d’aquest edifici ha d’estar validat per
l’òrgan que ha determinat el valor històric i arquitectònic del conjunt edificatori a protegir
(Universitat Rovira i Virgili).
Així mateix, caldrà fer constar a l’article 230(sisè) de regulació de la clau 13e3 que el
document gràfic “figures explicatives” és un plànol normatiu i vinculant, ja que estableix els
gàlibs edificatoris màxims dels paràmetres urbanístics de la subzona 13e3 esmentada.
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5.- D’altra banda, s’observa que la planta soterrani es troba situada a més d’un metre per
sobre del nivell del sòl exterior definitiu i/o de la cota natural del terreny. En virtut de l’article
155 planta soterrani de les Ordenances urbanístiques del POUM de Salou, la planta semi
enterrada, el sostre de la qual sobresurti més d’un metre per sobre d’aquest nivell, tindrà,
en tota aquesta part, la consideració de planta baixa i per tant, la superfície construïda
d’aquesta planta haurà de ser computable.
Així mateix, als efectes del càlcul del sostre màxim edificable caldrà tenir en compte la
regulació de l’article 150.3 de les Ordenances. En el sentit que pel càlcul del sostre màxim
edificable no es tindran en compte les plantes soterrani sempre i quan el seu ús sigui el de
garatge, elements tècnics propis de l’edifici o similar, o bé quan a les ordenances
específiques així es determini.
6.- Finalment, la modificació altera la delimitació de la qualificació urbanística dels terrenys
ocupats per l’hotel Cala Vinya (i que la modificació a tràmit qualifica com a subzona 13e3)
respecte a la qualificació actual dels apartaments (subzona 30a), d’acord amb la nova
delimitació cadastral.
D’altra banda, s’observa que la nova delimitació comporta un ajustament de les
qualificacions de sistema d’espais lliures i de vialitat de l’àmbit PAU CS-14 contigu. Es
tracta d’un polígon d’actuació que té per objecte l’ordenació de l’àmbit de l’església de Sant
Jordi, del Cap de Salou. La seva ordenació definitiva prové de la modificació puntual de
POUM (MP 62) aprovada i vigent des de l’any 2014.
Així doncs, la delimitació de la qualificació urbanística de la subzona 13e3 proposada amb
aquesta modificació ha de ser coherent amb la Modificació puntual de POUM (MP-62) , en
l’àmbit del PA CS-14, de Salou.
Pel que fa a la valoració en el paisatge:
Pel que fa al paisatge, la proposta incorpora un nou edifici annex a l’existent amb una
alçada inferior, de planta baixa més dos plantes, coherent amb l’alçada dels apartaments
existents dins del mateix conjunt residencial turístic “Cala Viña”, fet que no suposa un
detriment de les visuals. Sinó que comporta una millora en la imatge urbana d’aquesta àrea
del Cap de Salou amb la rehabilitació d’un edifici hoteler que actualment està abandonat i
amb la incorporació d’un nou edifici que manté la tipologia i característiques
arquitectòniques del conjunt.
No obstant això i d’acord amb l’establert a l’article 20 del Pla director urbanístic costaner,
caldrà que les edificacions admissibles s’ajustin a una tipologia adequada al paisatge
natural i urbà on s’insereixen, que s’haurà de justificar amb l’aportació d’un estudi
paisatgístic. En aquest estudi es tindrà en compte la protecció de la flora específica,
singular i pròpia del Cap de Salou, introduint condicions i localitzacions dels
abassegaments en fase d’obra i construcció.
Caldrà completar l’expedient de modificació amb un estudi d’integració paisatgística, en
virtut de l’article 20 del PDUSC.
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Pel que fa als informes:
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Caldrà incorporar a la regulació de la subzona 13e3 la condició de l’informe emès pel
Departament de Cultura de 8 de juliol de 2019, tal com segueix:
“Els projectes que la desenvolupin incorporin el control arqueològic dels moviments de
terres que afectin el subsòl, atès la seva proximitat amb el jaciment arqueològic conegut
com Vil.la del Bosc del Qüec, de Salou”.
Pel que fa a l’expedient administratiu:
Cal indicar que la iniciativa del document ha estat privada, si bé, s’entén que una vegada la
modificació puntual del POUM ha estat aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament,
aquest ha assumit la iniciativa pública per a formular-la. Per tant, caldrà esmenar el
document tramès en aquest sentit i eliminar les referencies a la iniciativa privada de la
modificació puntual tramesa, concretament, a l’apartat 4 Estructura de la propietat de la
memòria i també a les caràtules de la documentació gràfica.
Fonaments de Dret
Vist l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, que estableix que la modificació
de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les
mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb algunes particularitats. I així
mateix, de conformitat amb l’article 85 del mateix text legal que en regula el procediment a
seguir;
Vist el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i el seu Reglament, aprovat pel Decret
305/2006, de 18 de juliol.
Acord
Vista la proposta dels Serveis Tècnics, i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen,
aquesta Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona acorda:
-1 Suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística
municipal referent a la nova ordenació de l'àmbit Hotel Cala Vinya (MP-104), de Salou,
promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós, verificat per
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les
prescripcions següents:
1.1. Cal incorporar l’edificació d’Antoni Bonet Castellana en el catàleg de béns protegits
del POUM.
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1.2. Cal incorporar a la normativa urbanística de la subzona 13e3 les obligacions contretes
per la propietat amb l’aprovació definitiva de la modificació pel que fa a cessions. Així
com també, la cessió de vialitat (vorera) fixada pel POUM en aquest àmbit d’actuació.

GENERALITAT DE CATALUNYA

1.3. Cal mantenir la volumetria actual de l’edifici de l’hotel Cala Vinya, atès que l’objecte
de la Modificació és la recuperació de l’edifici del Bonet Castellana, d’acord amb allò
exposat a la part valorativa.
1.4. Cal establir a l’article 230(sisè) de regulació de la clau 13e3 que el document gràfic
anomenat “figures explicatives” que complementa la regulació de la subzona 13e3 és
normatiu i vinculant.
1.5. Cal considerar com a planta baixa, la planta soterrani o semi enterrada, el sostre de la
qual sobresurti més d’un metre d’aquest nivell, en virtut de l’article 155 de les
Ordenances urbanístiques del POUM. I per tant, la superfície construïda d’aquesta
planta haurà de ser computable.
1.6

Cal incorporar a la normativa de la subzona 13e3 la condició de l’informe del
Departament de Cultura emès el 8 de juliol de 2019.

1.7

Cal que la delimitació de la qualificació urbanística de la subzona 13e3 s’ajusti a la
delimitació provinent de la Modificació puntual de POUM (MP-62) referent al PA
CS-14, de Salou, aprovada i vigent des de l’any 2014.

1.8

Caldrà completar l’expedient amb un estudi d’integració paisatgística, en virtut de
l’article 20 del PDUSC.

1.9

Cal esmenar el document tramès i eliminar les referències a la iniciativa privada de la
modificació puntual tramesa.

-2 Indicar a l’ajuntament que, d’acord amb el previst als articles 26.1 i 36 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els
documents públics administratius han de tenir format electrònic i la seva tramesa s’ha de
fer també electrònicament. A aquests efectes s’han posat a disposició dels ajuntaments,
mitjançant la plataforma EACAT, els diferents formularis que permeten la tramitació
telemàtica de totes les fases dels diferents procediments urbanístics, als quals podeu
accedir també a través del web del Departament de Territori i Sostenibilitat:
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/planejament_urbanistic/tramitacio_plan
s_urbanistics/tramitacio_electronica/.
Recordar que el Text refós inclourà el text de les Normes urbanístiques en format editable
de tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
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També caldrà que el document s’adeqüi als estàndards del MUC (Mapa urbanístic de
Catalunya) per tal de fer possible la sistematització del planejament urbanístic.

GENERALITAT DE CATALUNYA

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.
La secretària de la Comissió Territorial
d'Urbanisme del Camp de Tarragona
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LA NOVA ORDENACIÓ
DE L’ÀMBIT DE L’HOTEL CALA VINYA, SALOU
TEXT REFÓS

A inicis dels anys 60 es van promoure els terrenys de la urbanització Verge de Nuria, en
la zona del Cap de Salou a Salou, on es construí un conjunt residencial turístic.
El conjunt turístic Cala Viña, està format per 90 apartaments, agrupats ens tres fileres de
blocs i un hotel. Aquest fou projectat per Antoni Bonet Castellana i Josep Puig Torné
L’hotel constava de 42 habitacions, i Puig Torné en va realitzar una ampliació posterior de
dues plantes, fins a les 70 unitats d’allotjament.
La proposta de la MP es fonamenta en:
1) El Poum vigent de Salou, reconeix el valor arquitectònic a través de la protecció de
l’edificació dels apartaments del conjunt Cala Viña, deixant exclòs l’hotel.
A través d’un Informe històric i arquitectònic, inclòs en l’annex 4, realitzat per
especialistes en l’arquitectura de Bonet, s’analitza i es posa en relleu la intervenció com
a conjunt i es proposa la preservació del seu valor històric com a obra del Moviment
Modern.
2) L’hotel va cessar l’activitat al 2003 i es va abandonar de manera que ha estat 15 anys
en desús entrant en procés de degradació, s’adjunta documentació acreditativa en
l’annex 2: Estat actual de l’edifici i entorn de l’hotel. Per permetre la seva viabilitat
econòmica com a explotació turística independent, es contempla una ampliació amb
un augment de l’edificabilitat respecte el planejament vigent, a través d’una actuació
de transformació urbanística de dotació.
3) El conjunt es va realitzar sobre una parcel.la, de la qual es van segregar cada un dels
blocs d’apartaments, amb la projecció estricta de l’edificació. La resta de la finca matriu
es va agregar a una altra sobre la qual es va construir l’hotel. Aquesta configuració de
finques, sumat a l’ús comunitari dels espais lliures d’edificació, ha provocat conflictes
de veïnatge i llindars (documentats en l’annex 6) que es pretenen solucionar ordenant
el parcel·lari del conjunt.

MP104/2018

22/40

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LA NOVA ORDENACIÓ
DE L’ÀMBIT DE L’HOTEL CALA VINYA, SALOU
TEXT REFÓS

A- MEMÒRIA

1. Àmbit d’aplicació
L’ àmbit d’ actuació de la proposta de modificació MP 104 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal pertany al municipi de Salou, en la comarca del Tarragonès. Situat en la zona
del Cap de Salou, en sòl urbanitzable consolidat, amb una superfície de 3.197 m2.
És delimitat, segons es grafia en el plànol núm.6, al nord-est i sud-est, per el Polígon
d’actuació P.A.U. CS-14 “Església Sant Jordi”, desenvolupat i amb projecte d’urbanització
aprovat definitivament el 5-10-2018, concretament limitant amb vials públics. Al nord,
amb la carretera de la Costa i en la resta, amb els espais que formen part del conjunt Cala
Viña.
Afecta una única finca registral amb qualificació urbanística 11n i 30a. Aquesta conté tres
finques cadastrals. S’adjunta tota la documentació referent a les finques de l’àmbit en
l’annex 1.
2. Antecedents
El Pla d’ Ordenació Urbanística Municipal de Salou es va aprovar definitivament en data 1
d’octubre de 2003, i es va publicar en data 19 de desembre del mateix any.
El POUM de Salou està redactat d’acord amb la Llei 2/2002 d’Urbanisme, de 14 de març
de 2002.
El POUM qualifica l’ àmbit objecte de Modificació de zona de blocs aïllats, subzona 11n i
zona de protecció de l’edificació, subzona 30a. Aquesta queda recollida, segons article 234
del POUM, en el punt 3, apartaments Cala Vinya, carretera de la costa núm.24.
El 20 de juliol de 2018 es sol·licità a l’ Ajuntament de Salou, , amb núm. 9383 del registre
general, el certificat d’ aprofitament urbanístic de finques cadastrals en l’ àmbit i adjacents.
El 9 de Desembre de 2013 s’ aprovà definitivament la tramitació del Polígon d’Actuació
veí: P.A.U. CS-14 “Església Sant Jordi”, a través de la MP 62: Modificació puntual del
POUM referent a l’àmbit del polígon d’actuació PAU CS 14 Església Sant Jordi cap Salou
(DOGC núm.6588, data 24.03.2014). El projecte d’ urbanització de desenvolupament fou
aprovat definitivament el 05.10.2018.
El POUM regula l’ús hoteler mitjançant el Capítol III. Regulació dels establiments hotelers,
del Títol VIII: Regulacions específiques, de les Ordenances Urbanístiques. Alguns articles
d’aquestes normes han estat modificats per la modificació puntual, MP 40: Modificació
puntual dels articles 354 I 40 del POUM en relació a la regulació dels establiments hotelers,
amb data d’aprovació definitiva 26.06.13 (DOGC núm. 6523, data 17.12.2013); i d’altres
per la MP 86. Normes urbanístiques de modificació puntual del pla d’ordenació urbanística
municipal, referent a l’article 354.21 en relació a la previsió de places d’aparcament en els
establiments hotelers, de Salou.
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En data 27 de Novembre de 2013, es va dur a terme l’aprovació inicial de la modificació
de Poum MP. 77. Modificació puntual del POUM referent a la regulació dels establiments
hotelers existents. Salou. Tot i que no es va aprovar definitivament, exposava la
problemàtica dels hotels amb volum disconforme per l’ aprovació del POUM de Salou 2003.
Aquesta incloïa també l’hotel Cala Viña, en els edificis a regularitzar. Del redactat d’aquest,
s’extreuen les següents conclusions:

“El POUM 2003, a l’horitzó de deu anys, preveia i justificava un creixement d’unes 1012.000 noves places hoteleres, basant-se en els estàndards de creixement de les dues
dècades anteriors (esquemes A2).
La realitat ,degut a la crisi esdevinguda des de l’any 2007, ha fet que l’anterior no s’hagi
pogut acomplir i que tampoc s’hagi produït la construcció de cap nou hotel, no s’hagin
produït millores quantitatives en els mateixos, fora de les normals petites millores puntuals
¡, és per això que avui, dins el model Salou, es fa del tot necessari dotar al municipi de la
possibilitat de renovació i millora de la qualitat del parc hoteler existent”.
També va redactar una MP 78 Modificació puntual del POUM referent a la delimitació del
polígon d’actuació PAU CS 26 SALOU, que limita amb la finca objecte d’aquesta
modificació, i va quedar suspesa.
3. Objecte de la Modificació
La present Modificació del Pla d’Ordenació té per objecte mantenir l’edifici projectat per
Bonet Castellana i permet ampliar l’hotel per adequar-lo a les necessitats actuals.
A tal efecte, es modifica el límit de la qualificació urbanística de l’hotel, i es canvia la clau
11n, de zona de blocs aïllants, per la 13e3, de volumetria específica.
4. Justificació del compliment de la normativa
4.1. Justificació, pel que fa al desenvolupament urbanístic sostenible art. 3 i 9:
L’article 3 de la Llei d’Urbanisme defineix com a desenvolupament urbanístic sostenible:
“1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el
medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de
garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.
2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també
la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la
cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i
la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori
globalment eficient”. (...)

L’article 9, determina directrius per al planejament urbanístic:
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“3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d'interès especial, el sòl d'alt
valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha d'incorporar les prescripcions
adequades perquè les construccions i les instal·lacions s'adaptin a l'ambient on estiguin situades o
bé on s'hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter
històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l'entorn”. (...)

Es preveu la recuperació del conjunt arquitectònic Cala Vinya, amb interès històric
i en greu perill de deteriorament, a través de la reconstrucció i ampliació de l’hotel
en desús.
4.2. Justificació, pel que fa a l’art.97 referent a la concurrència d’interessos públics i
privats:
-

Pel que fa a la necessitat de la iniciativa

L’edifici de l’hotel es troba en desús des del 2003. Es posà a la venda, amb els
inconvenients:
-

-

Edifici disconforme segons Poum vigent1
Progressiva degradació per falta de manteniment de l’edifici2
Espais comuns utilitzats per els apartaments amb els quals l’hotel formava un
conjunt turístic3.
Incompatibilitats d’ús:
Turístic hoteler: Unitats d’allotjament insuficients per al model turístic de Salou
Residència especial: Inviable per requeriments d’adequació a la normativa
Crisi econòmica dels sector amb estancament de la creació de places hoteleres al
municipi des del 20034

Aquests fets provoquen l’abandó de l’edifici durant 15 anys, que ha ocasionat la
degradació de l’hotel i del conjunt arquitectònic.
-

Pel que fa a la oportunitat i conveniència.

L’edifici ha estat adquirit per un nou propietari amb capacitat i voluntat d’inversió en
l’immoble, amés de l’interès en la recuperació del valor històric.
Es proposa una intervenció en línia amb la tendència a la recuperació del parc immobiliari
existent i la valorització del patrimoni històric.
La poca conscienciació social del valor patrimonial d’aquest tipus d’arquitectura, així com
la falta d’estudis de detall que aportin criteris d’intervenció, estan produint una degradació
dels edificis i la pèrdua irreparable dels referents d’un moment significatiu en la història
de l’arquitectura.
La recuperació de l’Hotel Cala Vinya, es considera una oportunitat per rehabilitar i posar
en relleu els valors arquitectònics des d’una intervenció amb propietari únic de tot l’edifici

1 L’edifici es va incloure en la MP 77 del Poum referent a la regulació dels hotels existents a Salou
2
Annex 2. Estat actual de l’edifici i entorn de l’hotel
3
Annex 6. Documents històrics de la delimitació de la parcel.la de l’hotel
4
Segons documentació MP 77 del Poum
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i de la major part de parcel.la que conforma un conjunt representatiu de la obra de Bonet,
amb espais exteriors planificats i ordenats des d’una proposta unitària.
El POUM vigent, incorpora com a zona de protecció de l’edificació, clau 30, els apartaments
Cala Vinya, amb les limitacions dels paràmetres comuns i particulars de l’article 235 i 236.
No obstant, l’hotel no és objecte de protecció.
S’ha realitzat un informe històric5, adjunt en l’annex 4, que acredita el valor patrimonial i
arquitectònic de l’hotel com a part del conjunt. Va quedar exclòs de la protecció, degut a
una reforma que va incorporar un mur cortina en la façana oest, totalment fora de context.
Aquest fet, denota la importància de la intervenció en aquests tipus d’arquitectura a través
de l’anàlisi de conjunt i l’estudi històric.
La proposta plantejada recupera els valors del projecte original, mantenint l’activitat
d’hotel amb petites variacions de programa. Es especialment estricte en l’espai de relació
amb el conjunt, recuperant la volumetria del projecte origina, i situa l’ampliació en la part
oposada de les zones comunitàries i apartaments.
Pel que fa a la propietat del solar, s’ha consolidat una configuració atípica, exposada i
detallada en l’annex 3, que genera conflictes veïnals6 (s’aporta documentació acreditativa
en l’annex 6). Es van construir inicialment els apartaments, segregant estrictament la
projecció dels blocs i deixant en la finca matriu la resta. Aquesta es va agregar a una solar
sobre la qual es va construir l’hotel i que conforma la parcel.la que conté la majoria de la
superfície. Els espais lliures d’edificació del conjunt es van utilitzar de forma comunitària
al principi i després es van intentar segregar, sense obtenir un acord entre les parts.
Per aquest motiu, es delimita una parcel.la independent per a l’hotel, que es segregarà de
la resta del conjunt, en compliment de l’article 354:

“Art. 354.14 Condicions de l’edificació. Requisits tècnics
14. Els establiments hotelers, en totes les seves modalitats, s’hauran de desenvolupar en
parcel·les i edificacions d’ús exclusiu, conseqüentment no es permetrà destinar una
mateixa finca o edifici als usos hoteler i d’habitatge”.
Es proposa la divisió, separant els espais comunitaris entre els apartaments i dividint la
zona històrica de la piscina, plaça principal de relació entre els edificis del conjunt,
aproximadament per la meitat.
4.3 Justificació pel que fa a l’Art.99.1.TRLU
En compliment de l’art. 99.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, s’inclou la justificació i
documentació adjunta sol·licitada:
Art. 99 Modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten un increment
del sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la intensitat, o la transformació dels
usos

5
6

Annex 4. Informe histórico arquitectónico y criterios para la ampliación del hotel
Annex 3. Estudi històric de configuració i usos de parcel.la
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1. Les modificacions d’instruments de planejament general que comportin un increment del sostre
edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos
establerts anteriorment han d’incloure en la documentació les especificacions següents:
a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades,
públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els
títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys. Aquesta especificació es duu a terme mitjançant
la incorporació a la memòria d’una relació d’aquestes persones i de les certificacions pertinents
expedides pel Registre de la Propietat i, si s’escau, pel Registre Mercantil. En el cas de manca
d’identificació del propietari en el Registre de la Propietat s’han de fer constar les dades del
cadastre. També s’ha de fer constar a la memòria si hi ha un adjudicatari de la concessió de la
gestió urbanística, i la seva identitat.
b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de l’execució
immediata del planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha
d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació.
c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes
comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova
ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i financera,
com a separata.

Pel que fa a l’apartat a, les finques afectades i incloses en l’ àmbit d’ actuació de la
modificació, tenen les següents referències cadastrals (s’adjunten fitxes cadastrals i resum
gràfic en l’annex1, apartat 1 i 2):
- 5972803CF4457D0001OT
- 5972842CF4457D0001XT
- 5972844CF4457D0001JT
Pertanyents, totes elles a un únic titular i a una única finca registral amb numero 7445, el
promotor de la proposta de Modificació 104 del P.O.U.M.: CP MARPA SL. Aquest les ha
adquirit amb escriptura pública de data 18 de Setembre de 2018, que adjunta en l’annex
1, apartat 3.
El propietari anterior, era la societat Hotel Cala Viña SL, des de 2003. En compliment de
l’article 99.1a) de la Llei d’Urbanisme, s’inclou la relació de propietaris durant els cinc anys
anteriors a l’ inici del procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals s’han
adquirit els terrenys, en l’annex 1, apartat 3 i 4. També s’inclou un certificat amb la relació
dels socis durant els anys que han posseït l’hotel, en el mateix annex, apartat 5.
En compliment de l’apartat b i c, s’inclou la agenda i avaluació econòmica en l’apartat D
de la present memòria i l’estudi de viabilitat econòmica i financera en l’annex 7.
4.4. Justificació del compliment de la Normativa, Disposició Addicional Segona
La modificació proposa un augment d’aprofitament en un sòl urbà consolidat, mitjançant
una actuació de transformació urbanística de dotació, segons la Disposició Addicional
Segona, apartats 3 i 4, del DL 1/2010, modificada per la Llei 3/2012 de 22 de febrer:
Disposició Addicional Segona. Actuacions de transformació urbanística
3. A l'efecte de l'aplicació del Text refós de la Llei estatal de sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2008, de 20 de juny, són actuacions de transformació urbanística de dotació aquelles actuacions
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aïllades previstes en modificacions del planejament, sobre terrenys que en origen tenen la condició
de sòl urbà consolidat, i que tenen per objecte l'ordenació i l'execució d'una actuació que, sense
comportar una reordenació general d'un àmbit, dóna lloc a la transformació dels usos preexistents
o a l'augment de l'edificabilitat o de la densitat de determinades parcel·les i a la correlativa
exigència de majors reserves per a zones verdes, per espais lliures i per equipaments prevista a
l'article 100.4.
4. En les actuacions de dotació a què fa referència l’apartat 3, els propietaris han de cedir el
percentatge de l’increment de l’aprofitament urbanístic que correspongui d’acord amb l’article 43.1.
El compliment dels deures dels propietaris es fa efectiu mitjançant el sistema i la modalitat
d’actuació que s’estableixin per a l’execució del polígon d’actuació urbanística que a aquest efecte
s’ha de delimitar, el qual es pot referir a una única finca. En el cas que el planejament determini
que, pel fet que hi concorrin les circumstàncies a què fan referència els articles 43.3 i 100.4.c,
respectivament, el compliment del deure de cessió del percentatge corresponent de l’increment de
l’aprofitament urbanístic que comporti l’actuació de dotació i el compliment del deure de cessió de
les reserves de sòl per a zones verdes i equipaments que estableix l’article 100.4 es poden substituir
per llur equivalent dinerari, ha d’incloure el càlcul del valor total de les càrregues imputables a
l’actuació i els propietaris poden complir el deure de pagament substitutori de les cessions, sense
necessitat d’aplicar cap sistema ni modalitat d’actuació, en el moment d’atorgament de la llicència
d’obra nova o de rehabilitació que habiliti una edificabilitat o densitat superior o l’establiment del
nou ús atribuït per l’ordenació i com a condició prèvia a la concessió de la llicència.

L’article 43.1 del Decret Legislatiu 1/2010 a què fa referència la Disposició Addicional
abans transcrita estableix que:
Article 43. Deure de cessió de sòl amb aprofitament en sòl urbà no consolidat
1. Els propietaris de sòl urbà no consolidat han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el
sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic dels sectors subjectes a un pla de millora
urbana o dels polígons d’actuació urbanística que tinguin per objecte alguna de les finalitats a què
fa referència l’article 70.2.a, llevat dels supòsits següents:
b) En el cas que per mitjà d’una modificació del planejament urbanístic general s’estableixi un nou
polígon d’actuació urbanística que tingui per objecte una actuació aïllada de dotació a què fa
referència la disposició addicional segona, el 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic que
comporti l’actuació de dotació respecte a l’aprofitament urbanístic atribuït als terrenys inclosos en
l’actuació, llevat que la modificació del planejament corresponent incrementi el sostre edificable de
l’àmbit de l’actuació, supòsit en el qual el percentatge esmentat és del 15% de l’increment de
l’aprofitament urbanístic.

I l’apartat 3 d’aquest mateix precepte preveu que:
3. La cessió de sòl a què fa referència l’apartat 1 pot ésser substituïda pel seu equivalent en altres
terrenys fora del sector o del polígon si es pretén millorar la política d’habitatge, si l’ordenació
urbanística dóna lloc a una parcel·la única i indivisible o si resulta materialment impossible
individualitzar en una parcel·la urbanística l’aprofitament que s’ha de cedir. En aquests dos darrers
supòsits, la cessió pot ésser substituïda també per l’equivalent del seu valor econòmic. En tots els
casos, l’equivalent s’ha de destinar a conservar, administrar o ampliar el patrimoni públic de sòl.

L’article 100, de modificació de les figures de planejament urbanístic que requereixen un
increment de les reserves per a sistemes urbanístics, estableix en l’apartat 4 :
4. Quan la modificació del planejament té per objecte una actuació aïllada de dotació s'han
d'incrementar les reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments d'acord amb les regles
següents:
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b) Si la modificació comporta únicament un increment de sostre edificable o de la densitat, s'han
d'incrementar les reserves d'acord amb el que estableixen els apartats 1 i 2 respectivament.

L’apartat 1 contempla l’increment de sostre edificable i estableix la cessió:
1. Si la modificació d'una figura del planejament urbanístic comporta un increment de sostre
edificable, en el cas de sòl urbanitzable, s'han d'incrementar proporcionalment, com a mínim, els
espais lliures i les reserves per a equipaments determinats per l'article 65.3 i 4, i, en el cas de sòl
urbà, s'ha de preveure una reserva mínima per a zones verdes i espais lliures públics de 20 m² per
cada 100 m² de sostre residencial i de 5 m² per cada 100 m² de sostre d'altres usos. Per computar
aquests estàndards, s'ha d'aplicar el que estableix l'article 65.5. A més, si cal, s'ha de reservar sòl
per a equipaments públics en la quantitat adequada per fer front als requeriments que deriven de
la modificació.

El mateix apartat 4, transcrit anteriorment, preveu la impossibilitat de cedir l’aprofitament
en l’àmbit, com es el cas de la MP 104:
c) En el cas que les reserves exigides d'acord amb les lletres a i b no es puguin emplaçar en el
mateix àmbit, per raons d'impossibilitat material, es poden substituir per l'equivalent del seu valor
econòmic, que l'ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constituït per adquirir espais
lliures o equipaments de nova creació en el municipi.
a) Cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic.

D’acord amb l’establert a l’apartat 4 de la Disposició Addicional Segona del Decret
Legislatiu 1/2010 i l’article 43.1.b) del mateix text legal, la present Modificació puntual,
amb l’establiment d’una actuació de transformació urbanística de dotació, comportarà el
deure del propietari de la finca objecte de dita modificació, de cedir el 15% de l’increment
de l’aprofitament urbanístic que comporti l’actuació de dotació respecte a l’aprofitament
urbanístic preexistent.
b) Cessió de l’increment de les reserves mínimes de zones verdes i espais lliures.

De conformitat amb l’esmentada regulació legal de les actuacions de transformació
urbanística de dotació, i atenent que, amb la present modificació puntual es preveu
únicament l’increment de sostre edificable, de conformitat amb el que disposa l’article
100.4 b) del Decret Legislatiu 1/2010, caldrà incrementar les reserves mínimes de sòl
públic d’acord amb el que estableix l’apartat 1 del citat article 100.
Per la present modificació, que comporta un increment de sostre edificable hoteler,
correspon preveure 5 m2 per cada 100 m2 de sostre d’ús diferent al residencial, de reserva
mínima per a zones verdes i espais lliures públics.
c) Substitució del compliment del deute de cessió per llur equivalent dinerari

Pel fet que l’ordenació que resulta de l’actuació de transformació urbanística de dotació
de la present Modificació Puntual dona lloc a una parcel.la única i indivisible, i es impossible
materialitzar les majors cessions que es deriven de la operació urbanística, de conformitat
amb el que preveuen els articles 43.3 i 100.4.c del Decret Legislatiu 1/2010, el compliment
del deure de cessió del percentatge corresponent de l’increment de l’aprofitament
urbanístic que comporti l’actuació de dotació i el compliment del deure de cessió de les
reserves de sòl per a zones verdes i equipaments que estableix l’article 100.4 es poden
substituir per llur equivalent dinerari.
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L’import que caldrà satisfer en concepte d’equivalència econòmica per substitució de les
superfícies i sostre de cessió derivades d’aquesta modificació puntual es justifica en
l’apartat D del present document, Agenda i Avaluació econòmica, punt 2.
5. Gestió
De conformitat amb el que preveu l’apartat 4 de la Disposició Addicional Segona del DL
1/2010, i pel fet d’establir una actuació de transformació urbanística de dotació, i donat
que les reserves exigides legalment no poden emplaçar-se en el mateix àmbit, el deure
de pagament substitutori de les cessions generades per dita actuació (que no requereixen
de cap sistema d’actuació per fer-se efectives), es satisfarà en el moment d’atorgament
de la corresponent llicència d’obra nova que habiliti la major edificabilitat atribuïda per la
nova ordenació, en tot cas com a condició prèvia a la concessió de la llicència.
6. Justificació de la proposta
S’adjunta en l’annex 7, un estudi de viabilitat econòmica del qual s’extreu que la necessitat
mínima es de 100 places d’allotjament.
A partir d’aquesta dada, es realitza un estudi de detall de la recuperació i ampliació de
l’edifici de l’hotel en base a l’informe històric, adjunt en l’annex 4, que es concreta en:
- Ampliar per la vessant oest per produir el menor impacte en el conjunt
- Repetir l’esquema modular i funcional de l’edifici original, amb una nova edificació igual
però de menor longitud.
- Ampliació amb volum de menor d’alçada per subordinació a l’edifici actual
- Separació entre els dos cossos equivalent a l’ample de la crugia per independitzar-los
- Sòcol continu en planta soterrani en la vessant a carrer per recolzament de l’edifici
sobre el terreny i els murs de pedra seca tradicionals
Es detalla a continuació, la comparativa entre els paràmetres urbanístics vigents i els
obtinguts per a la nova clau de volumetria específica (7):
Paràmetre urbanístic
Tipologia
Subclau
Sostre màxim

POUM
Edificació aïllada
11n
2.916
1m2s /m2s

MP -104
Volumetria específica
13 e3
4.150 m2
1,298 1m2s /1m2s

Superfície parcel.la
Alçada

2.916
PB + 4 PP
12,40 m
35 %
50 %

3.197
PB + 5PP edifici existent
PB + 2PP ampliació
Segons figura explicativa
50 %

5%

Segons figures
explicatives

Ocupació
Màx. PB

Ús principal

general
Amb serveis
complementaris
Addicional
cossos sortints

Turístic- hoteler
Residència especial

Turístic- hoteler

7

Els paràmetres urbanístics s’han adaptat a les determinacions de l’informe de la CTUCT I queden reflectits en l’articulat
de la Normativa Urbanística.
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Pel que fa a la regularització de la parcel.la, es proposa la segregació de les zones comuns
utilitzades per els apartaments respecte la finca de l’hotel, segons el plànol 07.
4. Estructura de la propietat
La modificació afecta a tres parcel·les cadastrals, que es troben dins una mateixa finca
registral 7445, s’adjunta la documentació en l’annex 1: Documents de parcel·lari, i es
descriuen a continuació:
- La primera, 5972803CF4457D0001OT, pertany a l’espai lliure d’edificació de la totalitat
del complex turístic format per els apartaments i l’hotel, i conté la edificació de l’hotel
- La referència cadastral 5972842CF4457D0001XTcorrespon a un solar sense edificar al
costat est de l’hotel, limitant amb el carrer Pedres Folgueres
- Finalment la finca amb referència cadastral 5972844CF4457D0001JT, amb servitud de
serveis tècnics, on es situa l’ estació transformadora i subministradora del conjunt
residencial.
La propietat ha estat adquirida recentment per la societat Creacions Particulars Marpa SL,
que insta la present modificació MP 104.
5. Organismes públics que haurien d’emetre informe preceptiu
El present document, donat el seu caràcter específic d’aplicació hauria de ser informat per
la Comissió Territorial d’ Urbanisme a Tarragona i els organismes que els Serveis
Administratius de Territori, SAT, determinin.
6. Procedència d’acordar la suspensió potestativa de llicències
Donat que la present modificació no pot produir situacions que dificultin el futur
desenvolupament urbanístic del POUM, es innecessari procedir a la suspensió potestativa
de llicències.
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B- PLÀNOLS

1- Situació
2- Emplaçament
3- POUM vigent
4- POUM modificat
5- Propietats
6- Delimitació topogràfica de l’àmbit
7- Cessions proposta. Parcel·lari aportat i resultant
8- Figures explicatives 1
9- Figures explicatives 2
10- Figures explicatives 3

MP104/2018

32/40

PR

RA

Mas
d'Albert

D

D

D

D
D

D
D

D

PR

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

29

DR

D

D
D

D

D

D

HI

D

D

Granja
Martorell

D
D

D
D

e l s E m p ri u s

BO
D

PR

D

D

24

D

D
HI

D
D

D

D
D

DC

Mas
Cavaller

D
D
D

HI

D

D

D
D

D

BO
RA
D

D

D
D
D

D
D

P la de les Pom eres

D

D

B. de la

D

D
D

D
D

Kàrting
Salou

D

D

D
D
CE

D

RA

D

D

D

D

D

D

D

D

D

nt
de

D

D

la D

D

on zella

D

D

D

D
D

D

a stellots

D

D

D

D
D

de
B

D

D

D

D

D

Fo

D

D

D

D
BO

23

D

D

D
D

D
D
DD

D

D

RA

D
D

PR

Jardí botànic
de Salou

D
PR

PR
I

D
D

PR
I
D
D

RA

BO
D

I

D

B a r e n y s

D

D

D
CE

PR

D

D
D

PR
PR

I

CS

HI

D

CE

D

DR

PR

I

PR

PR

I

D

PR

RA

D

9

D

I

I

PR

D

D

B are n ys
15
D

BO
D
D

RA

CS

D

PR
RA
D
D
D

D

D

Càmping Resort
Sangulí Salou

D

D
D

RA
I

D

D

D

D
D

D

PR

D

D

D
PR

I

D

BO

D

D

DR

D

D

D

D
I
DI

D
D

D

I

D

D

D

D

D
D

D
D

I

D

D
RA
D

D

D

D
D

D

PR

D

D

D

D

D
D

PR
PR

D

D

DI

D

D

I
D

D
D

D

I

D
D

D

D

D

I

D
D

D

D

D

I

D

D

D

D

D
D

DI

D

D

D

BO

D

D

D

I

D

D

D
I
D

D

D
I
D

I
D
PR

P l a t ja d e Po n en

PR

I
PR

Port de
Salou

Cap de
Sant Pere

RA

D

D

I

I D

PR

D

PR

D

D

D

D

D

D

PJ

P l a t ja

PR

DI
PR

PR

PR

D
I
CE

PR

PR

PR

D
PR

PR

PR

I

D

PR

BO

PR
D

PR
PR

DR

CE
D

PR

PR

RA

PR

PR

D
D

D

I
D

BO

D

D
D

D

D

D

I

I
D

D

D
D

D

D

D

BO
D

D

D
I

D

D

D

28

BO
I
D BO

D
I

D

D
RO

D

I

D
D

PJ

I

D
BO

D

D

24

PR
D

BO

BO

CE

D

D

D

I

PR

I

D

RA

BO
BO

RA

D

I
D
D
D

RO

Punta de
Porroig

RO

BO

PR

P l a d e M ase t

PR

PR
D

CE

BO

D
D
RA

I

CE
CE

RA

Pl

RA

at

RA

Taurana

PR

PR

ja

PJ

BO

D

D

D

I
D

BO

el Port
Pirata

I

D

I

BO
I

D

D

D

D

D

BO

D
BO
D
D

D

D

els Replanells
el Codolar

RO

PR

D
D

D
D

D

PR
D

BO

D

Dunamar

D

BO

Punta
Prima

19

BO

D
PR

BO
D

50

BO

D

D
BO

D

I

PJ

t
Fon
Cala

CE

Núria

D

I
D

BO

D

D

D

BO

D

D

D
BO

D

D

D

D

D

D

RA

D

D

D
D

D

D
I

D

D

D

D

el Santíssim
I

D

D

D

D

BO

RO

D
D

D

D

D

I

D

BO

25

a
Cal

D

D

D

I

BO

I
D
D

D

BO

RO

D
D

D

D

BO
ID

CE

BO
D

D
RA

D

D
D

D

DI
BO

BO

BO

RO

Cap de

Far de
Salou
Salou
la Falconera
la Creueta
D

D

D

M
la
Ca

D

D
D

D
D
D

ARQUITECTA: MERITXELL SOLÉ FIGUERAS

D
BO

D

D

D

D

ncs
Cra

DRA

D

BO

D

D

PJ

D

PJ

D

D

D

Pinosmar
D

D

D

D

D

D
D

D

BO

BO
D
BO

D

BO

D

12-75 15 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT
A LA NOVA ORDENACIÓ DE L'ÀMBIT DE L'HOTEL CALA VINYA, SALOU
(TARRAGONA)

D

D
D

D

BO
D

PR

CE

D

els Enlliscalls

01

BO
D

D

D

BO

D

BO
D
D

D

D

BO
D

D

D

D

RO

D
D
D

D

D

I

BO

D

D
D
D

D

D

BO

I

D
D

I

D

BOD

D

D
I
D

D

D
D
D

D

D

BO

D

D

D
D

D

BO

D
D

D
D

D

D
RA

D

D
D

D

D

D
D

D

D

BO
D

D
D

D

D
D

BO

D

BO

D
I

D

BO

I

D

D
BO
D
BO

D

D

I

BO
D

BO
DI
D

D

D

BO
D

I

D
D

PJ

RO

Punta del
Cavall

76

BO
D

BO

RA

DI

D

D

MP-104

BO

D
BOD

BO

D
D

D

D

D

Rocabona

D

D

D

D

D

8

la Pedrera

D

I

RA

24

D

D

D

BO

RO

D

21

D

D

BO

Penya
Tallada

D

D

D

D

D

PR
D

D

D

PR

RA
BO

D
D

D

BO

ZE

D

PR

D
D

PJ

CE

D

D

RA
D

D

D

D
D

I

D

D
BO

D

D

BOI

D
D

D

42

PR

D

D

D

D
D
PR
D

D

I D

I
BO
D
BO
D

D

D
D

D
D

D

BO

PR

RA

D

D
D

I
D

D
PR
D
RA

BOD

I

D

BO
D
D

D

D

D
BO
D

D

D

D
RA

D
BO
CE
D

D

PR

D

D
BOD
D

DI

D
I
RA

D
BO
D
BO

D

D
RA
PR

D

D
D

D

D

D

D

D

D

D

D

RA
PR

D
D
D

D

D

D

D

D
D
RA

D
PR
I
D

D

D

D

I

D

D
I

D

D

D
D
D

D
D

D

RA

D

D
BO

D

D

D

D
D

D
D

D
D

PR
D

RA

D

D
D

D

PR
D

D

I

D
D

BO
D
D

D
D

D
D

PR

D

D

D

D
D

PR
D

PR

I
CE

D

D

D

D

D
PR
D
PR
D
D

D
D

D
BO
D

D
BO

BO

PR

D

D

I

D
D

D
D

BO

I
D

D

D

D

D

D

D

D

D
D
D

D

D

RAI

D

D
D

I

PR
D
D

D

D

D
D
D

BO
D
D

RA

D

D

BO

D

CE

BO
D
I

D

D

BO
D
BO

D

CE

la Sella

BO

D
D

D
D

D

D

ID

D

D

D

D
BO

BO

D

CE

D

D
D

D

BO

D
BO

BO

D

BO

D

D

D

D
D

D

D

I

I BO
RA

D

D

D

CE

I

D

D
D
D

I

BO

D
D

D
RA

D

I

D
BO

D

D

D
BO
PR
D
D

RO

D

D

D

DC

D
D
D

D

PR

D

D

D
D

D

I

D

PR
RA

D

D

PR

BO

D

D

D

D

D

D

D

D

I
I

D

D

D

BO

D

I

PR

2

I

D
RA

D

D

D

PR

D

BO

D

D

D

RA

D

D

D

D

ES

PJ
RA
PR

I

D

a

CE

RA

PR
D
D

I

D

D

PJ

RA
PR

D

D
D

I

rg

PR

PR

ID

BO

D

D

RA

RA

I
D

D

D

D

D

D
PR

Ll
a

D

D
I

PJ

BO

D

D
D

PR

D

D

BO

PR

D

RA

PR

D

PR
BO

D

PR

BO

RA

PR
D

PJ

CE

PR

Salou

BO

BO

PJ

D

PR

BO

PR
RA

RA

D
D

D

PR

BO
ID

D

BO

I

D

I
PR
PR
D

PR
D

I

BO
D

D

D

D
RA

PR
D

PR
D
BO

RA
RA

D

PR
D
PR

PR
D
BO

BO

RA

D

RA

PR
D

D
D

RA
D

D

BO

4

D
I
D

CE

D

D

CE
CE

PR

RA

I
I

D

D

D
D
D

CE
D

D
PR
D PR PR

D

RA

D
D

D
I

D
D

D

PR

PR
D

D

BO

BO

RA
PR

D

PR

I

D
PR
D

D

PR

RA

D

D

RA

D

BO

D
BO

PR

D
D

D

RA

D

I

Platja dels
Capellans

D

D
PR

PR

D

PR
D

I

D

53

I
D

D

BO

I

D

I

PR
BO

D

la Cadeneta

12

BO
CE

D

D
D

D
BO

D

D

D

PR

D
D

D

D
PR
RA

D

D
RA

D

RA

PR
D

PR
D

PR
D

RA
CE

D

D
BO
D

BO

RA

D

PR

D

PR
D
PR

D

CS

PR

CS

CS

D
I PR

BO

PR

PR

RA

BO
I

RA
I

2

D

RA

D

I

RA

D

D

PR
D

D

D

PR

PR
CE

D
RA

PR
RA
PR

I

D

PR

RA

BO
RA
D

D

D
D

D
RA
D

RA

D

A

CE

D

D

BO

D
D

BO
I

BO

PR

RA

CS

D
D

PR

D

D
D

D

RA

D

D

HI

D

D
CS
RA

PR
D

D

BO

I

D

I
D

D

D

D
BO

D

D

I
D

D

PJPJ

D

D

PR

BOPR

BO

D

D

D

D

D

BO

T

BO

I

D

D
BO

CS

CE

D

D

D
D

D

D
D

I BO
BO D
RAD

BO

D

RA

BO

D
I

RO

I

RA

D

BO

BO

D

ES

RA

D
D

PR

RA

BO

D I

D I

D

PR

D
I
RA

D

RA

D

E

PR

D
I

D

D

PR

BO

D

D

D
D

D

DI

RA

PR

D

D

D
PR

BO

I

D
I

D
D

D

PR

PR

CE

D

D

RA

D

D
ES

D

RA

RA

RA
D
D

D

D

BO
PR

N

PR

D

D

PR

CE

I
D

D

BO
D

D

D

D

D

D

D
I

D

ES

D

D
D

D

BO

D
D

I

D

BO

BO

Lumine Golf Club
(Camp Hills)

