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El present document de Text Refós de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

es redacta en base al TR LU  1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei

d’Urbanisme, concretament respecte al que preveu l’Art. 93.4, i segons el que especifica l’Art. 6 del

propi POUM, aprovat en data 1 d’octubre de 2003, i publicat el 19 de desembre del mateix any.

Pel que fa a la documentació que ha de contenir, segons l’Art. 94.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme

1/2005:

” La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les

mateixes disposicions que en regeixen la formació”

La proposta, 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. 94.5 del

citat Text Refós.

Per tant, i d’acord amb el que estableix l’Art. 59 del TR LU 1/2005, els documents que integren els Plans

d’Ordenació Urbanística Municipal, així com la present  proposta de Modificació Puntual del POUM, són

els següents:

INTRODUCCIÓ

A- MEMÒRIA

1-    Àmbit d’aplicació

2-    Antecedents

3-    Objecte de la Modificació

4-    Justificació de la proposta

5- Propietaris Afectats

6- Justificació del compliment de l’Art.94.1.c del TRLUC, referent a la titularitat de la finca dels

cinc darrers anys.

ANNEX 1: FOTOGRAFIES

ANNEX 2: LLICÈNCIA D’OBRES DE DATA 08/11/1.965 I DE CONNEXIÓ A

CLAVEGUERAM DE DATA 16/03/1.994

ANNEX 3: INFORME DE LA UNITAT TÈCNICA D’URBANA DE L’AJUNTAMENT

B- PLÀNOLS (ANNEX 4)

1-   Situació

2-   Emplaçament
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3-   POUM vigent

4-   Proposta de Modificació

5-   Plànol de POUM modificat

6-   Finques afectades

C- NORMES URBANÍSTIQUES

1- Normativa POUM  vigent

2- Proposta normativa POUM modificat

D- CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS

E- AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA

F- DOCUMENTACIÓ MEDIAMBIENTAL

G- PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, SI ESCAU.

H- MEMÒRIA SOCIAL

El present document de Modificació Puntual, no té incidència en cap determinació de la

documentació especificada en els apartats D, E, F, i G, H, i per tant, cal entendre reproduïda en

aquest document tota la documentació continguda en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

vigent i que la present Modificació Puntual no altera.
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INTRODUCCIÓ

L’Ajuntament, en el Ple de data 3 d’abril de 2008, va aprovar provisionalment la “Modificació Puntual

del POUM referent  a l’exclusió de la finca situada a la carretera del far 29, de l’àmbit del PMU-05.”

.

Havent-se tramitat l’expedient davant la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en sessió de

data 22 de maig de 2008 va acordar la “suspensió” de l’aprovació definitiva de la modificació esmentada,

fins que mitjançant un text refós s’incorpori les prescripcions següents,

1.1 “Caldrà raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació

als interessos públics i privats concurrents.

1.2 Caldrà garantir que l’exclusió de la finca no impedeixi dur a terme els objectius que per aquest

àmbit fixa el POUM. Cas d’excloure’s la finca, no és admissible possibilitar el canvi de volum ni

alterar el sostre existent.

1.3 Caldrà completar el document amb la identitat de totes les persones propietàries o titulars d’altres

drets reals sobre les finques afectades durant cinc anys anteriors a l’inici el procediment de

modificació, segons consti en el registre o instrument utilitzat a efectes d’identificació de persones

interessades.

1.4 Recordar a l’Ajuntament que a efectes de publicació caldrà trametre la normativa modificada en

format editable”

Així, es redacta el present document, amb la incorporació de les prescripcions esmentades, segons l’acord

de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 3 d’abril de 2008.

 (S’adjunta informe de la CTUT)
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A- MEMÒRIA

1- Àmbit d’aplicació

La situació del solar objecte de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, és a la

Carretera del Far núm. 20, inclòs a l’àmbit del PMU-05 de La Pedrera.

2- Antecedents

El Pla D’Ordenació Urbanística Municipal de Salou es va aprovar definitivament en data 1 d’octubre

de 2003, i no va ésser executiu fins la seva publicació, 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 classifica el solar objecte de Modificació, de Sòl Urbà, inclòs a l’àmbit del Pla de Millora

Urbana PMU- 05.