D

D

D

D

PR

D

Aquópolis

DC

CE

BO

D
D
D

D

D

PR

BO

DC

PR
RA

E

BO

BO

D

D

D

D

ES

D

DC

I

BO

ES

D
RA

D

I

DC

D
D
D

D

BO

D
D
D

RA

D

BO

D

I

BO

RA

I

BO

D

D
I

I
D

D

D

PR
DC

I
D

D

D
D

D
D

D

D

D
D

DI D
BOBO

D

D

D

D
D

D

els Pilons

D

D

D

PR

D
PR

D

D

D

2

D

D
D

I

I

DC

D
D

PR

RA

D

D

D

D

D

PR

PR
D

D

RA

PR

D

I

48

D

I

D

I

D

D

D

D
D

D
D
D

RA

D

D
I

D

D
D

D

PR

D

BO

BO

D

I
D

D

RA

PR

D

ID

CE

BO

D

D

D

D

D

D

D

D

A

CE
RA

D

D

MD
ES

Càmping
La Unión

D

D

I

D

D

PR
D

RA

BO

D

D

C

D
I

D

D

CE

PR
D
I
D
D

D

D

D

D

D

D

D

D

I

DI

D
D

PR

D
D

D

les Botigues
de Mar

BO

D
D

D

D

D

D

D

D

BO
D
I
D

D
D

D

D

D

RA

RA BO

D
D

BO

CE

D

D

BO

D
D

D
I

D
I

A

CE

BO
CE

D

D

CE
BO

D

BO

D

D
D
I

DI

L

D

D

CE

I

RA

DI

I
D

RA

D

Mar i Camp
D

BO
D

D
D
D

D
D

D

D

RA

D
BO

BO
D
D
D
BO

PR

PR

3

BO

D

I
D

D

D

D

I

PR

D

RA

D

D

Mirador
de Salou

D

PR

D
D

I

D

PR
RA
PR

D

BO
D

D
CE
D

D

I

PR
D
PR

D

I

D

D

D

I

BO

D

D
PR

D

D

D

D

D
ID

D
D

D
DI

BO
D

D
D

CE

D

D

D
I

D

I

D

D

D

D

D
BO
RA

I

D

CE

D
D

D
D

D

PR
RA

DR
I

D

PR

PR

PR

DI

ES

BO

D

D
D

D

DI

D

50

D

D

BO
PR

D

D

CE

D
D
D

D

D

PR
D

D

D
I

PR

PR

PR

D

D
D
D

D

DR
D

CE

D

D

BO

PR

BO
D

D

D

D

D

D

I

PR

PR
PR
PR

D

I
I

D
I

D

D

BO

RA

la Plan issa

PR

D

D

D

D

PR
RA

I

DI

D

PR

D

D

D

D

Font
L le
v aLluminosa
n t

PR

D

PR

PR
PR

D

D

D

D

D

D

PR

D

D

D
D

D

D

PR

PR

PR

PR

de

PR

PR
D

D
D

PR
RA

D

D

D

RA

D

D

I
D

I

RA

CE

D

CE

D

D
I
BO

D

D

RA
BO

CE

D
D

D

I

D
D

D

I

D

PR

PR

PR

D

D

RA

D

I

D

D

D

CE

D

D
D

D

CE

I

D

D

CE

D
I

BO

D

D

I

D

D

I
RA
D
D

PR

PR

BO

PR D

D

D

D

PR
PR

D
PR

D

PR

D

D
PR

PR

PR
PR

DI

D

RA

D

PR

PR

D
PR

PR

D

D

D

BO

I

D

D

D
PR

D

D
D

I

D
D

D

D

D

D

D
PR
BO

D

D
I
D
D

D

D

D

D

D

I

RA
D

D
D

CE

D

D
D

CE

D

BO
D

D

Covamar

D

D

D

D

I
D

D
D

RA

D
D

D

D
D

D

D

D
I
D

D

D

PR D

D

PR
PR

PR
PR

ES

I

D

RA

D

PR
RA

PR

D

D
I

D

D

D

D
D

D

D

D

RA

D

I

PR

PR

D

RA

D

D
D

D

PR

DI

I
RA

Sant Ramon
Nonat

D

D

D

4

CE

RA

D

D

D

D

D
D

PR

DI IPR
PR
D

I

D

RA

D

D

RA

I
D

D

D

D

D
D

I
D

D
PR

I

D
D

PR

PR
I
RA

BO

D

D

PR
D
RA

D

D

D

D
D

D

D

RA

CE
D

I

D
D

D

D

D

D
D

D

D

PR

D

RA

D

I
D

PR

RA

D

67 Torre del
Telègraf

D

D

PR

BO D

BO

RA

D

I

BO

RA

RA

D
I

I

D

PR

PR

CE
D
D

D

D

I
D

D

PR
RA

D

D

RA

I

D

PR

PR

DI

D

D

D
D

D

D

D

I

PR
D

D

BO D

RA

D

RA

D

PR

D

D

PR

PR

D

I

D

I

I

D

D

D

D

PR
D

D
PR

D

D

D
D

D
D

D

D

D

D

D

PR

CE

BO
D

D

D
I

PR

D

I

CE
D

D

Lumine Golf Club
(Camp Ruins)
PR

D

D

D
RA

D

I

RA
D

D

DI

PJ

2
D

PR

I

D
BO

D

CE
I

D

CE
D

D

PR

re

D

PR
D

BO

D

I
D

D

RA
PR
D

I

D
RA

D
D

DI

RA

PR

BO

D

D

PR

I

I

D

RA

I

D

I
D

D

PR

D

I
BO

D
PR

CE

D

PR
PR

D

I
D

D
D

D

D
D

D

D
D

PR

D

D
D

D

PR

I

D

D

D

I

D
D
D
I

I

I
D

D
I

DI

I

I

D

D
D

D

D

D

D

D

D

D

D

ID

D

D

D

D

D

D

D
I

D

D

t

D

D

I

ID
D
I D

I
D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

BO

I

D

I

D

D

I

D

D

RA

D

D

47
TV-31

D

D
D
D

I
D

D

I
D

D

D

D

D

D
D
I

I D

PR

I

D
RA

RA
I PR

D

D

D

D

DI

I

Santa Maria
del Mar

BO
DI

D

D
D

PR
D

D

D
I

D

I

DI
D

BO

D

D

D

D

RA

D

D
DI

PR

PR

2

D

CE

RA

DR

D
I

RA

D

D

BO

BO

PR

PR

CE

D

D

CE

CE

CE

CS

26 Corral de
Ferreret
23

D

D

D

D
PR

PR RA

PR
D

I

D

D

D

CE

D

D

D

RA

D

D

D
D
I D

DI

D

D

D

D

D
D

D

D

D

D

D

2

D

D

I

D

D

D

D

I
D

D
D

BO

PR
RA

CS

I

D

PR

PR

D

PR
D

RA
CE

RA

D

RA

PR

PR
D

CE

CE

PR
D

RA

CE

RA

PR

PR
D

CE

D

D

D

D

D
BO
D

I

D

I

D

D

D

DR

D

D

D
D

D
D

PR

D

D

D
PR

RA

D

D

D
D

D

D

I

D

D

D

D
D

D

D

D

D

I

D

D

BO
CS

D

D

D

RA
I

D

I

D

D

I

CE
CE
I
CS CE

PR

CE
D

D

D
PR

RA

D

BO

CE

I
D

CE

BO

D
RA

RA
I

PR
D

I
D

PR
PR

CE

PR
D

CE

PR
RA

Club Tennis
Salou

CE

CE

D

D

D

PR

D

RA

RA

D
D
D

CE

RA

CE

D
D

D

PR
CE

D D

CE

CED

CE

RA

Xalets
de Salou

D

D
D
I

D
D
DI

D

D

D

D

D

I

D
D

I
D

PR

D

D
D
D

D

PR

PR

D

D

ID

D

PR

PR

D

D

PR

BO

D

I

CE

DI

D

PR

D
RA

PR

D

D

D

PR

PR
I

D
D
D

CE

D
I
D

D
I

PR

I

PR
RA

CE

D

D

D

I

BO

D
I

D

D

D

BO

DI

D

D

I

D D
D

PR
D
PR

D

D

BO

B

PR
BO
PR
D

CE

D
D

D

D
D

RA

D

D

D

D

D
I
D
D

D

CE

D

D

PR
RA

PR
D

RA

CE

CE

D

CE

CE

RA

D

D
D

D
D

D

D

D

D

I
D

1
C-3

PR
D
D

PR

D

D
D

D

D
D
D

D
D
I

D

RA
DR
DR

I

D

D

PR

D

BO

D

D

PR

D

D

I
D

D

D
I

D
PR

CE

D

D

I

D

I

PR

CE

D

D

BO

D

D
D

D

D

D

D
D
CE

D

D

D
D

D
PR
D

PR

D

D

D
D

D

D

D

D
CE
CE

D

D

D

D

D

D

D

I
I

I

PR

D

D

D

I

D

RA
D

D

D

D

I
D

D

D

D

D

Torre
Vella

D

D

D

D

D

BO

D

D
D

I

I

PR

D

D

D

I

I
D

D

D

RA

PR
I

D
RA
RA

PR

PR

PR

D

D

D
D

D

D

D

I

RA

D

D

D

D

PR
D

PR

I
PRRA

a
eC
çd
icen
V
t
n
Càmping
FC Sa
La Siesta
D

I

D

D

D
D

D

D

D
D

D

D
D

PR

D

D
D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D
CE
PR

D

rs
lde
D

D

D

D

D

D

D
D
D

D

D
D

D

D

D

D

D

I

I
RA

D

I

D

D
D

D

D

D

I
D

D

D

D
D
I

D

CE

I

D

D

D

D

D

RA

D
D
D

I

I

D
D

D

D

D
D

D

PR

I D

I
D

I

D

D

D

D
D
I
D

D

D

D

D
D

D

D

D
PR

D

D
D

D

D
D
D
D
I

D

D
D

D

D

PR
PR

PR
PR

RA

PR
PR

D
D

PR

D

D
D
PR

PR

D

PR
I

D
D

a
tos
or
-T

BO

PR

D D
PR

PR

PR

RA

PR

CE

la Pineda
la Pineda

D
D

D

D

D
D

PR

PR

PR

D

PR
D

D

BO

PR
PR
D
RA

D

D
PR

PR

D

D
IRA

D

I
PR

PR
PR
D

PR

D

CE

D

PR

D

PR

PR

D

CE

PR

RA

D

PR
DI

D

PR

I

D

PR

CE

DI

DI

Port
Aventura

RA

D

D
D

I

D

I

D

4

PR

I

PR

D

I

D

D
RA
I

D
D

D

DI
PR

RA
RA
CEI

D

D

I

RA

PR

D

PR

PR

D

PR

PR

D

D

PR
PR
PR

D

RA
PR
D

PR

D

D

D

PR

D
PR
D

PR

PR

D

PR

PR
I

D

D

PR

AB

CE

I

D

I

D

DI

CE
D

CE

PR

DI

D

AB
I

PR

PR

I

D

PR

D

D

D

D

D
D
PR

RA

D

PR

PR

DI

PR
D
D

D

RA

Mas de
l'Esquerret

PR

D
PR

PR

PR

PR

PR

D

RA
PR

AB

RA
D

PR

D

RA

CE

Xalets
de Salou

BO

BO

RA

PR

PR

D

D

PR

I

PR

D

PR
BO

D

D

PR

I
PR PR

D
PR

D
PR

D

D

D

I

D

D

PR

D

D

D

RA

I

PR

D
D

PR

D

PR

PR

PR

D

PR

D

RA

D

RA
I

D

PR

PR
D

D

D

I
D

PR
PR

BO

D

CE

PR
PR

D

D
D

D

D

D

DC
RA

PR

PR

PR
PR

I

D

D
D

DI
PR

D

D

PR

CE

D
D

DR

PR

D
RA

I

B. d
e Bare ys
n

6
D

D

D

D

D
D

PR

D
D

D

D
PR

PR

D

D
D RA

D
RA

D
D

I

D

I

PR

D
D

D
I

D

D

D

D

RA
PRCE
DC
PR

D

PR

I

D

RA

D

CE

PR
D

RA

D

PR

PR

D
D
PR

PR

6

D

D

D

D

PR

RA

D
PR
D

D

PR

D

PR

RA
BO

PR

PR

PR

CE

D

D

D

D

PR
D

CE

CE

CE

BO

D

D

D

PR
D

PR
I

D

RA

PR
I

D
D

D

I

Lumine Golf Club
(Camp Lakes)

D
BO

D

D

D

PR

PR

I
PR

D
I
PR

I

D

D

D

D

D
BO

RA

D
RA

PR

D
PR

PR

PR

PR

D
D

PR

PR

D

PR

I

D

PR

PR

I

PR

CE

D
RA

D

RA

PR

28

D

D

D

I

D

D

PR

I

D

PR
I

D

D

CE

PR

D

PR

D

PR

CE

D BO
BO

RA
D

PR

PR

D

PR

PR

D

D
D

PR
BO

PR

D

D

PR

D
D

D

CS
BO
D

PR

RA

la T a n c a

D
D
BO

BO
RA

PR

RA

PR

DI

D

D

BO
D

PR

RA

BO
D

D

I

CE
I

BO

D

BOD
D

CS

D
BO
RA
BO

PR

D
D

BO D

D
D

D

BO
D

D

D
D

D

CE

D

D

PR

PR

4

BO

CS
D

D
BO
BO

BO

D

D

PR
D

D
BO

BO

D

PR
PR

PR

PR

PR

D
PR

BO

CS
BO

PR

PR

BO

BO

D

BO

D
D

D

PR

I

D

D

PR

PR
I

D

D
D

D
BO

D

D

D

4

Port
Aventura

D

D

D

RA

PR

PR

PR

PR

PR

D
D

CE

CE

C-31B

T-325

D

D

D

D
PR

PR

D

BO

RA
BO

D

D

RA

D

D PR
D

D

BO

RA

D

BO

D

D

PR D
D

D

D

CE

D

D
PR

BO

D

D

D

D

CE
I

Salou

15

D
D

DI

D
D

RA
PR
I

D

D

D

D

PR

D

D
D

D
BO

PR

D

PR
CE

I

D
I

BO
BO

RA

PR

PR BOD

D

BO

D

PR

PR
D PR

D

D

D
PR

CE

D

D

D

D

D

D

PR

D

BO
PR
D

PR

D

PR

D

BO

BO

D

D
BO

PR

BO
RA

D
D

PR

D

D

BO

D

PR

D

D

D
RA
RA

PR

D

D

D
D

PR

D

PR
I

PR

D

RA

PR

I

D
D

D
D

D
PR

D

PR
D

D
D

D

PR

BO

D

D

BO

D

RA

PR

D

I

D

D

PR
I
I

PR

PR

PR

I

RA

BO

D

BO

D

D

BO

D

D

BO

PR

D
D
D

D

BO
D
D
D

D

PR

D

PR

D

PR

BO

D
D

D

BO

BO
RA

D

D

RA

D

Càmping La Pineda
de Salou

BO

BO

PR

PR
D

D

BO

BO

D

D

D

D

PR
CS

CE
PR

BO
D

D

D

D
D

PR

PR

D

D

BO
D

PR
CS

PR

PR

PR
RA

D

PR

PR

PR

PR

I

D

D

PR

RA
D

PR

PR

D

PR

D

D
D

CS
RA

CS
PR

D

D

BO
D

BO

D

D

D

D

D
D

D

PR
D

RA

PR

BO

D
D

PR

PR

PR

D

D

CS

BO

PR

BO

D

6

D
D

D

D

PR

D

D

RA

D
D

D

I

I

BO

D

BO

D

D

PR

I
D
RA

D

D

D

D

D
D

BO

D

D
D

PR
PR

D

D

RA
D

PR

D

I

D

I

D
PR

D BO

PR

D

PR
D
D

D

I

BO

D
D

D

D

CE

D

D

D

D
D
D

CE

D

D

D

D

I

I
D

D
I

PR

PR

PR

D

D
RA

D

D

D

I

PR

D

D

D

D

CS

RA

DR
I
D

I
D
D

D

D

PR

D
D

D

I

D

D

D
D

D

D

D

D

D
D

D

D
D

PR

I

BO

RA

RA

D

D
D
D

I

PR

I

CE

D

D

I

14

D

CE

D

D

D

D

DI

D

D
DI

PR

PR

Mas dels
Garrabens

CE

CE
D

D
D
D
D

PR

D

D
D

D

D

BO

D
D

PR

PR

D

D

D

D
D

D

PR
D

PR

I

CE

D

D

D

D
I

D

D
D
D

PR

D

PR

RA

D

PR

I

PR

D

31B
C-

I

RA

D

I
D

PR
PR

PR
BO

la Pin e d a

RA
D

PR

D

D

BO

D

I

D

D

D

D

l' A b ella

DI

D

RA
D

D

PR
D

D

RA

PR

RA

PR

D

D

RA
PR

CE

PR

D

PR

D

D

D

CE

PR

D

D

D

D
I

PR
PR

D

D

RA
D

D
D

D
I

RA

BO

D

PR

D I
D

D

D

D

D
D
D
ID

D

I
CE

D

D

D
D
D

PR

D

BO

CE

DC

PR

Salou

D
D

D

BO

PR

I
PR

D

D

D

D

D

I

D

I

PR
I

PR

D

D

D

PR

D

D

D

D
D

D

D

Torre dels
Carboners

D

D
D

D

D

DI

PR
D

D

D
PR

I

D

D
DI

PR

D

D

D
D

DI
D
PR

PR

PR

PR

D

D

DI
PR

46
TV-31

5
32
T-

D
HI

PR
BO

D

BO

D

PR

I
D
D

D

D

D

D
D

I

AB

D

D

PR

D

DC

DC

D
PR
I

D
BO
PR

50

BO

CE

D

PR
D

CE

les Pletes

D

I

D

PR

D
PR

D

PR

D

el Terrer

PR

PR

D

D

D

D

CE

D

D

14

D

D

D

16

PR

D

I

PR

D

D

D

D

I

D

Mas de
Sant Ponç

12

PR

RA

CE
D

PR

D

D

D

D

D

RA

D

D

D

D

are
n ys

D

D

BO

D

D

D

B.

D

D
D

D

D

PR

RA

D

CE

D

D
D

D

FC
San
t Vi
cen
ç

D

D

D

D

D

Mas de
Pantaleoni

D

RA

D

DI
D

D

PR

D

D

12

PR
D

D

D
D

BO

PR

D
D

D
DI

D

I

PR

DI

DI

Mare de Déu
de la Pineda

D

D
DI

DI

DI
DI

PR

DI

D

DI
D

RA

D

PR

DI

RA
DI

RA

PR

D

PR

DI
DI

DI

D

RA

DI

17

BO

D

D

DI
D
D

DI

D

DI

D

DR

DI
D

D

D
RA

D

D
D

Corrals del
Guardiola

D

D

D

D

DI

RA

RA

D

D
D

DI

D

PR

D
D
D

D

D

DI

PR

D

D
D
D

D

D

D

D

Tor
tos
a

RA

D

D

PR

D

PR
D
D

D

D

D

D

D

LA
I A

D
BO
D

D

DI
DI

D

PR

D
RA

D

D
D

A

D
D

DC
D
D

D

D

D

D

D
D

D

T

les Franqueses

Mas de la
Senyora Tuies

D

PR

RA

D

C31
B

D

RA

D
D

A

D
D

PR
RA

D

D

l a

D

D

42

34

RA

D
D

DI
RA

ori
sca

D

T

RA

D

48
31
V-

34

D

D

Torre d'en
Dolça

PR

D
D

P

D

D

TV314
6

D

S qu
ia M
a jo r

D

D

D

lo M as d'en Gras

D
D

D

L

Fontana

T-319

D

de
Cal
der
s-

36

D

D

RO

1/20.000

GENER 2020

MP-104

02

12-75 15 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT
A LA NOVA ORDENACIÓ DE L'ÀMBIT DE L'HOTEL CALA VINYA, SALOU
(TARRAGONA)
ARQUITECTA: MERITXELL SOLÉ FIGUERAS

EMPLAÇAMENT

1/20.000

GENER 2020

36

8
a

13c 3
8
b

7V
b
11n
(5)

7V
b

EDIFICACIÓ AÏLLADA - blocs aïllats

C

7V
b

SISTEMA DE COMUNICACIÓ VIARI

30a PROTECCIÓ DE L'EDIFICACIÓ
CS-01

30a
CS-01

11n
(5)

8
b

C

SISTEMA D'ESPAI LLIURE PÚBLIC

8
b
7V
b

31

8
b

8
b

MP-104

15

03

12-75 15 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT
A LA NOVA ORDENACIÓ DE L'ÀMBIT DE L'HOTEL CALA VINYA, SALOU
(TARRAGONA)

11n
(5)

C

15

ARQUITECTA: MERITXELL SOLÉ FIGUERAS

P.O.U.M. VIGENT

1/1.000

GENER 2020

8
b

7V
b

7V
b

7V
b

SISTEMA DE COMUNICACIÓ VIARI

30a PROTECCIÓ DE L'EDIFICACIÓ
CS-01

8
b

13e3

30a
CS-01

SISTEMA D'ESPAI LLIURE PÚBLIC

13e3 EDIFICACIÓ VOLUMETRÍA ESPECÍFICA

8
b
7V
b

31

8
b

8
b
MP-104

04

12-75 15 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT
A LA NOVA ORDENACIÓ DE L'ÀMBIT DE L'HOTEL CALA VINYA, SALOU
(TARRAGONA)
ARQUITECTA: MERITXELL SOLÉ FIGUERAS

15

P.O.U.M. MODIFICAT

1/1.000

GENER 2020

5702
5700
5698

5701

5699

5697
FINCA 7445

5705
5703

5706

5704

5710
5708

5711

5709

5707

MP-104

05

12-75 15 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT
A LA NOVA ORDENACIÓ DE L'ÀMBIT DE L'HOTEL CALA VINYA, SALOU
(TARRAGONA)
ARQUITECTA: MERITXELL SOLÉ FIGUERAS

PROPIETATS

1/1.000

GENER 2020

QUADRE DE SUPERFÍCIE DE LES PARCEL·LES
SUPERFÍCIES
PARCEL·LA

CADASTRE
Us - Tipus

5972844CF4457D0001JT

7.288,00

7.295,00

7.445

7.288,00

5.697 a 5.702

1.606,16

5972842CF4457D0001XT

5972802CF4457D0001MT

Apart 2

793,00 5.703 a 5.706

1.079,22

Apart 3

959,00 5.707 a 5.711

1.338,93

5972842CF4457D0001XT

5972844CF4457D0001JT

SUP. SOLAR

Esportiu
(aux)

E.T. ( aux
Industrial)
Apart 1

5972803CF4457D0001OT

SUP. SOLAR

7.445

Hot.
Subtotal

5972802CF4457D0001MT

FINCA
REGISTRAL

7.295,00

Hotel
5972803CF4457D0001OT

SUP.
PARCEL·LA

REAL (TOPOGRAFIC
2018)

REGISTRE

28,00
1.173,00

Ap.
subtotal

2.925,00

Terreny

717,00

TOTAL

5.697 a 5.711

10.965,00

4.024,31

11.312,31

11.064,96

5972802CF4457D0001MT

ÀMBIT MP-104

5972802CF4457D0001MT

CADASTRE

PROPOSTA MP - 104

CLAU 7
SUP (m2)

DESCRIPCIÓ

3.197,21

HOTEL

PARCEL·LA 1

E.T.
Ampliació Hotel
APARTAMENTS

TOTAL

PARCEL·LA 2

PARCEL·LA 1

7.817,70

PARCEL·LA 2

50,05

CESSIÓ VIAL

11.064,96

CESSIÓ CLAU 7

50,05m²

PARCEL·LA 1. HOTEL

3.197,21m²

PARCEL·LA 2. APARTAMENTS

7.817,70m²

MP-104
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FIGURES EXPLICATIVES
CONSOLIDAT EXISTENT MP-104

NIVELL 1
-2,60/-2,85 PLAÇA
INTERIOR

1

(*) Nivell de paviment 1 es pot situar entre -2,60/-2,85

AMPLIACIÓ MP-104

NIVELL 7

NIVELL 7

NIVELL 6

NIVELL 6

NIVELL 5

NIVELL 5

NIVELL 4

NIVELL 4

NIVELL 3

NIVELL 3

NIVELL 4
NIVELL 3

C. PEDRES
FOGUERES
(segons figura explicativa 4)

NIVELL 2 0,00 (EXISTENT 32.07) NIVELL 2
-2,60/-2,85

PLAÇA
INTERIOR
-2,60/-2,85

NIVELL 2

NIVELL 1

-2,60/-2,85
NIVELL 1

NIVELL 1

SECCIÓ 1

0,00(EXISTENT 32.07)

C. PEDRES
FOGUERES

SECCIÓ 2

SECCIÓ 3

NIVELL 7
NIVELL 6
NIVELL 5

NIVELL 1

SECCIÓ 2

NIVELL 3
NIVELL 2

SECCIÓ 1

CTRA DE
LA COSTA
+34.95

NIVELL 4

0,00 (EXISTENT 32.07)
-2,60/-2,85

SECCIÓ 3

FIGURES EXPLICATIVES

2

NUCLI
COMUNICACIÓ

COS SORTINT

NUCLI
COMUNICACIÓ

EDIFICI EXISTENT

Quant a ocupació les caixes d'escala, ascensors, galeries i
similars compten al 100% com a superfície ocupada. Quan
a sostre màxim autoritzable aquests elements compten al
100%.

EDIFICI EXISTENT

NUCLI
COMUNICACIÓ

Els cossos sortints de les terrasses no computen com a
sostre ni com a ocupació.
(*) L'ampliació seguirà la trama del mòdul de l'edifici
existent (segons informe de l'estudi històric).
A* (8m) B* (3m)

TERRENY ACTUAL

PLATAFORMA

AMPLIACIÓ SEGONS
CRITERIS ESTUDI HISTÒRIC (*)

MP-104
RECULADA MÍNIMA 4m A PARTIR NIVELL 2

COS SORTINT
RECULADA MÍNIMA 4m A PARTIR NIVELL 2
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FIGURES EXPLICATIVES 1

1/500

GENER 2020

PLANTA EDIFICACIÓ

3

FIGURES EXPLICATIVES

Quan a ocupació el nivell 1 pot arribar als límits de parcel·la.
El sostre màxim es computa d'acord amb les figures
explicatives 3.

SUP.EDIFICADA (m²)

NIVELL 1

NIVELLS 3

NIVELL 2

NIVELL 5

NIVELLS 4

NIVELL 6

NIVELL 7

NIVELL 1

1.154

NIVELL 2

833

NIVELL 3

792

NIVELL 4

792

NIVELL 5

462

NIVELL 6

462

NIVELL 7

462

TOTAL SUPERFICIE

4.957

COMPUT SOBRE RASANT
NO COMPUTA

1.55 m²s/1m²s

4

FIGURA EXPLICATIVA COMPUT NIVELL 1

LÍMIT PARCEL·LA

COTA NIVELL 1 (PLAÇA INTERIOR EXISTENT)

C.R. = - 2,60
(NIVELL 1)

SECCIO C E. 1/750

(NIVELL 2)
C.R. = +0,43

C.R. = - 2,60
(NIVELL 1)

(NIVELL 1)
C.R. = - 2,60

C.R. = - 2,85

C.R. = 0,0 (NIVELL 2)

C

B

C.R. = - 3,83
C.R. = 0,0 (NIVELL 2)
C.R. = - 3,70

LÍMIT PARCEL·LA

A
POSSIBILITAT OCUPACIÓ
EN NIVELL 1

SECCIO B E. 1/750

COTA MÀXIM -1M SOTA NIVELL 2

MP-104
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C.R. = + 0,10

ARQUITECTA: MERITXELL SOLÉ FIGUERAS
LÍMIT PARCEL·LA

FIGURES EXPLICATIVES 2

C.R. = -1,00

PLANTA NIVELL 1 E. 1/500
C.R. = -1,57

(*) Nivell de paviment 1 es pot situar entre -2,60/-2,85

SECCIO A E. 1/750
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C- NORMES URBANÍSTIQUES

1. Normativa POUM vigent
Cap III REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ AÏLLADA.PARÀMETRES ESPECÍFICS
I. Disposicions particulars. Zona de blocs aïllats, clau 11
Art.175 Subzona 11 n

Aquesta zona correspon a les zones de caràcter turístic que ja es troben consolidades:
Condicions de parcel·la:
1.
2.

La superfície mínima de la parcel·la serà de 2.000 m2.
El front mínim de parcel·la s’estableix en 25 m.

Condicions de l’edificació:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L’edificabilitat neta per parcel·la és de 1 m2t/m2s.
L’ocupació màxima total sobre parcel·la és del 35%.
A més, es podrà realitzar una ocupació addicional del 5% destinada únicament a la
projecció dels cossos sortints oberts, és a dir, de les terrasses.
El nombre màxim de plantes permès dins l’alçada reguladora és de 5, corresponent a
PB+4PP.
La separació mínima de la façana de l’edificació respecte els llindars és de 5 m.
Les separacions entre edificis d’una mateixa parcel·la serà com a mínim 10 m.
La previsió de places de garatge serà com a mínim una unitat per cada cinc places
d’allotjament.

Condicions dels espais no ocupats per l’edificació:
10. Seran d’aplicació les normes sobre regulació dels espais enjardinats.
11. S’haurà de deixar un mínim del 30% de la parcel·la no pavimentada. En quest àmbit
no podrà realitzar-se cap mena de tancament ni ocupació volumètrica.
Condicions d’ús:
S’admeten els usos següents amb les condicions que s’indiquen:
11 n/C
13. Ús principal
Turístic-hoteler
Residència especial

MP104/2018

Localització
Edifici exclusiu
Edifici exclusiu
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14. Usos complementaris:
Comerç
Oficines
Bar
Restauració
Recreatiu
Esportiu
Activitats musicals
Aparcament

Totes les plantes
Totes les plantes
Totes les plantes
Totes les plantes
Totes les plantes
Totes les plantes
Totes les plantes
Planta baixa i soterrani

CAP. IV. REGULACIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ (Clau 30)
Art.234 Subzona 30a. Protecció de l’edificació

Són aquells elements amb unes característiques arquitectòniques o valors singulars, els
quals per tal d’assegurar-ne la permanència únicament s’hi admetran les actuacions
relacionades en aquest capítol.
1. Es permetran les obres de consolidació, conservació, millora i adequadament de l’edifici
per tal que es mantinguin en les adequades condicions d’ornat i salubritat.
2. Aquesta qualificació compren les següents edificacions:
Apartaments Cala Vinya, Ctra de la Costa núm.24
Art. 235 Paràmetres comuns:

a. S’haurà de respectar el volum i la composició volumètrica original, per la qual
cosa no es podran realitzar ampliacions. Únicament es permetrà la realització
d’alteracions en la distribució de l’immoble, és a dir, la reutilització de l’edifici.
b. No s’admetrà la utilització de materials, acabats, colors i qualsevol altre
intervenció que alteri l’estil arquitectònic i decoratiu de l’immoble.
c. Únicament s’hi admetrà la instal·lació de rètols i de tendals de braços i lona
arreplegable quan no malmetin els valors objecte de protecció.
d. Quan l’estructura portant de l’edifici estigui malmesa i sigui imprescindible la
introducció de nous elements estructurals, caldrà avaluar diferents propostes
havent-se d’adoptar la solució que millor s’integri amb l’estil i estètica en què
va concebre’s l’edifici.
Art.237 Paràmetres particulars d’aplicació als edificis situats al cap Salou

En aquesta zona s’hi troben un seguit d’edificis realitzats per l’arquitecte Antonio Bonet
Castellana (deixeble de Josep Lluís Sert) que per la seva qualitat arquitectònica cal
conservar, són:
1. Apartaments Cala Vinya, ctra de la Costa núm.24
Conjunt d’apartaments d’estiueig realitzats en dos etapes entre els anys 1961 i 1962. A la
primera etapa es van fer dues series d’edificis petits desencaixats que contenen dos
apartaments aparellats a cada nivell. Cadascun d’aquests edificis s’uneix entre sí per mitjà

MP104/2018
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d’un sistema de passarel·les i d’escales que recorren les tres alçades del conjunt. El ritme
del conjunt s’aconsegueix desplaçant subtilment cadascun dels edificis i alternant la
composició dels balcons en les façanes, les principals amb una composició horitzontal
marcada i les darreres amb una textura rugosa.
En la segona etapa es va construir l’hotel, el qual no es objecte de protecció.
Condicions d’ús: habitatge.

2. Proposta normativa POUM modificat
Cap III REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ AÏLLADA.PARÀMETRES ESPECÍFICS
I. Disposicions particulars. Zona d’edificació segons volumetria específica, clau 13
Art.230 (sisè) Subzona 13e3

Correspon a l’ordenació de l’hotel Cala Vinya, a preservar pels seus valors arquitectònics
històrics, contemplant la rehabilitació de l’edifici existent i la seva ampliació en una
volumetria específica d’ acord amb els criteris de l’anàlisi històric.
Condicions de parcel·la:
1.

La parcel·la és grafia en el plànol d’ ordenació, amb una superfície de 3.197 m2.

Condicions de l’edificació:
2.

La tipologia correspon en dos blocs aïllats connectats amb nuclis comuns de
comunicació vertical, corresponents a l’ hotel existent i a la seva ampliació.
3. El sostre màxim edificable és el corresponent al coeficient d’edificabilitat 1,55 m2
sostre/m2 sòl (fig. 1)
4. L’ alçada màxima permesa és l’ existent en l’ edifici actual, corresponent a PB+5, i
PB+2 en l’ampliació.
5. Les separacions respecte els altres edificis i a límits es la que es grafia en les figures
explicatives.
6. L’ocupació màxima de l’edificació sobre la parcel·la és definida en el plànol
d’ordenació, corresponent a l’ existent i l’ ampliació amb els nuclis de relació entre
ells, segons les figures explicatives (plànols 8, 9 i 10)
7. L’ocupació màxima per cadascuna de les plantes serà la que es grafia en els plànols
figures explicatives (fig. 3)
8. La llargada i envolvent màxim del bloc d’ampliació és grafia en el plànol d’ ordenació
segons proposta orientativa.
9. Entre els dos edificis, existent i ampliació, es permet la unió a nivell sobre rasant; en
planta baixa i soterrani mitjançant espais comercials, serveis comuns, vestíbuls o
passos, i en les plantes superiors per a nuclis d’ accés verticals. Aquests espais
comptabilitzaran a efectes d’ocupació i sostre màxim edificable.
D’unir ambdós edificis mitjançant vestíbul, es permetrà que a nivell de planta coberta
els nuclis d’accessos centrals se situïn en façana.
10. Les separacions entre ambdós edificis seran igual al mòdul estructural del pòrtic de l’
hotel existent, uns 8 m.

MP104/2018
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11. La separació de l’ edifici d’ ampliació respecte a vials es grafia en el plànol d’ordenació;
corresponent a 4 m. en la Carretera de la Costa, 4 m. al carrer de les Pedres Fogueres.
A la resta de llindes, no es consideren límits de separació per formar part del conjunt
urbanístic. Els cossos sortints es podran situar dins els límits de parcel·la.
12. Quan a ocupació el nivell 1 pot arribar fins als límits de parcel·la segons les
determinacions de l’estudi històric i les figures explicatives (fig. 3 i 4)
13. En el nivell 1 es permetrà la ubicació dels usos complementaris dels serveis hotelers.
14. En l’ edifici de l’ hotel construït es permetrà la transformació de la planta soterrani
per a destinar-la als usos abans mencionats, sempre i quan no es mermi el nombre
de places d’aparcament atorgats conforme a la llicència d’obres o als mínims fixats al
punt 21.17. del POUM. En cap cas, l’alliberament d’aquests espais suposarà
l’increment del nombre de places hoteleres que caldrà̀ mantenir.
15. El vestíbul d’accés de l’establiment hoteler no podrà situar-se en planta soterrani.
16. Els plànols de les figures explicatives son normatius i vinculants en quant a la definició
de la volumetria, els paràmetres urbanístics i les condicions de l’edificació respecte
l’entorn immediat.
Condicions dels espais no ocupats per l’edificació:
17. Els criteris compositius i constructius dels espais exteriors en la zona de l’hotel existent
adoptaran les conclusions del informe històric arquitectònic: Sent similars als existents
i projectats per A. Bonet i J. Puig Torné. L’aplicació de les normes de l’art. 329 i ss.,
amb un mínim del 30% de la parcel·la no pavimentada, s’aplicarà al conjunt
residencial, i d’acord amb els criteris de l’estudi històric.
18. Es permet l’aparcament en superfície i el còmput de les places d’aquest en quan al
compliment del nombre mínim establert per la regulació dels establiments hotelers.
Condicions d’ús:
19.
20.

Ús principal:
Turístic-Hoteler en edifici exclusiu.
Usos complementaris:
Cultural
Totes les plantes
Restauració
Totes les plantes
Bar
Totes les plantes
Activitats musicals
Totes les plantes
Esportiu
Totes les plantes
Comercial
Totes les plantes
Recreatiu
Totes les plantes
Oficines
Totes les plantes
Magatzem
Planta baixa i soterrani
Aparcament
Planta baixa i soterrani

Condicions de protecció de patrimoni:
21.

Els projectes d’edificació cal que incorporin el control arqueològic dels moviments
de terres que afectin el subsol, atès la seva proximitat al jaciment arqueològic
conegut com Vil·la del Bosc del Qüec, de Salou.

MP104/2018
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22.

Cal mantenir la composició modular, la forma, proporció, acabats i expressió
material de l’edifici.
Es tindran en compte, en la mesura que es puguin restaurar o reproduir, els
següents elements i acabats propis de l’arquitectura de Bonet Castellana:
Tendals enrotllables (verticals) de tela amb franges verticals blau mari/blanc
Fusteria exterior:
Acer pintat negre brillant
Fusta de pi amb vernís natural
Fusta de pi amb pintura blanca
Portes de fusta de pi encadellada en vertical
Persianes de llibret de fusta de pi (guies corredisses)
Farratges de llautó
Manetes d’alumini anoditzat
Fusteria interior:
Fusta de pi amb pintura blanca
Fusta de pi amb vernís natural
Armaris de fusta okume amb pintura
Farratges de llautó
Manetes d’alumini anoditzat
Façana:
Ceràmica de la Bisbal
Arrebossat a la tirolesa
Serralleria:
Baranes d’acer pintat negre brillant
Tanques de perfils d’acer laminat pintat en negre brillant
Paviments:
Gres salat
Rajola Vendrell 10 x 20 cm color “cuir”
Formigó rentat
Urbanització
Murs de pedra
Jardineres de pedra
Murs d’obra i arrebossat a la Tirolesa”

Obligacions contretes de les cessions
23.

El titular de la finca està subjecte a les obligacions legalment establertes de cessió
a l’Ajuntament del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic respecte el
preexistent i de 5 m 2 per cada 100 m2 d’increment de sostre edificable. Atesa la
impossibilitat material de ser assumides dites obligacions dins de l’àmbit d’actuació,
l’obligació serà satisfer a l’Ajuntament la seva equivalència econòmica per
substitució, d’acord amb el que preveu la legislació urbanística vigent i d’aplicació.
El titular de la finca cedirà també la superfície de 50 m2 qualificada com a vial per
al Poum dins de l’àmbit d’actuació, corresponent a la vorera de la carretera de la
costa.

CAP. IV. REGULACIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ (Clau 30)
La clau urbanística dels apartaments manté el redactat segons els planejament vigent,
amb la única modificació de la delimitació, representada gràficament en el plànol 04,
POUM modificat.
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D- AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA
1 Avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació Art. 99.1.c

D’acord amb l’article 99.1.c, es detalla l’avaluació econòmica de la rendibilitat de
l’operació:
Tot i que la proposta de modificació no té incidència en cap determinació continguda en
l’agenda de les actuacions a determinar, l’ art. 99 1.c del Decret Legislatiu 1/2010,
determina que les modificacions de planejament que comportin increment de sostre
edificable i/o transformació d’ usos, han d’ adjuntar com a separata, un document d’
avaluació econòmica i financera de la rendibilitat de l’ operació objecte de la modificació
en relació a la rendibilitat econòmica del planejament vigent.
Article 99. Modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten increment
del sostre edificable, de la densitat de l’ ús residencial o de la intensitat, o la transformació dels
usos.
1. Les modificacions d’ instruments de planejament general que comportin un increment del sostre
edificable, de la densitat de l’ ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels
usos establerts anteriorment han d’ incloure en la documentació les especificacions següents:
c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’ operació, en la qual s’ha de justificar, en termes
comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ ordenació vigent i el que resulta de la nova
ordenació. Aquesta avaluació s’ ha d’ incloure en el document de l’ avaluació econòmica i financera,
com a separata”.
1.1. Rendibilitat urbanística amb els paràmetres vigents

El solar objecte de l’ àmbit d’ actuació de la present Modificació Puntual està classificat
com a sol urbà consolidat i ostenta la qualificació urbanística d’ edificació aïllada, clau 11.
Zona de blocs aïllats (subzona 11n) permetent tant l’ ús turístic-hoteler, com el de
residència especial.
La viabilitat econòmica està subjecte a un mínim de 100 unitats d’allotjament per el model
turístic implantat al municipi i per el retorn de la inversió, tal i com es justifica en l’annex
5, de l’Estudi de viabilitat econòmica i financera.
1.2. Rendibilitat urbanística amb les paràmetres modificats.

La rendibilitat econòmica de l’activitat hotelera res té a veure amb l’activitat immobiliària.
Aquesta és una inversió i retorn immediata, mentre que la hotelera és inversió a llarg
termini.
Els estudis econòmics del sector hoteler pel que fa a analitzar una nova inversió, segons
informació del sector, es fan en base una operació prefixada dels totals d’inversió, on
intervenen: el valor del sòl, la construcció, l’ equipament entès com la posta en explotació
del complex, les despeses generals, així com la previsió de finançament en funció de
l’aplicació de recursos propis i en el seu cas el percentatge que s’ aporta, la previsió
d’ocupació i el rendiment que es pot obtenir per habitació.
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2. Valoració econòmica en substitució de la superfície d’aprofitament urbanístic de
cessió previstes en la present modificació, i resum de cessions.8

El present document de planejament, configura una actuació de transformació urbanística
de dotació regulada en l’ordenament urbanístic vigent i d’ aplicació. D’ acord amb la
legislació urbanística d’aplicació, per tal de garantir la justa equidistribució de beneficis i
càrregues en l’àmbit d’actuació d’aquesta actuació de transformació urbanística, cal cedir
un 15% de l’increment de l’aprofitament resultant i un 5 m2 d’increment de zones verdes
i espais lliures públics cada 100 m2 de sostre hoteler.
Donat que l’ordenació urbanística que resulta de dita actuació de transformació urbanística
de dotació que conté la present Modificació Puntual dóna lloc a una parcel·la única i
indivisible, sent impossible materialitzar la cessió de l’increment d’aprofitament urbanístic
que es deriva de la operació urbanística, de conformitat amb el que preveuen els articles
43.3 i 100.4.c del Decret Legislatiu 1/2010, el compliment del deure de cessió del
percentatge corresponent de l’increment del aprofitament urbanístic i el compliment del
deure de cessió de les reserves de sòl per a zones verdes i espais lliures públics que
comporti l’actuació de dotació es substituirà per llur equivalent dinerari.
L’estudi de viabilitat econòmic adjunt en l’annex 7 estableix, en l’apartat 5, un increment
d’aprofitament urbanístic de 734.186,39 € d’acord amb la proposta de la MP-104. Pel que
fa a la valoració del 15% de l’increment d’aprofitament, obtenint un aprofitament de
734.186,39€, la cessió es quantifica en: 110.127,95 €.
Valor cessió = 15% x 734.186,39 € = 110.127,95 €.

Pel que fa a la cessió corresponent a les zones verdes i espais lliures públics es preveu,
segons càlcul adjunt, una cessió de sòl de 101.96 m2, corresponents a 5 m2 per cada 100
m2 d’increment de sostre edificable (2.039,35 m2). Donat que sobre aquest sòl es pot
edificar 1,55 m2sostre/ m2sòl, i que es disposa del valor de repercussió de sostre, segons
estudi de viabilitat econòmica i financera de la proposta de modificació, s’obté:
Valor cessió = 158,04 (1,55 m2 s/m2s x 101,96 m) x 360,01= 56.895,98 €

A més, Creacions Particulars Marpa SL també té previst cedir 50,05 m2 de vial (vorera),
qualificat com a clau 7, per tal d’unificar l’amplada de la vorera davant dels apartaments
en la carretera de la Costa.
El resum de cessions urbanístiques és, en conseqüència, el que segueix:
Cessió de sol clau 7
Valor equivalent cessions en zones verdes i espais lliures públics
Valor 15% del increment d’aprofitament

8

50,05 m2
56.895,98 €
110.127,95 €

Valors recalculats segons el còmput de superfícies derivat de les prescripcions de l’Acord de la CTUCT.
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3. Agenda

Es preveu l’agenda en compliment de l’article 99, apartat 1 b), que estableix:
b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de l’execució
immediata del planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha
d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació. b) La previsió, en el document de l’agenda o del
programa d’actuació del pla, de l’execució immediata del planejament i l’establiment del termini
concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació.

En base a aquest, per assolir les previsions de desenvolupament de la present Modificació
Puntual del POUM de Salou, quan a la transformació urbanística de dotació que configura,
es preveu la execució immediata.
Alhora, havent aprovant definitivament la MP-104, el promotor es compromet a iniciar el
tràmit per obtenir la llicència d’obres per consolidar i ampliar l’ hotel i després, reiniciar
l’activitat turística-hotelera d’acord amb les condicions establertes en la llicencia, i en un
termini no superior a 3 anys.

Torredembarra, 10 de Febrer de 2020
Meritxell Solé Figueras
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INTRODUCCIÓ

El documents annexes, complementen la informació de la proposta de modificació
puntual a través dels anàlisis relatius a la necessitat de la iniciativa, oportunitat i
conveniència que la motiven, així com la recopilació de la informació acreditativa
requerida.
La tramitació de la modificació puntual es fonamentada en:
1) El P.O.U.M. de Salou de l’any 2003 valorà la intervenció del conjunt turístic Cala Vinya,
protegint els edificis d’ apartaments pel seu valor històric–arquitectònic; representatiu
de l’ aplicació de principis del moviment modern dels anys 60 en un context local.
Mitjançant un estudi històric arquitectònic del conjunt, inclòs en l’annex 4, es valoren
les característiques de l’hotel i l’espai comú i s’estima necessària la seva protecció
global com a conjunt d’implantació urbanística.
2) Les successives intervencions, des dels anys 60, en la finca matriu de la urbanització
Verge de Núria, tant en el conjunt turístic com en les finques veïnes, han generat
discrepàncies pendents de resoldre (l’annex 6 inclou informe de configuració històrica
de de la propietat i proves de les demandes entre veïnat) en quan a delimitacions,
llindes, usos i titularitats. Aquest fet, ha repercutit en el manteniment dels espais
comunitaris.
La proposta valora, ordena i regularitza els solars i edificacions en l’ àmbit atenent als
interessos públics (protecció, cessions, urbanització, etc.) i privats (zona comuna i
activitat hotelera) concurrents.
3) La consolidació de la volumetria existent de l’edifici de l’hotel (annex 2 analitza l’estat
de l’edificació), i l’ampliació en base a l’estudi de viabilitat econòmica de hotel com a
unitat d’explotació independent (Annex 7)
La present modificació té per objecte conciliar la preservació de valors històricarquitectònics d’espais i edificacions en l’àmbit amb la consolidació i viabilitat de
projecte, constructiva i econòmica de l’ activitat turística-hotelera prevista en el
planejament.

A continuació, es detalla el procediment per al qual s’ha decidit realitzar els estudis i
anàlisis esmentats i la relació de les problemàtiques, oportunitats i solucions que han
motivat la MP 104, referent a la nova ordenació de l’àmbit de l’hotel Cala Vinya:
IDENTIFICACIÓ DE LA PROBLEMÀTICA I CAUSES:
1) Edifici en desús durant 15 anys, amb progressiu deteriorament:
L’hotel va cessar l’activitat el 2003, per adequar-lo a l’ús de residència geriàtrica. No
es va poder materialitzar el projecte per incompatibilitats tècniques, de compliment
de normativa i necessitats funcionals.
Davant la renúncia de la propietat a fer les adaptacions per reprendre l’activitat, es
va posar a la venda l’edificació, alhora que s’abandonava sense realitzar manteniment
de cap tipus. L’elevat cost de restauració, incrementat cada any que restava tancat
per degradació de l’estructura i actes de vandalisme, feia cada cop més inviable la
recuperació.
2) Inconvenients per la inversió en l’immoble:
-

Inviabilitat de les alternatives d’ús de l’edificació:
a) Hoteler:
Places d’allotjament insuficients per al model turístic del municipi en una unitat
d’explotació
Crisi econòmica del sector hoteler
b) Residència especial: Es va redactar un projecte de residència geriàtrica per
l’execució del qual es va cessar l’activitat. Les incompatibilitats tècniques i la
impossibilitat del compliment de la normativa van fer inviable l’actuació.
c) Habitatges:
Ús no contemplat per la clau urbanística de la parcel.la del hotel (11n) i, per
tant, sotmès a modificació del planejament

-

Aprovació Poum 2003: Edificació del hotel amb volum disconforme
L’entrada en vigor del Pla d’Ordenació Urbana de Salou, el Desembre del 2003, va
deixar l’edifici en situació de volum disconforme1 . La substitució de l’edificació
comportava la pèrdua de edificabilitat equivalent a dues plantes de l’edifici
existent, uns 800 m2, aproximadament un 20%.
La Llei d’urbanisme, en el seu article 108, d’edificis i usos fora d’ordenació o amb
volum disconforme, estableix:
“Article 108. Edificis i usos fora d'ordenació o amb volum disconforme
4. En les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d'edificació
disconforme amb els paràmetres imperatius d'un nou planejament urbanístic, però que
no quedin fora d'ordenació, s'hi han d'autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació i
els canvis d'ús, sempre d'acord amb les condicions bàsiques del nou planejament”.

1

Analitzat en l’annex 3. Estudi històric de configuració i usos de la parcel·la.

Les intervencions en aquest tipus d’edificació són molt restrictives, i l’estat de
deteriorament de l’edificació, feia poc viable la recuperació
3) Crisis del sector:
A partir de l’any en que es va cessar l’activitat en l’edifici de l’hotel, es va produir
una crisi del sector hoteler. El gràfic adjunt mostra l’estancament des de l’any 20032,
en la creació de places hoteleres en el municipi de Salou:

Font: PROPOSTA MP POUM 77

4 ) Configuració del parcel·lari incoherent amb l’ús i planejament:
-

Les parcel·les registrals no corresponen amb les cadastrals
Antic ús comunitari dels espais lliures d’edificació, propietat exclusiva de l’hotel
Conflictes veïnals per els límits i usos del conjunt de l’àmbit del complex turístic

Tots aquests condicionants, van produir una depreciació funcional de la inversió en un
immoble en condicions d’abandonament, amb limitacions d’ús i amb necessitat de
consolidació de l’edificació existent.
OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ:
1) Recuperació de la intervenció urbanística com a conjunt amb interès històric,
incorporant l’hotel que quedà exclòs de la protecció de l’edificació del conjunt Cala
Viña.

2

Extret de la MP 77. Modificació puntual del POUM referent a la regulació dels establiments hotelers existents. Salou
(Tramitació suspesa).

El conjunt d’apartaments i l’espai de relació intersticial entre aquests, està qualificat
com a subzona 30a, de protecció de l’edificació, amb la descripció detallada a
continuació:
Article 237 Paràmetres particulars d’aplicació als edificis situats al Cap de Salou.
“ 1. Apartaments Cala Vinya, ctra. De la Costa núm. 24
Conjunt d’ apartaments d’ estiueig realitzats en dos etapes entre els anys 1961 i 1962. A la
primera etapa es van fer dues sèries d’ edificis petits desencaixats que contenen dos
apartaments aparellats a cada nivell. Cadascun d’ aquests edificis s’ uneix entre sí per mitjà d’
un sistema de passarel·les i d’ escales que recorren les tres alçades del conjunt. El ritme del
conjunt s’ aconsegueix desplaçant subtilment cadascun dels edificis i alternant la composició
dels balcons en les façanes, les principals amb una composició horitzontal marcada i les
darreres amb una textura rugosa.
En la segona etapa es va construir l’ hotel, el qual no és objecte de protecció.”

Es pot comprovar la exclusió de la protecció de l’hotel, que no s’ha tingut en compte
com a part integrant del conjunt amb valor arquitectònic.
La protecció no vinculada a una explotació econòmica és molt sovint inviable per la
difícil recuperació del capital invertit. Aquesta MP POUM, preveu la consolidació d’un
espai urbanístic existent i d’interès històric en greu perill de deteriorament i no
protegit, a través de la implantació d’una activitat turística, que fou la que motivà el
projecte original.
L’obra d’Antoni Bonet es caracteritza per un llenguatge modular i rígid, que ordena i
estructura les diferents escales del projecte, generant les grans traces d’assentament
en el territori. A partir d’aquí, els elements i materials són tradicionals, austers, sense
gran pretensions i amb solucions usuals en la època. Aquest fet, la fa fàcilment
alterable des d’un punt de vista estètic, perquè es perceben acabats quotidians i de
poc valor, que les intervencions amb poca sensibilitat acostumen a substituir. La
netedat visual i compositiva de l’arquitectura moderna es molt susceptible a les
modificacions introduïdes. Malgrat tot, l’estructura subjacent que determina la
disposició de les peces, té una claredat conceptual que atorga als espais l’escala
humana, els adapta a l’ús i es concreten com el veritable valor de projecte. Amb una
intervenció sensible a aquesta filosofia, adequant les solucions constructives i de
projecte, es possible recuperar l’esperit del projecte original.
2) Actuació de restitució del valors originals amb una intervenció global d’un edifici
complert i els espais exteriors
El conjunt del Cala Viña es una obra representativa del Moviment Modern, de
l’arquitecte Antoni Bonet Castellana. La major part dels edificis que pertanyen a
aquest període històric, són blocs d’habitatges que es troben actualment afectats per
el Decret 67/2015, del 5 de maig, per al foment del deure de conservació,
manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant la inspecció tècnica
i el llibre de l’edifici. Aquest fet els obliga, a prendre unes mesures per l’adaptació a
les noves normatives que en fa inevitable la rehabilitació i intervenció en elements
constructius.

La poca conscienciació social del valor patrimonial d’aquest tipus d’arquitectura, així
com la manca d’estudis de detall que aportin criteris d’intervenció, estan produint una
degradació dels edificis i la pèrdua irreparable dels referents d’un moment significatiu
en la història de l’arquitectura.
La propietat individual de cadascun dels apartaments, encara que estan destinats
majoritàriament a l’ús turístic, en dificulta les intervencions globals i fa inevitable la
degradació del conjunt a través de modificacions de l’edifici original de cadascun dels
particulars: canvis de tancaments, revestiments afegits, modificacions d’elements
d’acabat com baranes o cobertes... etc; com es pot observar també en el conjunt
d’apartaments Cala Viña.
Aquest fet fa de la proposta de recuperació de l’Hotel Cala Vinya, una oportunitat
única per rehabilitar i posar en relleu els valors arquitectònics des d’una intervenció
amb propietari únic de tot l’edifici i de la major part de parcel.la que conforma un
conjunt urbanístic representatiu de la obra de Bonet, amb espais exteriors planificats
i ordenats des d’una proposta unitària i raonada.
L’estudi històric avala el valor patrimonial i arquitectònic de l’hotel, que fou exclòs del
catàleg per el seu estat de degradació, així com de la zona de relació comunitària i
dels espais públics que formen part del conjunt. El fet que la intervenció en l’edifici
de l’hotel dels anys 70, amb la incorporació del mur cortina a la façana oest, totalment
fora de context, n’ocasionés la exclusió de la protecció de l’edificació perquè es van
considerar perduts els valors originals, dóna una visió de la importància dels criteris
de intervenció en aquest tipus d’edifici i la necessitat de proposar una consolidació
des del coneixement i l’anàlisi.
3) Motivació i consciència del valor patrimonial per part de la societat que ha adquirit la
propietat
La promotora de l’hotel, tot i venir de la explotació de l’activitat d’apart Hotel, es
conscient de la importància de mantenir els valors i els plantejaments de projecte de
l’edifici original i es proposa mantenir-los, per la qual cosa, ha encarregat un estudi
històric artístic de l’edificació3 i planteja una proposta respectuosa amb aquest criteri,
que manté l’activitat d’hotel amb petites variacions de programa per adequar-lo a les
necessitats funcionals actuals d’aquest tipus d’establiment. Es dóna la circumstància
que el promotor actual del hotel, es descendent directe d’un dels promotors dels
apartaments Reus, projectats també per Antoni Bonet Castellana; cosa que reafirma
la vinculació personal i l’interès en el projecte de recuperació.
4) Actuació en línia amb la tendència actual al desenvolupament sostenible, recuperació
del parc immobiliari existent, i preservació del patrimoni cultural, posant en valor els
bens amb interès històric artístic.
5) Regularització del parcel·lari, la propietat i ús dels espais lliures del conjunt turístic:
Es proposa la divisió de la finca matriu per redistribució de l’espai lliure d’edificació i
la configuració d’una finca única i independent per a l’edifici de l’hotel, en compliment
de l’article 354.21 de la MP 87 del Poum:
3

Annex 4. Informe histórico arquitectónico y criterios para la ampliación del hotel.

“Art. 354.14 Condicions de l’edificació. Requisits tècnics

14. Els establiments hotelers, en totes les seves modalitats, s’hauran de desenvolupar en
parcel·les i edificacions d’ús exclusiu, conseqüentment no es permetrà destinar una mateixa
finca o edifici als usos hoteler i d’habitatge”.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA:
1) Estudi de la viabilitat de la inversió econòmica i possibilitat d’ampliació i
desenvolupament de l’activitat turística en l’edifici de l’hotel com a unitat d’explotació:
Inconvenients:
-

Repercussió en el cost econòmic de la recuperació del valor patrimonial
La protecció de l’edifici i consolidació de l’activitat econòmica hotelera, té un cost
addicional per l’encàrrec de l’estudi històric i les determinacions d’aquest que
implicaran solucions limitades i econòmicament més costoses que una
rehabilitació habitual.

Necessitats:
-

Ampliació a les 100 unitats d’allotjament
Segons l’informe de viabilitat econòmica i financera inclòs en l’annex 7, aquesta
està vinculada a un mínim de 100 places d’allotjament.
Aquest fet es degut al model de implantació turística al municipi de Salou, basada
en el turisme de masses, sobretot en la perifèria de la ciutat, tal com deixa
constància l’anàlisi de l’estudi de la implantació turística de la proposta de MP 77.
Modificació puntual referent a la regulació dels establiments hotelers existents.

-

Consolidació del volum disconforme de l’edifici existent
La necessitat de consolidar els volums disconformes de les edificacions hoteleres
en el municipi de Salou després de l’aprovació de POUM 2003, ha estat estudiada
en diverses propostes de modificació de planejament, promogudes per
l’administració local.
La MP 40, de Modificació puntual dels articles 354 i 40 del Poum en relació a la
regulació dels establiments hotelers a Salou, estableix:

Art 40. Edificacions disconformes
1. Quan els edificis i les instal·lacions preexistents resultin disconformes amb
aspectes o prescripcions del planejament s’autoritzaran obres de consolidació,
de rehabilitació i d’ampliació de sostre edificat, i a més, els canvis d’ús que
estiguin d’acord amb les condicions bàsiques del nou planejament
3. Exclusivament en ús hoteler, quan els edificis i les instal·lacions preexistents
resultin disconformes amb aspectes o prescripcions del planejament
s’autoritzaran obres de consolidació, de rehabilitació de qualsevol mena
incloent modificacions o canvis estructurals que no afectin a tot el conjunt, i

que no augmentin l’aprofitament urbanístic del que disposava, sempre d’acord
amb les condicions bàsiques del nou planejament, i de la legislació aplicable.
La MP 77. Modificació Puntual del P.O.U.M. referent a la regulació dels
establiments hotelers existents a Salou”, MP-77, no aprovada definitivament,
argumentà la “necessitat i voluntat actuals de permetre consolidar els
aprofitaments dels edificis hotelers avui existents”, incloent l’hotel Cala Vinya en
la relació d’ activitats i establiments a considerar.
2) Estudi de la possibilitat i adaptació de l’ampliació de l’edifici existent:
-

Valoració de l’ampliació de sostre edificable en base a l’anàlisi històric de
l’edificabilitat del conjunt turístic

-

Estudi de l’adaptació de la proposta d’ampliació a l’entorn conservant i potenciant
el valor arquitectònic:
S’ha realitzat l’anàlisi històric del conjunt turístic, tant en les característiques de
les edificacions (tipologies, sistema constructiu, estructural i / o compositiu, etc.),
com de l’ espai comú resultant, amb la finalitat d’ obtenir i valorar criteris d’
ampliació de l’ús hoteler a l’ est de l’àmbit.
La documentació gràfica de l’annex 5, mostra l’aplicació dels principis i l’adaptació
de la volumetria proposada per a l’ampliació, al llenguatge arquitectònic de la
proposta original.

A mode d’esquema, es detalla el contingut dels annexes, que respon als diferents estudis
realitzats i recopilació de informació històrica referent a:
1) Estudi del valor històric arquitectònic del Conjunt Cala Vinya (Annex 4)
2) Anàlisis de l’estat de degradació de l’edifici de l’hotel:
-

Fotografies de l’estat actual, informe sobre l’estabilitat i notificacions de imposició
de ordres d’execució per part dels serveis tècnics de l’ajuntament per mal estat
de conservació (Annex 2)

3) Configuració física de l’àmbit del conjunt turístic Cala Viña:
-

Documentació acreditativa de les finques i el parcel·lari actual, així com certificats
que acrediten la propietat de les mateixes (Annex 1)

-

Informe d’evolució de les construccions i reparcel·lacions sobre en l’àmbit del
conjunt turístic i demandes entre veïns i propietaris (Annex 6)

4) Estudi de la viabilitat econòmica de la inversió i possibilitat d’ampliació de l’hotel:
-

Viabilitat econòmica i financera (Annex 7)

-

Recopilació de la documentació gràfica de l’evolució de les finques i anàlisi
històric de l’edificabilitat de la zona per justificar la possible ampliació (Annex 3)

-

Proposta orientativa d’ampliació de l’edificació en compliment de les directrius i
anàlisis dels valors existents en el projecte original de Bonet Castellana i Puig
Torné (Annex 4 i 5)

ANNEX 1. DOCUMENTS PARCEL.LARI
1. FITXES CADASTRE
2. FITXA RESUM DE LES FINQUES CADASTRALS
3. ESCRIPTURA COMPRA VENTA PARCEL.LA
4. CERTIFICAT REGISTRE HISTÒRIC 5 ANYS ANTERIORS
5. CERTIFICAT SOCIS DE CALA VINYA SA

ANNEX 2. ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI I ENTORN DE L’HOTEL
1. FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ACTUAL DE L’HOTEL I EL CONJUNT DE L’ÀMBIT.
2. ESTUDIO E INFORME SOBRE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL
HOTEL CALA VIÑA.
3. IMPOSICIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ PER ESTAT DE CONSERACIÓ.
3.1. EXP. NÚM. 6645/2012: NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ/ACORD. DECRET D’INICI.
3.2. EXP. NÚM. 2262/2015: NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ/ACORD. DECRET D’INICI.
3.3. EXP. NÚM. 6454/2016: NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ/ACORD. IMPOSICIÓ
ORDRE D’EXECUCIÓ.
3.4. EXP. NÚM. 8271/2017: NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ/ACORD. DECRET D’INICI.

1. FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ACTUAL DE L’HOTEL I EL CONJUNT DE L’ÀMBIT.

Ortofoto 2018 de l’Institut cartogràfic i geològic de Catalunya

Imatges generals del conjunt des dels apartaments i des de l’hotel

Imatges de l’espai de la plaça central

Estat actual de la façana est de l’hotel

Estat actual de la façana oest i façana sud-oest

Estat actual de la façana nord al pàrquing

Passadissos de circulació i accés als apartaments

Aparcament actual a l’exterior de l’hotel

2. ESTUDIO E INFORME SOBRE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL
HOTEL CALA VIÑA.

PROYECTO:
SITUACION:
PROMOTOR:

DIAGNOSIS ESTRUCTURAL DE EDIFICIO
Carrer de la Costa 26 / 43840 – Salou - Tarragona
CALA VIÑA S.L.

ESTUDIO E INFORME SOBRE ESTABILIDAD Y
SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL
HOTEL CALA VIÑA - SALOU (TARRAGONA)
CARLOS GRAGERA GARRIGA - Arquitecto Técnico Colegiado Nº 640 (Coaatieba)
ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD EXT-E-002
Registro Junta de Extremadura 06/02/2014 s/Decreto 19/2013 de 05/03 (DOE Nº 47.08/03/2013)
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1. ANTECEDENTES
A petición de CALA VIÑA S.L., CARLOS GRAGERA GARRIGA
Entidad de Control de Calidad EXT-E-002, redacta el presente informe,
referido al análisis estructural del Hotel Cala Viña, situado en Salou
(Tarragona), calle Pedres Fogueres s/n.
Se pretende determinar si la estructura cumple con los parámetros de
seguridad y estabilidad que permitan la viabilidad de una posible
rehabilitación del inmueble, ya que actualmente presenta claros
síntomas de deterioro en elementos resistentes tales como pilares,
vigas y forjados.
2. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE
Se nos ha aportado los planos de distribución de las diferentes plantas
del edificio, los cuales han sido de utilidad para situar las catas
practicadas con anterioridad y las diversas patologías existentes, y
además, para identificar algunos de los elementos que componen la
estructura principal.
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Para la realización del trabajo encomendado, se ha llevado a cabo la
siguiente metodología:
 Inspección global visual del edificio para supervisión de
patologías existentes con reportaje fotográfico, toma de datos y
croquis de obra.
 Supervisión de 64 calos ejecutados en forjados y pilares.
 Identificación del acero empleado en nervios, vigas y pilares,
comprobando la pérdida de sección útil en barras afectadas por
corrosión.
 Estimación de la resistencia del hormigón empleado en obra y su
homogeneidad a través de ultrasonidos.
 Evaluación cualitativa y cuantitativa del comportamiento
estructural con análisis detallado sobre dos pórticos tipo y paños
de forjados en habitaciones (Anejo D.6 del CTE y recálculo).
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 Redacción de Informe Final con recopilación de datos,
interpretación de ensayos, conclusiones y propuestas de
intervención.
4. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Según los datos catastrales disponibles, se trata de una construcción
de 1974, con una superficie construida total de 3.934,00 m2.
La edificación se distribuye en una planta semisótano, donde se
localizan estancias técnicas como la sala de calderas, una planta baja
con recepción, oficinas, cocina y salón comedor, entre otros locales, y
cinco plantas de habitaciones con aseo incluido.
La estructura principal está definida en planta baja y semisótano con
pórticos de hormigón armado conformados por pilares y vigas de
cuelgue arriostrados por forjados de nervios unidireccionales de canto
total 18 cm.
Los nervios tienen un ancho de 5 cm de hormigón y la armadura
empleada corresponde a la tipología de acero liso, a excepción del
salón comedor, el cual presenta algunos pilares con acero corrugado.
En cuanto al hormigón vertido en obra, se estima una resistencia de
150 kg/cm2, obtenida a través de los ensayos realizados con
ultrasonidos.
Los forjados en zona de salón comedor también son unidireccionales,
aunque ejecutados con perfiles metálicos del tipo IPN.
En plantas de habitaciones, se localizan pilares de hormigón en los
vanos extremos de las fachadas Norte y Sur, y pilares metálicos de 2
UPN cerrados en la fachada Este, que dan rigidez al vuelo de los
forjados y a la carpintería metálica, por tanto los paramentos verticales
de las plantas de habitaciones trabajan como muros de carga.
En cuanto a los acabados exteriores, dispone de una gran cristalera
con perfiles de aluminio en la fachada Este y fábrica enfoscada en el
resto de fachadas.
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Vista aérea Hotel Cala Viña - Salou (Tarragona)

Fachada principal del edificio orientación Este

Fachada posterior del edificio orientación Oeste
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5. ESTADO ACTUAL. INSPECCIÓN DETALLADA
Actualmente el Hotel se encuentra deshabitado, por tanto se han
efectuado trabajos de seguridad sobre las fachadas de las plantas 1ª,
2ª y 3ª, habiéndose instalado redes de protección, fijadas con puntales
metálicos, ante el eventual riesgo de desprendimientos.
En el interior del edificio, se procede a comprobar el estado de
conservación de la estructura y a identificar las incidencias detectadas
en las catas efectuados en forjados y pilares.
 Techo de Planta Baja: a través de calos realizados en el forjado
sobre planta baja, se aprecia un fenómeno generalizado de
corrosión en un importante número de barras que conforman los
nervios resistentes del forjado. Esta corrosión coincide con la
situación en la planta superior de aseos y balcones.
El grado de corrosión de las barras es variable, pueden verificarse
aceros que aún poseen sección útil y otros que han perdido por
completo su sección resistente original. Si bien adjuntamos un anejo
fotográfico completo con las catas realizadas, como muestra,
adjuntamos algunas imágenes de las incidencias descritas.

Fotografía Nº1: degradación de barra lisa con importante pérdida de sección en un nervio
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Fotografía Nº 2: rotura del recubrimiento del hormigón en un nervio ante la oxidación de la barra

Sin embargo, en un calo efectuado sobre una viga de cuelgue, se
aprecia un buen estado de conservación de las barras lisas.

Fotografía Nº 3: identificación y medición de barra lisa de 20 mm correspondiente a viga de carga
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Fotografía Nº 4: identificación y medición de barra lisa oxidada en zona de cocina. Una barra de 12
mm llega a 12,71 mm por el fenómeno de oxidación, originando la rotura del hormigón.

Se han visualizado diversas zonas de forjado con manchas de
humedad sin apertura de calos.

Fotografía Nº 5: identificación y medición de barra lisa oxidada una vez retirado el óxido con cepillo
de acero. La barra original de 16 mm se ha reducido a 6.83 mm.
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Los balcones de las habitaciones situadas en los extremos Norte y Sur
presentan importantes desconchados y rotura de bovedillas
provenientes de la oxidación de las barras de acero.
Estos balcones vuelan sobre una viga de cuelgue, a la cual se le han
colocado unos perfiles metálicos ¨L¨ que sujetan el emparchado
inferior, presentando éste último importantes signos de deterioro,
fisuración y rotura en el apoyo.

Fotografía Nº 6: fisura y rotura de emparchado inferior en viga de borde en fachada Norte

Fotografía Nº 7: fisuras y rotura de emparchado inferior en viga de borde en fachada Sur
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Se observa un correcto estado de conservación en el resto de vigas
que vuelan en la fachada principal, que sostienen los pilares metálicos
de las plantas superiores. Sólo en dos vigas próximas a la fachada
Norte, se aprecia la ejecución de un mortero de refuerzo
probablemente por fisuras en el recubrimiento del hormigón.
Hemos realizado un pequeño calo adicional, comprobando que la
oxidación en una de las barras es superficial con ligera pérdida de
sección en una barra de 20 mm.

Fotografía Nº 8: barra lisa con oxidación superficial en viga de voladizo

Fotografía Nº 9: arranque de pilar metálico en viga de voladizo
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 Techo de semisótano: al igual que en el techo de planta baja,
detectamos un fenómeno generalizado de corrosión en las
barras de acero que conforman los nervios del forjado. La
corrosión presenta diversos grados de incidencia, desde una
simple fisuración en el recubrimiento de hormigón del nervio
hasta la descomposición total de algunas barras de acero liso
con rotura también de la sección de hormigón. En esta planta,
los paños más afectados coinciden con la localización en la
planta superior, de la cocina, aseos y cámaras frigoríficas. La
planta baja se encuentra muy afectada por la presencia de
humedades en suelos y tabiques.

Fotografía Nº 10: corrosión en barras de nervios en planta semisótano

Fotografía Nº 11: rotura total del nervio y acero sin recubrimiento alguno en zona de calderas
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Fotografía Nº 12: presencia de humedad en semisótano que afecta a un pilar

Fotografía Nº 13: presencia de humedad en tabiques de semisótano
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En el ala izquierda del semisótano también se observa un
proceso de corrosión en las armaduras de una viga de cuelgue
principal, que ha originado la rotura del recubrimiento del
hormigón, aunque aún no está comprometida la sección de las
barras.

Fotografía Nº 14: viga de semisótano afectada por corrosión en cercos y barras longitudinales

Fotografía Nº 15: otro tramo de la viga de semisótano afectada por corrosión
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 Techo 1ª planta: en este forjado también se observa un
fenómeno de corrosión en algunos paños de forjados, con
especial incidencia en el pasillo principal de acceso a las
habitaciones y en algunos aseos. A la fecha, la oxidación no está
muy avanzada, pero ha logrado fisurar el recubrimiento del
hormigón sin originar desconchados tanto en nervios del forjado
como en zunchos y vigas.
Aunque se han realizado calicatas puntuales, tanto en pasillo
como en aseos y en algunas habitaciones, existen fisuras
aisladas en los guarnecidos de yeso provenientes de un proceso
de oxidación iniciado en las barras de acero.

Fotografía Nº 16: oxidación de barras en zuncho del forjado, en ala inferior de un perfil proveniente
de la fachada y en nervios del forjado

En la imagen anterior se aprecia una especie de cartela como
refuerzo al punzonamiento, proveniente de la unión del forjado
con el pilar metálico de fachada, formado por 2 UPN-100.
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Fotografía Nº 17: oxidación de barra y rotura del recubrimiento del hormigón en nervio sobre aseo

Fotografía Nº 18: fisura del recubrimiento de hormigón en un nervio sin originar desconchado

Se han observado, de modo generalizado y en todas las plantas de
habitaciones, fisuras verticales en el encuentro de los muros de
separación de dichas habitaciones con el tabique interior del pasillo de
distribución.

Córsega 206 - 3º1ª - 08036 - Barcelona | tel. (+34) 933 155 576 | e-mail: sirouyan@gmail.com

15

Fotografía Nº 19: fisura en encuentro tabique interior de habitaciones con tabique de pasillo

Fotografía Nº 20: vista del estado actual del pasillo de acceso a habitaciones en 1ª planta

 Techos de 2ª y 3ª planta: se reiteran todas las incidencias
descritas en el techo de 1ª planta respecto al fenómeno de
corrosión observado en diversos nervios de paños de forjados,
tanto sobre el pasillo principal como sobre algunos aseos y
habitaciones. En estas plantas debemos destacar además, el
deterioro en los paños de forjados de los balcones de
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habitaciones, con desconchados ocasionados por la oxidación
de las barras de acero.

Fotografía Nº 21: oxidación en barras del zuncho que llega al pilar metálico en 2ª planta y en
nervios del forjado

Fotografía Nº 22: oxidación de barra en nervio del forjado
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Fotografía Nº 23: desconchados en nervio de borde en balcón 2ª planta

Fotografía Nº 24: otra vista de los desconchados en borde de forjados

Esta patología sobre el deterioro del borde de forjados en balcones, se
encuentra generalizada en 1ª, 2ª y 3ª planta, siendo menor la
incidencia y casi inapreciable en los techos de 4ª planta y cubierta.
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 Techos de 4º planta y cubierta: construidas con posterioridad,
sus forjados, ejecutados con viguetas autoportantes y bovedillas
cerámicas, presentan un correcto estado de conservación
general, no habiéndose detectado incidencias en la inspección
realizada. En uno de los calos existentes, se aprecia que se
aplicó una solución de fenolftaleína a una de las viguetas,
seguramente para comprobar el grado de carbonatación del
hormigón, siendo el resultado favorable, es decir de ausencia de
dicha carbonatación.

Fotografía Nº 25: viguetas pretensadas en el techo de 4ª planta

Fotografía Nº 26: viguetas pretensadas en forjado de cubierta
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 Pilares exteriores y hueco de escalera: los seis pilares de
hormigón que se visualizan desde el exterior y que tienen al
menos dos caras expuestas como los cuatro de las esquinas, y
tres caras expuestas en el caso de los dos pilares de la escalera
central, se encuentran también afectados por el fenómeno de
corrosión de las barras próximas a dichas caras expuestas.
Esta oxidación ha provocado la fisuración y posterior rotura del
recubrimiento del hormigón como se puede apreciar en las
imágenes. Una vez retirado el recubrimiento de un pilar situado
en la fachada posterior con orientación Sur, se comprueba que
una de las barras está afectada por pérdida de sección, siendo
su diámetro original de 20 mm, actualmente su sección útil es de
18,15 mm, una vez retiradas las láminas de óxido.

Fotografía Nº 27: medición sección útil en barra de pilar exterior

En los pilares del hueco de escalera se observa una
manifestación de la oxidación en toda la altura de los mismos.
En los pilares de esquina, el fenómeno de fisuración y
desconchado se concentra en los primeros tres metros de altura.
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Fotografía Nº 28: pilares exteriores del hueco de escalera afectados por oxidación de barras

Fotografía Nº 29: zuncho interior en hueco de escalera (4ª planta) afectado por oxidación de
barras
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5.1. ESTIMACIÓN - CAUSAS DE LAS PATOLOGÍAS
Tras la inspección global de la edificación, se ha comprobado un
fenómeno generalizado de oxidación en las barras de acero liso que
conforman tanto los nervios de los forjados unidireccionales como los
pilares y zunchos de refuerzo. Esta oxidación provoca el aumento del
diámetro original de las barras, ocasionando en su expansión la
fisuración del recubrimiento del hormigón que rodea la barra y el
posterior desconchado del mismo, si el origen de la causa que inició la
oxidación no se detiene.
La degradación de los forjados es más acuciada en techos de
semisótano, planta baja y balcones de fachada Oeste, siendo de
menor intensidad en cuanto a rotura total ó parcial de nervios (como
sucede en algunos paños de semisótano y planta baja) en los techos
de 1ª, 2ª y 3ª planta. Los techos de la 4ª planta y el forjado de cubierta
no presentan patologías relacionadas con la oxidación de barras.
Consideramos que el fenómeno de oxidación tiene un origen distinto
según se trate de paños interiores ó paños exteriores de los forjados
afectados. Los interiores han sufrido seguramente constantes fugas de
agua durante la vida útil del edificio, ya sea por la falta de
impermeabilización en aseos, cocinas y cámaras frigoríficas, como
fugas en aseos ó instalaciones. En los paños del semisótano también
ha contribuido la falta de ventilación adecuada, especialmente en zona
de calderas. Las filtraciones de agua ó la falta de ventilación, sumadas
a los deficientes recubrimientos detectados en las calicatas y a la
presencia de un hormigón poroso y de baja resistencia, estimulan la
degradación de las barras de acero.
La sumatoria del ambiente marino con la presencia de un hormigón
poroso, ha originado las patologías reflejadas en los paños de forjados
de los balcones y los pilares exteriores.
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6. COMPROBACIONES IN SITU Y ENSAYOS
6.1. REVISIÓN DE CALOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES +
INSPECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ACERO EMPLEADO
Cuadro de verificación de calos existentes en la estructura:
Techo planta baja
Descripción
CALO Nº 1
CALO Nº 1.1.
CALO Nº 1.2.
CALO Nº 2

Elemento
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Viga de cuelgue

CALO Nº 2.1.
CALO Nº 2.2.
CALO Nº 2.3.
CALO Nº 3

Viga de cuelgue
Viga de cuelgue
Viga de cuelgue
Nervio de forjado

CALO Nº 4
CALO Nº 5
CALO Nº 6
CALO Nº 7
CALO Nº 7.1
CALO Nº 7.2.
CALO Nº 7.3

Nervio de forjado
Viga en voladizo
Viga en voladizo
Nervios de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado

CALO Nº 7.4.

Nervio de forjado

CALO Nº 8
CALO Nº 9
CALO Nº 10
CALO Nº 11
CALO Nº 12
CALO Nº 13

Nervio forjado
Nervio forjado
Nervio forjado
Viga de cuelgue
Pilar central
Nervio forjado

Estado actual
Oxidación de barra lisa
Fisura en el hormigón
Oxidación de barra lisa
Buen estado.
Viga de 30x50
Medición barra 20 mm
Medición barra 25 mm
Medición barra de 8 mm
Oxidación de barra y
rotura hormigón
Idem calo 3
Reparación anterior
Ligera fisura inferior
Oxidación en barras
Idem calo 7
Idem calo 7
Oxidación muy
avanzada
Oxidación muy
avanzada
Oxidación en barra
Idem calo 8
Idem calo 8
Buen estado
Buen estado
Oxidación barra

CALO Nº 14
CALO Nº 15

Nervio forjado
Nervio forjado

Oxidación barra
Ídem calo 14

Observaciones

Se comprueba barra 20 mm,
25 mm y cerco 8 mm c/10 cm

Medición ultrasonidos
Acero liso + óxido superficial

Diámetro 16 mm se reduce a
6,83 mm

Medición ultrasonidos
Diámetro 10 mm se reduce a
8,64 mm
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Techo planta semisótano
Descripción
CALO Nº 16
CALO Nº 17
CALO Nº 18
CALO Nº 19
CALO Nº 20
CALO Nº 21
CALO Nº 22
CALO Nº 23
CALO Nº 24
CALO Nº 25
CALO Nº 26
CALO Nº 27

Elemento
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Viga de cuelgue

CALO Nº 28

Pilar

Estado actual
Oxidación de barra lisa
Oxidación barra
Oxidación de barra lisa
Oxidación
Oxidación de barra lisa
Oxidación de barra lisa
Vigueta metálica
Oxidación de barra lisa
Oxidación de barra lisa
Oxidación de barra lisa
Oxidación de barra lisa
Oxidación de barras y
cercos
Manchas de humedad

Observaciones
Rotura hormigón
Rotura hormigón
Rotura hormigón
Barra suelta sin hormigón
Barra suelta sin hormigón
Perfil metálico
Buen estado
Rotura hormigón
Rotura hormigón
Rotura hormigón
Rotura hormigón

Estado actual
Oxidación de barra lisa
Oxidación barra
Fisura en el hormigón
Sin incidencias
Sin incidencias
Sin incidencias
Fisura en el hormigón
Oxidación de barra lisa
Oxidación de barra lisa

Observaciones
Rotura recubrimiento
Rotura recubrimiento
Posible oxidación

Estado actual
Oxidación de barra lisa
Oxidación barra
Paño sano
Fisura en hormigón
Oxidación barra
Oxidación barra
Gran coquera
Oxidación de barra lisa

Observaciones
Rotura recubrim. hormigón
Rotura recubrim. hormigón

Techo 1ª planta
Descripción
CALO Nº 29
CALO Nº 30
CALO Nº 31
CALO Nº 32
CALO Nº 33
CALO Nº 34
CALO Nº 35
CALO Nº 36
CALO Nº 37

Elemento
Zuncho de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado

Posible oxidación
Rotura recubrim. hormigón
Rotura recubrim. hormigón

Techo 2ª planta
Descripción
CALO Nº 38
CALO Nº 39
CALO Nº 40
CALO Nº 41
CALO Nº 42
CALO Nº 43
CALO Nº 44
CALO Nº 45

Elemento
Zuncho de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado

Rotura de nervio
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Techo 3ª planta
Descripción
CALO Nº 46
CALO Nº 47
CALO Nº 48
CALO Nº 49
CALO Nº 50
CALO Nº 51
CALO Nº 52
CALO Nº 53
CALO Nº 54
CALO Nº 55
CALO Nº 56
CALO Nº 57
CALO Nº 58
CALO Nº 59
CALO Nº 60

Elemento
Zuncho de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado
Nervio de forjado

Estado actual
Oxidación de barra lisa
Oxidación barra
Oxidación barra
Oxidación barra
Paño sano hab.
Oxidación barra aseo
Paño sano hab.
Oxidación barra aseo
Paño sano hab.
Oxidación barra
Oxidación paño aseo
Paño sano hab
Oxidación barra
Oxidación paño aseo
Paño sano hab.

Observaciones
Rotura recubrim. hormigón
Rotura recubrim. hormigón

Estado actual
Buen estado

Observaciones
Autoportantes

Estado actual
Buen estado
Buen estado
Buen estado

Observaciones
Autoportantes

Rotura recubrimiento

Techo 4ª planta
Descripción
CALO Nº 61

Elemento
Paño forjado viguetas

Techo 5ª planta
Descripción
CALO Nº 62
CALO Nº 63
CALO Nº 64

Elemento
Cata en muro
Paño forjado viguetas
Paño forjado viguetas

Autoportantes
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6.2. Determinación de la resistencia del hormigón
Se ha procedido a realizar un chequeo mediante ultrasonidos en
algunos elementos de la estructura, con el objeto de verificar la
resistencia del hormigón empleado.
6.2.1. Ultrasonidos
Fundamento y alcance del método
El método se basa en el fenómeno físico de la propagación de
ondas en un medio material, válido cuando se trata de determinar la
uniformidad de un elemento estructural, su resistencia mecánica si
es combinado con otro método y la profundidad de fisuras.
Se realizan mediciones del tiempo que emplea un impulso
ultrasónico al recorrer la distancia entre un emisor y un receptor
(frecuencia entre 20 y 150 kHz).
La velocidad de propagación se determina por la fórmula V=L/t.
Aunque existe una importante variedad de publicaciones sobre el
tema de ultrasonidos, la experiencia nos ha demostrado que el
cuadro propuesto por Leslie y Cheesman es el que más se
aproxima a la realidad, en cuanto a las condiciones del hormigón
ensayado en función de las velocidades obtenidas:
VELOCIDAD EN M/SEG
Más de 4570
De 3650 a 4570
De 3050 a 3650
De 2130 a 3050
Menos de 2130

CONDICIÓN DEL HORMIGÓN
Excelente
Buena
Regular a dudosa
Pobre
Muy pobre
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Resultados obtenidos
Elemento

Tiempo
(µs)

Espesor
(cm)

Velocidad
m/seg

Resistencia
estimada
Kg/cm2

2ª Viga
fachada ppal
Pilar central
planta baja
Nervio 2ª pl
Nervio 2ª pl
Pilar extremo
posterior
Pilar izquierdo
escalera
Pilar derecho
escalera

80.0

30

3800

160

85.0

30

3500

147

94.0
20,0
138.0

24
5
30

2600
2500
1000 (*)

109
105
-

220.0

30

1400 (*)

-

83.0

30

3600

151

Comentario sobre los resultados obtenidos
Si bien es recomendable combinar este método con la extracción y
rotura de probetas testigo, las velocidades obtenidas nos permiten
comprobar la existencia de un hormigón de regular calidad, con
resistencias que no superan los 160 kg/cm2, lo que corrobora la tesis
de un hormigón no adecuado para un ambiente marino.
Los valores inferiores ó próximos a 100 kg/cm2 se deben a las
fisuraciones existentes.

Fotografía Nº 30: equipo de ultrasonidos empleado en la medición con calibración previa
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6.3. Termografía aplicada a la edificación
Se ha utilizado esta técnica con la finalidad de verificar la existencia y
disposición de los elementos que componen la estructura sin
necesidad de realizar más calos que los existentes, aunque también
ha sido útil para comprobar incidencias en el aislamiento de muros y
carpinterías y la posible presencia de humedades en cubiertas.
La técnica termográfica que surgió principalmente para su uso como
técnica predictiva en la industria, especialmente para el mantenimiento
de instalaciones eléctricas y motores, se ha convertido en una
herramienta valiosa para el control de calidad en la construcción,
especialmente en lo referente a la eficacia de los aislamientos en
fachadas y cubiertas.
La cámara empleada registra la intensidad de la radiación en la zona
infrarroja del espectro electromagnético y la convierte en una imagen
visible.
Adjuntamos a continuación detalles de la inspección realizada con esta
técnica.
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7. ANÁLISIS
Y
EVALUACIÓN
ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO

DEL

COMPORTAMIENTO

7.1. Evaluación cualitativa de la estructura (Anejo D.6 documento SE)
Una vez finalizada la inspección visual de los diferentes elementos
que componen la estructura principal de la edificación, adjuntamos
las conclusiones de la evaluación cualitativa, tanto a nivel de
capacidad portante como de su aptitud al servicio.
7.1.1. Capacidad portante
¿El edificio se ha utilizado durante un período de
tiempo prolongado sin que se hayan producido daños
ó anomalías (desplazamientos, deformaciones, fisuras,
corrosión, etc.)?

No

Una inspección detallada no revela ningún indicio de
daños ó deterioro?
¿La revisión del sistema constructivo permite asegurar
una transmisión adecuada
de las fuerzas,
especialmente a través de los detalles críticos?

No

Teniendo en cuenta el deterioro previsible, así como el
programa de mantenimiento previsto: ¿se puede
anticipar una durabilidad adecuada?
Durante un período de tiempo prolongado no se han
producido cambios que pudieran haber incrementado
las acciones sobre el edificio ó haber afectado a su
durabilidad?
Durante el período de servicio restante no se prevén
cambios que puedan incrementar las acciones sobre el
edificio ó afectar su durabilidad de manera
significativa?

No

No

Sí

No

El edificio se encuentra
afectado por un fenómeno
generalizado de corrosión en
barras lisas de paños de
forjados
Las incidencias descritas
previamente
Es necesario la reparación,
refuerzo o sustitución de
varios paños de forjados y de
algunos pilares en planta baja
La durabilidad se encuentra
comprometida
El edificio ha mantenido el
mismo uso, aunque su
inutilización durante 15 años
ha acentuado las anomalías
Si no se refuerzan o reparan
los elementos afectados no
se puede garantizar su
estabilidad
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7.1.2. Aptitud al servicio
El
edificio
se
ha
comportado
satisfactoriamente durante un período de
tiempo prolongado sin que se hayan
producido daños, anomalías, deformaciones
ó vibraciones excesivas.
De la inspección detallada, se ha revelado
indicios de daños ó deterioros de
deformaciones,
desplazamientos
ó
vibraciones excesivas?
Durante el período de servicio restante no
se prevén cambios que puedan alterar
significativamente las acciones sobre el
edificio ó afectar su durabilidad
Teniendo en cuenta el deterioro previsible
así como el programa de mantenimiento
previsto se puede anticipar una adecuada
durabilidad

Sí

No

No

No

No se han manifestado incidencias
que nos indiquen deformaciones
excesivas de vigas ó forjados

Hasta la fecha, no se aprecian
deformaciones causadas por el
fenómeno generalizado de oxidación
de barras
Deben repararse, reforzarse ó
sustituirse los paños de forjados más
afectados para poder garantizar la
aptitud al servicio del edificio
Deben repararse, reforzarse ó
sustituirse los paños de forjados más
afectados para poder garantizar la
aptitud al servicio del edificio

7.1.3. Resultado de la evaluación
Del análisis cualitativo realizado según el anejo D.6 del documento
SE del actual Código Técnico de la Edificación, podemos afirmar
que el mismo es negativo en su capacidad portante y en su aptitud
al servicio, ya que se encuentra comprometida la seguridad de
bienes y personas, especialmente en los paños de forjados sobre
planta semisótano y planta baja.
Se deben acometer trabajos de saneado, consolidación y refuerzo
en vigas, pilares y forjados.
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7.2. Evaluación cuantitativa
En base a los datos obtenidos en obra en cuanto a secciones de acero
y hormigón, y utilizando la resistencia estimada del hormigón
determinada en los ultrasonidos, se ha procedido a realizar una
simulación del comportamiento de la estructura en dos vanos de un
pórtico tipo y en un nervio tipo del forjado de habitaciones.
Para ello se ha empleado un programa informático de CYPE
Ingenieros con licencia de uso a favor de Carlos Gragera Garriga,
a través del cual se verifica si las secciones de acero y hormigón
son suficientes para una adecuada estabilidad y seguridad, según la
normativa en vigor. Debido al empleo de acero liso, se han
realizado comprobaciones también a través de tablas de cálculo
para secciones de hormigón armado.
En cuanto a los datos empleados en la simulación, se ha
considerado la siguiente calidad de materiales:
Resistencia del hormigón en vigas, pilares y forjados
15 N/mm2
Resistencia del acero en barras ……………………….. 240 N/mm2
Sobrecarga de uso
…………………………………….. 200 kg/m2
Peso propio del forjado (canto 18 cm) ………………… 200 kg/m2
Cargas muertas revestimientos ……………………….. 100 kg/m2
Carga total en forjados ……………………………………..
500 kg/m2
Si bien el programa empleado tiene la limitación de no utilizar acero
liso, nos ha permitido comprobar que la sección de nervios en paños
de forjados de habitaciones es correcta.
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Croquis de la modelización realizada

7.2.1. Comprobación de secciones mediante tablas
Vigas de 30 x 50
Debido a la singularidad de la edificación, se ha comprobado la
sección de una viga de 30x50 cm en planta baja para una luz de 7,8
m, actuando como dintel de las plantas superiores debido a la
ausencia de pilares en las mismas.
Para una carga por metro de 2,8 T, se obtiene un momento de 14,20
Tm
M: q.L2/12: 2,8 x7.82/12: 14,20 Tm
De tabla, obtenemos que para esa sección de viga y un hormigón de
150 kg/cm2, el momento de rotura se produce cuando se alcanza un
valor de 15,36 Tm, por tanto la sección de hormigón es válida.
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Esquema de distribución de esfuerzos empleado para la comprobación de viga en planta baja

Para un vano de 5 metros, se han obtenido también valores
satisfactorios, tanto para la sección de hormigón como para la sección
de acero liso.
Momento de servicio: 5,30 Tm < 15,36 (momento de rotura)
Sección de acero As nec: 10,28 cm2 < 16,10 (sección existente)
Nervio tipo en habitaciones
En cuanto al nervio tipo de habitaciones con una luz de 3 metros, se
ha obtenido una sección útil en T correspondiente a 10 cm en capa de
compresión y 5 cm de ancho de nervio. Con esta sección de hormigón,
se necesitan 0,58 cm2 de acero y en obra disponemos de 0,79cm2 (1
barra de 10 mm).
Estos resultados certifican que los paños de forjados apoyan en los
muros que separan las habitaciones, ya que en caso contrario serían
claramente insuficientes, tanto las secciones de hormigón como las de
acero.
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Perfil metálico techo de salón-comedor (Luz de 7 m)
Por último, hemos comprobado el perfil IPN-180 empleado en el techo
del salón-comedor. Se trata de un forjado ejecutado con bóvedas que
apoyan sobre dichos perfiles dispuestos a 70 cm entre ejes.
Este forjado es estable en cuanto a la tensión obtenida sobre el perfil
(1400 kg/cm2), pero es insuficiente en cuanto al cumplimiento de la
máxima flecha admitida, ya que se alcanzaría una deformación de 3,8
cm, superior a la máxima permitida de 2,33 cm (L/300).
No descartamos que las fisuras observadas en la unión de algunas
bóvedas con los perfiles metálicos se deban a esta deformación.
Nota importante:
En la fachada Este y sobre las vigas de cuelgue, se han dispuesto
pilares metálicos formados por 2 UPN, los cuales reciben parte de la
carga de los forjados superiores y se encuentran ocultos en la
carpintería de aluminio.