Es tracta d’un solar edificat amb un xalet, construït des de l’any 1.976 que te façana a la carretera

del Far núm. 29. Cal dir que el seu estat de conservació és bo, essent un habitatge de residència

permanent.

També caldria dir que l’esmentada edificació es va construir amb la corresponent legalitat segons la

llicència municipal, de data 8 de novembre de 1.965, de la que adjuntem còpia .(ANNEXE 2)

El planejament anterior a l’actualment vigent, el PGOU-92 qualificava el solar, igual que ara, inclòs

en l’àmbit, que en aquell moment era el PERI-SA-3, bàsicament el mateix que el que ara s’anomena

PMU-05.

En els tràmits d’aprovació del POUM 2003, es van produir les circumstàncies següents :

- En la fase d’aprovació Inicial, el terreny es va excloure de l’àmbit (en aquell moment anomenat

PERI-05. La Pedrera).

- Havent-se resolt les al·legacions a l’aprovació Inicial de la Revisió del PGOU, es va aprovar

provisionalment un nou document (POUM), en el que existien diversos canvis en motiu d’haver-se

adaptat a la nova Llei d’Urbanisme (2/2002) que havia entrat en vigor en aquelles dates.
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- És en l’anterior document (POUM), adaptat a la Llei 2/2002, on es torna a incloure el terreny

objecte de modificació a l’àmbit del Pla de Millora, (nomenclatura adaptada a la nova Llei), i

que es va anomenar PMU 05.

- El POUM, es va aprovar definitivament, com s’ha dit anteriorment en data 1 d’octubre de 2003.

Així, els antecedents succeïts van ser:

08/04/1992 - PGOU-92. Terreny inclòs a l’àmbit del PERI.SA-3

28/06/2001 - Aprovació INICIAL Revisió PGOU Terreny exclòs de l’àmbit del PERI.SA-5

(Exposició pública)

12/12/2002 - Aprovació PROVISIONAL POUM Terreny  inclòs a l’àmbit del PMU- 05

(Nova exposició pública pels aspectes que es modificaven per adequar-se el document a

les premisses de la nova Llei en vigor, (POUM).

01/10/2003 - Aprovació DEFINITIVA del POUM Terreny inclòs a l’àmbit del PMU-05

En el tràmit, el propietari va fer la corresponent al·legació aprofitant la nova exposició pública del

document, (per adequar-se, a les premisses de la nova Llei en vigor, (POUM)). L’esmentada

al·legació va ser desestimada, segons informe en el que s’esmenta que l’error era la qualificació del

document d’aprovació Inicial, excloent el solar. Per tant, s’aprovà definitivament amb la inclusió del

terreny al Pla de Millora PMU-05 de la Pedrera.

En data 4 d’agost de 2006, el propietari presenta a aquest Ajuntament, un escrit sol·licitant la

desafectació de la finca a l’àmbit de PMU-05, la qual, es va reestudiar a la Ponència Tècnica

d’Urbanisme celebrada el dia 7 de novembre de 2006, resolent encomanar als Serveis Tècnics

Municipals la confecció de la Modificació Puntual del POUM, per tal de desafectar la finca del Sr.

Thomas Vilafranca.

3- Objecte de la Modificació

La present Modificació del Pla d’Ordenació té per objecte la exclusió de l’esmentat solar de l’àmbit

del PMU-05. I la qualificació del mateix, segons volumetria específica, amb la subzona clau 13e2.
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4- Justificació de la Proposta

La justificació d’aquesta proposta, únicament es port basar en el procés seguit pel planejament del

municipi, vers una realitat existent, construïda amb llicència atorgada per un planejament anterior.

Aquesta arbitrarietat, que ja estava comesa també pel PGOU-92, no es planteja a fons fins que la

propietat fa saber a l’Ajuntament la seva disconformitat.

Entenem que el procés seguit llicència-construcció pot determinar que la propietat tingui el dret a ser

exclosa de l’àmbit del PMU-05- La Pedrera.

Justificació pel que fa als punts 1.1 i 1.2, de l’Acord de Comissió de data 22 de maig de 2008

Pel que fa a l’interès públic, el fet de mantenir el terreny privat i exclòs de l’àmbit del PMU-05 no

té incidència davant la superfície total de la cessió planificada per l’àmbit d’aquest Pla de Millora

Urbana, en relació a la superfície del terreny a excloure. Per tant, s’entén que els objectius previstos

pel PMU no s’alteren., es protegeix el paisatge, i es conserva la zona forestal autòctona amb una

superfície lliure no inferior al 84% de l’àmbit.

Estem parlant d’un solar de 725 m2, en front a 245.000 m2 de cessió, que es mantindran segons la

present proposta, ja que aquesta superfície es reduirà del sol privat.

Així és, l’àmbit del PMU -05 és un espai d’una superfície 291.000 m2, amb l’objectiu principal del

mateix és la conservació de la zona forestal autòctona amb una superfície lliure no inferior al 84%

de l’àmbit, aproximadament 245.000 m2., amb la voluntat de concentrar l’edificabilitat a l’àmbit de

la Pedrera.

La major part del límit sud de l’àmbit és carretera urbana. I és llindant precisament a aquesta on es

troba el solar objecte de modificació. Es tracta d’una solar edificat, urbà, amb façana a la carretera

del Far, totalment consolidat, que serveix de residència permanent. Òbviament disposa de tots els

serveis, inclosa la connexió a clavegueram. (ANNEX 2)

Adjuntem fotografies  (ANNEX 1)

La present proposta ve justificada des del punt de vista del greuge comparatiu, provenint de la

situació del propi terreny, ja que, tenint la condició de solar, el POUM l’inclou en l’àmbit del PMU-

05, de sòl urbà no consolidat, amb la finalitat de preservar el paisatge concentrant l’edificabilitat a

l’àmbit de la Pedrera, i per tant pretenent la seva demolició. Essent aquest perjudici injustificat des

del punt de vista paisatgístic, objectiu del propi PMU-05, s’entén doncs, que, a l’igual que en altres

àmbits perimetrals al PMU-05, es proposi la seva exclusió.
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Dir també, que únicament existeixen dues edificacions incloses dintre de l’àmbit del PMU-05.

(Encerclades al plànol). Analitzant les mateixes es comprova que la que és objecte de modificació es

la única (de les dos) que es troba en estat BÒ de conservació, sent de residència permanent des de fa

al menys 25 anys y per tant, una edificació digne de poder conservar.

Cal observar que existeixen diferents solars amb idèntiques condicions, i que van quedar exclosos de

l’àmbit.(*)

Pel que fa a la clau proposada, dir que la comissió Territorial d’Urbanisme, va acordar (com s’ha dit

al principi, segons el punt 1.2 de l’Acord de Comissió de data 22 de maig de 2008, ,) “en cas

d’excloure’s la finca, no és admissible possibilitar el canvi de volum ni l’alteració del sostre

existent.”.

 A tal efecte es proposa qualificar el solar segons una volumetria específica, clau 13e2, mitjançant la

qual es preservi el volum existent sense possibilitat d’alterar-se ni de incrementar el seu volum,

si bé autoritzant obres de consolidació i de rehabilitació.
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5- Propietaris afectats

El propietari afectat per la present proposta de modificació és el senyor Fernando Thomas

Vilafranca, amb adreça a Ctra. Del Far, 29 43840 Salou.

6- Justificació del compliment de l’Art.94.1.c del TRLUC, referent ala titularitat dels cinc darrers

anys. (apartat 1.3 de l’Acord de Comissió de data 22 de maig de 2008)

En relació al compliment de l ‘article esmentat següent

c) En el cas de modificacions d'instruments de planejament general que comportin un increment del sostre

edificable, de la densitat de l'ús residencial o la transformació global dels usos anteriorment previstos, han

d'especificar en la memòria la identitat de totes les persones propietàries o titulars d'altres drets reals sobre les

finques afectades durant els cinc anys anteriors a l'inici del procediment de modificació, segons consti en el

registre o instrument utilitzat a efectes d'identificació de les persones interessades.