Pilar metálico de fachada sobre viga de carga
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8. INFORME FINAL
RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE ACTUACIONES
Tras las comprobaciones in situ, toma de datos, ensayos y
verificaciones analíticas correspondientes al análisis estructural del
Hotel Cala Viña, situado en Salou (Tarragona), se redacta el presente
Informe Final, que contiene un resúmen de las actuaciones realizadas
y las conclusiones obtenidas durante las mismas.
8.1.

Finalizada la inspección global mediante la supervisión de calos
existentes en las diferentes plantas y sobre calos efectuados por
esta Entidad de Control y tras los resultados obtenidos en las
pruebas analíticas, podemos afirmar que una superficie próxima
al 50% del edificio se encuentra afectada por un fenómeno de
oxidación de las armaduras que componen los elementos
estructurales, tales como nervios de forjados, pilares y vigas.
Se trata de un fenómeno que tiene su origen en la carbonatación
de la capa de hormigón que recubre las barras, ya que el
hormigón reduce su PH a valores inferiores a 9 al disminuir su
alcalinidad, iniciándose así un proceso anódico que lleva el
acero a la corrosión. Este proceso químico se agrava ó acelera
por fugas de agua, grandes contenidos de humedad ó ante la
presencia de ambientes marinos, como el caso que nos ocupa.
Hormigones con baja dosificación en cemento y escasos
recubrimientos, son propicios para la manifestación de la
corrosión en las armaduras. Los elementos más afectados
corresponden a los paños de forjados de la construcción más
antigua, techos de semisótano, planta baja y plantas 1ª, 2ª y 3ª.
En los techos de semisótano y planta baja, algunos paños de
forjados presentan una degradación de tal magnitud, que, o ha
desaparecido el hormigón en algunos nervios o las barras
presentan una disminución de la sección útil tan importante, que
han dejado de trabajar como elementos resistentes y deben ser
sustituidos, en un porcentaje estimado del 60%. El resto de
paños de forjados afectados presentan diversa gravedad, ya que
algunos mantienen en sus nervios cierta sección resistente y
pueden ser reforzados como en pasillos, habitaciones, aseos y
balcones, y otros sólo presentan fisuraciones, aunque indican el
inicio del proceso descrito. Los pilares exteriores de esquina y
los de la escalera principal también se encuentran afectados por
la oxidación de sus barras, al igual que un tramo de viga de
cuelgue en planta semisótano y los zunchos de la escalera de 4ª
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planta. Los techos de 4ª y 5ª planta no están afectados por la
corrosión. Cabe destacar que, a pesar de las incidencias
detectadas y de las peculiaridades del diseño constructivo, no se
han observado patologías relacionadas con fallos en la
cimentación ó por flechas excesivas en forjados y vigas.
8.2 En nuestra opinión, los paños de forjados más afectados
deberán ser sustituídos (tal como se describe en el ítem anterior,
se estima en un 60% la superficie de forjados de semisótano y
planta baja a sustituir) por paneles de chapa colaborante sobre
las vigas de cuelgue u otro sistema aligerado con espesores
similares a los existentes. Se trata de detalles a estudiar con
detenimiento, ya que las vigas de cuelgue han sido
hormigonadas conjuntamente con los forjados, por lo que los
nervios existentes deberán ser cortados con disco y habrá que
colocar elementos de enlace metálico entre el nuevo forjado y
las vigas, para no modificar la altura útil de las plantas y que las
escaleras existentes sigan siendo válidas. Se deberá tener suma
precaución si se desea modificar la disposición de los muros en
las habitaciones, ya que según la modulación estructural,
trabajan como muros de carga. En la mayoría de los paños a
conservar, habrá que realizar una minuciosa tarea de saneado y
reparación de nervios, vigas y pilares afectados por la corrosión
de barras. Una vez retirada la capa de óxido suelto en las barras
mediante cepillado ó chorro de agua ó arena, se aplicará una
protección pasivante tipo SIKA MONO TOP-910 S ó similar.
Posteriormente y sobre toda la superficie, se aplicará un mortero
de reparación tipo SIKA MONO TOP 412 SFG ó similar. Una vez
demolidos la totalidad de falsos techos, habrá que verificar la
pérdida de sección en todas las barras de nervios para reponer
dicha sección a través de fibras especiales. El SIKA MONO TOP
412 es un mortero reforzado con fibras y de baja retracción.
Es preciso mejorar la ventilación de la planta semisótano para
que las reparaciones resulten eficaces. La misma fue clausurada
como consecuencia de los actos vandálicos sufridos, lo cual
potenció las anomalías y aceleró el proceso de deterioro.
El presupuesto estimativo de consolidación y refuerzo de
los elementos estructurales afectados (50% de 3.934,00 m2=
1.967,00 m2) se estima a razón de 405,00 €/m2, lo que implica
un valor total de reparación de 796.635,00 € (setecientos
noventa y seis mil seiscientos treinta y cinco euros).
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8.3. Si no se realizaran intervenciones en la estructura, la estabilidad
de la misma no puede garantizarse, ya que el grado de
degradación que presentan determinados elementos principales
como nervios de forjados, algunas vigas y pilares, hacen inviable
un Proyecto de Rehabilitación que no contemple los refuerzos,
sustituciones ó consolidaciones indicadas.

Los cálculos efectuados han permitido comprobar que la
sección de nervios y vigas es correcta. Sin embargo, la
edificación no cumple con las condiciones establecidas en
la normativa actual en cuanto a la capacidad de carga ni la
aptitud de servicio.

Esta Entidad de Control queda a disposición de CALA VIÑA S.L. y del
equipo redactor del Proyecto de Rehabilitación para cualquier consulta
ó aclaración sobre los trabajos descritos en el presente informe.

Barcelona, doce de abril de dos mil dieciocho.

Carlos Gragera Garriga
Responsable Entidad de Control EXT-E-002
Arquitecto Técnico
Colegiado 640 COAATBA
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9. ANEXOS
9.1. SITUACION DE CALICATAS

CALICATAS EN TECHO DE PLANTA BAJA
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CALICATAS EN TECHO DE SEMISÓTANO

CALICATAS EN TECHO DE 1ª PLANTA
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CALICATAS EN TECHO DE 2ª PLANTA

CALICATAS EN TECHO DE 3ª PLANTA
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CALICATAS EN TECHO DE 4ª PLANTA

CALICATAS EN TECHO DE 5ª PLANTA
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9.2. SUPERFICIES A SUSTITUÍR, REFORZAR Ó CONSOLIDAR

ACTUACIONES EN TECHO DE PLANTA BAJA
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ACTUACIONES EN TECHO DE SEMISÓTANO

ACTUACIONES EN TECHO DE 1ª PLANTA
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ACTUACIONES EN TECHO DE 2ª PLANTA

ACTUACIONES EN TECHO DE 3ª PLANTA

CONCLUSIÓN
De los croquis anteriores, se considera que la superficie total afectada
por la corrosión de las armaduras en paños de forjados, pilares y
zunchos, alcanza los 1.967,00 m2 (50% de la superficie construida).
Planta
Techo semisótano
Techo planta baja
Techo 1ª planta
Techo 2ª planta
Techo 3ª planta
Pilares
Total

2

Superficie a intervenir en m
590
590
170
250
237
130

Recomendación
Sustitución parcial
Sustitución parcial y/o refuerzo
Refuerzo
Refuerzo
Refuerzo
Refuerzo

1.967
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9.3. ANEXO FOTOGRÁFICO CALICATAS SUPERVISADAS
TECHO PLANTA BAJA
CATA 1

CATA 5

CATA 2

CATA 6

CATA 3

CATA 7

CATA 4

CATA 8
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CATA 9

CATA 14

CATA 13

CATA 15

TECHO SEMISÓTANO
CATA 16

CATA 19

CATA 17

CATA 20

CATA 18

CATA 21
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CATA 22

CATA 26

CATA 23

CATA 27

CATA 24

CATA 28

CATA 25
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TECHO 1ª PLANTA
CATA 29

CATA 33

CATA 30

CATA 34

CATA 31

CATA 35

CATA 32

CATA 36

CATA 37
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TECHO 2ª PLANTA
CATA 38

CATA 42

CATA 39

CATA 43

CATA 40

CATA 44

CATA 41

CATA 45
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TECHO 3ª PLANTA
CATA 46

CATA 51

CATA 47

CATA 52

CATA 48

CATA 53

CATA 49

CATA 54

CATA 50

CATA 55
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CATA 56

CATA 59

CATA 57

CATA 60

CATA 58

TECHO 4ª PLANTA
CATA 61
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TECHO 5ª PLANTA
CATA 62

CATA 64

CATA 63

9.4. SECCIÓN TIPO FORJADO EXISTENTE

______
Barcelona, doce de abril de dos mil dieciocho.

Sirouyan arq.
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INFORME ANEJO AL ESTUDIO E INFORME SOBRE
ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL
HOTEL CALA VIÑA - SALOU (TARRAGONA)
PETICIONARIO: CALA VIÑA S.L.
CARLOS GRAGERA GARRIGA - Arquitecto Técnico Colegiado Nº 640 (Coaatieba)
ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD EXT-E-002
Registro Junta de Extremadura 06/02/2014 s/Decreto 19/2013 de 05/03 (DOE Nº 47.08/03/2013)
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1. ANTECEDENTES
A petición de CALA VIÑA S.L., CARLOS GRAGERA GARRIGA
Entidad de Control de Calidad EXT-E-002, redacta el presente Informe
Anejo al Análisis Estructural efectuado en el Hotel Cala Viña,
localizado en Salou (Tarragona), calle Pedres Fogueres s/n.
A través de dos muestras del hormigón existente en obra (pilar de
planta baja y vigueta de planta 3ª), se pretende determinar mediante
ensayos de laboratorio si la estructura está afectada por el fenómeno
denominado “aluminosis”, a través del cual se produce la conversión
de aluminatos hexagonales estables en cúbicos inestables,
acompañado de carbonatación.
Con la colaboración de la Universidad de Extremadura, se ha utilizado
el método de la difracción de rayos X, ya que es la idónea para
comprobar si un hormigón contiene cemento aluminoso, ya que sus
compuestos anhidros y la mayor parte de sus productos de hidratación
y carbonatación son policristalinos y al ser irradiados por un haz de
rayos X, experimentan fenómenos de difracción, dando lugar a
espectros característicos.
La muestra se fractura y tamiza para evitar que las líneas de difracción
de los áridos enmascaren las fases del ligante.

2. CONCLUSIÓN FINAL DEL ENSAYO
Se adjunta ensayo completo en el que se indica que, si bien existen
fases con Al, debido a la presencia de aluminosilicatos, en torno al 5060% en peso, las muestras no proceden de un cemento aluminoso, ya
que no existe presencia de Aluminatos de Calcio, Hidróxidos de Al ó
Al2O3 por encima del 1% en peso.
Tampoco se ha detectado la presencia de fases de Hidróxido de Na
y/o K y Al, cuya presencia puede indicar la transformación de fases de
Aluminatos insolubles a fases solubles derivados de hidrólisis alcalina.
Según trabajos de investigación y en relación al carbonato cálcico
(CaCO3), el mismo se encuentra en forma de calcita en cementos
(portland) aireados en ambientes de alta humedad, como el caso que
nos ocupa, comprobado en el presente ensayo.
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Por tanto, podemos afirmar que no existen indicios de empleo de
cemento aluminoso, aunque la estructura está afectada por un
fenómeno generalizado de carbonatación, debido presumiblemente a
una baja dosificación en cemento del hormigón empleado, agravado
por la presencia de un ambiente de alto contenido en humedad.

Barcelona, doce de abril de dos mil dieciocho.

Carlos Gragera Garriga
Responsable Entidad de Control EXT-E-002
Arquitecto Técnico
Colegiado 640 COAATBA
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CONCLUSIONES
En el Informe Final referente a la Estabilidad y Seguridad Estructural
del Hotel Cala Vinya, redactado en fecha 10 de enero de 2018, se
describía el estado actual del edificio, teniendo en cuenta las
necesidades de la promotora GINOSI APARTMENTS S.L., sus
requisitos funcionales y su tipología corporativa.
Las características de Apart-Hotel requeridas, con la adaptación de
gran parte de la superficie de planta baja para uso habitacional, la
distribución de estancias de 28 a 35 m2 y la inclusión de baños y
cocinas, determinaban la modificación de elementos estructurales, lo
cual comprometía la estabilidad del edificio e incrementaba las
previsiones económicas de las obras de acondicionamiento.
Cabe señalar, que el edificio referido será más o menos adecuado,
independientemente de sus actuales condiciones, según los objetivos
y requerimientos funcionales o de uso del promotor.
Quien suscribe procura contribuir a la preservación de las obras
singulares que integran el legado del notable arquitecto Antoni Bonet
Castellana, quien, junto a Josep Puig Torné, diseñó parte del complejo
turístico desarrollado en el Cap de Salou entre 1960 y 1965, en pleno
auge de la Costa Dorada. A pesar de la diversidad de sus proyectos, la
arquitectura de Bonet Castellana refleja la sencillez de las técnicas
constructivas y su armonía con el paisaje, brindando especial atención
a la orientación y las vistas, mediante la retícula o la repetición.
Los apartamentos Cala Vinya constituyen un complejo de 90
unidades de una habitación, situados en un terreno en pendiente,
que componen un conjunto de quince bloques de tres plantas y seis
viviendas cada uno, formando dos hileras que rodean la explanada
central, donde se ubican el aparcamiento y la piscina.
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En 1974 se construyó el Hotel Cala Vinya, de 3.934,00 m2, edificio
singular utilizado durante treinta años sin anomalías significativas,
como desplazamientos, vibraciones, o deformaciones de vigas o
forjados. La edificación se distribuye en planta semisótano, donde
se localizan las estancias técnicas como la sala de calderas, planta
baja con recepción, oficinas, cocina y salones, y cinco plantas de
habitaciones.
Su estructura principal está definida en planta baja y semisótano con
pórticos de hormigón armado conformados por pilares y vigas de
cuelgue arriostrados por forjados de nervios unidireccionales de canto
18 cm. Los nervios y las armaduras empleadas corresponden a la
tipología de acero liso, a excepción del salón comedor, que consta de
pilares con acero corrugado.
El edificio, en desuso desde 2004, ha sufrido un progresivo
deterioro, principalmente afectado por un fenómeno generalizado de
corrosión. Tras el estudio de 64 catas elaboradas en nervios de
forjados, vigas y pilares, la identificación del acero empleado y los
resultados obtenidos en las comprobaciones analíticas, se verifica
la pérdida de sección útil en barras degradadas por la corrosión. Se
estima que el 50% de los elementos estructurales se encuentran
afectados por la oxidación de las armaduras que componen los
nervios de forjados, vigas y pilares.
Asimismo, mediante ensayos de laboratorio, se ha comprobado que
no existen indicios de “aluminosis”, es decir, de empleo de cemento
aluminoso, aunque la estructura está dañada por un fenómeno
generalizado de carbonatación, debido, posiblemente, a una baja
dosificación de cemento en el hormigón empleado, agravado por la
presencia de un ambiente de alto contenido en humedad.
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Según el anejo D.6 del Documento SE del Código Técnico de la
Edificación, el análisis cualitativo es negativo, es decir, la edificación no
cumple con las condiciones establecidas en la normativa vigente en
cuanto a la capacidad de carga ni la aptitud de servicio, esencialmente
en los paños de forjados de plantas semisótano y baja, además de
algunos elementos puntuales de plantas 1ª, 2ª y 3ª, por tanto será
preciso ejecutar trabajos de saneamiento, consolidación y refuerzo o
sustitución de vigas, pilares y forjados afectados por la corrosión de
barras. Asimismo, se considera necesario optimizar la ventilación de la
planta semisótano para que las reparaciones resulten eficaces.
En algunos nervios se ha desprendido el hormigón o se ha reducido la
sección útil de las barras, por ello han dejado de trabajar como
elementos resistentes. El resto de forjados conservan en sus nervios
cierta sección resistente y pueden ser reforzados, otros presentan
fisuras, que revelan el inicio del proceso de deterioro.
Los pilares exteriores de esquina y los de la escalera principal también
se encuentran perjudicados por la oxidación de sus barras, al igual que
un tramo de viga de cuelgue en planta semisótano y los zunchos de la
escalera de la planta 4ª.
Sin embargo, se ha verificado que el estado de los muros portantes y
la sección de nervios en los forjados de las plantas de habitaciones
son correctos, principalmente en las plantas 4ª y 5ª, no hay
afectaciones por fenómenos de corrosión.
A pesar de las incidencias detectadas y de las peculiaridades del
diseño constructivo, cabe destacar que no se han observado
patologías relacionadas con fallos en la cimentación o flechas
excesivas en forjados y vigas.
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Se propone evitar las intervenciones en los muros portantes de las
plantas de dormitorios, es decir, conservar las distribuciones actuales.
En caso contrario, será imprescindible aumentar las precauciones.
Los paños de forjados más afectados podrán sustituirse por paneles
de chapa colaborante sobre las vigas de cuelgue u otro sistema
aligerado con espesores similares a los existentes.
El

presupuesto

estimativo

de

reparación

de

los

elementos

estructurales afectados dependerá también de las actuaciones que se
pretendan realizar en el edificio.
La degradación de los elementos estructurales descritos determina la
ejecución

de

refuerzos,

sustituciones

y

consolidaciones,

que

contribuirán a la estabilidad del edificio, fase indispensable, preliminar
a un Proyecto de Rehabilitación y/o Reforma.

Quien suscribe queda a disposición de CALA VIÑA S.L. para toda
consulta referente a los trabajos descritos en el presente informe.
Barcelona, doce de abril de dos mil dieciocho.

Carlos Gragera Garriga
Responsable Entidad de Control EXT-E-002
Arquitecto Técnico
Colegiado 640 COAATBA

Sirouyan arq.
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3. IMPOSICIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ PER ESTAT DE CONSERVACIÓ.
3.1. EXP. NÚM. 6645/2012 : NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ/ACORD. DECRET D’INICI.
3.2. EXP. NÚM. 2262/2015 : NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ/ACORD. DECRET D’INICI.
3.3.EXP. NÚM. 6454/2016 : NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ/ACORD. IMPOSICIÓ
ORDRE D’EXECUCIÓ.
3.4. EXP. NÚM. 8271/2017 : NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ/ACORD. DECRET D’INICI.

ANNEX 3. ESTUDI HISTÒRIC CONFIGURACIÓ I USOS DE LA PARCEL·LA
1. ANÀLISI DE L’EVOLUCIÓ DEL PARCEL·LARI.
2. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA HISTÒRICA DEL PARCEL·LARI.
2.1. PLÀNOL DE SITUACIÓ PROJECTE BONET CASTELLANA/JOSEP PUIG
TORNÉ AMB PARCEL·LARI.
2.2. PLÀNOL D’ORDENACIÓ DEL CONJUNT D’ANTONI BONET CASTELLANA.
2.3. PLÀNOL DEL SOLAR DE LA LLICENCIA D’OBRES DELS BLOCS
D’APARTAMENTS.
2.4. CARÀTULA DEL PLÀNOL D’EMPLAÇAMENT DE PROJECTE D’AMPLIACIÓ
REDACTAT PER GUILLERMO J. BOXO AMB DATA GENER DE 1985, NO
REALITZAT.
2.5. PLÀNOL PGOU 1992.
2.6. PLÀNOL SUPERPOSICIÓ DE FINQUES DE DICTAMEN REDACTAT PER
XAVIER CLIMENT.

1. ANÀLISI DE L’EVOLUCIÓ DEL PARCEL·LARI I EDIFICABILITAT PERMESA

La configuració de l’àmbit del conjunt turístic Cala Viña s’ha anat modificant al llarg del
desenvolupament urbanístic i ha passat per diferent etapes que han originat la situació
actual.
S’ha dut a terme una recopilació de documentació gràfica referent al solar, per aportar
un anàlisi històric, que es detalla i s’adjunta al final d’aquest apartat.
En origen, l’àmbit estava configurat per tres parcel·les (110-VII, 100-A, 99-A), sobre la
primera es van projectar i es van anar construint els 15 blocs d’apartaments. Cadascun
d’aquests va generar la segregació d’una parcel.la de la superfície estrictament ocupada
per l’edificació. La finca matriu resultant, es va agregar a la 100-A i va formar la parcel·la
sobre la qual es va construir l’hotel. Finalment, es va escripturar conjuntament la última
parcel.la amb la de l’hotel; que encara resta segregada en cadastre4.
Els quadres a continuació, resumeixen les superfícies del solar en la documentació
gràfica aportada de cadascuna de les etapes i l’actualitat segons registre, cadastre i
aixecament topogràfic de la realitat física.
Alhora, es fa un anàlisi de l’edificabilitat màxima en aplicació de cadascun dels
planejaments urbanístics del municipi, segons dades extretes de l’arxiu municipal. En el
cas de l’àmbit total del conjunt turístic, s’ha anat reduint, sobretot en el Poum vigent,
que va considerar edificabilitat consolidada els apartaments amb protecció de l’edificació,
i va atorgar una edificabilitat a la parcel.la de l’hotel, reduint així considerablement el
sostre màxim del conjunt turístic, equivalent 0,79 m2sòl/m2sostre (El pla parcial
d’urbanització original preveia l’equivalent a 1,50 i el pla general del 1992, l’equivalent a
0,88).
La parcel.la imputada a la clau urbanística de l’edifici de l’hotel, no respon a cap
delimitació de finca, de propietat ni de ús real; i minimitza molt la superfície d’aplicació.
Es pot comprovar per la documentació adjunta en l’annex 1, que l’espai lliure del conjunt
es propietat de l’hotel i en qualsevol cas, aquest pertany al conjunt projectat per Bonet
Castellana no delimitat físicament. Per aquest motiu, es qüestionable la delimitació i la
protecció exclusiva de part del conjunt, sobretot per el fet que l’estudi històric
arquitectònic (annex 4) demostra la importància dels espais de relació i la documentació
gràfica d’anàlisi (annex 5) la incoherència de la divisió amb la funcionalitat dels espais
exteriors.
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Annex 6.1. Informe de reconstrucción histórica de las fincas de origen y la evolución de las
segregaciones.

A més, la clau urbanística de l’edifici, passa de un coeficient de 1,50 a 1,00
m2sòl/m2sostre. Fet que sumat a la minimització de la superfície d’aplicació, adjudica
una edificabilitat insuficient per al manteniment de l’edificació existent.
La edificabilitat proposada per la MP 104, correspon a 0,90 aplicada al total de l’àmbit
del conjunt turístic format per els apartaments i l’hotel, i 1,298 en la parcel.la de l’hotel.
Es consideren una valors acceptables en base a l’estudi realitzat, propers a la mitjana
dels valors històrics.
Paral·lelament, en un anàlisi de la edificabilitat consolidada per clau urbanística de
l’entorn immediat de l’àmbit, es pot observar que aquesta es un 1 m2 de sòl/ m2 de
sostre en totes les parcel·les més properes i en la de l’hotel, fins i tot superior en alguna
d’elles, com mostra el gràfic adjunt:

GRÀFIC D’EDIFICABILITAT CONSOLIDADA EN L’ENTORN IMMEDIAT

La superfície edificable necessària per a la proposta, s’ha extret de l’anàlisi de les
necessitats de sostre per el programa funcional i de les limitacions establertes per l’estudi
històric arquitectònic, estimant una superfície necessària de 4150 m2. A partir d’aquesta
dada, s’ha extret i analitzat el coeficient d’edificabilitat obtingut per la parcel.la de l’hotel
i comprovat en base a la totalitat de l’àmbit, segons estudi històric de l’edificabilitat.
Sent necessària l’ adaptació normativa als condicionants exposats en els apartats
anteriors, la taula següent relaciona els condicionants anteriors respecte als paràmetres

urbanístics vigents; diferenciant l’ actuació en la part existent de l’ hotel, la de l’
ampliació, i la resultant del total de l’ àmbit de la MP -104:
TAULA DE RELACIÓ I ADAPTACIÓ DELS CONDICIONANTS ALS PARÀMETRES URBANÍSTICS:
Paràmetre urbanístic

Proposta per subzones

Subclau
Programa

13e3a
CONSOLIDACIÓ
Hotel
Existent
Existent

Ubicació
Sostre màxim
Alçada
Ocupació
Màx. PB

general
Amb serveis
complementaris
Addicional
cossos sortints

Ocupació
PS
Separació
sobre
rasant

Existent
(PB +5PP)
Existent

13e3b
AMPLIACIÓ
Hotel
Est parcel·la
Ampliació:
1335
PB + 2 PP

Existent

Segons figura
explicativa
50 % conjunt

Existent

5%

Existent

Segons figura
explicativa
4m
(segons figura
explicativa)
4 m.
Segons estudi
històric
Fins límit
parcel·la
Hoteler

Parcel·les

Existent

Carrer
Entre edificis

Existent
Existent

Separació sota rasant

Existent

Us

Principal

Hoteler

Complementaris

Segons 354.23
Normes

Aparcament

Ubicació
Places
Espais no ocupats per
l’edificació
Materials constructius

Existent
Existent
Segons estudi
històric

Color acabat - games
cromàtiques

Segons estudi històric

Segons
354.23
Normes
P Soterrada
1 x 10 PA
Segons estudi
històric

POUM
Salou 2003
(11n -C)
11n
Turístic-hoteler

Adoptat
MP -104
13 e3
-

1m2s /1m2s
2916 m2
PB + 4 PP
12,40 m
35 %

4.150 m2

5%

5%

5m

10 m

PB + 5PP existent
PB + 2PP ampliació
Segons figura
explicativa
50 %

Segons figura
explicativa
4m
(segons figura
explicativa)
4 m.
Segons conjunt
urbanístic
Fins límit parcel·la

Turístichoteler
Residència
especial
Propis 11n

Turístic- hoteler

PB + PSot
1 x 5 PA
30 % no
pavimentat

PB + PSot
1 x 10 PA

Sense
especificar

Segons 354.23
Normes

Segons estudi històric
Segons estudi històric

Atenent a la consolidació de l’hotel i la seva ampliació, resulta innecessària la subdivisió
de la nova clau urbanística proposta (13e3) segons la zona d’ aplicació; al admetre els
mateixos paràmetres del POUM vigent tant en la parcel·la de l’ hotel existent, la seva
ampliació i l’ unió d’ ambdues.
La proposta exclou les tres parcel·les on es situen els tres blocs d’ apartaments al ja
contemplar-ne la seva protecció en el POUM vigent - en el Capítol IV. Regulació de la
zona de protecció (Clau 30), només en modifica el límit, per adaptar-lo a la segregació
de la parcel.la proposada.

REF.

Hotel
Hotel
Subtotal
Ampliació
Ampliació
Subtotal
APARTAMENTS
Apartaments
Subtotal
TOTAL

FONT

8.552,25
11.320,25

1.033,00

1.735,00

0,00

COEF. EDIF.
SUP. SÒL(m²)
(m²s/m²s)

BONET PUIG‐TORNE

0,00

SOSTRE
REF.
EDIFICAT(m²)

11.320,25

QUADRE D' EDIFICABILITAT I SOSTRE: CRONOLOGIA
60S
ANY

TOTAL

TOTAL APARTAMENT100VII

8.552,25

1.033,00

TOTAL AMPL. HOTEL99A

Apartaments 1
Apartaments 2
Apartaments 3

1.735,00

100A

TOTAL HOTEL
Hotel
Hotel

E.T.

Hotel

11.529,00

1,50

COEF. EDIF.
SUP. SÒL(m²)
(m²s/m²s)

2.917,00

17.293,50

717,00

11a

11a
11h

2.171,00

1992
PLA GENERAL

2.917,00

2917

717

7.295,00
717

28

5.096,00

10.929,00

SUP. (m2)

REF.

2.917,00
2.917,00
10.929,00

REF.

0,88

0,75

2.187,75 30a
2.187,75
9.640,88

11n

11n
30a

REF.

5972802CF4457D000
1MT

5972842CF4457D000
1XT

5972803CF4457D000
1OT
5972844CF4457D000
1JT

2.917,00
2.917,00
10.747,55

717,00
717,00

0,79

1,00

5.538,40 30a
5.538,40
8.454,72

717,00
717,00 13e.3

2925

717

7.323,00

28,00

7.295,00

5.697 a 5.711

5.697 a 5.702
5.703 a 5.706
5.707 a 5.711

7.445

7.247,93
7.247,93
10.720,84

717,00

2.755,91

2.755,91

0,90

COEF. EDIF.
(m²s/m²s)

DELIMITACIÓ ÀMBIT

4.024,31

1.606,16
1.079,22
1.338,93

7.288,00

7.288,00

5.538,40
5.538,40
9.688,40

0,00

4.150,00

SOSTRE
MÀX.(m²)
4.150,00

11.312,31

SUP. (m2)

REGISTRE

PROPOSTA M.P. ‐104

REF.

SUP. SÒL(m²)

10.965,00

SUP. (m2)

COEF. EDIF. SOSTRE
SUP. SÒL(m²)
REF.
(m²s/m²s)
MÀX.(m²)
2.199,32
1,00
2.199,32 13e.3
4.914,23
7.113,55
2.199,32

POUM

2003

11.064,96

SUP. (m2)

2018
CADASTRE

AIXECAMENT TOPOGRAFIC

2003
POUM

COEF. EDIF. SOSTRE
SUP. SÒL(m²)
(m²s/m²s)
MÀX.(m²)
1.890,00
1,50
2.835,00
5.405,00
0,75
4.053,75
7.295,00
6.888,75
681,50
0,75
511,13
35,50
1,50
53,25
717,00
564,38

30 a

7.295,00
681,5 11n
35,5

5.405,00 30 a

REF.
1.890,00 11n

10.929,00

SUP. (m2)

1992

SOSTRE
REF.
EDIFICAT(m²)
11h
11a

P.P. "NUESTRA SEÑORA DE NÚRIA

1971

11.529,00

11a
11h

11a

QUADRE DE SUPERFÍCIE DE LES PARCEL∙LES: CRONOLOGIA DELIMITACIÓ SOLAR
60S
1985
ANY
PROPOSTA AMPLIACIÓ G.J. BOXO(P.P.
BONET PUIG‐TORNE
FONT
PGOU
NUESTRA SRA NURIA)
REF.
SUP. (m2)
REF.
SUP. (m2)
REF.
Hotel
11h

2. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA HISTÒRICA DEL PARCEL·LARI.
2.1. PLÀNOL DE SITUACIÓ PROJECTE BONET CASTELLANA/JOSEP PUIG TORNÉ AMB
PARCEL·LARI.
2.2. PLÀNOL D’ORDENACIÓ DEL CONJUNT D’ANTONI BONET CASTELLANA.
2.3. PLÀNOL DEL SOLAR DE LA LLICENCIA D’OBRES DELS BLOCS D’APARTAMENTS.
2.4. CARÀTULA DEL PLÀNOL D’EMPLAÇAMENT DE PROJECTE D’AMPLIACIÓ
REDACTAT PER GUILLERMO J. BOXO AMB DATA GENER DE 1985, NO
REALITZAT.
2.5. PLÀNOL PGOU 1992.
2.6. PLÀNOL SUPERPOSICIÓ DE FINQUES DE DICTAMEN REDACTAT PER XAVIER
CLIMENT.

ANNEX 4. INFORME HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO Y CRITERIOS PARA LA
AMPLIACIÓN DEL HOTEL

INTRODUCCIÓ
Per analitzar el valor històric i artístic de l’edifici i el conjunt arquitectònic, s’ha realitzat
un estudi de detall per part de les persones reconegudes per el seu coneixement de la
matèria, s’adjunten els currículums a continuació:
Fernando Alvarez Prozorovich es arquitecto por la Facultad de arquitectura
y urbanismo, Universidad Nacional de La Plata (1978) y doctor arquitecto por la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, UPC (1991).
Es director del Departamento de Teoría, Historia de la arquitectura y Técnicas de
comunicación, profesor titular de las asignaturas Historia del Arte y de la Arquitectura
II, Arquitecturas en Arquitecturas (Master habilitante) y de Historia del Arte y de la
Arquitectura (Máster oficial de Teoría e Historia de la arquitectura) en la ETSAB-UPC. De
2013 a 2017 coordinó el Programa de Doctorado de Teoría, Historia y desde 2010 dirige
director del Master en Restauración de Monumentos de la UPC. Ha dictado clases como
profesor invitado en universidades de Brasil, Argentina y Estados Unidos. Ha dirigido
más de 10 tesis doctorales sobre temas de Historia de la arquitectura del siglo XX en
España y Latinoamérica
Ha obtenido 5 quinquenios de docencia, 2 sexenios nacionales de investigación y 3
autonómicos y es autor de una ponencia seleccionada en la primera convocatoria del
Instituto de Ciencias de la educación de la UPC Bones Pràctiques docents. Metodologies
actives a l’aula en 2013
Coautor de los libros: La Ricarda (Barcelona, 1996), Antonio Bonet 1913-1989
(Barcelona, 1996), Bonet Castellana (Barcelona, 1999), “Antonio Bonet. El Poblat
Hifrensa” (Tarragona, 2005) Julián García Núñez (Buenos Aires, 2005), Arquitecturas
desplazadas. Arquitecturas del exilio español, Madrid, 2007), Archivo Crítico Modelo
Barcelona 1973-2003, (Barcelona, 2012), Reader modelo Barcelona 1973-2013 (2013),
Arquitectura española del exilio (2014) Historia del arte y de la arquitectura 1930-1989
(2015), La arquitectura moderna en Latinoamérica (2016).
Su trabajo se ha concentrado en el análisis e intervención en el patrimonio arquitectónico
de España y América Latina, habiendo realizado proyectos y estudios para la restauración
de monumentos del patrimonio catalán. Dirige el Portal-revista electrónica Historia en
obras http://www.historiaenobres.net/ producto digital emanado de sus cursos de
Historia de la arquitectura en la ETSAB. Es miembro del Consejo editorial del Portal
Vitruvius, y referee de varias revistas de arquitectura de universidades españolas y
latinoamericanas. Es representante de la Universidad Politécnica en PHI, red del
Patrimonio Histórico Iberoamericano.
Ha recibido dos premios internacionales: el Premio a la mejor publicación en la Tercer
Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Ingeniería Civil de Santiago de Chile por su
trabajo en el libro “Bonet Castellana” (Barcelona, 1999), coeditado con Jordi Roig, y el
Premio "Julius Posener Catalogue Award 2008' del CICA, al Congrès de la UIA 2008, por
su participación en el libro-catálogo"Arquitecturas desplazadas. Arquitecturas del exilio
español " (Madrid, 2007).

Juan Fernando Ródenas García Arquitecte per l'ETSAB (2001). Doctor en
arquitectura (2013), obté una beca predoctoral a l'ETSA Universitat Rovira i Virgili. Tesi
doctoral: Antonio Bonet. Poblado HIFRENSA, 1967-1975. Professor de composició
arquitectònica, ETSA URV (2009-11). Professor d'urbanisme i projectes, ETSA URV
(2012-18). És també investigador del CAIT: centre d'anàlisi integral del territori (URV).
Estudiós de l'obra de l'arquitecte Antonio Bonet, de la qual és autor de publicacions,
contribucions a congressos, conferències, transferència tecnològica i comissari d'una
exposició. Actualment desenvolupa la seva recerca en temes de reciclatge industrial a la
província de Tarragona. Exerceix la docència com a professor de projectes i urbanisme.
També exerceix la professió d'arquitecte duent a terme projectes d'arquitectura i
urbanisme tant per a l'administració pública, com per a promotors privats i les seves
obres han estat publicades en revistes especialitzades.
Ha participat en publicacions acadèmiques de llibres : Antonio Bonet: Poblat
HIFRENSA_Settlement. Tarragona: COAC, 2005; Antoni de Moragas: casas gemelas,
Torredembarra, 1959. Arxiu d'arquitectura moderna en el seu context urbanístic Centre
d'Estudis Sinibald de Mas. Arte y arquitectura en España. Olvido y recuerdo de lo
abstracto. En Primer congreso nacional de arquitectura. Pioneros de la arquitectura
moderna espanyola. Fundación Alejandro de la Sota. I també de revistes d’arquitectura:
El último urbanismo de Antonio Bonet: el poblado SOS (1970). VLC arquitectura.
Research Journal, Evolución tipológica de cubiertas ventiladas ‘a la catalana’ en la obra
de Antonio Bonet. Informes de la Construcción, Antonio Bonet. Plataformas”, BAC Boletín
Académico nº 7 (2017), “Cubiertas Peculiares en la obra de Antonio Bonet”, Bitácora
arquitectura nO 34(2016), “Antonio Bonet. Sistemas de agregación urbanística análisis
gráfico de las viviendas del poblado Hifrensa (1967-75)” EGA. Revista de expresión
gráfica arquitectónica. Vol. 21 no28, Antonio Bonet y Josep Puig Torné. Series
triangulares en Cap de Salou” RA Revista de arquitectura nº17, “Antonio Bonet. Espacios
de transición entre vivienda y ciudad” RITA Revista indexada de textos académicos, nº
3 (2015), ,“A partir del proyecto Durand de Le Corbusier, Oued-Ouchaia, Argelia(19331934). Evolución tipológica del ‘bloque escalonado’ en la obra de Antonio Bonet”, DEARQ
Revista de arquitectura de la universidad de los Andes, nº 14: Colaboradores de Le
Corbusier nº 1, Bogotá (2014), “Poblat Hifrensa”, Revista AT Arquitectes de Tarragona.
Arquitectura necessària no1, Tarragona (2002).
Ha contribuït en els congressos : “Antonio Bonet. La escuela del poblado Hifrensa (196775)” IV Congreso nacional pioneros de la arquitectura moderna española. La arquitectura
como obra integral, Madrid, 19-20 de mayo de 2017, (Fundación Alejandro de la Sota,
2017); “Transformación de la central nuclear de Vandellòs-I en un centro de
investigación y tratamiento con protonterapia”. VII Congreso para la conservación del
patrimonio industrial y de la obra pública en España. Patrimonio industrial, repercusiones
ambientales y estrategias de regeneración territorial (2017); “Antonio Bonet. Casa Rubio,
La Manga del mar menor, (1966)” III Congreso nacional pioneros de la arquitectura
moderna española análisis crítico de una obra, Madrid (2016), el estudio y catalogación
en la enseñanza de la arquitectura: el trabajo del cait (centro de análisis integral del
territorio) Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (Universitat Rovira i Virgili), VIII
congreso DOCOMOMO ibérico. La arquitectura del Movimiento Moderno y la educación
(2013); Antonio Bonet. El Poblado hifrensa (1967-1975) y el Desmantelamiento de la

Central nuclear de Vandellòs-I en proceso de transformación. Actas del II Congreso
Internacional sobre permanencia y transformación en conjuntos históricos ( Valencia,
2012), Lot agricultural and tourist occupancy on the Mediterranean coast: the work of
Josep Ferrer Bosch in Tarragona, Seminario Internacional, Territorios Del Turismo: El
Imaginario Turístico y la Construcción del paisaje contemporáneo (2014); “1939-1953
arte y arquitectura en España olvido y recuerdo de «lo abstracto»” I Congreso nacional
pioneros de la arquitectura moderna española vigencia de su pensamiento y obra
(Madrid,2014); Planeamiento urbanístico en la obra de Antonio Bonet: trazado viario y
paisaje: de Punta Ballena al Poblado HIFRENSA, 1945-1975. A: Seminario Internacional
de Investigación en Urbanismo. "V Seminario Internacional de Investigación en
Urbanismo (Barcelona-Buenos Aires, 2013); Poblenou del Delta (Villafranco del Delta),
1947: the vernacular in the new agricultural settlements of the INC (Spain). Ponència,
Surveys on Vernacular Architecture. Their significance in 20th century architectural
culture - International Conference. (Porto, Portugal, 2012); Centro de Análisis Integral
del Territorio. URV. Ponència, Primer Congrés AURS - Arquitectura Universitat Recerca
Societat 2012. (Barcelona, 2012); 12th International Docomomo Conference, Espoo,
Finland, August 2012. 12th International Docomomo Conference, Espoo, Finland
(Finlandia, 2012).
En relació amb el tema d’estudi d’aquest document, pel que fa a la pràctica professional,
ha realitzat obres i treballs: Replicación 4 viviendas A. Bonet (L’Hospitalet de
l’Infant,2017), rehabilitació de la plaça hexagonal (habitatges obrers) al poblat
HIFRENSA amb Josep Ramon Domingo(2013), Salou, catàleg d'arquitectura moderna
(Ajuntament de Salou, 2013), Diagnosi urbana i de valors patrimonials del poblat
hifrensa. (Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, 2014), rehabilitació d’espais
exteriors al poblat HIFRENSA amb Josep Ramon Domingo. Ajuntament de (Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant, 2015), petit museu escola aster Antonio bonet ( Ajuntament de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, 2018). Alguns d’aquest treballs han estat publicats:
rehabilitació de dues places hexagonals al poblat HIFRENSA. Catàleg IX Biennal
d’arquitectura Alejandro de la Sota (COAC, 2015); i premiats/reconeguts, premi
Admiració Conservada 2006 SOS Monuments de defensa del patrimoni arquitectònic ’per
la destacada i valenta defensa de la integritat del poble de HIFRENSA i de les seves
arquitectures, obra de l’arquitecte Antonio Bonet Castellana’ (2006), IX Biennal
d’Arquitectura Alejandro de la Sota - rehabilitació de dues places hexagonals al poblat
HIFRENSA (l'Hospitalet de l'Infant), obra finalista publicada al catàleg (2015).
Ha comissariat i dirigit les exposicions: Antonio Bonet Castellana. Poblat HIFRENSA,
mostra de documentació original d’arxiu de l’arquitecte, demarcació de Tarragona del
COAC col·legi d’arquitectes de Catalunya (2005), Altafulla i Torredembarra 1950-2010.
Arxiu d’arquitectura moderna i contemporània en el seu context urbanístic demarcació
de Tarragona del COAC col·legi d’arquitectes de Catalunya (2013).
Ha impartit conferències sobre el tema: Poblat HIFRENSA, una utopia construïda, ETSAB
Escola tècnica superior d’arquitectura de Barcelona (2010), Antonio Bonet. Urbanización
Nuestra Señora de Núria (1960), primera conferència del Cicle Antonio Bonet. Centenari
del seu naixement (1913-2013) amb les ponències i debat amb: Gillermo Zuaznabar,
Juan Fernando Ródenas, Josep Puig Torné, Josep Ferrer Bosch, Jose Ramon Domingo i
Jofre Roca. (Antena del coneixement de Salou de la Universitat Rovira i Virgili.

Ajuntament de Salou, 2013), Planeamiento urbanístico en la obra de Antonio Bonet. De
Punta Ballena al poblado HIFRENSA, 1945-1975, primera conferència de les Jornades
Europees de Patrimoni 2013 amb les ponències i debat amb: Fernando Álvarez i Juan
Fernando Ródenas. Institució que organitza: Antena del coneixement de Vandellòs i
L’Hospitalet de l’Infant de la Universitat Rovira i Virgili. (Ajuntament de Vandellòs i
L’Hospitalet de l’Infant, 2013), Jornada Antoni Bonet, audiovisual, tercera i última
conferència del Centenari Coderch Moragas Bonet amb les ponències i debat amb:
Fernando Álvarez, Juan Fernando Ródenas, Ricardo Flores i Jordi Roig. Organitza: CULT,
activitats culturals. (Escola Tècnica Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, 2013),
Lot agricultural and tourist occupancy on the Mediterranean coast: the work of Josep
Ferrer Bosch in Tarragona, Seminario Internacional, Territorios Del Turismo: El
Imaginario Turístico y la Construcción del paisaje contemporáneo (2014), Cicle
[in]TESIS, cicle de conferències sobre tesis doctorals de la demarcació de Tarragona del
COAC (COAC Demarcació de Tarragona, 2015), La carretera de la costa. Arquitectura
moderna i contemporània a Cambrils, Antena del coneixement de Cambrils (2015),
CAIT: centre d’anàlisi integral del territori (ear URV, 2016), Poblado Hifrensa, fórmulas
de regeneración urbana y protección patrimonial, IX Congreso DOCOMOMO Ibérico:
Movimiento moderno: patrimonio cultural y Sociedad ( San Sebastián, 2016).
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Introducción y antecedentes
El presente trabajo se realiza por encargo de la arquitecta Meritxell Solé, de 1000
ARQUITECTURES, como parte de los estudios previos para la posible ampliación del
Hotel Cala Viña, construído según proyecto de Antonio Bonet Castellana entre 1964 y
1965. El promotor de esta iniciativa es la empresa Creaciones Particulares MARPA S.A.,
con domicilio fiscal en C/Ginesta, 3, de Salou (Tarragona).
El autor principal de este informe es el Profesor Dr. Fernando Alvarez Prozorovich,
del Departamento de Teoria e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicació,
y cuenta con la colaboración del profesor Dr. Fernando Ródenas García (Universitat
Rovira i Virgili). Ambos autores son, como puede verse en la bibliografía adjunta,
conocidos especialistas en el patrimonio moderno, en especial, el referido a la
producción de Antonio Bonet Castellana.
Desde hace aproximadamente 10 años existe por parte del Ayuntamiento de
Salou un interés especial por la preservación y puesta en valor de su patrimonio
moderno, el cual da forma urbana y arquitectónica a aéreas tan importantes como la
del Cap Salou, en la cual se ubicaron los edificios proyectados por Bonet y Puig Torné
en los años sesenta. La elaboración en 2013 de un primer documento guiia por parte
del grupo dirigido por Fernando Ródenas García y las intervenciones llevadas a cabo
por el propio Ayuntamiento son una prueba de esa voluntad. Este encargo privado a
la UPC se une a esa cadena ejemplar y, en lo que se refiere al patrimonio español,
pionera en la conservación del patrimonio moderno.

Criterios generales de intervención sobre el patrimonio arquitectónico moderno.
Metodología
La valoración y conservación del patrimonio moderno ha tenido una evolución
importante desde mediados de los años 80 del siglo XX. Inspirado por la labor del
ICOMOS (UNESCO) en 1988, se funda el DoCoMoMo (international Working Party for
Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern
Movement), en Eindoven. A partir de ese momento se auspicia la fundación de grupos
nacionales del Docomomo, destacándose entre ellos el DOCOMOMO Ibérico, nacido
en 1993. Actualmente, La Fundación DOCOMOMO Ibérico, con sede en Barcelona,
coordina las actividades de documentación y estudio del patrimonio moderno en
Portugal y España. Desde una lista inicial de 166 edificios construidos entre 1925 y 1965,
se ha ido ampliando la investigación, documentando obras industriales, de vivienda y
equipamientos para constituir un registro que cuenta con 1200 obras. Dado el
despertar tardío de la arquitectura moderna en España, recientemente se ha decidido
ampliar ese listado con otro de obras construídas entre 1965 y 1975 (presentado en

julio 2018). Junto, o en conexión, con la labor de DOCOMOMO, desde las distintas
escuelas de arquitectura se han producido estudios pormenorizados y monográficos
de obras, muchos de ellos en forma de tesis doctorales, tesinas, exposiciones, jornadas
o congresos. Estos trabajos constituyen una base que va más allá del mero interés
aficionado, para constituir una base científica que no sólo explica las obras en su
sentido histórico, en conexión con los acontecimientos de la vida se la Península sino, y
muy importante, desde su complejidad técnica específica.
Si bien el Movimiento Moderno en la Península había atendido desde sus
comienzos a fines de la década del Veinte, a las experiencias de vivienda obrera, o las
necesidades de la salud pública y la educación, o más tardíamente a expresar el
modo de vida de una parte del burguesía ilustrada, desde finales de los Cincuenta se
producen importantes cambios, La década del sesenta asiste al despliegue del
abanico de sus consumidores (arquitectura turística, industrial, equipamientos) dando
lugar a un ejemplar despliegue de creatividad. Producto de esa difusión, el patrimonio
histórico-arquitectónico moderno se nos presenta como algo todavía familiar y
cotidiano, porque sus formas y procedimientos compositivos siguen vigentes en
muchas obras de hoy y en esto reside muchas veces el problema de su conservación.
Debemos tomar conciencia que la industria de la construcción ha cambiado
muchísimo,

perdiendo

mucho

de

su

condición

artesanal

a

favor

de

una

modernización técnica, que no siempre implica una modernidad cultural. Muchos
materiales (revestimientos, solados, revocos, carpinterías, etc) utilizados en el período
1950-70 ya no se fabrican y muchas técnicas constructivas, estructurales o de
instalaciones ya no se utilizan. Si bien a primera vista, cualquier persona, profesional o
no, puede sentirse capaz de intervenir sobre uno de estos edificios, simplemente
porque percibe en ellos algo de cotidiano, lo cierto es que correrá el riesgo

de

provocarles graves daños, y deformaciones degradantes, más negativas que su propia
desaparición . Tal como reza la Carta de Cádiz del DOCOMOMO (2007) “ La
desaparición de los edificios el Movimiento Moderno constituye un acto de barbarie y
es un testimonio que refleja el fracaso cultural y ambiental de las poblaciones y
ciudades que lo permiten. En ese sentido, la implicación de las administraciones
públicas en la conservación del patrimonio moderno resulta fundamental como parte
de una política cultural.
Conviene recordar tres temas que afectan a la metodología que una actuación
respetuosa exige. En primer lugar, y sobre todo para el caso de los programas turísticos,
dirigir una atenta mirada a los emplazamientos de edificios y conjuntos construidos en
un momento en que los arquitectos disponían de territorios casi vírgenes que sus
operaciones pasaron a connotar. La observación y el estudio

de las intenciones

originales, de cara a la conservación de los ambientes y espacios exteriores es un

tema clave. En segundo lugar, habrá que tener en cuenta que en esta fase del
Movimiento moderno (los años 50 o 60) - distanciada muchos años de los primeros
ejemplos modernos- los arquitectos comenzaron a dirigir una lectura crítica a sus
elementos de “estilo”, a la recuperación de su sentido ético,

lo que los lleva a

acercarse a las tradiciones y materiales locales (cerámica, madera, piedra, etc) y
dando lugar a ricas experiencias. Recuperar, por los mismos y otros métodos
compatibles, los materiales originales debe constituir un objetivo para quien no
pretenda deformar la arquitectura de ese pasado. En tercer lugar es necesario
recordar que la función es, muchas veces, la base esencial de las formas
arquitectónicas modernas y que los cambios funcionales suelen ser enemigos
irreconciliables de la conservación de este tipo de patrimonio. Siempre que sea
posible, habrá que defender no solo su correcta restauración sino, también, el uso
para el que la obra fue pensada o uno que se considere compatible y justificable.
Definidos esos parámetros, no cabe duda que así como hay especialistas en
arquitectura románica o renacentista, los hay en los temas de arquitectura moderna,
en tanto conocedores de su génesis, sus funciones, su sentido histórico y sus materiales.
Los aciertos y errores en las actuaciones realizadas sobre el patrimonio moderno en los
últimos 20 años lo demuestran de manera innegable. Desde el punto de vista de la
documentación necesaria para la intervención, el patrimonio moderno nos ofrece la
posibilidad de consultar archivos de arquitectos o de empresas, dibujos, cálculos,
correspondencia, fotografías, incluso testigos oculares o directos de los procesos. Esta
ventaja de la sobrebaundancia de información tiene una contrapartida: condiciona
notablemente el trabajo de proyecto, ya que actúa como espejo al que la
intervención que, tarde o temprano, tendrá que volver sus ojos. Una mirada muy
superficial puede generar el temor que la creatividad del arquitecto se vea
menoscabada por esa “partitura” previa, pero no será difícil comprender rápidamente
que existe belleza en una buena interpretación del proyecto y sus intenciones, y una
mayor satisfacción a la larga que no solo es para el arquitecto sino para las futuras
generaciones. Saber armonizar algunas necesidades derivadas de paradigmas
actuales (como la sostenibilidad o la aplicación del CTE u otras normativas) o de
pequeños cambios de uso exige un trabajo interdisciplinar que sea capaz de
establecer un orden de prioridades para no perderse en soluciones parciales.

I

Análisis histórico

I.1 introducción. La irrupción del turismo en la Costa Dorada
Tras la firma del Concordato con el Vaticano y el pacto con EEUU, España se
alinea con el llamado “Eje Atlántico” (1953) hegemonizado por los americanos, dando

paso al crédito y a nuevas inversiones extranjeras. Uno de los ejes económicos de este
nuevo período, recordado como el “desarrollismo” fue justamente el turismo que,
comenzando por algunas áreas del litoral mediterráneo descubiertas por el higienismo
de principios de siglo, fue extendiéndose hacia otras zonas casi vírgenes. Salou es un
buen ejemplo de las primeras; lugar de baños para la burguesía de la provincia (figura
1), sufrirá un desarrollo turístico muy intenso expresado en la construcción de segundas
residencias estivales. Las primeras implantaciones turísticas se proyectan en un paisaje
agrícola que caracteriza la franja costera. En los años 60, en la provincia de Tarragona,
también irrumpe con fuerza otra actividad económica que convive con el turismo: la
industria.

Ambas

actividades

compiten

por

establecerse

en

terrenos

bien

comunicados por los ejes viarios principales, el ferrocarril y la carretera N-340 que
discurren paralelos a la línea de costa.

figura 1: Hotel La terraza de Salou, playa de poniente (años 20)

I.2. La Carretera de la costa
La Carretera de la costa es la infraestructura sobre la que se apoya la
construcción de las nuevas intervenciones turísticas. Construida ex novo como
prolongación de la carretera de La Laboral, que conectaba Tarragona con la
Universidad Laboral (1951-56), su trazado no obedece a una preexistencia agrícola
sino que tiene que ver con intereses económicos y posiciones de poder, a los que
podemos unir una voluntad de re funcionalización del suelo. El análisis de la
cartografía histórica (derivadas del vuelo fotogramétrico realizado por el ejército
americano en 1956 y 1957, conocido como “Vuelo Americano”) revela que su trazado
responde a la intención de brindar un acceso al “chalet de fin de semana” que el
Gobernador Civil de Tarragona, José González-Sama, tenía en la zona del Racó de

Salou, proyectado en 1959 por el arquitecto Antoni Pujol i Sevil. El Racó de Salou, como
su propio nombre indica (racó: rincón) era un lugar arrinconado, un destino final, ya
que el acceso al Cap de Salou se realizaba desde el núcleo de Salou por la carretera
de Salou al Faro. El mayor atractivo del lugar era su aislamiento por ser destino final
como ya se ha apuntado, y por agrupaciones de pinos piñoneros1, situados entre los
cultivos y las dunas.

figura 2: Carretera de la Costa. Acceso al Cap de Salou desde Tarragona. Foto Raymond

De manera complementaria, a principio de los años 60, se prolonga al trazado
de la carretera de la costa hasta el núcleo de Salou, pasando por el Cap de Salou,
posibilitando el acceso a nuevas parcelas agrícolas (figura 2). La memoria justificativa
de los apartamentos Scipio Flats, proyectados por el arquitecto Josep Ferrer Bosch, no
deja lugar a dudas:

La construcción de la carretera de Tarragona a Salou por la costa ha
revalorizado extraordinariamente toda la zona que ésta comprende; el terreno
es apto para la agricultura y como tal se venía explotando, pero debido a sus
cercanías con el mar con inmensa y bella playa ha pasado a ser dominio de

atracción turística a lo que ha contribuido en gran parte la apertura de
la nueva ruta a que nos hemos referido. Los propietarios de esta zona se han
1

La plantación de pinos piñoneros se realizaba básicamente para desecar y fijar las dunas y
evitar así la inundación de los cultivos con agua marina durante los temporales de levante.

apresurado a parcelar fincas a fin de explotarlas cara al turismo, naciendo así
un centro veraniego que promete, en pocos años, convertirse en uno de los
mejores de esta costa…(sic)

I.3. Urbanización de Nuestra Señora de Núria (1959)
La Compañía urbanizadora Nuestra Señora de Núria propone la urbanización
de unos terrenos que ocupan prácticamente la totalidad del Cap de Salou. El
abogado reusense, afincado profesionalmente en Madrid, Antonio Pedrol Rius (19101992), planifica la operación, que es financiada por los promotores del malogrado Plan
de ordenación y Urbanización de La Manga del Mar Menor, Murcia (1960), entre los
que

encontramos

a

Tomás

Maestre

Aznar,

también

abogado

y

afincado

profesionalmente en Madrid, José Luis Rubio Maestre, y en menor medida, algunos
empresarios locales. Los arquitectos elegidos serán Antonio Bonet Castellana (19131989), que en ese momento reside en Argentina, pero efectúa frecuentes viajes a
España y Josep Puig Torné, que llevará a cabo la dirección de las obras entre 1959 y
1963.
El Cap de Salou forma un promontorio rocoso que se adentra en la costa con
preexistencias agrícolas, cultivos de secano, principalmente olivos y algarrobos,
bancales de piedra seca y pinares. Se observan, también, zonas más deprimidas que
da forma a varias calas: Cala de la Vinya; Cala Font; Cala de la Penya tallada; Cala
Morisca y Cala Crancs (figura 3). Las distintas edificaciones que proyectan los
arquitectos se sitúan pendiendo de la carretera de la costa y se distribuyen
prácticamente por la totalidad del Cap de Salou.

figura 3: Cap de Salou, foto aérea, 12-06-1963 (RFSACE.4071), fuente: ICC Institut Cartogràfic de
Catalunya

figura 4 Urbanización Nuestra señora de Núria. Evolución del proyecto, fuente: Fons Bonet
AHCOAC (Archivo Histórico del COAC)

Existen tres versiones del proyecto, con escasas variaciones (Figura 4) En todas las
versiones se puede observar la adaptación topográfica del trazado urbanístico y el
aprovechamiento de la forma de los accidentes geográficos del cabo en la
formalización de las parcelas.

figura 5: Casa Rubio, Cap de Salou (1959). Fotografía: Deidi von Schaewen. AHCOAC

La casa Rubio aparece ya dibujada en los planos de la Urbanización. Es la residencia
estival de uno de los promotores, José Luís Rubio2. Goza de una posición privilegiada
aprovechando la condición de cul-de-sac del viario situándose al borde de un
acantilado situado entre Cala Morisca y El Mollet del Far (figura 5). Se sitúa en un
terreno de fuerte pendiente, entre el mar y uno de los ramales extremos de la
urbanización.

I.4. Edificios de Bonet en la Urbanización de Nuestra Señora de Núria
Entre 1959 y 1964, Bonet y Puig Torné construyen 13 edificios en la nueva
urbanización: 4 viviendas unifamiliares, 6 edificios de apartamentos, un conjunto de
bungalós, 1 hotel y 1 snack3. Todos los proyectos se caracterizan por su adaptación

a la topografía y por su fragmentación en sección que buscar resolver el
encuentro de la obra con el terreno en pendiente. Como ya se ha apuntado, Bonet
aprovecha configuraciones de la naturaleza: depresiones, cimas, crestas, laderas,
2

Posteriormente, en 1966, Bonet proyecta y construye, para el mismo promotor, otra residencia
estival de gran superficie: la Casa Rubio, La Manga del Mar Menor (Murcia)
3
Los trece edificios mencionados están situados en el Cap de Salou. Para completar la lista de
proyectos de Bonet construidos en otros emplazamientos en Salou cabría añadir el camping
Salou (1962), la casa Nieto Antúnez (1963) y los apartamentos Erwin Wrede (1964). Fuente:
Transferencia tecnológica Ref.: T13202S. Salou. Catàleg d'arquitectura moderna. 2013:
Ajuntament de Salou.

valles o acantilados, también dunas, formaciones rocosas y masas arbóreas para
desarrollar tipologías edificatorias diversas. El resultado es un despliegue experimental
caracterizado por una gran variedad tipológica basada en el desarrollo de módulos
elementales. Como ocurre con otros grandes arquitectos, como Wright o Neutra,
Bonet y Puig Torné, convierten las dificultades del lugar en un argumento fundamental
para sus proyectos (figuras 6, 7 y 8). Esto les permite huir de los estándares de las
arquitecturas destinada a un usuario anónimo, que caracteriza los poblados de
vacaciones y otorgarle un carácter especial y diferente que aún hoy se percibe.

Los Bungalós Núria (1962) se agrupan aprovechando el cobijo de una
depresión; los apartamentos Paraíso (1961) se agrupan empotrándose a media ladera
de un promontorio para no interrumpir las vistas de otros edificios sobre la rada de
Salou. Por su parte, en una operación contraria, la Torre Italia (1964) forma una atalaya
y se exhibe a los cuatro vientos en la parte más alta de la urbanización. Finalmente, los
apartamentos Cala Viña o Duna Park (1961) se abren a una enorme duna existente en
Cala Viña (fig.6).

figura 6: Urbanización Nuestra Señora de Núria (1959). Edificios proyectados por Bonet (1959-64).
Fuente: Salou. Catàleg d'arquitectura moderna. 2013: Ajuntament de Salou.

Aprovechando los accidentes geográficos consiguen un conjunto armonioso
con unos edificios que se complementan entre sí, revelando la belleza del lugar. Según
Josep Puig Torné4 partieron de las siguientes premisas:

… Sobre todo nos interesaban los bancales y los márgenes de piedras de La
Pineda, una zona muy cercana al Cap de Salou. Teníamos dos premisas
importantes: Una eran los arranques de la edificación ligados al suelo con
zócalos de piedra. Y la otra: los volúmenes de color blanco. Ante todo, había
una intención de pasar desapercibido.

figura 7: Apartamentos Cala Viña, fotomontaje. Fuente: Fons Puig Torné, AHCOAC

4

Fuente oral: Josep Puig Torné. Apuntes biográficos: (cait: Arxiu d’Arquitectura moderna i
contemporània. URV Universitat Rovira i Virgili).

figura 8: Apartamentos Reus. Fuente: autor desconocido

Llegados a este punto, es imposible no recordar lo que seguramente fue la razón
fundamental de la contratación de Bonet, introducido por Josep Puig Torné a sus
clientes: su trabajo en la urbanización de Punta Ballena, Maldonado, Uruguay (194548). Punta Ballena y Salou (figura 9) fueron pensadas para la construcción de edificios
residenciales turísticos y comparten su estrategia proyectual. Ambas urbanizaciones
corresponden a un loteo parcelario sin definición volumétrica de los edificios,
confiando que la resolución del proyecto de arquitectura se basará en el potencial de
los valores paisajísticos del lugar: topografía, suelo y vegetación. Bonet plantea en
ambas urbanizaciones un esquema viario de trazado orgánico con derivaciones en
cul-de-sac.
En Punta Ballena, Bonet propone un itinerario fragmentado, con dilataciones y
contracciones en la sección del trazado viario, proyectado con criterios visuales,
buscando generar una sensación de baja velocidad con el propósito de reducir el
ruido y la contaminación y, a la vez, otorgar el máximo protagonismo al peatón (los
puentes para evitar que se crucen los trayectos peatonales con los vehiculares son
legendarios). En Salou, la fragmentación de los tramos y la búsqueda de cierres de
perspectiva se consigue simplemente adaptándose a las cotas intermedias, ubicadas
a media ladera. Para parcelar la totalidad de los terrenos se proyectan ramales
secundarios con finales en cul-de-sac, dimensionados como bolsas de aparcamiento.
Bonet plantea una red independiente de senderos peatonales que formalizan el loteo
de las parcelas, de manera que cada parcela cuenta, por un lado, con acceso
vehicular y por el lado opuesto o lateral con acceso peatonal.

Ambos encargos consistían en una parcelación de tipo residencial turístico, con
parcelas de un tamaño equivalente, aunque en ambos casos se distingue una zona
de mayor centralidad, En Salou esta corresponde claramente a la depresión que
desemboca en Cala Crancs, donde las parcelas son de mayor tamaño con el fin de
ubicar equipamientos. En Punta Ballena, la zona de equipamientos se ubica en el
sector central lindante con una playa muy alargada. Los planos a la misma escala que
se adjuntan demuestran los parecidos y diferencias entre el proyecto rioplatense y el
de Salou; la superficie de ambas y la longitud del desarrollo de la carretera de
distribución son semejantes, la topografía y la forma de las playas, muy diferente.

figura 9: Trazado urbanístico. Punta Ballena y Cap Salou, en rojo (vehículos) amarillo (peatones).
Fuente: elaboración propia

Desde una mirada a escala doméstica, el esquema funcional de la casa La
Rinconada (1948), el hogar de Bonet en Punta Ballena, se repite con variaciones en
Salou. Valga de ejemplo, las escaleras-mirador que formalizan el ritual de acceso
mirando al paisaje (figura 10), que también podemos observar con diferentes
configuraciones en los apartamentos Chipre (1960), en los apartamentos Paraíso (1961)
en la casa Van der Veeken (1961); en el snack bar y vestuarios Cala Crancs (1961-62);
en los apartamentos Reus (1961); en los apartamentos Cala Viña (1961); en la casa
Dagasán (1963), y de un modo anecdótico en la casa Rubio (1959). También en los
apartamentos Erwin Wrede 1964 (demolido); en la casa Albert Camile Van der Veeken,
1961 (no construida) y en la casa unifamiliar de la parcela 2-A (1961). Por su parte, Puig
Torné, ya en solitario, repite el ritual de acceso y el esquema funcional en el bloque
principal de los apartamentos Coatepeque (1964); en los chalets tipo ‘Perla’, ‘Topacio’
y en los chalets Cornelis Schuilwerve y André Bazaillas de la urbanización Mirador de
Salou.

figura 10: Casa La Rinconada, fuente: fons Bonet, AHCOAC

Poco más de una década separan los proyectos de Punta del Este (1945-8) y
Salou (1960-5). Los encargos de Salou definen los inicios de su etapa española, en la
que Bonet, atento al debate arquitectónico, manifiesta en sus obras una reacción a la
ortodoxia de los primeros modernos a pesar de haberse mantenido fiel a los mismos.
Desde sus inicios muestran su interés por las preexistencias, el paisaje y la tradición
vernácula, un rasgo que podemos seguir en otras variantes coetáneas. En este sentido
puede establecerse cierto paralelismo con la obra de Le Corbusier si observamos el

lenguaje utilizado en las primeras villas Parisinas de los años 20, respecto a obras
posteriores de inspiración vernácula como son la Villa Mandrot (1930) o la Villa en
Mathes (1935).

I.5. Otros edificios de interés de la Urbanización de Nuestra Señora de Núria
En la década de los 60 se llevaron a cabo otras intervenciones de interés, entre
las que cabe destacar:

Apartamentos Escursell

Manuel Valls

1962

Apartamentos Rocamar

Jordi Adroer Iglesias

1964

Apartamentos Ginette

Jordi Adroer Iglesias

1965

Casa WJH Sprenger

Josep Ferrer Bosch

1961

Edificio servicios Urb. Pinos Mar

Josep Ferrer Bosch

1961

Casa Effinger

Josep Maria Monravà1966

Apartamentos Coatepeque

Josep Puig Torné

Bungalós i chalet Buen Retiro

1964

Josep Puig Torné

1965

II. Estado actual. Descripción y análisis del conjunto de Cala Viña
II. 1. La composición general del conjunto
Al margen de las diferencias funcionales y formales existentes entre los
apartamentos pareados en hilera, y el hotel de Cala Viña, resulta imposible
considerarlos aisladamente. Existe una estudiada composición entre los dos grupos de
apartamentos (de planta baja + 2) colocados en dirección E-O (90 unidades,
distribuidas en 15 bloques pareados de 6 viviendas cada uno) y el hotel (originalmente
de planta baja + 3) dispuesto en dirección N-S sobre un solar aproximadamente
pentagonal.
El emplazamiento del hotel en el eje de simetría del jardín entre los apartamentos
situados a Oeste (paralelos, pero en cotas diferentes) se ve alterado por la aparición
de un gran espacio de proporciones aproximadamente cuadradas (42 x 42 ap)
resultante del desplazamiento “hacia abajo” de los apartamentos situados al sur. En
ese lugar se sitúan las piscinas y las actividades ligadas al Club social (snack bar, etc)
actuando como un centro desplazado del conjunto, presidido por el hotel sin
comprometer las vistas al mar de los dos grupos de apartamentos y dando al mismo
tiempo, una escala más acorde con el ambiente de las piscinas. Las fotografías
realizadas en los años sesenta (figuras 11, 12 Y 13 ) muestran el equilibrio proporcional
entre las distintas piezas y los espacios exteriores que generan, en una ejemplar
operación de diseño urbano.
Desde el punto de vista de sus fachadas exteriores –las que configuran y
protegen la imagen del conjunto desde el espacio público-, las dos principales son la

fachada exterior Norte y la fachada exterior Este. La primera enfrenta la vía principal
(Carretera de la Costa), y es la más larga del conjunto (67,5 m aprox), cumpliendo con
la función de cerrarlo con una alineación de seis apartamentos pareados, a su vez
quebrada para romper cualquier visión monolítica. La fachada exterior Este (42 m
aprox.) es la que corresponde al acceso principal del Hotel y donde se sitúan las
circulaciones que dan acceso a las habitaciones del hotel y mira hacia un terreno
arbolado (en proceso de planeamiento para edificar otro hotel).
La fachada exterior Sur es la que corresponde a las terrazas de las dos hileras de
apartamentos situados al sur. La hilera situada más al Oeste (47,5 m aprox.) de 4
apartamentos pareados se sitúa paralelamente a la hilera situada a una cota superior
a Norte, aunque en una cota más baja. Las circulaciones peatonales (norte y sur, a
diferente nivel) y los aparcamientos (al nivel de la circulación peatonal norte) se sitúan
en el espacio central entre ambas hileras. El otro paquete de aparcamientos se sitúa
en el ángulo noreste, entre la hilera de apartamentos y la barra del hotel.
La hilera de apartamentos situada más al Este, más próxima al hotel, (56 m ap.),
de 5 apartamentos pareados, se desplaza un módulo entero hacia el Sur para
conformar el espacio cuadrado con las dos piscinas (niños y adultos) citado más
arriba, quedando alineada con la fachada Este planta del hotel. Es importante resaltar
el escalonamiento topográfico. Las diferencia de cota entre la hilera de apartamentos
al Norte y Sur, es del orden de 1,50 m.
II. 2. El Hotel Cala Viña
II. 2. 1. Generalidades. El programa y su distribución. Etapas
El hotel se sitúa en la Carretera de la Costa, número 26, al Este del conjunto.
Cuenta con una planta semisótano, donde se localizan estancias técnicas. En la
planta baja se sitúa la recepción del hotel en una posición central, junto al núcleo de
comunicaciones formando un volumen segregado del cuerpo principal, que cuenta,
por un lado: con el ascensor y la escalera principal, y, por otro lado, con la escalera y
el ascensor de servicio. A un lado de la recepción se destina la zona de servicio,
formada por la cocina, almacenes y dormitorio de servicio con aseo propio. En la
fachada Oeste se adosa el Club social, un cuerpo edificado de dos plantas,
enfrentado al edificio principal (y ligeramente desplazado hacia sur), donde se sitúa el
salón comedor, la terraza y las zonas de estar del hotel. En el extremo Sur se ubica una
vivienda de dos dormitorios con acceso independiente por el testero sur. Las cinco
plantas superiores se destinan a habitaciones con aseo incluido, a las cuales se
accede por el núcleo de comunicaciones, ya apuntado, que conduce a un corredor
orientado a Este que conecta todas las habitaciones.

figura 11: Hotel Cala Viña. Fachada oeste. Anteproyecto (1962). Fuente: Foto Raymond

figura 12: Hotel Cala Viña. Fachada oeste. Proyecto original (aprox 1964). Fuente: Foto Raymond

figura 13: Hotel Cala Viña. Fachada oeste. Modificación de 1974. Fuente: Foto Raymond

El edificio ha sufrido dos momentos en su construcción separadas unos 10 años y
que definen su imagen actual. El primero corresponde al proyecto realizado por Bonet
y Puig Torné en 1962 (la rotulación indica Albergues y Hoteles del Mediterráneo S.A.)
cuya construcción acaba en 1965 (con una superficie de 3000 m2 aprox.) (figura 12), y
la segunda que, llevada a cabo por Josep Puig Torné en solitario5, según la ficha de
catastro está datada en 1974 (con una superficie de 3934 m2), corresponde al
momento en el que el edificio pasa de tener dos plantas más y se modifican
sensiblemente algunos espacios de las plantas bajas (figura 13).
Un matiz importante es la progresión que se constata en el cuerpo bajo del Club
Social. Comienza siendo el primer edificio situado a Este, rotulado como snack bar,
con una planta en forma de L, claramente destinado a servir el área de las piscinas.
Muy poco tiempo después se agrega el hotel con sus tres plantas iniciales de
habitaciones, momento en el que la parte social crece para incorporar nuevas
dependencias, un supermercado y el restaurant del hotel. Las fotografías revelan que.
o bien en 1974 o desde esa fecha se ampliado cuerpo hacia el sur, perdiéndose en
este gesto la tensión visual que se establecía con el bloque de los dormitorios.
Afortunadamente, el cuerpo bajo se detiene un módulo antes de llegar al testero del
hotel, permitiendo que la arista Suroeste del prisma del hotel se perciba con claridad.
El edificio deja de usarse en 2004 y el aspecto que ofrece hoy es el que se puede ver
en la Figura 13
II. 2. 2. El emplazamiento del hotel
1. Las relaciones con la estructura urbana.
5

Conversación mantenida con Joep Puig Torné el 6-7-2018.

Al igual que en muchas de sus obras, Bonet demarca con una serie de sutiles
mecanismos físicos los límites virtuales de las distintas áreas, evitando grandes vallas o
puertas de acceso desde la calle. Como en otras obras de la urbanización de Nuestra
Señora de Núria tiende a separar las circulaciones peatonales y vehiculares,
enriqueciendo así a experiencia del recorrido. Una serie de elementos muy sencillos,
como jardineras y escaleras de piedra y obra (figura 12), y sutiles desniveles6, le
permiten incorporar elementos de vegetación como una estrategia de intervención.
2. El ritual de acceso:
En la mayoría de las intervenciones de Bonet y Puig Torné se accede a los
conjuntos o a los edificios por la “parte de atrás”, que suele coincidir con la orientación
desfavorable N/N-O que, de ese modo, se activan y se integran funcionalmente. En
Cala Viña el núcleo de escaleras, normalmente exterior, es un elemento importante
del ritual de acceso a los apartamentos. El rellano de las escaleras, en voladizo, se
configura como episodio intermedio para contemplar las vistas antes de ingresar a la
vivienda o apartamento. Lo mismo sucede en la vivienda del hotel, situada en el
testero sur.
Del mismo modo, pero a otra escala, el acceso principal al hotel se produce por la
fachada Este, a través de una plataforma de forma trapezoidal con vistas hacia el sur.
La plataforma, que alberga en su interior un gran depósito de agua, resuelve el
desnivel descendente en sentido N-S y al mismo tiempo funciona como antesala
exterior que conduce al acceso principal situado en una posición central. Los
vehículos acceden a través de un ramal independiente situado en el extremo este de
la parcela, que pende de la carretera de la costa, formando una bolsa de
aparcamiento en cul-de-sac en forma de “espina de pez” ya ensayado en los años 40
en la Urbanización de Punta Ballena (Maldonado, Uruguay). Esta bolsa de
aparcamiento se encaja en el paisaje segregada completamente de las áreas
públicas del hotel. Si observamos el estado actual, se puede deducir que nunca
funcionó como estaba previsto y es algo a lamentar, dada la perfecta integración con
el paisaje que supuso en el caso uruguayo.
El movimiento hacia las habitaciones tiene lugar a través del corredor situado a Este;
esa estructura “en peine” es una característica dominante en la arquitectura de
Bonet, en la que rara vez veremos un pasillo iluminado artificialmente con habitaciones
a ambos lados. El exterior siempre está muy presente, incluso cuando no haya
contacto directo, en las obras de Bonet, sea el corredor porticado de acceso a los
apartamentos Madrid, o el corredor de acceso a las habitaciones de la casa La
Ricarda, la Casa Castanera o a la Casa Rubio (son ejemplos que vale la pena
recordar). Otra constante en este tipo de circulaciones es la agrupación de puertas y
el cambio de plano que se produce formando un espacio propio que cualifica
ritualmente la situación del acceso (lo que recuerda en cierto modo, los
aparejamientos que se producen en los accesos a los apartamentos)
Bonet plantea, el mismo año (1964), pequeñas alteraciones topográficas: depresiones y
montículos en la Urbanización del Club de Golf Puigcerdà (1964) asesorado por Rubió i Tudurí.
Fuente oral: Nicolau Rabasseda, aparejador de Bonet en la década de los 60.
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3. La adaptación topográfica:
En la mayoría de las intervenciones de Bonet y Puig Torné, los edificios se asientan,
ya sea sobre el terreno natural, ya sea sobre plataformas de piedra que recrean los
bancales agrícolas del litoral catalán, reforzadas con jardineras o en diálogo
plantaciones de vegetación de fácil adaptación (pinos, agaves, etc) o la propia roca
del lugar.
4. La composición urbana/espacios intermedios:
Como puede observarse en las fotografías, los distintos cuerpos edificados de Cala
Viña establecen entre sí relaciones dinámicas y cambiantes, presididas siempre por la
figura del hotel. A nivel peatonal las plantas bajas no son meros espacios de paso, sino
que en varios momentos se busca el encuentro y la dilatación del recorrido. Así como
en los apartamentos Madrid, el corredor porticado está sugiriendo una calidad
espacial diferente a la de un simple pasadizo, o las ‘callejuelas’ de los apartamentos
Chipre parecen querer evocar espacios de la arquitectura tradicional, en Cala Viña se
aprecian similares intenciones de creación de lugares cualitativamente diferentes:
recorridos, espacio central, puntos de encuentro, etc.
II. 2. 3. La modulación, crecimiento y cambio
a) La modulación:
Es frecuente que Bonet, especialmente en estas obras de Salou busque dar
respuesta a sus proyectos mediante soluciones que, partiendo de un módulo
elemental,

y

mediante

operaciones

de

transformación:

simetrías,

giros,

desplazamientos en planta y en sección, solapes, extrusiones, etc, le permitan
conseguir diferentes sistemas de agregación. Con ello, consigue evitar la monotonía
generando una variedad de soluciones, y da escala humana a los espacios exteriores.
Buen ejemplo de ello son los apartamentos Cala Viña, y el resto de conjuntos
edificados en Salou entre 1961 y 1965 (apartamentos Chipre, los apartamentos Reus,
los apartamentos Madrid, los bungalós Nuria, los apartamentos Cala Crancs, los
apartamentos Paraíso) o los conjuntos de La Manga del Mar menor, Murcia,
construidos entre 1963-65 (apartamentos Malaret, el edificio Babilonia, el Conjunto
Hexagonal).
b) Los criterios de crecimiento y cambio
Siguiendo con lo que se decía en el punto anterior, el uso de criterios modulares
favorece la integración del concepto de crecimiento y cambio en el devenir de los
edificios, en especial los constituidos por unidades repetidas, como los apartamentos
(ver ejemplos más arriba). En ellos, cabe pensar que cualquier obra nueva debería
sujetarse a esa disciplina previa como concepto general y en ningún caso elevarse por
encima del actual edificio de hotel.
Cala Viña se nos presenta como un conjunto acabado ya en 1964. No hay en los
planos originales de Bonet y Puig Torné de 1962-4 una sugerencia de crecimiento para
el conjunto. Sin embargo, en los planos del archivo se observan algunos estudios del

propio Bonet que plantea un edificio de mayor altura en la posición del hotel (rotulado
como Fase 2 . Dicho planteo parece satisfacer alguna consulta del cliente, pero no
tiene mayor desarrollo, ni disponemos de una memoria para poder interpretarlo a
cabalidad. Lo que es evidente, es que en 1974 se produce una ampliación en altura
de dos plantas más y, hemos confirmado que su autor es Puig Torné.

De menor

importancia son algunos croquis sobre ampliaciones hacia sureste, en forma de
agrupamientos escalonados.
Asimismo, y dado el carácter más urbano que tiene el hotel, deberíamos
considerar otros ejemplos en los que el propio Bonet basa sus proyectos en un
aumento

de

la

densidad.

Tomemos

los

ejemplos

del

Edificio

Mediterráneo

(Barcelona,1963), el del Edificio Babilonia (La Manga del Mar Menor, 1965-6), o el
proyecto no realizado para El Prat II. En estos dos edificios, podemos ver cómo, de
distinta manera y por distintas causas, (el primero está en la ciudad y plantea unidades
a frente y contra frente; el segundo está en la estrecha franja de La Manga del Mar
Menor y da respuesta a las buenas vistas que hay a un lado y otro), Bonet crea unos
espacios alargados, muy anchos hacia los que orienta los espacios de servicio. Por sus
proporciones y el tratamiento de los materiales, no se perciben como lugares
residuales.
II. 2. 4. La construcción
a) La estructura
Basados en los informes de la empresa Sirarq, sabemos que la estructura principal
del hotel está definida en planta baja y semisótano mediante unos pórticos de
hormigón armado conformados por pilares y vigas de cuelgue arriostrados por forjados
cerámicos de nervios unidireccionales de canto total 18 cm. Los nervios tienen un
ancho de 5 cm de hormigón y la armadura es, en general, de acero liso. Los forjados
de la zona del salón comedor también son unidireccionales, aunque ejecutados con
perfiles metálicos del tipo IPN –probablemente parte de la ampliación de 1974.
En las plantas de las habitaciones se ubican pilares de hormigón en varios extremos
de las fachadas Norte y Sur, y pilares metálicos compuestos por 2 UPN soldadas en la
fachada Este, que aportan rigidez al vuelo de los forjados.
Los techos de las plantas 4 y cubierta, construidos en 1974, se ejecutaron con
viguetas auto portantes y bovedillas cerámicas
Dado que el edificio se ha dejado de utilizar hace casi 15 años ha generado un
progresivo deterioro, básicamente como consecuencia de patologías derivadas de la
corrosión de elementos metálicos, manteniéndose, sin embargo, a salvo de los
problemas de aluminosis que caracterizan a edificios posteriores. Tampoco se
observan problemas en las cimentaciones.
Se observan fenómenos de corrosión, de distinta gravedad, y desconchados en
algunos nervios, que han sido descriptos en el estudio realizado por la empresa Sirarq,
destacándose que estos fenómenos son más importantes en los techos de plantas
semisótano, planta baja, balcones de la fachada Oeste y, en menor medida en los de
las plantas 1, 2 y 3, de las habitaciones y casi inapreciable en las más altas.

Los 6 pilares de hormigón que se ven desde el exterior y que tiene al menos 2 caras
expuestas (como los de las 4 esquinas) y 3 caras expuestas (como los de la escalera
central) muestran fisuras y rotura del recubrimiento de hormigón, debida a fenómenos
de corrosión.
En consecuencia, el estudio aconseja una serie de operaciones para poder dar
cumplimiento a lo establecido por el documento SE del CTE.
Desde el punto de vista estructural, en los proyectos de viviendas turísticas que
realiza en Cap Salou, Bonet suele ajustarse a las técnicas tradicionales, incluso para
lograr efectos visuales que nos remiten a arquitecturas “más avanzadas”, como
voladizos o repeticiones modulares. Por lo tanto, no hay en este caso un valor original a
respetar, y una rehabilitación técnicamente similar a la que se utiliza en edificios de
esta época resultaría suficiente. No tenemos, en cambio, conocimiento de que haya
sido Bonet el autor de las intervenciones posteriores a 1965, aunque tampoco se trata –
sobre todo en el caso de las dos plantas de habitaciones- de una transformación
fundamental.
b) Los muros de cierre y tabiques interiores
Las soluciones utilizadas en Cala Viña, son las tradicionales para la arquitectura de
la época en lugares similares a Salou: muros de ladrillo o tochana, enfoscados y
acabados con revoques a la tirolesa o encaladas en blanco, con detalles realizados
en aplacados de cerámica vidriada tipo La Bisbal (color ocre, verde, amarillo, negro,
tabaco, café)
c) Los pavimentos
En el interior se observan los que con seguridad son originales: terrazo grano medio,
aparentemente de color marfil, tanto en las habitaciones como en los corredores. Se
desconoce el material original de la zona del Club Social, la recepción o el restaurant,
que podría haber sido también, terrazo.
En los exteriores suelen ser frecuente las tobas y pavimentos de hormigón in situ y
prefabricado, como en el caso de las escaleras de los apartamentos, hormigón
acabado alisado de cemento
d) La carpintería de madera y metálica
En la primera etapa (1965), la carpintería de la fachada Este estaba resuelta
mediante módulos de persianas de librillo de madera de Pino Flandes, para huecos de
2,90 de ancho por 2,60 de altura entre pilares metálicos cuadrados de 10x10. Más aún,
hemos visto en el primer proyecto conservado en el archivo del COAC un plano de la
fachada Oeste resuelta del mismo modo (luego, serán barandillas de hierro y las
persianas sólo cubrirán las ventanas de los dormitorios. El diseño incorporaba dos
ventanas practicables laterales y dos centrales fijas. Actualmente, probablemente
debido a los cambios ocurridos en 1974, encontramos una gran cristalera de perfiles
de aluminio color bronce viejo, que ha respetado la modulación original pero no sus
materiales, creando una sensación muy diferente y alterando su función principal que
era ventilar naturalmente el corredor y frenar el impacto de la luz solar matutina.

La carpintería original (1965) de la fachada Oeste se componía de módulos de
Pino Flandes, a través de los cuales se accedía a los balcones individuales, que
actualmente son de aluminio blanco. Las barandillas de las terrazas, de 90 cm de
altura, estaban compuestas por dos travesaños horizontales cuadrados de hierro, de
25cm x 25 cm, y montantes en base de pasamanos de 25cm x 4cm situados cada 16
cm. Se han conservado las barandillas originales (que no cumplirían con el CTE) que
mantienen su color original esmaltado negro.
El sistema se completaba con unos toldos enrollables de tela, con listas verticales
de color azul marino. Los toldos se colocaron ocupando toda la anchura en las
estancias principales de los apartamentos, en las habitaciones del hotel y en la
fachada Oeste del Club social. La alternancia de los toldos y petos de balcón
enriquecen la composición del conjunto (figuras 15 y16). Presumiblemente podría
tratarse de una solución sistemática, iniciada en la casa Rubio (figura 14) que también
se puede observar con menor detalle en fotografías de los apartamentos Chipre y en
los Bungalós Núria (figura 17). Pudo aplicarse también a los apartamentos Reus,
Madrid, y en los apartamentos Paraíso.
Las carpinterías interiores son de madera para pintar. Ignoramos los colores
originales (actualmente domina el azul marino, pero seguramente muchas eran
blancas o barnizadas). El uso de carpinterías exteriores de madera y de librillos de
lamas de madera como dispositivo para el oscurecimiento y ventilación era habitual
en las obras realizadas por Bonet (Casa La Ricarda, Casa Castanera, Casa Rubio,
Hifrensa y otras.

Figura 14: Casa Rubio. Toldos de tela con listas verticales de color azul marino. Fuente Foto
Raymond

Figuras 15 y 16: Apartamentos y hotel Cala Viña. Toldos de tela con listas verticales de color azul
marino. Fuente Foto Raymond

Figura 17: Bungalós Núria. Toldos de tela con listas verticales de color azul marino. Fuente Foto
Raymond

III.
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hotel
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acordes

conlaarquitectura de Antonio Bonet
III.1. Según se nos ha consultado, el objetivo de la ampliación es la incorporación
de 30 habitaciones, de una superficie aproximadamente igual a las del hotel original y
la reconfiguración de la planta baja y áreas sociales del hotel y zona de piscina.
Podemos considerar que la estrategia de crecimiento del hotel empleando la
replicación de los módulos del proyecto original puede funcionar bien dada la
configuración volumétrica del conjunto. En este sentido, el crecimiento del hotel
podría plantearse en la zona Este, ya que el terreno disponible para el emplazamiento
de un nuevo cuerpo edificado no parece poder ser otro que el triángulo disponible allí
Esa opción tendría la virtud de no introducir elementos nuevos en la zona central del
conjunto (jardín, piscina, etc) pero requiere una atención especial a la diferencia de
nivel norte-sur, de más de 5 metros. Retomando lo dicho más arriba, el o los cuerpos a
agregar para ampliar el hotel deberían responder al tipo de disposición en peine (una
condición importante de la arquitectura de Bonet) y las habitaciones deberían quedar
bien orientadas (sur, este, oeste).
Se podría plantear un cuerpo edificado que mantenga una proporción
armónica con el volumen principal. Sería deseable que este cuerpo sea de baja altura

en la medida de lo posible ya sea aumentando su longitud, ya sea jugando con la
posición de las rasantes.
Podríamos considerar, al menos, dos soluciones, que a su vez podrían tener
variantes:
a) Un bloque situado E-O, perpendicular al hotel existente, y de 3 a 4 plantas de
altura, cuya unión con el hotel sea lo suficientemente holgada como para no sumar
las longitudes de las dos fachadas, que lógicamente serían muy visibles desde la calle.
b) Un bloque de 6/8 habitaciones, situado N-S, paralelo al hotel existente y a una
distancia de unos 10 metros, de 3 plantas de altura, con el corredor hacia oeste y las
habitaciones a Este. De este modo se generaría un espacio ajardinado entre ellos,
quedando un espacio para la solución de las circulaciones verticales que se debieran
agregar por requerimientos normativos y permitiendo una excelente iluminación y
ventilación. La asimetría entre los dos bloques, y el aprovechamiento del desnivel en
sentido N-S, dejaría lugar para resolver un acceso cómodo en el triángulo restante, y
permitiría una recualificación de ese espacio más público.
Alternativamente y siguiendo un principio parecido se podría plantear un bloque
de la misma altura del existente, pero más corto (4/6 habitaciones)
III.2. Dado que la Planta baja y la zona de acceso han sido modificadas y solo
podemos referirnos a las fotografías exteriores del club social desde el lado de las
piscinas, es importante recordar que una de las mayores cualidades de la arquitectura
de Bonet ha sido, justamente, el tratamiento de las plantas bajas. En Bonet, la noción
de lujo no está en los materiales sino en el espacio tratado con claridad y sencillez,
basadas en el espíritu de la planta libre, alturas variables entre 2,10 y 3,30. Esto se
complementa con la utilización de un mobiliario que se desprende de la obra pero
que participa de las líneas de composición y un criterio de iluminación sutil y basado
en la luz natural. Podemos encontrar ejemplos en el Club Social de la Manga del Mar
Menor, o en el Poblado de Hifrensa, o en las plantas bajas de agunos de sus edificios
en Barcelona (Cervantes, Mediterráneo, Carrer Cavallers, etc)
III.3. El recurso a la modulación y medidas derivadas de lo ya existente puede
brindar una mayor consistencia al proyecto, dándole un ritmo característico, tanto en
planta como en alzado.
III.4. Las soluciones estructurales a emplear deberían mantener el propósito de no
aumentar los gruesos de forjado del edificio original. En una hipotética ampliación del
hotel, es evidente que el recurso a la modulación existente puede brindar una mayor
consistencia al proyecto. En este sentido es conveniente mantener la proporción de los
huecos evitando el incremento de alturas libres y el del grueso de muros y forjados.
Seria conveniente mantener la altura libre a 2,50 m en la proximidad de las fachadas
confiando en cajones verticales para resolver elementos de instalaciones.
Para resolver las diferencias de gruesos de muros y forjados entre el interior y el
exterior se puede jugar con los marcos de las carpinterías para “engañar visualmente”

los gruesos de muros que en el interior serán más gruesos para cumplir el CTE
III.5. El relativamente fácil mantenimiento de las lamas de madera y su calidez, y el
problema la limpieza de los cristales a las que obliga la solución actual, hace digno de
consideración el regreso a la solución original, a todas luces más práctica y más
cercana a los diseños de Bonet. De realizarse una ampliación del hotel en dirección
Este, esta fachada –hasta hoy relativamente secundaria- pasará a ser mucho más
importante para la imagen del hotel. Por lo tanto, una reconstrucción de la original
debería ser una de las opciones a considerar. Por el lado de la fachada Oeste, la
recuperación de los toldos originales es un recurso económico con un gran impacto
en la composición visual del conjunto, dd
En el caso de la carpintería interior, no sería del todo desencaminado mirar las
soluciones empleadas en la residencia para empleados solteros del poblado de
Hifrensa, con marcos metálicos y puertas de madera, pero se entiende que las
solicitaciones funcionales que requieren las habitaciones actuales no nos permiten ser
demasiado miméticos al respecto.
III. 6. El obligado deslinde entre los espacios exteriores de los apartamentos y los del
hotel debería ser realizado con elementos que vayan a favor de la imagen original
(muros de baja altura, jardineras, setos, etc). Asimismo se debería tender a recuperar o
incorporar los pasos y senderos peatonales previstos por Bonet, ya que puede servir de
base en la ordenación volumétrica de la nueva propuesta, especialmente en sentido
norte-sur. De la misma manera, se puede considerar la reactivación de la función del
ramal independiente situado en el extremo este de la parcela, que pende de la
carretera de la costa, formando una “bolsa “de aparcamiento en cul-de-sac en forma
de “espina de pez”. La adopción de soluciones inspiradas en las existentes será la
actitud adecuada para enfrentar problemas similares a los que en los años sesenta
enfrentaron Bonet y Puig Torné. Las referencias aún pueden verse en varias de las
obras de Salou y también en las variantes que se pueden observar en el poblado de
Hifrensa.
De plantearse amplaciones hacia el lado Este, hay que recordar que se produce
un desnivel importante y que la posición de la rasante de acceso podría oscilar,
jugando con las tierras y eventualmente con un escalonamiento del edificio
generando depresiones o montículos que recreen una apariencia del paisaje
“natural”. Este es un procedimiento que utiliza Bonet en las dunas de Punta Ballena
(1945) y a menor escala, en la Urbanización del Golf Puigcerdà (1964).
III. 7. Dentro de los detalles empleadas con frecuencia en el tratamiento de
elementos exteriores, fachadas y elementos de urbanización están los muros y zócalos
de piedra con remate superior formando una jardinera; revocos a la Tirolesa, toldos de
tela con listas azul marino; barandillas (las mínimas y obligatorias) de barrotes de acero
pintadas de color negro; pavimentos cerámicos, de calizas, de piedra de Alcover o de
terrazos; luminarias de la época: Metalarte; reediciones de Santa &Cole (lámpara
Wally de Miguel Milà de 1962).