I segons informe emès en data 12 d’agost de 2008 per la Unitat Tècnica d’Urbana de l’Ajuntament,

s’ha comprovat que els cinc últims anys, ha sigut titular de la finca situada a la Carretera del Far, 29,

amb Referència Cadastral núm. 6674904CF4467A0001MT, el Sr. FERNANDO THOMAS

VILLAFRANCA.
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ANNEX 1: FOTOGRAFIES
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ANNEX 2: LLICÈNCIA D’OBRES DE DATA 08/11/1.965 I DE CONNEXIÓ A

CLAVEGUERAM DE DATA 16/03/1.994
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ANNEX 3: INFORME DE LA UNITAT TÈCNICA D’URBANA DE L’AJUNTAMENT



NOTA DE RÈGIM INTERN

DE: GESTIÓ TRIBUTÀRIA (Unitat d’Urbana)
  A: SERVEIS TÈCNICS

TEXT:

En referència a la sol·licitud de titularitat de la finca de referència cadastral
6674904CF4467A0001MT, situada a la Carretera del Far, 0029.
Una vegada consultat el Cadastre Immobiliari Urbà d’aquest municipi i els Padrons de
l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana dels darrers cinc anys, s’ha pogut
comprovar que el titular cadastral de la finca abans esmentada és el següent:

FERNANDO THOMAS VILAFRANCA   DNI:  39811060S

Adreça fiscal:  Carretera Salou al Far, 0029  43840-Salou

Salou, 12 d’agost de 2008.
Cap de la Unitat d’Urbana,

Elisabeth Marti
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B- PLÀNOLS

(S’adjunten en l’Annex 4)

C- NORMES URBANÍSTIQUES

1- Normativa POUM vigent

El POUM qualifica l’àmbit de sòl urbà no consolidat, a desenvolupar mitjançant el Pla de Millora Urbana

PMU-05, regulat segons l’Art.285 de les Ordenances Urbanístiques següent,

Art.285 Pla de Millora Urbana, PMU.05

Situació : La Pedrera, Cap Salou

Polígon amb la condició de sòl urbà no consolidat.

1. Superfície aproximada de l’àmbit:  291.000 m2 

2. Edificabilitat bruta màxima: 0,20 m2 /m2 

3. Usos admesos: Turístic-hoteler

4. Sistema d’actuació de reparcel.lació en la modalitat de cooperació

5. Objectius:

- Protecció del paisatge. Conservació de la zona forestal autòctona amb una superfície

lliure no inferior al 84% de l’àmbit, aproximadament 245.000 m2.

- L’edificabilitat es concentrarà a l’àmbit de La Pedrera.

6. Observacions:

- La qualificació d’una part de l’àmbit com a sistema de comunicacions, Camí de Ronda

admet l’accés rodat a la zona.

- Pel que fa a l’afectació viària, (concretament l’ampliació del C/ del Faralló) s’efectuarà

en el moment del desenvolupament de l’àmbit, sense que això impedeixi qualsevol

actuació prèvia d’urbanització del carrer actual que garanteixi el manteniment del

mateix.

- La superfície total aproximada de l’àmbit de 291.000 m2 i s’ha de distribuir en:
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a) Superfície aproximada del sòl privat 46.000 m2 (16%).

b) Superfície aproximada de cessions 245.000 m2 (84%) de les quals un mínim de

170.000 m2 es realitzaran en concepte d’espais lliures.

 I segons la fitxa, inclosa al document “Annexos d’ordenances urbanístiques”, següent,

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

PLA DE MILLORA URBANA

SITUACIÓ:

PMU-05

“LA PEDRERA” CAP SALOU

1-SUPERFÍCIE APROXIMADA DE L’ÀMBIT 291.000 M²

2-EDIFICABILITAT BRUTA MÀXIMA 0,20 M²/ M²

3-USOS ADMESOS TURÍSTIC- HOTELER

4-SISTEMA D'ACTUACIÓ                                     REPARCEL.LACIÓ / MODALITAT COOPERACIÓ

5-OBJECTIUS:

Protecció del paisatge. Conservació de la zona forestal autòctona amb una superfície lliure no inferior al 84 %  de

l’àmbit , aproximadament 245.000 M² .

6-OBSERVACIONS:

La qualificació d’una part de l’àmbit com a sistema de comunicacions, Camí de Ronda, admet l’accés rodat a la zona.

Pel que fa a l’afectació viària, (concretament l’ampliació del carrer Faralló), aquesta s’efectuarà en el moment del

desenvolupament de l’àmbit, sense que això impedeixi qualsevol actuació prèvia d’urbanització del carrer actual que

garanteixi el manteniment del mateix.