Teniendo en cuenta la demanda de instalaciones de telecomunicaciones o de
aire acondicionado o de energía solar que muchas veces van a parar a las terrazas, es
fundamental definir una solución tipo coherente con el resto o creando pantallas
incorporadas a la arquitectura. Asimismo, en el caso de que aparezcan cubiertas
utilizables, se debería buscar cambiar la opción de las barandillas por jardineras
perimetrales o “falsos pórticos) (hay varios ejemplos en la obra de Bonet que ilustran la
solución a este problema).
III. 8. Dado que uno de los temas importantes en esta operación es la de lograr una
separación entre propiedades, tanto visual como de seguridad, vale la pena recordar
que, como principio general, Bonet utilizaba recursos sutiles: desde el movimiento de
tierras para lograr variaciones altimétricas hasta filtros visuales como celosías, barreras
arboladas, muros de piedra del lugar o de hormigón (a veces con alguna textura o
abujardado). En esta época en particular, todo lo que pertenece al ámbito del
proyecto se mueve dentro de los juegos en ángulo recto (la Casas Oks, el Pabellón
Cristal Plano, el espacio exterior de La Ricarda y de algunos proyectos no realizados,
son una buena referencia). Asumiendo la hipótesis de un trazado que vaya
quebrándose en líneas que no deberían ser demasiado cortas (eso ya sería Coderch),
podrían

resolverse

con

planos

de

dos

texturas/t

ransparencias/

opacidades

diferenciables según sean N-S o E-O, combinados con jardineras, zonas de juego o
estanques que, por su textura, formen barreras horizontales. (como ejemplo, cercano a
Bonet, Richard Neutra, cuando no quería poner una barandilla alta, ponía un
estanque de poca profundidad).
III. 9. De adoptarse la solución del bloque paralelo y más corto y bajo que
comentábamos más arriba, sería interesante no cargar mucho el acceso, y apoyarse
en la contundencia del testero del nuevo bloque para dirigir la atención hacia el lobby
del hotel, a través del cual se podría vislumbrar la luz del gran espacio de las piscinas.
Las soluciones mejor conservadas del tratamiento de exteriores de Bonet, las podemos
encontrar en los edificios de la Calle Cavallers en Barcelona (el que fue su vivienda y
otro situado muy próximo).
III. 10. Dentro de los detalles empleados con frecuencia en interiores se puede ver
el repertorio bastante bien conservado del Poblado de Hifrensa o en los “lobbies” de
planta baja de sus edificios en Barcelona: carpinterías de madera de pino Flandes con
barniz ‘natural’; pavimentos de piedra, mobiliario de obra acabado con enlucidos
(como el efecto del “lliscat”) en colores verde oliva, rojo pompeyano, ocres, etc),
variaciones en altura con los cielorrasos, murales de artistas coetáneos, móviles (nunca
cuadros en el sentido tradicional). Iluminación indirecta salvo sobre los planos de
trabajo, elementos de apariencia muy pesada que parecen flotar, puertas correderas
o cortinados de gran tamaño.
Fernando Alvarez Prozorovich
Juan Fernando Ródenas, 30 Julio 2018

IV.

Anexo archivo fotográfico y planimétrico

Identificador: 4012500070912
Data de vol: 12-06-1964

Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. (34) 93 567 15 00
Fax (34) 93 567 15 67
icgc@icgc.cat
www.icgc.cat

V.

Anexo normativa urbanística y patrimonial

Planeamiento:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana
Text Refòs-Setembre de 2003

Volum D. Catàleg de Béns a protegir
Béns a protegir:

Ficha E14 Casa Rubio

Registro DOCOMOMO Ibérico
Vivienda moderna:

Casa Rubio
Apartamentos Chipre
Snack y vestuarios Cala Crancs
Apartamentos Reus
Apartamentos Madrid
Cala Viña
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1. ESQUEMES GRÀFICS DEL PROJECTE ORIGINAL DEL CONJUNT TURÍSTIC.

En base a l’estudi històric, es realitzen uns esquemes de conjunt i de l’edifici de
l’hotel per resumir els valors i els conceptes de partida a l’hora de plantejar la
proposta.
El conjunt fou projectat i construït per fases, per l’arquitecte Antoni Bonet
Castellana, amb en col·laboració amb Puig Torné. Posteriorment, aquest últim,
projectà i dirigí una ampliació de l’hotel.
La documentació gràfica a continuació, mostra un anàlisis de les propostes
esmentades:
1.1 ESTUDI DEL CONJUNT DEL COMPLEX PROJECTAT PER ANTONI BONET/PUIG
TORNÉ.
1.2 ANÀLISI HISTÒRIC DE LES FASES DE CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI DE L’HOTEL.

2. ANÀLISI D’ALTERNATIVES I EVOLUCIÓ DE LA PROPOSTA DE PROJECTE
D’AMPLIACIÓ DE L’HOTEL.
El procés de projecte ha contemplat totes les alternatives possibles en base a l’anàlisi
històric adjunt5, els requeriments del promotor i les limitacions de la parcel·la.
L’augment d’edificabilitat es situa aproximadament en el 30%. Malgrat això, l’ampliació
requerida en unitats d’allotjament, de 30 respecte les 70 originals, planteja un augment
de volum de la part destinada a aquestes gairebé del 50%. Aquest fet implica que no es
tracta ni d’una ampliació insignificant que es pot camuflar fàcilment, ni d’un nou edifici
que pugui imposar-se a l’original per dimensió.
Amb aquest punt de partida i, les directrius i col·laboració dels redactors de l’estudi
històric, Fernando Alvarez Prozorovich i Juan Fernando Ródenas García, reconeguts
especialistes en la obra de Bonet Castellana, s’ha desenvolupat l’estudi de l’ampliació
resumit a continuació en quatre propostes o fases consecutives:
PROPOSTA 1:
Criteris d’actuació:
- Mantenir el volum ampliat sota les plantes pis, considerades element definidor i
estructural de l’edifici original.
Inconvenients i/o contradiccions amb la proposta Bonet:
- Elimina el principi de planta baixa lliure.
- Superfície d’ampliació necessària genera un sòcol continu i excessivament
compacte.
Conclusió:
- Utilitzar el llenguatge de Bonet, com a trama simple, fàcilment interpretable i
reproduïble.
PROPOSTA 2:
Criteris d’actuació:
- Ampliació com a rèplica parcial de l’edifici original en perpendicular per
contraposició .
- Reconstrucció segons projecte original de la façana als apartaments i a la plaça
interior del conjunt urbanístic.
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Informe histórico arquitectónico y criterios para la ampliación del hotel. Redacta per
Fernanado Alvarez Prozorovich i Juan Fernando Ródenas García

Inconvenients i/o contradiccions amb la proposta Bonet:
- El volum d’ampliació correspon aproximadament a la meitat de l’original.
- El nucli opac i situat en la part central, crea una unió de les dues edificacions de
manera que entren en competència, i sumen visualment la longitud de les dues
façanes.
Conclusió:
- Crear una subordinació de l’edifici ampliat respecte a l’original, reduint l’alçada.
PROPOSTA 3:
Criteris d’actuació:
- Baixar el nou volum fins a la planta soterrani.
- Reduir una planta i augmentar la longitud del nou edifici.
Inconvenients i/o contradiccions amb la proposta Bonet:
- L’edifici arriba fins al límit de parcel.la.
- No hi ha espai per crear un buit que independitzi les dues edificacions.
- Elimina l’aparcament en soterrani.
- El nucli de comunicacions verticals opac dificulta la relació entre els dos volums.
Conclusió:
- Situar el nou edifici en paral·lel a l’existent, per mantenir els límits a parcel.la.
- Reemplaçar el nucli de comunicacions vertical existent.

PROPOSTA 4:
Criteris d’actuació:
- Col·locació de l’edifici ampliat en paral·lel a l’original per baixar el màxim nombre
de plantes dins els límits de parcel.la
- Creació d’un pati central de 8 metres, igual a la mitgera opaca de l’edifici existent
i del nou, per independitzar visualment els dos volums
- Nuclis d’escala amb visuals al paisatge reproduint els projectats per als
apartaments del conjunt
S’adjunten a continuació, esquemes gràfics de les propostes analitzades i estudiades
durant el procés de formulació de la proposta orientativa, que s’ha anat adaptant als
criteris i directrius de l’Informe històric 6.
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3. APLICACIÓ DELS PRINCIPIS I CRITERIS DE L’ESTUDI HISTÒRIC EN LA PROPOSTA
ORIENTATIVA.
3.1. PLANTA CONJUNT
3.2 ESQUEMES SECCIÓ
3.3. PLANTA SOTERRANI
3.4. PLANTA BAIXA
3.5. PLANTA PIS
3.6. SECCIO A
3.7. SECCIÓ B
3.8. SECCIÓ C
3.9. SECCIÓ D
3.10. ALÇATS LONGITUDINALS
3.11. ALÇATS TRANSVERSALS
3.12. VOLUMETRIA

3. APLICACIÓ DELS PRINCIPIS I CRITERIS DE L’ESTUDI HISTÒRIC EN LA PROPOSTA
ORIENTATIVA
S’analitza i justifica gràficament a continuació, la proposta de rehabilitació i ampliació de
l’edifici existent de l’hotel Cala Vinya, en compliment dels condicionants i directrius de
l’estudi històric adjunt en l’annex 4.
L’ampliació s’ubica en la part lliure de la parcel.la de l’hotel, a l’est de l’edifici actual.
D’aquesta manera, es proposa crear el menor impacte en el conjunt de l’àmbit i no
afectar els espais de relació comunitaris entre els edificis que conformen la proposta
urbanística del projecte d’Antoni Bonet, principal objecte de protecció.
Es recupera la façana a la plaça principal, segons el projecte original, enderrocant part
de l’edifici existent en planta baixa per recrear la tensió visual entre el volum principal
d’habitacions de cinc plantes i el de serveis de menor alçada. En el punt de unió dels dos
edificis, es proposa un element semi exterior per adequar l’espai a les necessitats actuals
de bar restaurant semi exterior amb un recurs de retícula de bigues utilitzat per el Bonet
en altre edificacions (Habitatge Oks o Castanera).
El volum de serveis està format per dos cossos, un de planta soterrani, i un altre de dues
plantes. Aquest últim actualment, no compleix en cap planta l’alçada mínima per
destinar-ho a serveis i, per tant, es pretén unificar deixant una planta única en soterrani
d’alçada inferior a 7 metres7. Es contemplen els usos admesos per el POUM vigent en
planta soterrani per els establiments hotelers8.
“Art. 354 Condicions de l’edificació
9. Les plantes soterrani no seran computables a efectes de sostre màxim edificable, permetentse la ubicació ́ dels següents usos complementaris dels serveis hotelers: Esportiu, restauració,́ bar,
activitats musicals, sales comunes, cuines, magatzems, instal·lacions i aparcaments”.

Pel que fa a l’ampliació, es manté la planta baixa d’accés a l’edifici original i es puja tota
la vessant est de la parcel·la, aprofitant el desnivell existent des del nucli d’escales, per
ubicar els aparcaments per als clients. Això crea un basament de pedra, sobre el qual es
situa el nou volum d’ampliació, seguint les indicacions de l’estudi històric i recreant la
imatge dels apartaments al nord de l’àmbit sobre els espais de relació centrals.
El nou edifici reprodueix exactament la volumetria de l’existent, seguint el mòdul
d’habitacions i la configuració general, adaptant la longitud i l’alçada a les necessitats.
Es situa paral·lel a l’actual amb una separació igual a la crugia dels edificis, creant un
mòdul per la disposició dels nuclis de comunicació vertical, que crea una fragmentació
de l’edificació, similar a la dels blocs dels apartaments.
Així mateix, l’alçada es fixa en tres plantes, alçada màxima dels bloc d’apartaments,
creant alhora una subordinació respecte l’edifici original. També es desplaça, de manera
que es genera una tensió visual entre els dos cossos i conserva el punt d’accés central,
segons el projecte de Bonet.
Els espais de relació entre els dos edificis, exclouen els volums opacs com els ascensors,
que es situen dins el volum edificat, i es resolen a través de passeres obertes i escales
amb plataformes per assimilació amb nuclis dels apartaments que enllacen els diferents
cossos, com es mostra en la fotografia a continuació:
7
8

Alçada màxima 7 metres segons article 354.20 POUM vigent
Article 354. 9 del POUM.

En l’espai previst per l’aparcament en el projecte original, al límit nord de la parcel.la
adjacent a la carretera de la Costa, es proposa baixar el nivell per deixar-lo soterrat sota
el nivell de la voravia i utilitzar-lo com aparcament de serveis i usos complementaris en
soterrani. D’aquesta manera s’eviten els espais d’aparcament a l’exterior, tal i com
preveu el POUM vigent:
“Art. 77 Ubicació de les places d’aparcament
1. El nombre mínim de places fixat per aquesta normativa s’haurà de materialitzar en places de
garatge, estant totalment prohibit la previsió de places d’aparcament en superfície situades a
l’espai lliure de la parcel·la i fora de l’edificació”.

L’ús de l’aparcament central per part dels veïns, degut a la progressiva urbanització i
densificació residencial en l’entorn, obliga a redefinir la ubicació d’aquest per als clients
de l’hotel ( Aquest servei es imprescindible en l’actualitat, i està establert per les
ordenances municipals9(1 plaça d’aparcament per cada 10 places hoteleres), amb els
següents condicionants:
1) Minimitzar la intervenció en el terreny (excavació i moviment de terres), i per
tant, el risc enfront la seguretat estructural (fonaments, estructura inicial amb
parets de càrrega i posterior ampliació10)
2) Mantenint i potenciant el valor històric arquitectònic existent, ubicant la planta
soterrada, adaptada a el terreny i vials existents, emprant estratègies d’
9

Art.354.21 Previsió de places d’aparcament en establiments hotelers. MP 78
Annex 2. Punt 2. Estudio e informe sobre estabilidad y seguridad estructural del Hotel Cala Viña – Salou (pàgines. 45
a 47 i 72 a74), 10/01/2018 i 12/04/2018.
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ampliació i compositives relacionades en l’ anàlisi històric arquitectònic, reproduït
en l’annex 4:
-

Ampliación de la zona Este: No introducir elementos nuevos en la zona central del
conjunto
Acceso vehicular por el lado opuesto peatonal
Accesos desde la parte posterior con orientación desfavorable
Arranques de la edificación ligada al suelo con zócalo de piedra
Los edificios se asientan en el terreno natural o en plataformas que recrean los
bancales agrícolas del litoral catalán.

Pel que fa als espais exteriors, les necessitats funcionals actuals, requereixen d’un
tancament que limiti l’accés a l’establiment hoteler i als seus equipaments, impossibilitant
l’ús comunitari de la plaça central i la piscina. Per aquest motiu, s’estudia des del punt
de vista de l’anàlisi històric i de valors arquitectònics (annex 4), la ubicació i el tipus de
tancament; atenent al fet que no era habitual un tancament ni per la època històrica, ni
en l’obra de Bonet. Es proposa segregar la finca de l’hotel, de la restant de vials d’accés
als apartaments, zones lliures i aparcament comunitari entremig dels blocs
d’apartaments, i cedir-la als propietaris d’aquests.
S’adjunten fotografies dels espais d’accés als habitatges, que es respecten segons la
proposta de projecte de Bonet:

La documentació gràfica a continuació, analitza la proposta orientativa, aplicant
i detallant les determinacions i conceptes clau de l’arquitectura de Bonet
Castellana:

4. COMPARATIVA PROJECTE BONET/PUIG TORNÉ AMB LA PROPOSTA ORIENTATIVA
Es realitza una comparativa de la proposta original del projecte, amb la proposta
orientativa escollida, per mostrar la integració i la coherència amb el llenguatge
arquitectònic i compositiu, a través de l’estudi de la volumetria:
4.1. COMPARATIVA VOLUMÈTRICA FAÇANES NORD EST I SUD EST.
4.2. COMPARATIVA VOLUMÈTRICA FAÇANES SUD OEST I NORD OEST.

ANNEX 6. DOCUMENTS HISTÒRICS DE DELIMITACIÓ DE LA PARCEL·LA HOTEL

1.

INFORME DE RECONSTRUCCIÓN HISTÒRICA DE LAS FINCAS DE ORIGEN Y LA
EVOLUCIÓN DE LAS SEGREGACIONES.

2.

SENTENCIA DE DEMANDA DE DESLINDE DE LA PROPIETAT DE L’HOTEL.

3.

ACORD SOBRE L’EXPEDIENT DE DOMINI INMATRICULACIÓ AMB CALA FONT .

1. INFORME DE RECONSTRUCCIÓN HISTÒRICA DE LAS FINCAS DE ORIGEN Y
LA EVOLUCIÓN DE LAS SEGREGACIONES.

Meritxell Solé Figueras, arquitecta colegiada con número 43123/3 por el Colegio Oficial de
arquitectos de Catalunya, con DNI. 39.727423 Y, con

domicilio fiscal en calle Escaletes,

núm.2, local 2, de Torredembarra, provincia de Tarragona; a requerimiento de Albergues y
Hoteles del Mediterráneo SL, emite el siguiente informe, sin que exista impedimento legal de
tipo profesional o legal que afecte a su actuación profesional. En el informe se han tenido en
cuenta todas las circunstancias legales y se ha efectuado con criterio de profesionalidad y
absoluta objetividad al tratarse de contrastar la ubicación y superficie de las fincas y edificios.
Acepté el requerimiento, he efectuado las visitas a las fincas y he obtenido los datos
registrales de las fincas..

INFORME

1. Antecedentes

En el solar objeto de estudio, situado en C/ Pedres Folgueres, núm.2, existen dos tipos de
edificaciones. La primera, un edificio que consta de planta sótano, semisótano, baja y cuatro
plantas piso, destinado históricamente a hotel, aunque actualmente se encuentra en desuso
aproximadamente desde el año 2007. El segundo grupo de edificios está compuesto de tres
conjuntos de forma rectangular agrupados, que forman 15 bloques y que contienen un total de
90 apartamentos (6 por bloque).
2. Reconstrucción histórica de las fincas de origen y evolución de segregaciones:

La finca original se corresponde con la registral nº 5568, con una superficie y cabida registral
2

de 8.552,25 m .
De dicha finca en el 1962 (la inscripción es el 14 de junio de 1962) se van segregando
progresivamente 15 fincas y en cada una de ellas se construye un bloque con seis
apartamentos, con la correspondiente declaración de obra nueva y división horizontal y
asignación de cuotas a cada uno de ellos. La asignación de cuotas se hace con referencia, en
porcentaje, a esa sola finca y no a una finca mayor o a un conjunto mayor.
La correspondencia de cada una de las segregaciones se corresponde de forma correlativa con
las registrales nº 5.697 a 5.711 ambas inclusive.
La superficie de las fincas segregadas consta detallada en los planos anexos y en la realidad
se corresponde con la superficie de las escrituras ocupando la edificación en planta una parte

del solar segregado y quedando un resto de suelo, separado del edificio, para permitir la
apertura de ventanas y el acceso desde la propia finca a la finca matriz y de esta, por la
servidumbre creada en el momento de la segregación, a la vía pública.
En el momento de la segregación se constituye en favor de

cada una de las 15 fincas

segregadas y sobre la registral 5568 servidumbre de paso para personas y vehículos que se
detalla en la inscripción 1º de cada una de ellas. La servidumbre solo afecta a la registral 5.568
como predio sirviente puesto que

todas ellas son anteriores a la adquisición de la

finca

registral nº 6.707
En 1963, finaliza la construcción de los 90 apartamentos, ejecutados en diferentes fases. Cada
bloque queda delimitado en superficie y linderos dentro de la porción segregada de la finca
matriz, y por ello todos los edificios lindan y están delimitados en todo su perímetro por terreno
perteneciente a la finca matriz, de la cual se habían segregado.
Es decir, que el edificio construido de cada uno de los bloques con su división horizontal, agota
la totalidad de la edificabilidad del terreno segregado.
En 1963, la sociedad propietaria de la finca matriz adquiere una finca colindante que es la
registral número 6.707 que posteriormente agrupa con la finca registral número 5568, que era
el resto de finca que quedaba después de haber practicado la segregación de los 15 bloques.
Tras la agrupación, y ya como finca agrupada, pasa a ser la registral número 7445, sobre la
que se construye el hotel una vez obtenida la licencia en 1964.
3.- Anexos:-

Se unen planos cartográficos descriptivos, realizados a través de planos de proyecto y
comprobaciones con registro, de la evolución de las fincas y superficies así como copia de las
notas del registro de la propiedad de las que se obtienen los datos mencionados en el informe.

Fincas registrales 5568, 6.707 y 7445, así como de la división horizontal de las

nº 5.697 a

5.711 o solo una de ellas por ser todas iguales
4.- Conclusiones:
1.-

La finca registral nº 5568 con una superficie inicial
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de 8.552,25 m soporta las

segregaciones de 15 fincas que se constituyen como fincas independientes..
2.-

Que la superficie sobre la que se constituye la

servidumbre de paso alcanza

exclusivamente a la zona no edificada en el plano anexo del año 1962-63.
3.- Todas las fincas segregadas tienen en su división horizontal referencia a su propia finca,
salvo en los linderos. No hay mención a otra partición o cuota en una finca mayor o en la finca
matriz.
4.- El acceso de las fincas segregadas a la vía pública se hace desde terreno propio y por la
servidumbre creada e inscrita en el momento de la segregación con detalle del lindero de
acceso.

5.- La servidumbre no alcanza, en el momento de su creación, a la zona donde se construye el
hotel, finca 6.707 pues en ese momento es una finca independiente y propiedad de terceros.
6.- Existen en realidad, 91 fincas registrales con 91 titulares que proceden de la división
horizontal de las 15 fincas segregadas (90) y otro propietario que deviene en único al agrupar
la finca matriz con la finca en la que se construye el hotel.

Y para que conste a los efectos oportunos, firma con detalle de informe pericial.

Meritxell Solé Figueras
La arquitecta,

2. SENTENCIA DE DEMANDA DE DESLINDE DE LA PROPIETAT DE L’HOTEL.

3. ACORD SOBRE L’EXPEDIENT DE DOMINI INMATRICULACIÓ AMB CALA FONT.

ANNEX 7. VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA DE LA MP POUM DE SALOU
RELATIVA A LA CONSOLIDACIÓ DE L’ACTIVITAT HOTELERA EN EL COMPLEX
TURÍSTIC “CALA VINYA”

VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL-104 DEL POUM DE
SALOU REFERENT A LA NOVA ORDENACIÓ
DE L’ÀMBIT DE L’HOTEL CALA VINYA
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vigent i proposta de modificació.
5.1 Valor dels diferents paràmetres que intervenen en el càlcul i
proposta de modificació
5.1.1 Vv = Valor en venda €/m2 edificable dels usos com a
producte immobiliari acabat
5.1.2 Coeficient K
5.1.3 Vc = Valor de la construcció €/m2 edificable dels
usos considerats
5.1.4 VRS = Valor de repercussió del sòl dels diferents
usos urbanístics
5.2 Valor residual del sòl segons planejament vigent i segons MP
POUM
5.3 Augment de l’aprofitament urbanístic
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1. Marc legal i proposta metodològica
La present modificació puntual del POUM (en endavant MP) afecta un solar urbà
qualificat com a sol urbà consolidat delimitat per la carretera de la Costa i el carrer
Pedres Folgueres del municipi de Salou. Ens trobem davant d’una actuació de
transformació urbanística de dotació, tota vegada que la proposta no comporta
la reordenació general de l’àmbit sinó la seva consolidació, i que la MP li atorga
una major edificabilitat (Disposició addicional segona apartat 3).
Per donar compliment a la Disposició addicional segona apartat 4 i a l’article 99.
1c) del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, es preceptiu efectuar una
avaluació econòmica de la rendibilitat de la operació, en la qual s’haurà de
justificar en termes comparatius (article 43.1.b del Text refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya) :
-

-

El rendiment econòmic de l’ordenació vigent mitjançant la determinació
de l’aprofitament urbanístic d’acord amb el planejament vigent.
El rendiment econòmic i la justificació de la viabilitat econòmica i
financera de la MP a partir de l’avaluació econòmica i financera de la
nova ordenació.
Establir el valor de l’augment de l’aprofitament urbanístic derivat de la
MP.
Estimar el valor econòmic del 15% de cessió d’aprofitament a favor de
la l’administració actuant, en el nostre cas, Ajuntament de Salou.

Ja que no ens trobem davant d’una actuació de transformació urbanística d’un
sector de planejament, sinó de la edificació d’un solar que constitueix una única
unitat de negoci, que pot iniciar la seva construcció en el curt termini, i segons
es desprèn del contingut de l’article 21 Ley del Suelo 2/2008; llavors, la
metodologia per determinar la viabilitat econòmica i financera d’aquesta actuació
urbanística pot ser aplicada en el present expedient amb la particularitat, pel que
fa a les determinacions urbanístiques, a allò que determini art. 43 del DL 1/2010
amb la redacció que va introduir la Llei 3/2012 de 22 de febrer.
Per tant, es proposa com a metodologia de càlcul de l’aprofitament urbanístic per
als diferents escenaris, la fórmula següent:
VRS =

𝑉𝑐

On:
VRS = Valor de repercussió del sòl en €/m2 edificable de l’ús considerat
Vv = Valor en venda en €/m2 d’edificació de l´ús del producte immobiliari acabat.
K = Coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, incloses les de
finançament, gestió i promoció, així com el benefici empresarial normal de
3
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l’activitat de promoció immobiliària necessària per a la materialització de la
edificabilitat. Aquest coeficient K tindrà amb caràcter general un valor de 1,40.
El que ens proposem en el present treball és avaluar el rendiment econòmic del
solar i l’activitat econòmica objecte d’estudi. Donat que, segons el planejament,
els usos principals són turístic hoteler (i residència especial), cal avaluar a data
de 2018:
-

-

En primer lloc, la rehabilitació de l’edifici actual com a us hoteler de 4*
ajustat als paràmetres urbanístics de la clau 11, subclau C segons el
planejament vigent.
En segon lloc, s’avalua el rendiment d’un hotel 4* d’acord amb els
paràmetres proposats a la MP.

2. Antecedents històrics
L’actual finca entre el carrer Pedres Folgueres i la carretera de la costa és el
resultat de l’agrupació de dues finques.
La primera, amb referència cadastral 5972803CF4457D0001OT, de 7.424 m2 és
on hi havia l’Hotel Cala Viña. Aquesta finca pertanyia a la societat Cala Viña, SL
fins el passat 18 de setembre 2018 que va ser adquirida per la societat Creacions
Particulars Marpa,SL, societat promotora del projecte hoteler objecte d’anàlisis.
En aquesta finca hi ha un hotel en mal estat de conservació i depreciació
funcional de 70 habitacions, tancat des de l’any 2003, en estat d’abandonament
i projectat per l’arquitecte Antoni Bonet Castellana.
La segona, amb referència cadastral 5972842CF4457D0001XT, de 720 m2 és
un solar sense edificar. Aquesta finca pertanyia a la societat Cala Viña, SL fins
el passat 18 de setembre 2018 que va ser adquirida per la societat Creacions
Particulars Marpa,SL.
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3. Projecte d’hotel 4* segons planejament vigent

3.1. Inversió inicial
La clau 11n subclau 11c estableix com a ús principal, el turísitc hoteler. En el
quadre següent, es detalla el càlcul dels m2 sobre rasant per la construcció d’un
hotel de 4* segons els paràmetres urbanístics vigents.
M2 solar
Coef edificabilitat
M2 sobre rasant
M2 sota rasant
TOTAL

2.916,00
1,00
2.916,00
1.454,10
4.370,10

Font: Elaboració pròpia

Els serveis de l’hotel i el nombre d’habitacions requereix construir un pàrking
soterrani en la part de solar no edificada, així es compleix també amb la
normativa municipal que obliga a tenir un plaça d’aparcament per cada 10 places
d’allotjament. El sostre sobre rasant es configura amb un edifici de planta baixa
i 5 plantes i una ocupació del sòl del 23,25% de la parcelꞏla, que equival a 678,18
m2. El programa de superfícies es detalla a continuació.
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M2 Habitacions
M2 Espais comuns
PB Recepció
PB Hall
PS Cuina
PS Restaurant
PS Bar
PS Zones Comuns
PS Pàrking
PS Spa
TOTAL
RATI M2 TOTALS/HAB.
M2/HABITACIÓ
Nº HABITACIONS

2.237,82
678,18

748,22

705,88
4.370,10
62,43
31,97
70

Font: Elaboració pròpia

El màxim nombre d’habitacions deriva de comptabilitzar els metres quadrats per
habitació i els metres quadrats per altres serveis. Això permet projectar un hotel
de 70 hab. amb un rati de 31,97 m2/habitació (rati adequat per un hotel 4*) i de
62,43 m2 totals/habitació imprescindibles per a la prestació dels serveis propis
d’un hotel de 4*, s’ha de constatar que supera l’estàndard recomanable de 55 m2
totals/habitació. El cost de construcció d’un hotel de 4* es desglossa per àrees
amb un cost de 5.197.568€.
Dependències
M2 Habitacions
M2 Espais comuns
PB Recepció
PB Hall
PS Cuina
PS Restaurant
PS Bar
PS Zones Comuns
PS Parking
PS Spa
TOTAL

M2
2.237,82

COST PEC
€/M2
1400

COST € total
3.132.948,00

678,18

1200

813.816,00

748,22

1200

897.864,00

705,88

500

352.940,00

4.370,10

5.197.568,00

Font: Elaboració pròpia

Al costos de construcció, cal afegir-hi els costos d’equipament i de promoció del
projecte, que es detallen a continuació:
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Despeses generals
Equipaments
habitacions
Equipament cuina
Equipament restaurant
Equipament bar
Equipament general
Total Equipament

€ totals
761.359,20
426.682,08
443.205,00
377.055,00
351.540,00
360.517,50
1.958.999,58

Font: Elaboració pròpia

Per tant, la inversió total de l’hotel de 4* de 70 habitacions segons el planejament
vigent es:

Costos de construcció
Despeses generals
Total Equipament
TOTAL
M2 SOBRE RASANT
€/M2 S

€ totals
5.197.568,00
761.359,20
1.958.999,58
7.917.926,78
2.916,00
2.715,34

Font: Elaboració pròpia

3.2. Paràmetres d’explotació
Els paràmetres d’explotació d’un ús hoteler es basen en les 4 variables de la
taula següent que, per un hotel de 4* es comporten de la següent manera.

Habitacions (N)
€/hab
Ocupació anual
EBITDA1 (% ingressos anual totals)

Ús hoteler
70
97,50
85%
40%

Font: Elaboració pròpia

El preu per habitació de 97,50€ és l’ingrés que rebrà el titular de la explotació
hotelera. Aquest preu, no és el preu que acabarà pagant un turista que contracti
l’habitació en qüestió, ja que si haurà d´afegir el marge de qui comercialitza les
habitacions: agències de viatges on-line (Booking o Expedia), touroperadors (Jet
2 Holidays, TUI UK) o agències de viatges tradicionals (Viajes El Corte Inglés).
El diferencial és entre un 15% i un 25%, que és el marge que es queda
l’intermediari. Quan afirmem que l’hotel ingressa
97,50 €/habitació vol dir
que el client haurà pagat entre 114,70€ i 130,00€.
1

Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization
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Un índex d’ocupació del 85% implica assolir unes ocupacions que van en la línia
d’anar trencant amb l’estacionalitat pròpia de la Costa Daurada.
D’acord amb els paràmetres anteriors, l’ingrés anual de l’hotel de 4* és de
2.117.456,25€ que descomptades les despeses d’explotació ens dona un
EBITDA1 de 846.982,50€. Aquest rendiment operatiu, capitalitzat amb una taxa
de retorn del 7.50% equival a un valor en venda de 11.293.100,00€ o un valor en
venda/m2 de sostre sobre rasant de 3.872,81€.
Ingressos anual totals
EBITDA (% ingressos anual totals)
EBITDA
Rendibilitat (%)
Valor venda (€ totals)
M2 sobre rasant
Valor venda (€ m2 sostre sobre rasant)

2.117.456,25
40%
846.982,50
7,50
11.293.100,00
2.916,00
3.872,81

Font: Elaboració pròpia

Aquest valor en venda és el que prendrem com a referència per calcular, pel
mètode estàtic, el valor residual del sol en l’apartat 5b.

4. Projecte d’hotel 4* segons proposta de MP.

En aquest cas, es projecta un hotel de 4* modificant els paràmetres urbanístics
vigents segons la proposta de MP.
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4.1. Inversió inicial
A continuació, es detalla el quadre de superfícies d’un hotel 4* d’acord amb els
nous paràmetres urbanístics proposats a la present MP.
M2 solar
Coef. edificabilitat
M2 sobre rasant
M2 sota rasant
TOTAL

3.197,21
1,298
4.150,00
1.802,48
5.952,48

Font: Elaboració pròpia

El projecte segons MP es configura com dos edificis, consolidant el primer de
planta baixa més cinc plantes d’habitacions (idèntic al projecte d’hotel segons
planejament vigent); i el segon de planta baixa més dues plantes d’habitacions.
Si afegeix també un nou pàrking i un spa per millorar la qualitat dels serveis
oferts. En el quadre següent es detallen la distribució de superfícies del projecte.
M2 Habitacions
M2 Espais comuns
PB Recepció
PB Hall
PS Cuina
PS Restaurant
PS Bar
PS Zones Comuns
PS Parking
PS Spa
TOTAL
RATI M2 TOTALS/HAB.
M2/HABITACIÓ
Nº HABITACIONS

3.387,00
610,52

763,00

845,99
294,08
5.952,48
59,52
33,87
100

Font: Elaboració pròpia

El rati de m2/habitació es molt semblant a l’hotel 4* segons el planejament vigent,
augmenta lleugerament per la necessitat de construir una segona escala
d’evacuació. Pel que fa al rati m2 totals/habitació es redueix bastant respecte a
l’hotel 4* segons el planejament vigent, passant de 62,43 m2/habitació a 59.52
m2/habitació. Aquesta reducció, implica que l’augment de la edificabilitat de
l’hotel aporta un rendiment creixent dels espais comuns i del serveis, que creixen
en menor proporció que el metres destinats a habitacions. En definitiva,
l’augment d’habitacions (100) es tradueix en un augment de la rendibilitat del
projecte, necessari per a consolidar l’ús i activitat hotelera.
El cost de construcció de l’hotel segons proposta de MP es pot veure en el
següent quadre, aplicant la nova distribució de superfícies.
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Dependències
M2 Habitacions
M2 Espais
comuns
PB Recepció
PB Hall
PS Cuina
PS Restaurant
PS Bar
PS Zones
Comuns
PS Pàrking
PS Spa
TOTAL

COST
M2
PEC €/M2 COST € total
3.387,00
1.400 4.741.800,00

763,00

1.200

915.600,00

662,41

1.200

794.892,00

845,99
294,08
5.952,48

500
750

422.995,00
220.560,00
7.095.847,00

Font: Elaboració pròpia

Als costos de construcció de l’hotel, cal afegir-hi els costos d’equipament i de
promoció del projecte, que son pràcticament idèntics als de l’hotel de 4* segons
en planejament vigent excepte en el cas del cost d’equipament de les habitacions
que creix en proporció al increment d’habitacions projectades. Per tant, les
superfícies que no son habitacions augmenten el seu rendiment a mesura que
augmenta la dimensió de l’hotel. Així per exemple, el mateix espai de recepció
ens servei per un hotel de 70 hab. que de 100 hab. i una cuina per donar servei
a 70 hab. també ens servirà per 100 hab.

Despeses generals
Equipaments habitacions
Equipament cuina
Equipament restaurant
Equipament bar
Equipament general
Total Equipament

€ totals
791.813,57
609.545,84
443.205,00
377.055,00
351.540,00
360.517,50
2.141.863,34

Font: Elaboració pròpia

Per tant, la inversió total de l’hotel de 4* de 100 habitacions segons proposta de
MP es:

Costos de construcció
Despeses generals
Total Equipament
TOTAL
M2 SOBRE RASANT
€/M2 S
Font: Elaboració pròpia
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7.095.847,00
791.813,57
2.141.863,34
10.029.523,90
4.150,52
2.416,75
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Podem veure que l’augmentar la dimensió es redueix el cost per metre quadrat
sobre rasant, passant de 2.715,34 €/m2 sobre rasant a 2.416,75 €/m2 sobre
rasant.

4.2. Paràmetres d’explotació
De la mateixa manera que hem fet en el cas del projecte d’hotel 4* segons el
planejament vigent, els paràmetres d’explotació d’un us hoteler es basen en les
quatre variables de la taula següent.

Habitacions (N)
€/hab
Ocupació anual
EBITDA (% ingressos anual totals)

Ús hoteler
100
97,50
85%
40%

Font: Elaboració pròpia

Segons els paràmetres anteriors, l’ingrés anual de l’hotel 4* de 100 hab. és de
3.024.937.50€ que, ens dona un EBITDA de 1.209.975€. Aquest rendiment
operatiu, capitalitzat a una taxa de retorn del 7.5% equival a un valor en venda
de 16.133.000€ o un valor en venda/m2 de sostre sobre rasant de 3.887.47€.
Ingressos anual totals
EBITDA (% ingressos anual totals)
EBITDA
Rendibilitat (%)
Valor venda (€ totals)
M2 sobre rasant
Valor venda (€ m2 sostre sobre rasant)

3.024.937,50
40%
1.209.975,00
7,50
16.133.000,00
4.150,00
3.887,47

Font: Elaboració pròpia

Aquest valor en venda serà el que farem servir per calcular, pel mètode estàtic,
el valor residual del sol.

5. Valor dels aprofitaments urbanístics segons planejament vigent i
proposta de modificació.
Els condicionants urbanístics de la valoració, atès l’art. 43 del DL 2/2010, situen
com a aprofitament urbanístic del planejament vigent aquell que el propi
planejament atribueix als terrenys en l’àmbit d’actuació.
En el següent quadre es detallen les claus urbanístiques vigents així com
l’edificabilitat admesa segons el planejament vigent i la proposada a la MP, amb
l’objectiu de calcular l’aprofitament urbanístic segons el planejament vigent i
segons MP.
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Superfície (m2)
Cessió espai lliure (m2)
Sol privat / clau
urbanística
Índex edificabilitat neta
(m2 sostre/m2 sol)
Sostre màxim (m2 sostre)

Ús principal

Usos complementaris

POUM
2.916,00

MP
3.197,21
0

Clau 11n/c
1,00

Clau 13e3
1,298

2.916,00

4.150,00

Turístic-hoteler i residència
Turístic-hoteler 4* o
especial
superior
(edifici exclusiu)
(edifici exclusiu)
Comerç, oficines, bar, Restauració, bar, recreatiu,
restauració,
esportiu
recreatiu, esportiu i
activitats musicals activitats musicals i oficines
(Totes les plantes)
(Totes les plantes)
Comerç (P.baixa)
Aparcament (P. baixa +
P.Soterrani)
Aparcament i Magatzem
(P. baixa + P.Soterrani)

Font: Elaboració pròpia

5.1. Valor dels aprofitaments urbanístics segons planejament vigent i
proposta de modificació.
5.1.1. Vv=Valor en venda €/m2 edificable dels usos com a producte immobiliari
acabat
Preus de l’immobiliari referits a l’ús urbanístic hoteler
Ens trobem amb un terreny ubicat a la zona del Cap Salou, pertanyent al municipi
de Salou, en el centre turístic de la Costa Daurada. Aquesta zona, està
plenament consolidada com un destí d’oci i de turisme de primer nivell, com ho
demostra la gran concentració de d’allotjaments turístics que s’hi poden trobar:
hotels, apartaments i càmpings, que en el cas del hotels suposen més de 30.000
places hoteleres entre els municipis de Salou, Cambrils i La Pineda. A més a
més, s’hi ha d’afegir el potencial del parc temàtic Port Aventura, que amb prop
de 4 milions de visitants és un dels principals parcs temàtics d’Europa.
Els principals clients dels hotels de la Costa Daurada provenen per una part del
mercat nacional, bàsicament del resta de Catalunya, Aragó, La Rioja, País Basc,
Navarra... i del mercat internacional, principalment França, Regne Unit, Irlanda,
Rússia, Holanda, Bèlgica.... En els dos casos, les principals motivacions per
escollir el destí són el turisme de sol i platja.

12

VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL-104 DEL POUM DE SALOU REFERENT A LA NOVA ORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DE L’HOTEL CALA VINYA

El valor en venda de qualsevol activitat econòmica es determina en funció de la
capacitat de l’activitat d’alliberar recursos i generar retorns als qui han invertit en
una activitat de risc.
En el cas d’un negoci hoteler, la taxa de retorn o yield immobiliari se situa entre
el 7% i el 8%, es a dir, un inversor no pagarà per un establiment hoteler un
muntant superior al resultat de capitalitzar el seu resultat operatiu a un tipus per
sota del 7,5%, com més alta sigui la taxa de retorn, menor serà el preu que està
disposat a pagar.
Aquesta taxa de retorn equival al cost d’oportunitat del capital, el qual es calcula
a partir d’alternatives sense risc, com per exemple les obligacions de l’estat a 10
anys (amb un valor mitja en els últims anys del 3.80%) afegint-hi una prima de
risc per tractar-se d’una activitat empresarial, en el nostre cas un negoci hoteler.
En el nostre cas, considerem raonable que es situï al voltant del 3.5%, d’aquí
que operem amb una taxa de retorn del 7.5%. Operar amb una prima del 3,5%
és més que raonable atenent a les normes de valoracions administratives.
Tal com es detalla en el quadre següent, elaborat en els capítols 3.2 i 4.2 del
present treball, els valor en venda de l’ús urbanístic hoteler 4* se situen en
3.872,81 €/m2 de sostre sobre rasant segons el planejament vigent i 3.887.47
€/m2 de sostre sobre rasant segons proposta de MP.

Ingressos anual totals
EBITDA (% ingressos anual totals)
EBITDA
Rendibilitat (%)
Valor venda (€ totals)
M2 sobre rasant
Valor venda (€ m2 sostre sobre rasant)

POUM
MP
2.117.456,25 3.024.937,50
40,00%
40,00%
846.982,50 1.209.975,00
7,50%
7,50%
11.293.100,00 16.133.000,00
2.916,00
4.150,00
3.872,81
3.887,47

Font: Elaboració pròpia

5.1.2. Coeficient K
Els usos principals tant en el planejament com en la proposta de MP
constitueixen activitats habituals en el municipi de Salou.
Salou és un municipi enfocat plenament al turisme amb més de 2 milions de
visitants i amb una industria turística molt potent, que consta de 53 establiments
hoteleres amb més de 30.000 places hoteleres ofertades, majoritàriament en
hotels de 3* i 4*, amb una dimensió mitja de més de 200 habitacions per
establiment. Per tant, aquest us hoteler habitual en el municipi ens porta a aplicar
el coeficient K igual a 1,40.
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5.1.3. Vc=Valor de la construcció €/m2 edificable del usos considerats
Els costos de construcció d’un projecte hoteler, estan calculats en els apartats
3.1 i 4.1 del present treball, i ens dona un cost total de l’edificació de
2.715,34 €/m2st segons el planejament vigent i de 2.463,16 €/m2st segons
MPOUM.