La superfície de l’àmbit és aproximadament de 291.000 M², i s’ha de distribuir en:

- La superfície de l’àmbit privat edificable és aproximadament de 46.000 M² , (16%)

- La superfície aproximada de cessions és de 245.000 M²  (84%), de les que un mínim de 170.000 M² es realitzaran en

concepte d’espais lliures.
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2- Proposta normativa POUM modificat

Es proposa l’exclusió del solar, amb la conseqüent modificació de qualificació.

Es proposa la creació de una  nova clau, 13e2 , d’ordenació volumètrica específica, segons l’art. 230

(cinquè), següent:

 Art.230 (cinquè)  Subzona 13 e2

Correspon a l’ordenació d’un terreny situat a la Carretera del Far, 29.
L’ordenació consisteix en la determinació del volum existent.

Condicions de parcel·la

1. La superfície neta és l’existent, segons cadastre de  725 m2 .

Condicions de l'edificació

2. La tipologia és en bloc aïllat
3. El sostre màxim edificable coincideix amb l’existent, segons cadastre de 355 m2t.
4. L’ocupació màxima és l’existent, i no es pot ampliar. Les separacions a veïns es fixen

en 5 m i la separació a façana en 6 m.
5. El nombre màxim de plantes permès dins l'alçada reguladora és l’existent, de 2,

corresponent a PB+1PP.
6. El nombre màxim d’habitatges és d’un,  coincident amb l’existent.
7. Per la resta de paràmetres no especificats seran d’aplicació els de la subzona 12c/C.

Condicions dels espais no ocupats per l'edificació

8. Seran d’aplicació les normes sobre espais enjardinats.
9. S’haurà de deixar un mínim del 30% de la parcel·la no pavimentada.

Condicions d’ús

S’admeten els usos següents amb les condicions que s’indiquen:

10. Ús principal Localització
Habitatge Unifamiliar Planta baixa i Planta pis

Com a conseqüència de la creació d’aquesta nova clau, es modifica també l’art. 195 del POUM, que

enumera les ordenacions volumètriques específiques, segons el següent,



PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A L’EXCLUSIÓ DE LA
FINCA SITUADA A LA CARRETERA DEL FAR 29 DE L’ÀMBIT DEL PMU-05

SALOU
TEXT REFÓS

MP 30 17/21

Art.195 Zonificació

Es diferencien diverses subzones que responen a les condicions existents i a condicions anteriors :

Subzona 13a1 , C/ Ciutat de Reus, hotel Villamarina

Subzona 13a2 , C/ Ciutat de Reus- Camí de la Torre

Subzona 13a3 , Passeig Miramar núm. 60-64

Subzona 13a4 , C/ Barenys

Subzona 13a5 , C/ Barenys – Passeig Miramar (suprimit)

Subzona 13a6 , Via Aurèlia, edificis Torre Vella

Subzona 13a7 , C/ Pere Martell

Subzona 13a8 , C/ Mar

Subzona 13a9 , C/ Nord

Subzona 13b1 , Via Roma

Subzona 13b2 , C/ Berlín, Aparthotel CYE

Subzona 13b3 , Aut. Tarragona, Flash Back

Subzona 13b4 , Edifici de la Duana

Subzona 13b5 , C/ Terol, Central Parc

Subzona 13b6 , Avda Pompeu Fabra, Hotel Pirámide Palace

Subzona 13b7 , C/ Salvador Dalí

Subzona 13b8 , Covamar

Subzona 13b9 , Platja Capellans

Subzona 13c1 , C/ Priorat

Subzona 13c2 , Ctra Costa, platja Llarga

Subzona 13c3 , Edifici Llagari

Subzona 13c4 , Ctra Costa, Zona Estival

Subzona 13c5 , C/ Bosc Montserrada, edif. Llagari

Subzona 13c6 , C/Punta del Cavall, Cases Blanques

Subzona 13c7 , C/ Cala Crancs,22

Subzona 13c8 , Avda Pompeu Fabra, estudis de cinema

Subzona 13c9 , C/ Ciutat de Reus, C/ Montsant

Subzona 13d1 , C/ Major, C/ Madrid. Ed. Magnòlies

Subzona 13d2 , Xalets de Salou

Subzona 13d3 , Ctra del Far núm. 40

Subzona 13d4 , Ctra del Far núm. 36-38



PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A L’EXCLUSIÓ DE LA
FINCA SITUADA A LA CARRETERA DEL FAR 29 DE L’ÀMBIT DEL PMU-05