Cost edificació

POUM
1.782,43
261,10
671,81
2.715,34

(€/m2

st.)
Despeses generals
Cost equipament hotel
Total Costos Edificació €/m2 st

MP
1.709,84
190,80
516,11
2.416,75

Font: Elaboració pròpia

5.1.4. VRS = Valor de repercussió del sòl
Segons els valors calculats dels diferents components del càlcul de
l’aprofitament urbanístic, el VRS €/M2 de sostre és igual a:
VRS hoteler segons planejament vigent
VRS =

𝑉𝑐

(3.872,81/1,4) – 2.715,34 = 50,95 €/m2 st.

VRS hoteler segons proposta MP
VRS =

𝑉𝑐

(3.887,47/1,4) – 2.416,75 = 360,01 €/m2 st.

5.2. Valor residual del sòl segons planejament vigent i segon MP
Multiplicant el valor unitari de repercussió del sol per els metres de sostre segons
el planejament i segons la proposta MP, trobem el Valor Residual del Sol (VRS).
POUM
Us principal
m2 st Clau 11 n
m2 st Clau 13 e3
VRS €/M2 st.
TOTAL VRS

Hoteler

MP
Hoteler

2.916,00
50,95
148.573,22

4.150,00
360,01
1.494.047,53

Font: Elaboració pròpia

Segons els càlculs anteriors veiem que el VRS segons el planejament vigent es
de 148.573,22€ i segons la proposta de MP ascendeix a 1.494.047,53€. Aquest
resultats indiquen el valor que podria arribar a pagar un inversor que volgués tirar
endavant el projecte hoteler analitzat.
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INTRODUCCIÓ

El present document té com objectiu exposar l’interès públic, en compliment de l’article
97 del TRLUC, referent a la concurrència d’interessos públics i privats, que es desprèn
de la proposta de modificació puntual del POUM referent a la nova ordenació de l’àmbit
de l’Hotel Cala Vinya de Salou impulsada per l’empresa Creacions Particulars Marpa,SL.
Fonamentem l’interès públic de la proposta en base a quatre arguments que exposem a
continuació, que formen part de la mateixa proposta de modificació puntual, més un
cinquè argument que es presenta en el present document com a complement i
compromís de l’empresa promotora envers l’interès públic:
1. Recuperació d’edifici amb interès històric arquitectònic avalat:
En primer lloc, ens trobem davant d’un edifici obra de l’arquitecte, urbanista i
dissenyador Antonio Bonet Castellana, reconegut per la seva obra a Argentina, Uruguai
i España, entre els anys 1938–1986, integrant destacat del moviment arquitectònic de
l´Arquitectura Moderna i premi FAD (1963), l’edifici en qüestió així com el complex
d’apartaments Cala Vinya, formen part del catàleg d’arquitectura moderna i
contemporània de Salou elaborat l’any 2013 pel CAIT (Centre d’Anàlisis Integral del
Territori), grup de recerca del Departament d’Arquitectura de la Universitat Rovira i
Virgili. En els documents informatius complementaris 4 s’adjunta la fitxa tècnica del

complex d’apartaments i hotel Cala Vinya, de l’esmentat catàleg d’arquitectura moderna
i contemporània de Salou.
L’edifici en l’actualitat es troba en molt mal estat de conservació per l’abandonament de
l’immoble durant 15 anys, havent estat ocupat en diverses ocasions. Aquest
deteriorament deteriora la imatge integral del complex d’Apartaments Cala Vinya.
S’adjunta fotografia de l’estat actual del complex d’apartaments i Hotel Cala Vinya:

L’empresa promotora proposa una rehabilitació del mateix, i seguint les directrius dels
Serveis Tècnics Arquitectura-Planejament i Gestió de l’Ajuntament de Salou, ha
encarregat un informe al Departament de Teoria i Historia de l’arquitectura i Tècniques
de Comunicació (Universitat Politècnica de Catalunya), redactat per els arquitectes Dr.
Fernando Álvarez Prozorovich i Dr. Juan Fernando Ródenas García, reconeguts
especialistes en l’obra d’Antonio Bonet Castellana, per tal que donessin les directrius per
rehabilitar l’edifici segons el projecte original. (Annex 4 de la proposta de modificació
puntual del POUM).
Per tant, entenem que és d’interès públic recuperar un edifici d’Antonio Bonet Castellana
i rehabilitar-lo seguint el projecte original.

2. Resolució d’un conflicte històric de delimitacions de la propietat del
conjunt urbanístic
En segon lloc, la rehabilitació de l’edifici hoteler assolirà en paral·lel l’objectiu de
solucionar el conflicte històric que hi havia entre la Comunitat de Propietaris dels
apartaments Cala Vinya i la propietat de l’hotel, referent a l’ús de les zones comunitàries
i que ha portat al deteriorament de les mateixes, com és el cas de la zona de la piscina,
que presenta un estat ruïnós tal com es mostra en la fotografia de l’apartat anterior.
En aquest sentit, el passat 17 de novembre es va arribar a un acord entre les dues parts
pel repartiment de les zones comunitàries i rehabilitació de les mateixes. Entenem que
també es d’interès públic solucionar un problema estancat durant molts anys i que
afectava a 90 famílies. S’adjunta l’Acta de la Junta General Extraordinària de la Comunitat
de Propietaris Edifici Cala Vinya, com a documents informatius complementaris 1.
La proposta MP-104 es fa sobre la parcel.la resultant de l’acord que es segregarà i serà
d’ús exclusiu de l’hotel.
3. Creació d’una nova activitat hotelera
En tercer lloc, l’activitat hotelera que es projecta en l’edifici suposa en si mateixa una
activitat amb un interès públic per la generació d’ocupació en el sector turístic així com
per l’impacte multiplicador de l’activitat turística en altres sectors d’activitat: transport,
comerç, restauració... A més, l’interès públic es veu incrementat pel fet de trobar-nos
amb un hotel singular i diferenciat de la oferta hotelera existent actualment a Salou, tal
com s’exposa en el punt 3: idoneïtat d’incorporar un hotel de l’arquitecte bonet castellana
en el catàleg d’hotels del municipi de Salou, del present Annex.
4. Rehabilitació d’un edifici en estat de degradació
En quart lloc, la pròpia rehabilitació d’un edifici en mal estat de conservació en una zona
turística consolidada com és el Cap Salou millorarà la imatge del conjunt de la zona i
posarà fi al risc latent actual de què algú ocupi i deteriori l’edifici.
5. Creació d’un centre d’interpretació d’Antoni Bonet Castellana
Finalment, i com a aportació addicional a la proposta de modificació del POUM, es
proposa la creació d’un Centre d’Interpretació de l’obra de l’arquitecte Bonet
Castellana al Cap Salou en el vestíbul de l’Hotel Cala Vinya, el contingut d’aquesta
proposta es presenta en aquest Annex.

1. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE CENTRE D’INTERPRETACIÓ EN
EL CONTEXT HISTÒRIC I TERRITORIAL
“Els Centres d'interpretació que tenen com a eix principal tot allò relacionat amb l’estudi, la gestió
i la difusió dels aspectes immaterials de la cultura són aquells equipaments culturals i patrimonials
que, especialment a partir de l’aprovació de la Convenció de patrimoni immaterial de la UNESCO
l’any 2003, defineixen la seva acció vers tot allò que designa el terme de patrimoni cultural
immaterial. Aquest patrimoni reconeix la producció cultural de les comunitats com a quelcom que
recull el seu esdevenir històric i social, i s’expressa en un gran ventall de manifestacions culturals
que es deriven de les relacions socials de les persones en tots aquells àmbits de la seva vida
quotidiana: la vida familiar, laboral, festiva, econòmica, religiosa, la relació amb el medi i
l’entorn... Els Centres d’Interpretació tenen com a objectiu principal el reconeixement d’aquest
patrimoni per tal de posar-lo al servei del desenvolupament i la dinamització social i cultural.” 1

Els centres d’interpretació més propers, de caire cultural, es troben en la ciutat de
Tarragona (Casa de la Festa de Tarragona) o Reus (Exposició "Ara toca festa" Museu
d'Art i Història de Reus i Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria); i
ambientals o lligats a activitats vinculades amb l’agricultura i el medi natural, cap a
l’interior en la zona del priorat.

1

Definició segons el departamento de cultura de la Generalitat de Catalunya

La diferenciació de la proposta està basada en la ubicació, en el vestíbul de l’hotel, que
permet superar un dels punts febles d’aquest tipus d’implantacions segons l’estudi
“Los centros de interpretación como motor de desarrollo turístico local, ¿un
modelo fracasado? El caso de la provincia de Cádiz” 2 , del qual s’extreu, de
l’apartat de reflexions finals:
“Con el análisis específico de los centros de interpretación de la provincia de Cádiz se puede
extrapolar algunas conclusiones generales sobre el modelo turístico que significan estos
establecimientos. Es necesario cambiar la concepción de los centros de interpretación y no
pensar, como ocurre hasta ahora, únicamente en la rentabilidad económica, sino verlos como
espacios dinamizadores de la cultura y el territorio. A corto plazo, los centros de interpretación
deberían ir transformándose para ser capaces de ofrecer una amplia gama de servicios
(asesoramiento técnico a la administración, interpretación del patrimonio, generador de
productos y riquezas turísticas, etc.). Con estos cambios, a largo plazo, podrán presentar una
balanza equilibrada desde el punto de vista económico, social y cultural. Asimismo deben ser
centros culturales y de im pulso económico del territorio, asociados a servicios
com plementarios, tales com o cafeterías, hoteles, casas rurales, venta de recuerdos y
transporte.
Para alcanzar este planteamiento es necesario que los ciudadanos se conciencien sobre la
importancia del patrimonio y de la riqueza cultural de su territorio y que las políticas públicas se
orienten hacia estos objetivos a medio y largo plazo, alejadas de oportunismos localistas y
electoralistas. Es importante asumir la doble función de los centros de interpretación como
promotores de la puesta en valor patrimonio cultural, etnográfico y natural de los
territorios y com o recurso turístico. Ambas funciones tienen como meta el desarrollo
endógeno de los municipios.
El modelo de distribución geográfica de los centros de interpretación no ha sido el adecuado. La
planificación territorial ha sido, en muchos casos, errónea o inexistente. En ocasiones el
potencial turístico de los centros se ha sobredimensionado provocando un síntoma más de la
burbuja cultural. La falta de planificación también se ha visto reflejada en la gestión y
mantenimiento de los centros que han provocado problemas de diversa índole que han abocado
al cierre de muchos de ellos”

Es proposa el projecte com una oportunitat per la creació d’un centre a través de la
planificació territorial, en un context que permet explicar l’origen del model turístic a
Salou amb una referència de valor com es el conjunt urbanístic Cala Viña.
L’edifici es un dels primers hotels de Salou, segons extracte de la memòria del projecte:
“a) Antecedentes:
El conjunto Turístico Cala Viña, que en la actualidad consta de 90 apartamentos, piscina, parking
y jardines, viene a completarse con el proyecto de un Hotel de categoría 1aB, que ocupará el
lugar destacado del conjunto al fondo del parking existente y se construirá para convertirse en el
“centro social” de los que se alojan en los apartamentos, dando con ello categoría a la zona,
precisamente falta de hoteles”.

Manuel Arcilla Garrido, José Antonio López Sánchez. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles,
nº 67-2015, pags. 143-165
2

2. CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’OBRA DE L’ARQUITECTE BONET
CASTELLANA AL CAP SALOU EN EL VESTIBUL DE L’HOTEL CALA
VINYA.
Per tal d’aprofundir en l’interès públic de la proposta de Modificació Puntual del POUM, i
donada la importància de valoritzar l’obra singular de l’arquitecte Antonio Bonet
Castellana, sorgeix la idea de crear un Centre d’Interpretació de la Obra de l’arquitecte
Bonet Castellana al Cap Salou en el vestíbul de l’Hotel Cala Vinya que consisteix en tres
actuacions bàsiques:
- Museïtzació d’un espai didàctic permanent al Vestíbul de l’Hotel Cala Vinya.
- Incorporació de l’Hotel Cala Vinya en el Recorregut “L’arquitectura del anys 60”
elaborat per l’Ajuntament de Salou, com a punt de partida i informació.
- Distribució de material imprès per als visitants de la ruta.
A continuació, es desenvolupa breument el contingut de cadascuna d’aquestes tres idees
d’actuació.

2.1. MUSEÏTZACIÓ D’UN ESPAI DIDÀCTIC PERMANENT AL VESTÍBUL DE L´HOTEL CALA
VINYA
El passat 21 de desembre, l’empresa promotora i la Fundació URV van signar un
Conveni de Col·laboració en activitats d’Assessorament de Museïtzació d’un espai
didàctic permanent al vestíbul de l´Hotel Cala Vinya on s’adjunta el conveni com a
documents informatius complementaris 2.
A continuació s’adjunta el plànol de l’espai destinat al Centre d’Interpretació, on hi
haurà una exposició permanent de l’obra de Bonet Castellana:

1

Nº FITXA

HOTEL CALA VIÑA

SUP: 245.1448 M²

SALA D'ESTAR/EXPOSICIÓ
AMB AMBIENTACIÓ SOBRE
ANTONI BONET

CENTRE D'INTERPRETACIÓ ANTONI BONET

CENTRE D'INTERPRETACIÓ ANTONI BONET

PROJECCIÓ D'AUDIOVISUAL DE LA OBRA DE A.BONET

i
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DISTRIBUCIÓ DE PLÀNOL
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1/300

ESCALA

E
/D
C

12

11

10

09

08

RE
ED
SP
LE

S
RE
UE
G
O
SF

01

02

03

04

05

06

07

CTRA. DE LA COSTA

El material proposat per a l’espai, a desenvolupar en la implementació del centre,
consistirà en:
- Materials impresos d’edificis i/o plànols d’edificis de Bonet Castellana al Cap Salou i
textos explicatius.

- Pantalla per projecció de material audiovisual sobre la obra de Bonet Castellana i la
implantació turística al Cap Salou.
-

Tematització de l’hotel amb interiorisme segons els principis i estil de Bonet
Castellana, introduint mobiliari dissenyat per ell.

Cadira BKF dissenyada per
Bonet Castellana

S’utilitza com a referencia de cas d’èxit, una intervenció recent, també de
recuperació d’un edifici hoteler dels anys 60:
RADISSON SAS ROYAL HOTEL – ARNE JACOBSEN (1960)
Recuperació del primer hotel de disseny del món, obra de l’arquitecte i enginyer
industrial Arne Jacobsen, recreant l’ambientació i l’estil original.
L’obra inclou el mobiliari projectat per l’arquitecte i una reinterpretació utilitzant
materials i acabats originals.

La creació del centre permetria un punt d’informació i exposició permanent, vinculat
directament a l’activitat i promoció turística de Salou. Destacant la interpretació i
posada en valor de l’ocupació del territori amb un model d’implantació turística
respectuós amb l’entorn i paisatgísticament integrat, principis fonamentals de l’obra
de Bonet Castellana.
S’adjunta com a documents informatius complementaris 3, una carta de compromís
formal del promotor de la modificació puntual, de la reserva de l’espai per la creació
del centre d’interpretació.

2.2. INCORPORACIÓ DE L’HOTEL CALA VINYA EN EL RECORREGUT “L’ARQUITECTURA
DELS ANYS 60” ELABORAT PER L’AJUNTAMENT DE SALOU, COM A PUNT DE
PARTIDA I INFORMACIÓ
L’Ajuntament de Salou va encarregar l’any 2013 un catàleg d’arquitectura moderna
i contemporània de la ciutat al CAIT (Centre d’Anàlisis Integral del Territori), grup
de recerca del Departament d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, per
incorporar-lo al catàleg de bens de l’ajuntament, entre els edificis esmentats hi
figura l’Hotel Cala Vinya, la seva rehabilitació permetria la reincorporació en el
recorregut i al tractar-se d’un edifici públic, podria ser visitat.
Tot i que es va preveure en un inici una exposició per la difusió de l’interès cultural
d’aquest tipus d’edificis, en la introducció del propi catàleg ja es deixa constància de
la manca de recursos per dur-la a terme. Aquesta mancança podria ser resolta
utilitzant un equipament privat obert al públic, com és el propi hotel Cala Vinya tal i
com s’exposa en el següent punt.

En els documents informatius complementaris 4, s’adjunta extracte de la part
introductòria del catàleg d’arquitectura moderna i contemporània i fitxa del conjunt
Cala Vinya.

Com a integrant de la ruta turística “L’Arquitectura dels Anys 60”, l’Hotel Cala Vinya
s’ofereix esdevenir el punt de partida i d’informació de l’esmentada ruta al ser l’únic
edifici de la ruta obert al públic durant la temporada turística. Es permetria visitar
les zones comuns de l’hotel per apreciar l’arquitectura de Bonet Castellana.
En aquest sentit, s’incorpora els documents informatius complementaris 5, carta de
recolzament del president del Patronat de Turisme de Salou a aquesta proposta de
promoció de l’esmentat recorregut.

2.3. DISTRIBUCIÓ DE MATERIAL IMPRÉS PER ALS VISITANTS DE LA RUTA
En la recepció de l´hotel es distribuirien els materials impresos necessaris per fer la
ruta, com per exemple: plànol general de la zona amb la ubicació dels diferents
edificis d’interès i fitxes tècniques de cadascun dels edificis (Complex d’apartaments
i hotel Cala Vinya, Torre Itàlia, Habitatge unifamiliar Van der Veeken, apartaments
Chipre, apartaments Reus, apartaments Madrid i els Triangles:
- Plànol general de la zona, amb ubicació dels diferents edificis d’interès, destacant
els de l’arquitecte Bonet Castellana.

- Exemple de fitxa tècnica: tècniques de cadascun dels edificis:

3. IDONEITAT D’INCORPORAR UN HOTEL DE L’ARQUITECTE BONET
CASTELLANA EN EL CATÀLEG D’HOTELS DEL MUNICIPI DE SALOU
3.1. SINGULARITAT I DIFERENCIACIÓ DE LA PROPOSTA
Salou, és una destinació turística plenament consolidada amb una oferta hotelera
força extensa des de la seva irrupció als anys 60 fins a l’actualitat.
Ara bé, entre tota la oferta hotelera existent, no hi ha cap edifici hoteler en el catàleg
de d’arquitectura moderna i contemporània de la ciutat, per tant, la rehabilitació de
l’edifici en qüestió el faria singular en aquest sentit, esdevenint l’únic hotel catalogat
del municipi i l’únic projectat per Antonio Bonet Castellana.
Per altra part, el disposar el municipi d’un hotel obra de l’arquitecte Bonet Castellana
permetria diferenciar-lo de la resta, en el sentit que incorporaria el valor cultural
d’un edifici que actualment està abandonat a les visites públiques.
La ubicació del centre d’interpretació en un dels edificis de l’arquitecte que s’ha
recuperat i posat en valor, a més de ser ampliada amb el seu llenguatge
arquitectònic, es idònia des del punt de vista de contingut.
- Exposa i recupera els orígens del turisme a Salou
- Interpreta i fa comprensible el valor arquitectònic per un públic aliè a aquesta
disciplina:
És de fàcil translació a una activitat d’interacció per al visitant, el concepte utilitzat
en l’arquitectura de Bonet, que permet ampliar l’edifici segons els seus criteris:
“Es frecuente que Bonet, especialmente en estas obras de Salou busque dar respuesta a sus
proyectos mediante soluciones que, partiendo de un m ódulo elem ental, y m ediante
operaciones de transform ación: sim etrías, giros, desplazamientos en planta y en
sección, solapes, extrusiones, etc. Le permitan conseguir diferentes sistemas de
agregación.
(…) el uso de criterios modulares favorece la integración del concepto de crecimiento y
cambio en el devenir de los edificios, en especial los constituidos por unidades repetidas,
(…)”

3.2.

INTERÉS CULTURAL DE LA PROPOSTA
Quan parlem de turisme en un municipi com Salou s’associa immediatament a la
tipologia turística de Sol i Platja que és l’activitat principal que si desenvolupa en el
municipi. Ara bé, cada cop més el municipis turístics busquen estratègies de
desenvolupament turístic basades en el component cultural.
Els productes culturals són un component fonamental en les destinacions turístiques
que aposten per la qualitat dels seus productes i per la sostenibilitat del seu
desenvolupament. La cultura i els recursos patrimonials conformen la identitat
pròpia de les destinacions turístiques i permeten la seva diferenciació a través de la

seva singularitat i autenticitat, que son elements cada vegada més buscats per els
visitants. En aquest sentit, cal fer compatibles les polítiques turístiques i culturals,
potenciant la utilització dels recursos culturals per part dels visitants, de manera que
se n’asseguri la seva conservació.
En la societat actual existeix una progressiva conscienciació del valor del patrimoni
cultural i una creixent demanda de turisme cultural. Per tant, cal transmetre al
conjunt de la societat el sentit que tenen aquests béns i equipaments com a
patrimoni històric i cultural, emfatitzant el paper fonamental de la interpretació del
patrimoni cultural amb la creació d’estratègies de comunicació que posin de relleu
la importància d’aquest recursos, evitant-ne el seu deteriorament.
També cal tenir molt present el paper del turisme cultural com a factor de
desenvolupament local. Les activitats culturals generen llocs de treball directes i
indirectes, projecten una imatge positiva dels espais que les acullen i milloren
l’atractiu territorial. A més a més, la valorització del patrimoni contribueix a
desestacionalitzar l’activitat turística.
En aquest sentit, la rehabilitació de l’Hotel Cala Vinya i la creació del Centre
d’Interpretació potenciarà l’oferta de turisme cultural del municipi de Salou.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ URV I CREACIONS PARTICULARS
MARPA,SL EN ACTIVITATS D’ ASSESSORAMENT DE MUSEÏTZACIÓ DE UN ESPAI DIDÀCTIC
PERMANENT A ELVESTIBULO L'HOTEL CALA VINYA (ANTONIO BONET, 1968)
REUNITS
D’una part, la Fundació URV (en endavant, FURV), amb NIF G-43.581.321 i seu a Tarragona, carrer
de l’Escorxador, s/n, representada per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i
Innovació, Sra. Lourdes Jané i Ros, amb adreça per notificacions a Av. Països Catalans, 18, 43007
Tarragona.
I d’una altra, CREACIONS PARTICULARS MARPA,SL (en endavant EMPRESA), amb NIF
B43568237 i seu a C/Ginesta nº3, 43840 Salou, representada pel seu administrador, el Sr. Albert Savé
Urgellès.
Compareix també el Dr. Guillermo Zuaznábar Uzcudun., com a Investigador Principal del projecte (en
endavant investigador principal, IP), professor de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Rovira i
Virgili (en endavant, URV).
Els representants de cada part ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica suficient per
subscriure aquest document.

ANTECEDENTS
1. La FURV té com a objectiu principal, segons l'article 37 de L'Estatut de la URV i l'article 6 dels
Estatuts fundacionals de la FURV, fomentar les relacions entre la URV, la societat i l'entorn
socioeconòmic, fomentar la recerca, la innovació i la formació continuada, i constituir-se com a
estructura que canalitzi i vehiculi la transferència de coneixements i de tecnologia de la URV.
2. La FURV té com un dels objectius específics, segons els mateixos articles, promoure i fomentar
els contractes i convenis de recerca, innovació i prestació de serveis entre el personal acadèmic,
serveis, departaments, escoles i facultats, i entitats públiques o privades, o amb persones
físiques.
3. Segons l'article 37 de l'Estatut de la URV i el conveni subscrit entre la FURV i la URV l'11 de maig
del 2000, la FURV és l'entitat encarregada per la URV de gestionar els contractes i convenis de
recerca i desenvolupament, assessorament i prestació de serveis amb les empreses i entitats
públiques i privades previstos a l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre
d’universitats modificada per la Llei 4/2007, de 12 d’abril (LOU), i la resta de legislació aplicable.
4. L’IP té experiència demostrada en l’àmbit del projecte. Per aquest motiu l’ EMPRESA està
interessada en iniciar una col·laboració
5. L’ EMPRESA treballa en temes relacionats amb l’explotació per compte pròpia d’hotels y
aparthotels
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Per tant, totes dues parts acordem les següents

CLÀUSULES
1. Objecte del Conveni
L’objecte d’aquest Conveni és establir un marc d’actuació per a la col·laboració entre la FURV i
l’EMPRESA en activitats de ASSESSORAMENT de museïtzació de un espai didàctic PERMANENT A
ELVESTIBULO L'HOTEL CALA VINYA (ANTONIO BONET, 1968), (en endavant Col·laboració).
2. Descripció de la Col·laboració
La Col·laboració derivada d’aquest conveni quedarà sotmesa a la descripció de les activitats que es
detallen en l’Annex 1 del present Conveni.
3. Personal
Tant la FURV com l’ EMPRESA podrem posar a disposició de l’altra entitat alguns dels seus
professors o tècnics; en aquest cas, l’entitat d’origen n’assumirà la remuneració i les obligacions civils i
socials. Aquest personal estarà obligat a complir les normes que regeixen al centre al qual vagi a
treballar.
4. Equipament
Els béns d’equip aportats per cada una de les parts a les activitats objecte de la present Col·laboració
sempre seran de la seva propietat.
5. Confidencialitat de la informació i dels resultats
Cadascuna de les parts ens comprometem a no difondre, sota cap aspecte, les informacions
científiques o tècniques que pertanyin a l’altra part a les quals hàgim pogut tenir accés en el
desenvolupament del present Conveni, sempre que aquestes informacions no siguin de domini públic.
L’ EMPRESA declara que les dades i informacions que aporta són de la seva propietat o no estan
subjectes a cap tipus de secret industrial o empresarial.
Les dades i els informes obtinguts durant la realització de la present Col·laboració, així com els
resultats finals, tindran caràcter confidencial. Quan una de les parts vulgui utilitzar els resultats parcials
o finals, en part o totalment, per a una publicació com article, conferència, etc., haurà de sol·licitar la
conformitat de l’altra part per escrit, mitjançant una carta certificada adreçada al responsable del
seguiment del projecte.
L’altra part haurà de respondre en un termini màxim de trenta dies. Haurà de comunicar l’autorització,
les reserves o la disconformitat sobre la informació continguda en la publicació. Si no s’obté cap
resposta un cop transcorregut aquest termini, s’entendrà que el silenci és l’autorització tàcita per a la
difusió.
Tant en publicacions com en patents, es respectarà sempre la menció als autors del treball; en
aquestes últimes figuraran en qualitat d’inventors. En qualsevol dels casos de difusió de resultats,
sempre es farà referència especial a aquest Conveni de col·laboració.
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6. Comunicació
En cas que l’ EMPRESA desitgi fer publicitat dels resultats o conclusions del projecte, de forma
associada al nom de la URV, ho comunicarà a la FURV amb antelació suficient. El Vicerectorat de la
URV competent en temes de transferència, d’acord amb l’ EMPRESA, verificarà el contingut, la forma
i l’oportunitat temporal de l’esmentada publicitat.
7. Entrada en vigor i durada
Aquest Conveni entrarà en vigor al moment de la signatura i tindrà una vigència de 6 mesos a comptar
de la data del present conveni.
8. Modificació o cancel·lació del conveni
Les parts podran denunciar o modificar aquest document en qualsevol moment per mutu acord,
comunicant-ho per escrit a l’altra part.
Les disposicions de les clàusules cinquena i següents subsistiran un cop s’hagi acabat aquest
Conveni.
9. Dades de Caràcter Personal
De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 del 27 d'abril de 2016
(RGPDUE), i en compliment de les obligacions que es deriven d’aquest document, les Parts es
comprometen a respectar tota la legislació i normativa que resulti aplicable, en particular, les
obligacions determinades al RGPDUE, relatives a la protecció de les persones físiques, pel que fa al
tractament de dades personals i a la seva lliure circulació.
Les dades personals proporcionades per cadascuna de les parts són confidencials i formen part dels
tractaments, dels quals cada part n’és titular, amb la finalitat de gestionar el present document, així
com proporcionar tota la informació relativa al mateix que se’n derivi. Les parts hauran de fer front a la
responsabilitat que es derivi del seu propi incompliment d’aquesta legislació i normativa.
Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i
limitació, enviant un escrit acompanyat d’una còpia del DNI. Pel que fa a la URV, caldrà enviar-lo
l’adreça de correu electrònic proteccio.dades@fundacio.urv.cat.

10. Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència
Les Parts declaren que en l’execució del Projecte no es realitzaran activitats que impliquin contacte
habitual amb persones menors d’edat.
11. Publicitat
En aplicació de l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, aquest document es publica al Portal de Transparència de la FURV.
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12. Jurisdicció
L’ EMPRESA i la FURV ens comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que
pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest Conveni.
Per resoldre qualsevol qüestió litigiosa derivada del present Conveni, les parts se sotmeten a
l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Tarragona, de l'Associació per a l'Arbitratge a
Tarragona, la qual s'encarrega de designar l'àrbitre o àrbitres i d’administrar l'arbitratge, i ens obliguem
des d'ara a complir la decisió arbitral. El laude i la protocol·lització es duran a terme a la ciutat de
Tarragona.

I, com a prova de conformitat, signem aquest document per duplicat però a un sol efecte, i el
rubriquem en totes les seves pàgines, en el lloc i la data esmentats més avall.
Tarragona, 21 de desembre de de 2018

Per la
Fundació URV

52421507E
MARIA
LOURDES
JANE (R:
G43581321)

Per
CREACIONS PARTICULARS MARPA,SL

39878126J
ALBERT
SAVE (R:
B43568237)

Firmado digitalmente
por 52421507E
MARIA LOURDES
JANE (R: G43581321)
Fecha: 2018.12.21
12:26:58 +01'00'

Sra. Lourdes Jané i Ros
Directora del Centre de Transferència
de Tecnologia i Innovació

Firmado digitalmente
por 39878126J
ALBERT SAVE (R:
B43568237)
Fecha: 2018.12.21
12:50:31 +01'00'

Sr. Albert Savé Urgellès
Administrador

Dr. Guillermo Zuaznábar Uzcudun
IP responsable
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Annex 1.- Descripció del projecte

1.- Objectiu
L’objectiu d’aquest conveni és ESTABLECER UN COMPROMISO DE COLABORACIÓN PARA LA
DEFINICIÓN DE UN ESPACIO DESTINADO A LA PROMOCION CULTURAL DE LA RUTA
TURISTICA DE ARQUITECTURA MODERNA DEL CAP DE SALOU, obra de l’arquitecte Antonio
Bonet Castellana (1913-89), per a l’ EMPRESA Creacions Particulars Marpa,SL i a sol·licitud seva
El conveni de col·laboració ofereix la possibilitat de desenvolupar.
Assessorament científic-històric del Cap de Salou / Antonio Bonet / Urbanització de nostra senyora de
Núria i/o el disseny, comissariat i producció d’una exposició permanent del Cap de Salou (Antonio
Bonet, 1967-75) per tal de donar difusió cultural a l’obra.
Continguts:

Maqueta del Cap de Salou
Fotografies històriques
Reportatge fotogràfic
Textos
Dibuixos
Web
Continguts audiovisuals
Diseny interior

2.- Durada
La durada del projecte serà de 6 mesos a partir de la data d’acceptació
3.- Equip humà assignat al projecte

•
•
•

Dr. Gillermo Zuaznabar, investigador principal
Dr. Juan Fernando Ródenas, coordinador
Sr. Carlos Gonzalvo Salas, col·laborador
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3. CARTA DE COMPROMÍS DEL PROMOTOR DE LA MP-104

4. CATÀLEG D’ARQUITECTURA MODERNA I CONTEMPORÀNIA. CAIT: TRANSFERÈNCIA
TECNOLÒGICA AJUNTAMENT DE SALOU

Juan Fernando Ródenas, Manel Ferrer, Gillermo Zuaznabar

coordinació:

Albert Sánchez. (estudiant)

Florencia Meucci (estudiant)

Mónica López (estudiant)

Cristina Olucha (estudiant)

Carlos Gonzalvo (estudiant)

becaris:

Alfons Civit

Josep Ramon Domingo

de l’arquitectura moderna i contemporània.

que complementi el catàleg existent de béns a protegir del patrimoni

L’objectiu d'aquesta transferència és redactar un catàleg de referència

l’Ajuntament de Salou.

integral del territori) com a servei de transferència tecnològica a

la investigació realitzada pels investigadors del CAIT (centre d’anàlisi

col·laboradors:

Tarragona. Les obres presentades en aquest informe són el resultat de

Dr. Gillermo Zuaznabar (ip)

un anàlisi de l'entorn arquitectònic, urbà i paisatgístic de les terres de

URV que té com a objectiu ordenar i generar les dades que permetin

El CAIT és un grup de recerca del Departament d'Arquitectura de la

fundació universitat rovira i virgili codi:T13202S

(sept-dec 2013)

cait: transferència tecnològica ajuntament de salou

catàleg d’arquitectura moderna i
contemporània

salou

Dr. Juan Fernando Ródenas

Dr. Roger Miralles

Dr. Manel Ferrer

Dr. Ramon Faura

Equip de treball cait

salou

moderna

d’arquitectura

arxiu

un pressupost que es presenta a l'ajuntament

Després de diverses converses, el 7 de juliol de 2013, el CAIT redacta

conèixer el patrimoni arquitectònic modern als seus ciutadans.

característiques semblants a l'Ajuntament de Salou per donar a

de la reunió era veure les possibilitats de realitzar una exposició de

Arquitectura moderna al seu context urbanístic". L'objectiu de la visita i

aprofitant una visita a l’exposició "Altafulla i Torredembarra.

de cultura, festes i serveis) en el mateix Ajuntament de Torredembarra

arquitecte municipal i Maria José Rodríguez, (excel·lentíssima regidora

representants de l'Ajuntament de Salou: Josep Maria Ferran,

Coneixement URV a Salou), es va dur a terme una reunió amb

A la primavera del 2013, mitjançant Charo Ferrer (Antena del

antecedents:

salou

moderna

d’arquitectura

arxiu

el període del desarrollismo, gràcies al crèdit i les inversions dels
països que conformen aquesta aliança. El turisme, de la mà de la
construcció, és un dels eixos econòmics del país. Salou, que des de
principis de segle XX ja és lloc de banys per a la burgesia de la
província, serà una de les poblacions que desenvoluparà de manera
molt intensa el turisme i la construcció de segones residències estivals
en període esmentat.
En aquest context, a finals de 1950, Josep Puig Torné, tot just titulat
com a arquitecte a l’escola de Barcelona, rep un gran encàrrec per
redactar un complex turístic a Castell d'Aro, Girona, el projecte Politur.
Aleshores, Puig Torné té la necessitat de trobar un soci per dur a
terme aquest encàrrec i escriu a Antoni Bonet que finalment accepta
associar-se amb ell. Aquesta associació professional entre aquests
arquitectes fa possible que entre 1959 i 1963 es projectin catorze
obres a Salou. Puig Torné és l’arquitecte del lloc, que des de la
distància, executa els projectes redactats per Bonet, des d'Amèrica o

Castellana a l’equipament conegut com "Els Triangles" (obra de Bonet
i Puig Torné) a Cala Crancs, Cap de Salou, amb motiu del centenari
del naixement d'Antonio Bonet 1913-2013. En aquesta mateixa reunió
es fa palès ni l’ajuntament de Salou ni l' Antena del Coneixement tenen
prou disponibilitat econòmica per fer una exposició amb les
característiques assenyalades. Tot i això, Josep Maria Ferran,
arquitecte municipal, desprès de revisar el del catàleg general de les
terres de Tarragona "arxiu d' arquitectura moderna i contemporània de
Tarragona" pertanyent al fons documental del CAIT considera d’interès
incorporar aquest fons documental al catàleg de béns de l'Ajuntament.
Per aquest motiu, Josep Maria Ferran sol·licita una oferta per redactar
un catàleg d’arquitectura moderna i contemporània de Salou que, com
a esborrany, es presenta el 29 d'agost del 2013 a Salou. Josep Maria
Ferran dóna el seu vist-i-plau i el CAIT comença a treballar la segona
setmana de setembre del 2013, emprant com a base el catàleg
general: "arxiu d' arquitectura moderna i contemporània de tarragona".

modern: s’articula funcionalitat, economia, abstracció geomètrica, però
alhora, en la concepció del projecte, paren atenció a les
característiques del lloc, si bé no tan sensiblement com ho fa Bonet.
Seguidament trobem un grup d’arquitectes contemporanis a Bonet,
que projecten i duen a terme una sèrie d’obres que resulten
interessants, encara que amb una complexitat linguística i una
sofisticació menor de les que podem trobar en la producció d'Antoni
Bonet. Aquest grup, que construeix a Salou en la dècada dels
seixanta, és el que formen: Josep Ferrer Bosch, Jordi Adroer, Marcos
Carbonell, Lluís Tarragó, Miquel Maria Aragonès, Antonio de la Vega,
Luis Peral, Guillermo Boxó i Josep Maria Monravà. Si bé les seves
obres individualment no resulten molt rellevants sí que configuren, en
conjunt, un cos important amb un perfil estilístic molt accentuat.

L’arxiu d' arquitectura moderna i contemporània de Tarragona compren
el període de 1925 a 1996 amb unes 153 entrades (el número és
fluctuant, ja que l’ "arxiu" s’entén com a base dinàmica de dades). Del
total d'entrades, 49 pertanyen al municipi de Salou, en el període
comprés de 1959 a 1989. Aquesta concentració d’obres assenyala la
importància de Salou en l’àmbit de Tarragona i de Catalunya pel que fa
al patrimoni d’arquitectura moderna i contemporània. La selecció
d’aquestes obres es realitza atenent tres paràmetres: autors,
bibliografia i la qualitat de les obres construïdes.
Entre els autors destaca la figura d'Antonio Bonet Castellana
(Barcelona 1913-1989), col· laborador de Torres Clavé i Josep Lluís
Sert, membre del GATCPAC i estudiant de Le Corbusier. Amb l’esclat
de la Segona Guerra Mundial a Espanya (Guerra Civil), Antoni Bonet
s'exilia a Argentina i Uruguai. Després de la signatura del concordat
amb el Vaticà (1953) i l'acord Hispano-Americà (1953), Espanya

Maria Esquius, també projecta quatre obres properes en el llenguatge
a Bonet. Aquestes obres estan fortament influenciades pel llenguatge

sobre l’índex

des de Madrid on s’estableix el 1963. Josep Puig Torné, amb Josep

s’alinea amb els països de l’eix Atlàntic. Des d'aquell moment comença

on es defineix una exposició per presentar l’obra d’Antonio Bonet
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moviment que el propi treball de recerca anirà definint en el temps.
sobre la ubicació de les obres
El plànol base ens permet apreciar que la majoria de les obres
busquen les vistes i la proximitat al mar. Hi ha tres excepcions, la
Urbanització Mirador (1961-1964); els xalets Covamar (1974) i el
Pavelló esportiu (1986), la resta d'obres es concentren en una franja
d'uns 200 metres des de la línia de costa cap a l'interior. Aquesta
dependència de la línia marítima denota el caràcter turístic de les
obres i la intensitat del sector de la construcció dels anys seixanta
ençà, el període del gran creixement de Salou.
Si bé a les platges les obres es troben de manera disseminada, al Cap

obres en un llenguatge proper a la postmodernitat i amb el nou ordre
polític i administratiu que procura la constitució de Salou com a nova
entitat municipal (1989), Pau Pérez i Esteve Bonell projecten
equipaments públics en aquest nou període del municipi de Salou.
Bona part de les obres recollides en aquest índex les teníem
oblidades. Moltes són inèdites, (entre aquestes, sis de Bonet) i en la
seva majoria s’han publicat de manera imprecisa. L’índex té la voluntat
de constituir una "reconstrucció cultural" que permetrà aprofundir en el
coneixement dels processos de transformació urbanística de Salou:
recuperat els autors més desconeguts i revisant l’obra dels més
coneguts

Senyora de Núria.

Les obres més importants del període han estat trobades emprant com

cal considerar diferents graus de protecció que busquen revertir en
claus de protecció administrativa el manteniment d'aquest patrimoni
cultural. La catalogació i les propostes d’intervenció busquen, no
unicament documentar i generar una història, sinó ser un element actiu
en la regeneració paisatgística i urbanística de Salou.
Així, els nivells de protecció i actuació proposats són:

(2006), el Registre docomomo ibérico, el catàleg d’arquitectura del
Camp de Tarragona (1995), i Catalunya : guia d'arquitectura moderna,
1880 2007 (2007). Aquestes últimes publicacions, per exemple, no
paraven l’atenció que creiem que mereixen les obres d’arquitectes com
els madrilenys Antonio de la Vega i Luis Peral, autors de la Universitat
Laboral (1952-56). Darrerament i gràcies al treball base de el fons

A

Aquestes obres s’haurien de conservar o recuperar integralment des
del projecte original, seguint l'obra construïda per l'arquitecte. Algunes
de aquestes obres, com la casa Rubio i Els Triangles, atesa la seva
singularitat podrien esdevenir espais museístics i de convertir-se en
referents importants d'aquestes tasques de conservació i divulgació de
l'arquitectura de Salou.
Obres privades a recuperar:

l'Ajuntament de Salou, així com els arxius personals de Josep Ferrer
Bosch i Josep Puig Torné, la qual cosa ha permès contrastar la
informació publicada i corregir els errors de les edicions esmentades.
Amb el grup d'obres més o menys perfilat, hem considerat oportú
incloure una sèrie d’obres que tot i el desconeixement de l’autoria
poden ser rellevants atesa la qualitat que presenta el seu disseny.
Entenem que són entrades que cal conservar per fer possible tornar-hi
més endavant i aprofundir en el seu estudi. Els investigadors del CAIT

protecció i recuperació integral

En aquest estat de la catalogació i atesa la conservació de les obres,

monografies de Antoni Bonet Castellana, com L’Arquitectura del Sol

documental del CAIT i al treball dels alumnes, s'ha revisat l'arxiu de

reflexions sobre la conservació i actuació en les obres

Arquitectura i Hogar y Arquitectura (Madrid). També s'han revisat les

a referents documentals Cuadernos de Arquitectura (Barcelona),

perquè ells mateixos van desenvolupar la Urbanització de Nostra

metodologia

de Salou és concentren la majoria d'obres de Bonet i Puig Torné

considerem que aquest catàleg ha de ser un objecte dinàmic i en

Durant els anys setanta, Òscar Tusquets i Antoni Ubach projecten
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Edifici de serveis "Pinos mar” (Fer-Jos/Sal-1961-1); 29. Hostal el Recó
(Fer-Jos/Sal-1964); 30. Apartaments Montemar (Fer-Jos/Sal-1965); 31.
Casa Effinger (Mon-Jos/Sal-1966); 33. Apartaments Santa Eulàlia
(Per-Lui/Sal-1964); 37. Apartaments Buen retiro (Pui-Jos/Sal-1961);

10. Snack bar els triangles (Bon-Ant/Sal-1961-2); 5. Pavelló
poliesportiu Salou (Bon-Est/Sal-1986); 36. Biblioteca pública Salou
(Per-Pau/Sal-1989).

Farus mar (autor desconegut); 49. Casa Pinocha (autor desconegut)

original dels tancaments exteriors i les evolvents de l’edifici per

Protecció en façanes i cobertes de l’edifici

Xalets de Covamar (Uba-Ant/Sal-1974); 45. Apartaments Escursell

E

Obres d'interès, per l'autoria i bibliografia però que han desaparegut.
21. Apartaments Wrede (Bon-Ant/Sal-1964-2); 26. Casa Lucien
Boucher (Fer-Jos/Sal-1959)

retirada i desconstrucció d'aquells elements, antenes, fusteries
afegides, que a hores d'ara empobreixen el seu aspecte. La finalitat
seria recuperar la qualitat de les obres i del seu entorn.

Obres d’interès documentades, desaparegudes

(Val-Man / Sal-1962)

façanes i en alguns casos recuperar les volumetries originals amb la

Obres de titularitat i ús privat que haurien de conservar les seves

C

(Car-Mar/Sal-1962); 27. Casa WJH Sprenger (Fer-Jos/Sal-1961); 44.

Ant/Sal-1961); 9. Apartaments Paraíso (Bon-Ant/Sal-1961-1); 14.

Chipre/Creta/Rodas (De_-Ant/Sal-1962); 32. Apartaments Malta Capri

Nieto Antúnez (Bon-Ant/Sal-1963); 23. Bungalous platja del Capellans

3. Xalet 'bifamiliar' (Ara-Miq/Sal-1963); 8. Casa Van der Veeken (Bon-

24. Apartaments Sicilia (De_-Ant/Sal-1959); 25. Apartaments

(Pui-Jos/Sal-1965); 43. Apartaments Ancla roja (Tus-Ósc/Sal-1968)

quedat fora de context o sense una escala digna.

Obres privades a recuperar:

Apartaments Coatepeque (Pui-Jos/Sal-1964); 40. Apartaments París

recuperació i que, a més, amb el desenvolupament urbanístic han

decideixin dur a terme treballs de reparació o manteniment.

Casa dr. Latz (Bon-Ant/Sal-1961-6); 16. Bungalous Núria (Bon-Ant/Sal-

assolit un grau de deteriorament que fa impossible o poc operatiu la

comuns, jardins i tanques del terreny adjacent quan els propietaris

1962-1); 17. Apartaments Cala Crancs (Bon-Ant/Sal-1962-2); 18. Casa

projecte de qualitat o d'interès però que amb el pas del temps han

constructius originals, fusteries, baranes, etc.,així com els elements

Apartaments Barlovento i Sotavento Per-Lui/Sal-1973); 38.

Aquestes obres són arquitectures que provenen inicialment d'un

suficient per fer possible la recuperació els materials i conjunts

(Per-Lui/Sal-1961); 34. Apartaments Formentor (Per-Lui/Sal-1972); 35.

D

Aquestes obres haurien de disposar de la previsió i assistència tècnica

Obres d’interès documentades i prescindibles

desconegut); 47. Casa "barco" (autor desconegut); 48. Apartaments

Obres de titularitat i ús privat que haurien de recuperar l’aspecte
recuperar la qualitat amb què van ser projectades.

Sabaté (Ter-Rob/Sal-1962); 46. Apartaments Cuter/Crucero (autor

façanes i cobertes de l’edifici:

d'habitatges Mirador Salou (Tar-Lui/Sal-1970); 42. Casa Rocamora-

39. Urbanització Mirador (Pui-Jos/Sal-1964-1); 41. Conjunt

Ant/Sal-1962); 22. Apartaments Bruselas (Box-Gui/Sal-1966); 28.

Obres de titularitat pública a recuperar:

protecció i recuperació d’espais comuns d’urbanització,

Casa Dagasán (Bon-Ant/Sal-1963-1); 15. Càmping Salou (Bon-

Reus (Bon-Ant/Sal-1961-4); 20. Aparthotel Torre Itàlia (Bon-Ant/Sal1964-1)

B

1. Apartaments Rocamar (Adr-Jor/Sal-1964); 2. Apartaments Ginette
(Adr-Jor/Sal-1965); 4. Apartaments Rocamar (Ara-Miq/Sal-1964);19.

Apartaments i hotel Cala Viña (Bon-Ant/Sal-1961-5); 12. Apartaments

Obres privades a protegir:

Ant/Sal-1960); 11. Apartaments Madrid (Bon-Ant/Sal-1961-3); 13.

6. Casa Rubio (Bon-Ant/Sal-1959); 7. Apartaments Chipre (Bon-
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Rubio, Els triangles o la Torre Itàlia) poden esdevenir icones de la
recuperació paisatgística i urbanística. Les àrees properes a les
promocions del carrer Jaume I i el carrer Major també podrien arribar a
funcionar de la mateixa manera. Enfront a grans estratègies de
recuperació del patrimoni arquitectònic, des del cait recomanem la
recuperació puntual i a petita escala amb l’objectiu de comprovar les
reacciones dels ciutadans i promoure l’interès col·lectiu.

paisatge: Geogràfica i paisatgísticament un indret referencial en el
imaginari dels veïns i visitants. urbanisme: El traçat urbanístic de la
urbanització Nostra senyora es un element que cal protegir per la seva
morfologia i adaptació topogràfica al medi natural. Arquitectura: l'alta
concentració d’obres d’ arquitectura moderna, tant d’edificis aïllats com
d’agregacions urbanístiques, conjunts d’apartaments, conforma una
singularitat que considerem que hauria de fer possible valorar algun

aquest conjunt pot convertir-se en un element identitari per a la ciutat.

concentració d’obres arquitectòniques del període 1959-1989 a Salou,

(Per-Lui/Sal-1973).Els investigadors del cait considerem que atesa la

(Per-Lui/Sal-1972); carrer Major: Apartaments Barlovento i Sotavento

Apartaments Malta/Capri (Per-Lui/Sal-1961); Apartaments Formentor

Ant/Sal-1959); Apartaments Chipre/Creta/Rodas (De_-Ant/Sal-1962);

carrer Major. Obres del Passeig Jaume I: Apartaments Sicilia (De_-

urbana de dos carrers principals de Salou: el Passeig Jaume I i el

que cal valorar per la oportunitat del seu potencial de regeneració

un tractament generós i molt precís del espais comuns de planta baixa

conjunts d’apartaments per la promotora Salou Mediterráneo, SA, amb

Els arquitectes Luis Peral Buesa i Antonio de la Vega van projectar

Major

el cas de dels conjunts d’apartaments del Passeig Jaume I i carrer

d'aconsseguir la regeneració del paisatge, l’urbanisme i l’arquitectura.

cait, desembre, 2013

entre els ciutadans de Salou.

les persones i alhora conformar una consciencia del paisatge urbà

L’objectiu final d’aquest catàleg, i el de la pròpia arquitectura, és acollir

Algunes d’aquestes obres per la seva qualitat i singularitat (Casa

Al Cap de Salou conflueixen varis elements d’interès:

tipus de protecció a tot l’indret de cap de Salou amb la voluntat

conclusions

el cas de cap de salou i l’urbanitació “Nostra Senyora de Núria”
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1. apartaments rocamar (Adr-Jor / Sal-1964)
2. apartaments ginette (Adr-Jor / Sal-1965)
3. xalet bifamiliar (Ara-Miq / Sal-1963)
4. apartaments rocamar (Ara-Miq / Sal-1964)
5. pavelló poliesportiu salou (Bon-Est / Sal-1986)
6. casa rubio (Bon-Ant / Sal-1959)
7. apartaments chipre (Bon-Ant / Sal-1960)
8. casa van der veeken (Bon-Ant / Sal-1961)
9. apartaments paraíso (Bon-Ant / Sal-1961-1)
10. snack bar els triangles (Bon-Ant / Sal-1961-2)
11. apartaments madrid (Bon-Ant / Sal-1961-3)
12. apartaments reus (Bon-Ant / Sal-1961-4)
13. apartaments i hotel cala viña (Bon-Ant / Sal-1961-5)
14. casa dr. latz (Bon-Ant / Sal-1961-6)
15. càmping salou (Bon-Ant / Sal-1962)
16. bungalous núria (Bon-Ant / Sal-1962-1)
17. apartaments cala crancs (Bon-Ant / Sal-1962-2)
18. casa nieto antúnez (Bon-Ant / Sal-1963)
19. casa dagasán (Bon-Ant / Sal-1963-1)
20. aparthotel torre itàlia (Bon-Ant / Sal-1964-1)
21. apartaments wrede (Bon-Ant / Sal-1964-2)
22. apartaments bruselas (Box-Gui / Sal-1966)
23. bungalous platja dels capellans (Car-Mar / Sal-1962)
24. apartaments sicilia (De-Ant / Sal-1959)
25. apartaments chipre/creta/rodas (De-Ant / Sal-1962)
26. casa lucien boucher (Fer-Jos / Sal-1959)
27. casa wjh sprenger (Fer-Jos / Sal-1961)
28. EDIlCISERVEISURBPINOSMAR (Fer-Jos / Sal-1961-1)
29. hostal el recó (Fer-Jos / Sal-1964)
30. apartaments montemar (Fer-Jos / Sal-1965)
31. CASAEFlNGER (Mon-Jos / Sal-1966)
32. apartaments malta capri (Per-Lui / Sal-1961)
33. apartaments santa eulàlia (Per-Lui / Sal-1964)
34. apartaments formentor (Per-Lui / Sal-1972)
35. apartaments barlovento/sotavento (Per-Lui / Sal-1974)
36. biblioteca pública salou (Per-Pau / Sal-1989)
37. 8 bungalous i xalet buen retiro (Pui-Jos / Sal-1965-1)
38. apartaments coatepeque (Pui-Jos / Sal-1964)
39. urbanització mirador (Pui-Jos / Sal-1964-1)
40. apartaments parís (Pui-Jos/Sal-1965)
41. conjunt d’habitatges Mirador Salou (Tar-Lui / Sal-1970)
42. casa rocamora-sabaté (Ter-Rob / Sal-1962)
43. apartaments ancla roja (Tus-Òsc / Sal-1968)
44. xalets covamar (Uba-Ant / Sal-1974)
45. apartaments escursell (Val-Man / Sal-1962)
46. apartaments cuter/crucero (autor desconegut)
47. casa “barco” (autor desconegut)
48. apartaments farus mar (autor desconegut)
49. casa pinocha (autor desconegut)

índex d’obres

cait: centre d’anàlisi integral del territori, departament d’arquitectura, universitat rovira i virgili

ig Torn
é, Jos
ep

+25

+30

emplaçament planta coberta
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arxiu
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moderna

+20

+35

escalaescala
1/1000
1/500

din-A3

tancaments ceràmics arrebossats i
pintats a la cal, fusteria metàl·lica i de
fusta, persianes de llibret, paviments de
pedra i ceràmics, coberta plana, gàrgoles
de ceràmica esmaltada
murs i paviments de pedra i ceràmics

relació de materials:

urbanització:

pilars i sostres de formigó armat (hotel),
murs ceràmics de càrrega i pilars d’acer
laminat (apartaments)
sist. constructiu:

ctra. de la costa, 24-26 cap salou
41° 03’ 39.9’’ N, 01° 09’ 50.3’’ E

adreça:
BNNQC FDNFQĐjPTDR

13955 m2
2100 m2 (apart.) + 1063 m2 (hotel)
pb+3

edhersa (apartaments) / albergues y
hoteles del mediterráneo, sa (hotel)

promotor:

sup. parcel·la:
sup. construïdes:
núm. de plantes:

apartaments + hotel

tipologia:

apartaments i hotel cala viña,
salou, 1961

@MSNMHNANMDSB@RSDKK@M@HINRDOOTHFSNQMġ

Bon-Ant/Sal-1961-5

cait: centre d’anàlisi integral del territori, departament d’arquitectura, universitat rovira i virgili

planta baixa

salou

arxiu
d’arquitectura
moderna

escala

1/500

din-A3

apartaments i hotel cala viña,
salou, 1961

@MSNMHNANMDSB@RSDKK@M@HINRDOOTHFSNQMġ

Bon-Ant/Sal-1961-5

cait: centre d’anàlisi integral del territori, departament d’arquitectura, universitat rovira i virgili

planta tipus
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escala

1/500

din-A3

apartaments i hotel cala viña,
salou, 1961

@MSNMHNANMDSB@RSDKK@M@HINRDOOTHFSNQMġ

Bon-Ant/Sal-1961-5

cait: centre d’anàlisi integral del territori, departament d’arquitectura, universitat rovira i virgili

salou

arxiu
d’arquitectura
moderna

alçat frontal

alçat posterior (nord)

escala

1/500

din-A3

apartaments i hotel cala viña,
salou, 1961

@MSNMHNANMDSB@RSDKK@M@HINRDOOTHFSNQMġ

Bon-Ant/Sal-1961-5

cait: centre d’anàlisi integral del territori, departament d’arquitectura, universitat rovira i virgili

5. CARTA DE RECOLZAMENT AL PROJECTE DEL PATRONAT DE TURISME

ANNEX 9. ESTUDIO HISTÓRICO I ARQUITECTÓNICO DEL HOTEL CALA VIÑA SOBRE LA
PERTINENCIA

DE
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MODULAR

ESTUDIO HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO DEL HOTEL CALA VIÑA SOBRE LA
PERTINENCIA DE AMPLIACIÓN A PARTIR DE LA REPETICIÓN MODULAR
(REPLICACIÓN). CUESTIONES DE AUTENTICIDAD

Juan Fernando Ródenas García, Reus 10 de febrero de 2020.
Investigador del CAIT-URV

SOBRE LA PERTINENCIA DE AMPLIACIÓN A PARTIR DE LA REPETICIÓN MODULAR
(REPLICACIÓN). CUESTIONES DE AUTENTICIDAD

Las características de la arquitectura de Bonet y el contexto urbano y social actual del
Salou, son condición para desarrollar el concepto de repetición modular (replicación)
en caso de plantarse una ampliación del hotel, porque el nuevo módulo se implantaría
en el mismo lugar y, por otro lado, se puede poner a prueba con perspectiva histórica
una previsión y aspiración del autor y de otros arquitectos contemporáneos que en la
década de los años 60 persiguen plantear flexibilidad y crecimiento a partir de la
modulación y la sistematización de estructuras urbanas. En este sentido, siguiendo el
espíritu de Bonet, el edificio ampliado, podría estar formado por repetición de módulos
originales agregados al conjunto preexistente siguiendo el mismo patrón con
necesarias variaciones debido a imperativos normativos como sucede en la posición
de los núcleos de las esclareas y ascensores. Con este principio se podrían contemplar
nuevamente, elementos perdidos del proyecto original: formas, proporciones,
materiales y acabados, dado el precario estado de conservación y de mantenimiento
del hotel en su estado actual.

El principio de repetición de módulos originales se puede legitimar como criterio de
intervención a partir de las formulaciones teóricas del propio autor. Bonet expresó con
claridad su método de trabajo en el cierre de la ponencia: “Nuevas precisiones sobre
arquitectura y urbanismo” que presentó en el VII CIAM, Bérgamo (1949):

Los elementos arquitectónicos que formarán la nueva ciudad estarán formados
por una serie, poco numerosa, de estructuras sistematizadas. Estas estructuras
podrán llegar al máximo de su perfección estética, técnica y económica, ya que
además de estar colocadas en terrenos libres, su estudio estará basado en el
perfeccionamiento de los mismos tipos, tal como se ha hecho con las grandes
arquitecturas del pasado.

figura 1: Fotomontaje: Relación del complejo turístico con la cala y las dunas de Cala
Viña. Fuente: Fons Puig Torné AHCOAC

El concepto de standard que evoluciona en el tiempo como estrategia proyectual, cuyo
estudio se basa en el perfeccionamiento de los mismos tipos desarrollado en Bérgamo,
se puede verificar en su obra posterior. En efecto, la obra de Bonet se puede ordenar
por series tipológicas. El método empleado en el hotel Cala Viña no es una excepción.
Para reforzar los argumentos aquí expuestos sobre el concepto de réplica
mejorada/perfeccionada cobra relevancia la frase: …su estudio estará basado en el
perfeccionamiento de los mismos tipos, tal como se ha hecho con las grandes
arquitecturas del pasado.
IDEA DE CONJUNTO

El hotel Cala Viña forma parte de un complejo turístico de apartamentos, piscina y
supermercado en los que se crea una explanada abierta a la duna preexistente (figura
1) que da nombre al conjunto. En este punto, es importante destacar la presencia de
la fachada principal del hotel presidiendo el conjunto (figura 2). La repetición de un
módulo elemental ordena la composición de fachada.

figura 2: Fachada principal del hotel. Fuente: Foto Raymond

En caso de ampliación, el núcleo de escaleras y ascensor, debe transformarse, incluso
anularse necesariamente, no solo por imperativos legales. También para satisfacer el
orden compositivo del conjunto resultante, en este sentido, en caso de ampliación, se
recomienda como estrategia eficaz un procedimiento recurrente en la obra de Bonet:
Doblar la sección. Valga de ejemplo la evolución del de bloques lineales en longitud en
la obra de Bonet (figura 3):

bloque lineal simple escalonado:
Bonet. Terraza Palace, Playa grande, Mar del Plata, Argentina (1957); Bonet. Plan de la
Ribera. Barcelona, (1964).

bloque lineal doble escalonado:
Bonet / Puig Torné. Propuesta de bloque lineal ‘infinito’, La Manga del mar menor,
Murcia (1961); Bonet. Edificio Babilonia, La Manga del mar menor, Murcia (1965); Bonet
/ Puig Torné. Complejo turístico ‘Politur’, Castell-Platja d’Aro, Gerona (1961); Bonet. Plan
Parcial de ordenación urbana (Prat-I), El Prat de Llobregat, Barcelona (1966)

figura 3: Doblados de sección en bloques lineales. Fuente: Tesis doctoral. Antonio
Bonet. Poblado Hifrensa (1967-75): 2013, URV.
La transformación a partir del doblado de la sección supone un cambio de ubicación
del núcleo de escaleras. Valga también de ejemplo el esquema de núcleos del edificio
Mediterráneo (Bonet / Puig Torné, 1964) formado por dos volúmenes también doblados.
En consecuencia, podemos concluir como necesaria la modificación/anulación/
cambio de posición y dimensiones de los núcleos de escaleras y ascensor. En el caso
del anteproyecto del Hotel (versión Duna Park) (figura 4), es necesario recordar que los
núcleos de escalera y ascensor estaban incluidos en el volumen del propio edificio
formando un volumen compacto. Desconocemos el motivo de ubicarlos fuera del
volumen. En cualquier caso, si analizamos la obra de Antonio Bonet, podemos
considerar el cambio de posición como una anomalía.

figura 4: Núcleos de escalera y ascensores (estudios preliminares versión duna Park).
Fuente: Fons Bonet AHCOAC

Por otra parte, para resolver adecuadamente las necesarias adaptaciones a nuevos
programas contemporáneos surge la necesidad de ampliar/disminuir huecos y
ventanas por cambios en el programa. En este sentido, para modificar huecos se
puede aplicar el criterio de sistematización implícito en el patrón modular del hotel. De
esta manera se puede resolver el compromiso necesario entre protección patrimonial
y el bienestar de los nuevos usuarios del hotel.

En este punto, deben apuntarse las precisiones sobre el concepto de réplica mejorada
de Ascensión Hernández y sus advertencias

1

sobre los peligros, ventajas y

contradicciones de réplicas, copias, clones, simulaciones y facsímiles. La ampliación
por repetición modular que nos ocupa, se puede justificar por una razón práctica, como
estrategia compositiva eficaz si se pretende dotar al conjunto de un sentido unitario.
Aunque el principal argumento que legitimaria una ampliación, es que el nuevo módulo
se implanta en el mismo lugar siguiendo la previsión de crecimiento modular por
repetición que Bonet desarrolló para el hotel. El módulo elemental funciona
individualmente, pero al unirse adquiere funciones nuevas y propiedades más
complejas. Al mismo tiempo, la ampliación puede suponer una puesta en valor de la
figura de Bonet y, con perspectiva histórica supondría una validación de la aspiración
del autor y de otros arquitectos contemporáneos que, en la década de los años 60,
persiguieron plantear flexibilidad y crecimiento a partir de la sistematización de
estructuras urbanas.

EL MÓDULO

En la nueva urbanización, entre 1959 y 1964, Bonet y Puig Torné construyen trece
edificios: cuatro viviendas unifamiliares, seis edificios de apartamentos, un conjunto de
bungalós, un hotel y un snack bar. Todos los proyectos se caracterizan por su
composición modular con un lenguaje unitario a partir de la expresión de materiales y
soluciones constructivas que enumeramos aquí de manera no exhaustiva:

-Toldos enrollables (verticales) de tela con bandas verticales azul marino/blanco

-Carpintería exterior

acero pintado negro brillante
madera pino barnizada natural
madera pino + pintura blanca
puertas de madera de pino machihembrada en vertical
persianas de librillo de madera de pino (guias KLEIN)
herrajes macizos de latón fundido
manillas de aluminio anodizado
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-Carpintería interior

madera pino + pintura blanca
madera pino barnizada natural
armarios madera de okume + esmalte poliuretano
herrajes macizos de latón fundido
manillas de aluminio anodizado

-Fachadas

cerámica vidriada La Bisbal
revoco a la Tirolesa

-Cerrajería

barandillas de acero pintado en negro brillante.
vallas: perfiles de acero laminado pintado en negro brillante.

-Pavimentos

gres salado
rasilla Vendrell 10x20cm color “cuero”
piedra de Alcover (en trencadís)
hormigón lavado

-Urbanización

muros de piedra
jardineras de piedra (imitación piedra seca)
muros de obra y revoco a la Tirolesa

Se recomienda la replicación modular como estrategia compositiva manteniendo
exactamente los materiales y las soluciones constructivas expresadas anteriormente.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Cabría advertir sobre las estrategias de una posible ampliación a partir del concepto
de repetición modular – réplica mejorada –, dado el perfeccionamiento constructivo y
las correcciones programáticas llevadas a cabo. En el nuevo hotel ampliado no puede
desaprovecharse su valor didáctico y patrimonial. Se acepta la coexistencia entre la
réplica mejorada y la obra original sin significar ni ocultar las diferencias. En este
sentido, el nuevo Hotel y los apartamentos deberían considerarse como conjunto
histórico a efectos de protección patrimonial, ya que la calidad de su arquitectura no
solo está en cada edificio también en el conjunto incluyendo los espacios libres. En
este sentido, debería proponerse – el nuevo conjunto Cala Viña – para su inclusión al

registro DOCOMOMO IBÉRICO, y también para su inclusión en el Catàleg de béns
protegits del POUM del municipio de Salou.

La protección patrimonial puede plantearse a partir del estricto respeto a la forma,
proporción, acabados y expresión material definida en el apartado anterior referente al
Módulo aceptando la incorporación de nuevos elementos – no visibles – de mejora
(aislamientos térmicos y acústicos, supresión de puentes térmicos, sistema estructural,
etc)

CONCLUSIONES

La actividad de Bonet a partir de los años 60 se enmarca en un clima cultural que se
destacó por la proliferación de grupos de arquitectos y artistas que realizaron
propuestas cercanas a la utopía. Hotel Cala Viña es un ejemplo llevado a cabo que ha
llegado a nuestros días. La ampliación hoy, del patrón proyectado por Bonet en un
contexto de mercado libre confirmaría la vigencia de las aspiraciones teóricas del autor,
transcurridos 55 años de su concepción. Se ha tratado de demostrar que la ampliación
por repetición modular a partir de los fundamentos teóricos de Bonet, se adapta, con
pequeños cambios, a los nuevos programas funcionales debido a la flexibilidad del
sistema de modulación propuesto. Al mismo tiempo, apostar por la replicación puede
ser un mecanismo eficaz de intervención en conjuntos históricos de la arquitectura
moderna.

Reus, 10 de febrero de 2020,

Juan Fernando Ródenas García

Investigador del cait-urv
www.cait-urv.eu
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ANNEX 10.

PRESSUPOST CONTROL ARQUEOLÒGIC

Dr. Moisés Díaz García
Arqueòleg
C/ Camí Vell Pobla Montornès,16-20, 3r 2n
43830 Torredembarra
moisesu@msn.com
Tel. 667 34 08 31

Pressupost 20G/2020

Pressupost dels treballs de control i seguiment arqueològic dels
moviments de terres derivats les obres previstes a l’Hotel Cala Vinya de
Salou –Carretera de la Costa, 26- (Salou, Tarragonès)
A/A:
Creacions Particulars Marpa, S.L.
CIF 43568237
Carrer Ginesta núm.3
43840 Salou
Segons les informacions facilitades, és previst dur a terme una obra al número 26 de la
Carretera de la Costa, situat a la zona del Cap de Salou. Degut a què aquest lloc es troba just a
tocar del límit meridional del jaciment arqueològic de la Vil·la del Bosc del Qüec, inclòs dins el
catàleg de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, des d’aquest Departament s’ha informat que, les mencionades obres, han de
comptar amb el control i seguiment d’un arqueòleg mentre durin els treballs de moviments de
terres. Això és degut a la possibilitat de què es realitzi alguna troballa relacionada amb el
jaciment de la Vil·la del Bosc del Qüec.
Respecte a les previsions realitzades de la durada d’aquests moviments de terres, s’ha estimat
un total de tres setmanes laborables (15 jornades de treball), si bé no es pot determinar amb
exactitud si es prolongaran més enllà d’aquesta previsió, o es podran dur a terme en un espai
temporal menor. Per aquest motiu, la proposta d’actuació i pressupost que es detalla a
continuació s’ha dividit en dos conceptes: d’una banda els conceptes fixes derivats de la
intervenció arqueològica, i de l’altra els conceptes variables, que estan directament relacionats
amb les jornades i/o hores de treball de camp de seguiment dels moviments de terres. En
aquest sentit, s’especifica el preu de la jornada de direcció arqueològica dels moviments de
terres, comptant una jornada laboral de 8 h de durada.
El total d’aquest concepte variable dependrà de la durada dels treballs de moviments de terres,
els quals es realitzaran, com ha determinat el Departament de Cultura de la Generalitat, sota
control de l’arqueòleg.

CONCEPTE 1, DESPESES FIXES.
UNITATS

DESCRIPCIÓ

IMPORT

1

Redacció del projecte d’intervenció previ indispensable per a
sol·licitar el permís arqueològic.
Gestió, tramitació del permís d’intervenció arqueològica al
Departament de Cultura, i pagament de taxes segons
normativa vigent.
Elaboració de la planimetria arqueològica a partir de la
planimetria del projecte arquitectònic.
Redacció i lliurament de la memòria d’intervenció arqueològica
final amb els resultats de la intervenció i la planimetria
arqueològica.

530,00 €

IVA (21%)

111,30 €

IMPORT FINAL IVA INCLÒS

641,30 €

CONCEPTE 2,DESPESES VARIABLES: En funció de la durada dels treballs (jornades i/o
hores de control arqueològic dels moviments de terres). La unitat correspon a 1 jornada de 8
hores de feina.
UNITATS

DESCRIPCIÓ

1

Treballs de seguiment-control arqueològic dels moviments de
terres i documentació de camp.
IVA (21%)
IMPORT FINAL IVA INCLÒS

IMPORT
240,00 €
50,40 €
290,40 €

NOTA: En cas de descobriment de restes arqueològiques, tal com indica la legislació vigent,
s’haurà d’informar segons el que disposen la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni
Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic. Els treballs que se’n derivin del que disposin les tècniques
arqueòlogues del Departament de Cultura hauran de valorar-se a banda d’aquest pressupost.

Dr. Moisés Díaz, arqueòleg
Torredembarra, 20 de gener de 2020

ANNEX 11. ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LA NOVA ORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DE L’HOTEL
CALA VINYA, SALOU

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA PER A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LA NOVA ORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DE L’HOTEL CALA VINYA,
SALOU

ARQUITECTA: MERITXELL SOLÉ FIGUERAS

TORREDEMBARRA, FEBRER 2020
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1.- Dades bàsiques
1.1. Síntesi d’actuació
La modificació proposa la restauració i ampliació de l’edifici de l’hotel Cala Vinya, que forma part d’un
conjunt turístic junt amb 90 apartaments i un espai lliure central.
Degut al fet que es tracta d’una obra de l’insigne arquitecte Antoni Bonet Castellana, tota la intervenció
es fonamenta amb estudis històrics de la obra per recuperar els valors perduts i establir les eines per
a l’ampliació coherents amb els edificis existents.
1.2. Autor de la modificació puntual del Poum:
Meritxell Solé Figueras, DNI. 39727423Y, arquitecte, amb núm. de col·legiada 49123-3 del COAC.
1.3. Autor de l’estudi
Meritxell Solé Figueras, DNI. 39727423Y, arquitecte, amb núm. de col·legiada 49123-3 del COAC.
1.4. Bases Legals
Articles 19, 20, 21 i 22 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei
8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes
d’impacte i integració paisatgística. Articles 51 i 48 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.
L’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme sol·licita l’estudi d’impacte i integració paisatgística
en virtut de l’article 20 del Pla Director del Sistema costaner.
1.5. Situació i àmbit d’actuació
La modificació afecta l’espai ocupat per l’hotel del complex turístic Cala Vinya, situat al Cap Salou.
1.6. Àmbit d’actuació
La parcel.la destinada a l’hotel es de reduïdes dimensions, conserva i amplia l’edifici existent. En el
projecte original ja es van tenir en compte criteris d’integració paisatgística. Bonet Castallana és un
dels arquitectes més interessats en el respecte de l’entorn on ubica la seva obra, la conservació i
recreació dels elements naturals propis del paisatge on actua i l’estudi de visuals.
1.7. Accés
L’accés s’efectua des del carrer Pedres Fogueres, tant els vianants com els vehicles, al nivell 2 segons
la proposta.
1.8. Superfície d’actuació
La parcel.la de l’hotel es de 3.197 m2, i queda ocupada en un 35 % en el nivell 1 semisoterrani. A
partir d’aquest nivell només s’ocupa un 30 % màxim, entre l’edifici existent, l’ampliació i els nuclis de
comunicació. En els plànols adjunts s’assenyala el conjunt turístic per estudiar l’entorn en el que
s’ubica:
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Plànol de situació

Font: Institut cartogràfic i Geològic de Catalunya

Plànol de situació

Font: Institut cartogràfic i Geològic de Catalunya
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Plànol topogràfic

Font: Institut cartogràfic i Geològic de Catalunya

Plànol topogràfic

Font: Institut cartogràfic i Geològic de Catalunya
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2.- Planejament vigent i instruments de paisatge
2.1. Planejament territorial
Títol:

Pla territorial parcial del camp de Tarragona (PTPCT). Aprovació definitiva : 12.01.2010

Categoria: sòl del sistema d’assentaments. Àrea especialitzada. Ús residencial
Condicions PDUSC

Plànol de proposta d’espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures del Tarragonès i
àmbit central.
Font: Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT)
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Articulat:
Estratègia de desenvolupament: 3.9. Millora i compleció
“2. D’acord amb aquesta estratègia, els plans d’ordenació urbanística municipal corresponents s’han
de centrar en el manteniment, la reconstrucció i millora de les trames urbanes existents amb especial
atenció al manteniment de la tipologia arquitectònica dominant en el lloc.”
El Poum de Salou, és anterior al planejament Terriorial i per tant, no inclou les determinacions i
directrius d’aquest.

2.2. Planejament urbanístic general:
PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER:
Títol: Pla director del sistema costaner (PDUSC-1) de Maig de 2005, modificat i refós per el pla
director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat
sense pla parcial aprovat (PDUSC-2), de Agost de 2014.
Categoria: Zona d’influència (500m). Sòl urbà (U)
Articulat: El pla no modifica el règim urbanístic de la classe de sòl urbà.

Font: Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC)
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PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL:
Títol: Pla d’ Ordenació Urbanística Municipal de Salou (POUM Salou, Octubre 2003):
Classificació del sòl: Classificació del sòl: SU
Qualificació del sòl:

Edificació volumetria específica
Denominació zona: (clau 13e3)

Usos globals i àmbits de Planejament

Plànol d’ordenació

Font: Pla d’ordenació urbanística municipal de Salou (POUM)

Font: Proposta de Mp Poum 104

www.1000arquitectures.com,C. Escaletes, núm.2, local 2, Torredembarra, Tarragona,Telf:977641853, info@1000arquitectures.com

A continuació, s’adjunta una síntesi gràfica del planejament de l’entorn d’acord amb el Mapa
Urbanístic de Catalunya (MUC), indicant la zona d’actuació:

Qualificacions urbanístiques entorn

Font: Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC)

Articulat:
Pel que fa a les condicions dels espais no edificats que afecten a la integració paisatgística, les
determinacions de la nova normativa són:
Condicions dels espais no ocupats per l’edificació:
17. Els criteris compositius i constructius dels espais exteriors en la zona de l’hotel existent
adoptaran les conclusions del informe històric arquitectònic: Sent similars als existents i
projectats per A. Bonet i J. Puig Torné. L’aplicació de les normes de l’art. 329 i ss., amb un
mínim del 30% de la parcel·la no pavimentada, s’aplicarà al conjunt residencial, i d’acord amb
els criteris de l’estudi històric.
18. Es permet l’aparcament en superfície i el còmput de les places d’aquest en quan al compliment
del nombre mínim establert per la regulació dels establiments hotelers.
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Pla especial de protecció dels hàbitats de sorral PAU-CS-14 Salou:
Es va aprovar un pla especial de protecció dels hàbitats de sorral en la PAU-CS-14, que limita amb
l’àmbit d’actuació i posa de relleu el valor de l’entorn natural:

Vegetació en l’àmbit del PAU CS 14

1.Plànol de zones de sensibilitat

Font: Pla especial de sorral del PAU CS-14 a Salou

Font: Pla especial de sorral del PAU CS-14 a Salou
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2.4. Catàlegs de paisatge
Títol: Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona. (Desembre 2012)
Unitat de paisatge: Litoral del Camp (unitat 19)

Plànol d’unitats de paisatge del camp de Tarragona

Font: Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona

Avaluació del paisatge:
La franja costanera del cap de Salou està inclosa a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de
Catalunya a causa de la singularitat estructural del relleu. La successió de materials mesozoics i
paleogens està afectada per diversos accidents tectònics com plegaments i encavalcaments a més
de l’existència de nivells corresponents a antigues platges tirrenianes. S’adjunta la fitxa amb els trets
distintius del paisatge de la zona:

Font: Fitxa unitat de paisatge 19: Litoral del camp. Catàleg de paisatge del camp de Tarragona
www.1000arquitectures.com,C. Escaletes, núm.2, local 2, Torredembarra, Tarragona,Telf:977641853, info@1000arquitectures.com

Oportunitats:
“Com a centre turístic, aquest tram de costa està molt reconegut a nivell espanyol per un tipus de
turisme familiar que busca una certa tranquil·litat i el contacte amb un espai lluny de la ciutat. El Litoral
del Camp, mentre mantingui les seves característiques, continuarà essent un gran atractor de població
durant bona part de l’any.”
Objectius de qualitat paisatgística:
“OQP19.1 Un paisatge litoral amb elements de valor natural pròxims al mar en l’escenari urbà (platja
fòssil, desembocadures de rieres, pinedes...) de passeigs marítims. La plana litoral és un espai de
vacances vora el mar molt urbanitzat, amb platges planes i extenses i un marc escènic molt atractiu
definit per les serres de Llaberia i Vandellòs al sud i el cap de Salou al nord
OQP19.4 Un paisatge que conservi , posi en valor i permeti el gaudi per part de la població dels
elements patrimonials amb més valor històric i cultural com torres de defensa, molins o mines d’aigua.
OQP19.6 Un paisatge que conservi elements identitaris propis de la Costa Daurada en les tipologies
edificatòries dels nous complexos turístics, residencials i d’oci i en les obres d’urbanització i
enjardinament dels espais públics.”
Àrees amb valors especials a protegir:
“- Comunitats vegetals dels penya-segats del Cap de Salou. Per la seva singularitat i fragilitat, haurien
de preservar-se de qualsevol mena d’intervenció que pugui comprometre la seva viabilitat
ecosistèmica.”

Valors de paisatge del litoral del camp

Font: Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona
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Miradors i recorreguts litoral del camp

Font: Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona

3. Paisatge a escala territorial
3.1. Descripció
El Litoral del Camp s’estén entre el cap de Salou i la punta de la riera de Riudecanyes. El relleu molt
planer es correspon amb l’extrem de la plana del Camp de Tarragona originada en els moviments de
distensió que es produïren durant el Miocè i que van donar lloc a la Depressió Pre-litoral. La plana és
molt uniforme i només queda interrompuda per una sèrie de rieres que la travessen encaixades en
els dipòsits sedimentaris. L’altitud augmenta suaument des de la costa fins l’interior i en el límit amb
el traçat de l’autopista AP-7 la cota se situa propera als 50 metres per sobre el nivell del mar. Només
en el cap de Salou les altituds són una mica superiors, trobant-se els punts culminants a la Glorieta
(77 m), prop del far de Salou, i a la Torre del Telègraf (63 m).

Plànol situació, topogràfic territori

Font: elaboració pròpia instamaps
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3.2. Components
“La morfologia de Salou està plenament estructurada per una xarxa viària amb tres carrers paral·lels
a la línia de costa: el Passeig, el carrer Major i el carrer del Nord. (...) A Salou, les tipologies
constructives predominants són el xalet a les zones més antigues i els edificis en bloc o pantalla en
ordenació oberta, a les zones més noves i a les zones on s’han donat processos de substitució
d’estructures antigues per noves edificacions amb aprofitaments més elevats. En el sector,
topogràficament pla, l’estructura urbana de Salou és consistent. Tanmateix, la morfologia urbana
canvia en direcció al Cap de Salou. Aquest fet és especialment significatiu en les seves primeres
estribacions, on el paisatge natural gairebé desapareix sota l’impacte de les edificacions realitzades
emparades pel Pla Parcial de sis hectàrees aprovat a l’entorn de la Platja dels Capellans l’any 1970.
De fet, el paisatge urbà del Cap de Salou es caracteritza -en el sector més proper al nucli de Salouper l’aplicació d’unes edificabilitats inadequades en territoris accidentats - que donen lloc a edificis de
fins a set plantes- al propi Cap de Salou s’hi han desenvolupat urbanitzacions i ordenacions tancades
en elles mateixes de caràcter més extensiu que, en general, han causat un important impacte en el
paisatge.
Trenta anys de creació de ciutat turística han implicat processos que ciutats convencionals han
necessitat moltes més dècades per a materialitzar-los. La creació i la reestructuració, la construcció i
l’abandó o l’ordenació i la reforma són processos que, en una ciutat turística, es produeixen més
ràpidament en el temps.”
3.3. Dinàmiques
“El paisatge del Litoral del Camp està subjecte a les dinàmiques pròpies dels litorals turístics,
caracteritzada pel creixement de l’espai construït que ha acabat per ocupar tota la primera línia de
costa. La construcció avança cap a l’interior a expenses de l’espai agrícola que retrocedeix
gradualment.
Els espais naturals s’han vist molt afectats per la profunda transformació del territori. Els espais humits
han desaparegut i només en els espais lliures del cap de Salou i a les lleres i desembocadures de les
rieres es troben comunitats vegetals d’interès”
3.4. Valors
“Entre els valors estètics del paisatge destaquen, per una banda, les interfícies paisatgístiques on
es produeixen combinacions harmòniques costa-mar, especialment en determinades cales i penyasegats del Cap de Salou (…)
Entre els valors ecològics destaca sens dubte el conjunt del Cap de Salou –per la seva singularitat
en l’entorn i la seva incidència en tot tipus de relacions biòtiques tant a terra com al mar. Més en detall,
és d’interès ecològic la preservació de les dunes fòssils tirrenianes del propi Cap, a la platja Llarga, a
la Cala de la Font i al Racó.
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A més dels anteriors, en tant que paisatge turístic i més enllà de les opinions no contrastades
empíricament, es pot entendre que un valor important de l’àrea analitzada és de caràcter perceptiu.
Des d’aquesta perspectiva es tracta d’una unitat de paisatge valorada molt positivament per part dels
seus usuaris, turistes i residents, que durant les vacances hi han establert relacions afectives i s’hi
senten adherits”
Pel que fa als valors històrics, destaquem la presència al cap de Salou d’obres de l’arquitecte Antoni
Bonet Castellana, entre les quals l’edifici objecte de restauració en l’àmbit de la MP Poum 104, objecte
d’estudi. S’incorpora a continuació un plànol amb la ubicació dels edificis projectats per l’arquitecte:

Plànol de la ubicació dels edificis de Bonet Castellana al Cap Salou

Plànol de valors i recursos naturals topogràfics.

Font: Elaboració pròpia

Font: Pla Territorial del Camp de Tarragona (PTPCT)
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4.- Paisatge del lloc i projecte
4.1. Descripció i visibilitat de l’emplaçament
Estructura del lloc:
L’edifici a rehabilitar forma part d’un conjunt turístic envoltat de zona verda i, per tant, té poca visibilitat
des de l’entorn. L’ampliació es situarà en la part posterior, es de reduides dimensions respecte l’edifici
actual i gairebé no tindrà incidència en la imatge del conjunt.

Fotografia aèria de l’estat actual

Fotomuntatge amb la proposta

Font: Google maps

Font: Elaboració pròpia sobre Google maps
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Anàlisi de la visibilitat:

Ortofoto àmbit emplaçament.

Font: Elaboració pròpia

VISTA 1 Carrer de les Pedres Fogueres davant de l’edifici i des de l’aparcament en el tram final

VISTA 2 Vessant sud, límit amb zona verda
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VISTA 3 Vistes des de la plaça interior comunitària del complex turístic

VISTA 4 Vistes des de la carretera de la Costa

Alternatives d’ubicació:
La parcel.la es de reduïdes dimensions, i es tracta de la rehabilitació d’un edifici existent. L’ampliació
es situa en la part posterior, al sud-est on queda una porció de parcel.la lliure, evitant intervenir en la
façana principal de la plaça.
4.2. Programa i requisits del projecte
Finalitat i justificació del projecte
Rehabilitació i ampliació de l’hotel Cala Vinya, obra de l’arquitecte Antoni Bonet Castellana. Es
proposa la recuperació de la façana principal a

la zona comunitària segons projecte original,

mantenint però l’alçada de l’edifici actual.
A continuació, es mostra la seqüència de fotografies de l’edifici segons la obrta original, el l’ampliació
posterior i la proposta Mp Poum 104:
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Edifici original segons projecte Bonet/PuigTorné (1965)

Edifici segons ampliació PuigTorné (1974)

Edifici segons proposta de la MP Poum 104
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Requisits tècnics i processos
Adequar l’edifici a les necessitats actuals de l’activitat, com a hotel amb una capacitat de 100 unitats
d’allotjament.
S’han realitzat dos estudis històrics per recuperar el valor patrimonial de l’edifici i no malmetre la
imatge de conjunt amb la intervenció.
-

Informe histórico arquitectónico y criterios

para la ampliación del hotel.(Fernando Alvarez

Prozorovich i Juan Fernando Rodenas)
-

EdelCV C (Juan Fernando Rodenas, urv)

Components de projecte
-

Ampliar de 70 a 100 unitats allotjatives

-

Adequació dels nuclis d’escales per evacuació

-

Modificació d’obertures per canvi de programa funcional

4.3 Visió integral del projecte
Encaix del projecte i visió global de l’ordenació

Comparació ocupació estat actual i proposta

Font: Elaboració pròpia

Alternatives d’ordenació:
El procés de projecte ha contemplat totes les alternatives possibles per a l’ampliació de l’edificació
amb un nou volum en base a l’ànalisi històric, els requeriments del promotor i les limitacions de la
parcel·la.
L’augment d’edificabilitat es situa aproximadament en el 30%. No es tracta ni d’una ampliació
insignificant que es pot camuflar facilment, ni d’un nou edifici que pugui imposar-se a l’original per
dimensió.
Amb aquest punt de partida i, les directrius i col·laboració dels redactors de l’estudi històric, Fernando
Alvarez Prozorovich i Juan Fernando Ródenas García (reconeguts especialistes en la obra de Bonet
Castellana) es van desenvolupar uns esquemes d’alternatives d’ubicació del nou volum d’habitacions
resumides i avaluades a continuació en quatre propostes o fases consecutives:
PROPOSTA 1:
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-

Criteris d’actuació:
Mantenir el volum ampliat sota les plantes pis, considerades element definidor i estructural de
l’edifici original.

-

Inconvenients i/o contradiccions amb la proposta Bonet:
Elimina el principi de planta baixa lliure.
Superfície d’ampliació necessària genera un sòcol continu i excessivament compacte.

-

Conclusió:.
Utilitzar el llenguatge Bonet, com a trama simple, fàcilment interpretable i reproduïble.

PROPOSTA 2:

-

Criteris d’actuació:
Ampliació com a rèplica parcial de l’edifici original en perpendicular per contraposició.
Reconstrucció segons projecte original de la façana dels apartaments i la plaça interior del conjunt
urbanístic.

-

Inconvenients i/o contradiccions amb la proposta Bonet:
El volum d’ampliació correspon aproximadament a la meitat de l’original.
El nucli opac situat en la part central, crea una unió de les dues edificacions de manera que entren
en competència, i sumen visualment la longitud de les dues façanes.

-

Conclusió:
Crear una subordinació de l’edifici ampliat respecte a l’origianl, reduint l’alçada.

PROPOSTA 3:
-

Criteris d’actuació:
Baixar el nou volum fins a la planta soterrani.
Reduir una planta i augmentar la longitud del nou edifici.

-

Inconvenients i/o contradiccions amb la proposta Bonet:
L’edifici arriba fins al límit de la parcel·la.
No hi ha espai per crear un buit que independitzi les dues edificacions.
Elimina l’aparcament soterrani.
El nucli de comunicacions verticals opac dificulta la relació entre els dos volums.

-

Conclusió:
Situar el nou edifici en paral·lel a l’extistent, per mantenir els límits a parcel·la.
Reemplaçar el nucli de comunicacions vertical existent.

PROPOSTA 4:
-

Criteris d’actuació:
Col·locació de l’edifici ampliat en paral·lel a l’original per baixar el màxim el nombre de plantes dins
els límits de parcel·la.
Creació d’un pati central de 8 metres, igual a la mitgera opaca de l’edifici existent i del nou, per
independitzar visualment els dos volums.
Nuclis d’escala amb visuals al paisatge reproduïnt els projectats per als apartaments del conjunt.
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PROPOSTA 1

PROPOSTA 2

PROPOSTA 3

PROPOSTA 4
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Descripció i valoració global dels canvis introduïts en el projecte
L’adaptació a les necessitats actuals i la recuperació de la imatge de la façana principal, han comportat
algunes modificacions de la volumetria existent. Es detallen en el gràfic adjunt, les parts a enderrocar
i a ampliar:

4.4 Anàlisi sistemàtica de les transformacions
Topografia
L’ampliació es situa sobre la topografia existent, ocupant un buit en la planta semisoterrani i arribant
fins al límit de parcel.la, de manera que el moviment de terres derà mínim i les rasants definitives del
terreny gairebé no s’alteren. S’adjunten gràfics de la topografia existent en l’entorn immediat:

Seccions topografia. Elaboració pròpia.
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Plànol topografia. Elaboració pròpia.

Escales d’accés a la plaça interior i vista de des de la Carretera de la costa, vial d’aproximació

Vistes des del vial amb els accessos a l’edifici, Carrer de les Pedres Fogueres
www.1000arquitectures.com,C. Escaletes, núm.2, local 2, Torredembarra, Tarragona,Telf:977641853, info@1000arquitectures.com

Panoràmica interior complex

Vegetació

Fotografies vegetació voltants.

i

Ortofoto emplaçament

En una vista general, s’observa que està en una zona molt urbanitzada, però la illa d’edificació, té
una zona verda al sud que és molt visible des de l’hotel, i sobretot des de la part a ampliar.
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Plànol NDVI emplaçament

Font: ICC vissir

Percepció visual
Comparativa d’integració entre l’estat actual i la proposta:
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Comparativa fotografies de l’estat actual i vistes de la proposta Mp Poum 104
Font: Elaboració pròpia
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5.- Estratègies, criteris i mesures d’integració
5.1. Estratègies
Recuperació de l’edifici de Bonet Castellana i integració en l’entorn de la ampliació. Es mostra una
imatge de la façana principal de la proposta:

5.2. Criteris
Implantació respectuosa amb l’entorn i recreació d’elements propis del paisatge com els murs de
pedra seca.
5.3. Mesures
Per a la recuperació de l’edifici i l’entorn es tindran en compte, en la mesura que es puguin restauració
o reproduir, els següents elements i acabats:

Tendals enrotllables (verticals) de tela amb franges verticals blau mari/blanc
Fusteria exterior: Acer pintat negre brillant
Fusta de pi amb vernís natural
Fusta de pi amb pintura blanca
Portes de fusta de pi encadellada en vertical
Persianes de llibret de fusta de pi (guies corredisses)
Ferratges de llautó
Manetes d’alumini anoditzat
Fusteria interior: Fusta de pi amb pintura blanca
Fusta de pi amb vernís natural
Armaris de fusta okume amb pintura
Farratges de llautó
Manetes d’alumini anoditzat
Façana:
Ceràmica de la Bisbal
Arrebossat a la tirolesa
Serralleria:
Baranes d’acer pintat negre brillant
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Paviments:
Urbanització

Tanques de perfils d’acer laminat pintat en negre brillant
Gres salat
Rajola Vendrell 10 x 20 cm color “cuir”
Formigó rentat
Murs de pedra
Jardineres de pedra
Murs d’obra i arrebossat a la Tirolesa

6.- Conclusions
La proposta recupera un edifici i entorn degradat, posant en relleu els valors patrimonials existents del
complex projectat per l’arquitecte Antoni Bonet Castellana.

Torredembarra, Febrer de 2020
L’Arquitecta,
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