SALOU
TEXT REFÓS

MP 30 18/21

Subzona 13d5 , C/ Barcelona. Hotel Planas

Subzona 13d6 , Aut. Reus Edifici Dalias

Subzona 13d7 , Plaça Bonet

Subzona 13 d8, C/ de la Torre Alta. Port Pirata (MP-27 anul·lada)

Subzona 13 d9, PAU. CS-14, C/Donzell Marí. Cap Salou. (MP-31)

Subzona 13 e1, C/Juan Manuel Muñoz Rodríguez, 4.    (MP- 38)

Subzona 13 e2 Carretera del Far, 29. (MP- 30)

Subzona 13 e3 C/de l’Avenç. Xalets de Salou.   (MP-24)

 I, en conseqüència també, la modificació de l’àmbit del PMU-05, proposant el següent, article i fitxa,

Art.285 Pla de Millora Urbana, PMU.05  Modificat

Situació : La Pedrera, Cap Salou

Polígon amb la condició de sòl urbà no consolidat.

1. Superfície aproximada de l’àmbit:  290.275 m2 

2. Edificabilitat bruta màxima: 0,20 m2 /m2 

3. Usos admesos: Turístic-hoteler

4. Sistema d’actuació de reparcel.lació en la modalitat de cooperació

5. Objectius:

- Protecció del paisatge. Conservació de la zona forestal autòctona amb una superfície

lliure no inferior al 84% de l’àmbit, aproximadament 245.000 m2.

- L’edificabilitat es concentrarà a l’àmbit de La Pedrera.

6. Observacions:

- La qualificació d’una part de l’àmbit com a sistema de comunicacions, Camí de Ronda

admet l’accés rodat a la zona.

- Pel que fa a l’afectació viària, (concretament l’ampliació del C/ del Faralló) s’efectuarà

en el moment del desenvolupament de l’àmbit, sense que això impedeixi qualsevol

- 
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- actuació prèvia d’urbanització del carrer actual que garanteixi el manteniment del

mateix.

- La superfície total aproximada de l’àmbit de 290.275 m2 i s’ha de distribuir en:

c) Superfície aproximada del sòl privat 45.275 m2 (16%).

d) Superfície aproximada de cessions 245.000 m2 (84%) de les quals un mínim de

170.000 m2 es realitzaran en concepte d’espais lliures.

I proposant la fitxa modificada següent,

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

PLA DE MILLORA URBANA

SITUACIÓ:

PMU-05

“LA PEDRERA” CAP SALOU

1-SUPERFÍCIE APROXIMADA DE L’ÀMBIT 290.275 M²

2-EDIFICABILITAT BRUTA MÀXIMA 0,20 M²/ M²

3-USOS ADMESOS TURÍSTIC- HOTELER

4-SISTEMA D'ACTUACIÓ                                     REPARCEL.LACIÓ / MODALITAT COOPERACIÓ

5-OBJECTIUS:

Protecció del paisatge. Conservació de la zona forestal autòctona amb una superfície lliure no inferior al 84 %  de

l’àmbit , aproximadament 245.000 M² .

6-OBSERVACIONS:

La qualificació d’una part de l’àmbit com a sistema de comunicacions, Camí de Ronda, admet l’accés rodat a la

zona.

Pel que fa a l’afectació viària, (concretament l’ampliació del carrer Faralló), aquesta s’efectuarà en el moment del

desenvolupament de l’àmbit, sense que això impedeixi qualsevol actuació prèvia d’urbanització del carrer actual

que garanteixi el manteniment del mateix.

La superfície de l’àmbit és aproximadament de 290.275 M², i s’ha de distribuir en:

- La superfície de l’àmbit privat edificable és aproximadament de 45.275 M² , (16%)

- La superfície aproximada de cessions és de 245.000 M²  (84%), de les que un mínim de 170.000 M² es

realitzaran en concepte d’espais lliures.
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Salou, NOVEMBRE de 2008

Lluís M. Serra i Solé

Arquitecte Municipal

Cap S.T.M. - Planejament
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- B. ANNEX 4. PLÀNOLS














