
AJUNTAMENT DE SALOU
MP74

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT ALS
SOLARS SITUATS ENTRE ELS CARRERS BARCELONA,

MAJOR I LLEVANT. ANTIGA DUANA.
SALOU

S.A.T.   Serveis Administratius Territorials – Planejament

S.T.A.   Serveis Tècnics d’Arquitectura - Planejament

SETEMBRE  2012



PROPOSTA  DE  MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PREFERENT ALS SOLARS SITUATS ENTRE ELS
CARRERS BARCELONA, MAJOR I LLEVANT. ANTIGA DUANA.

SALOU.

MP 74 Pàg. 1 de 35

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

(POUM) es redacta per tal de donar compliment a la Sentència del Tribunal Superior de

Justícia de Catalunya nº518, de 15 de juny de 2010.

La present proposta de Modificació, tanmateix, raonarà i justificarà la necessitat de la seva

tramitació, així com l’oportunitat i la conveniència en relació als interessos públics i privats

concurrents.

Els documents que integren 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- Estructura de la Propietat

B- PLÀNOLS

1- Situació

2- Emplaçament

3- POUM vigent

4- POUM modificat

C- NORMES URBANÍSTIQUES

1- Normativa POUM vigent

2- Proposta normativa POUM modificat
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D- CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS

ANNEXES.

DOCUMENT 1.- ACORD DE PLE DE DATA 21/12/2006
DOCUMENT 2.- CONVENI PEL DIPÒSIT DE LA FONT DE FERRAN VII
DOCUMENT 3.- SENTÈNCIA 518 DE 15 /06/2010
DOCUMENT 4.- CONVENI URBANÍSTIC DE 26/04/2012
DOCUMENT 5.- IMATGES
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INTRODUCCIÓ

En data 20 de juny de 2012, el Ple de l’Ajuntament va aprovar Inicialment la

Modificació Puntual del POUM, referent als solars situats entre els carreres Barcelona,

Major i Llevant. Antiga Duana.

En el tràmit d’exposició pública, s’ha presentat una única al·legació per part de Enrique

Manero Arderiu, en representació d’AMSAMAR, SA, la qual ha estat estimada.

Per tant, es redacta el present document, en el que s’han incorporat les prescripcions

contingudes en dita al·legació, per tal de prosseguir amb la seva tramitació.
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A MEMÒRIA

1- Àmbit d’aplicació

L’àmbit objecte de modificació es situa en l’illa formada pel carrer Major, Carrer Barcelona i

Carrer de Llevant,  antiga Duana del municipi de Salou

Es tracta d’un solar d’una superfície de 2.247 m2, format per cinc finques cadastrals, ref. cad.

3291101, 3291103, 3291104, 03291105, i 3291106. Aquestes cinc finques cadastrals, tal i

com consta al “plànol 3. POUM vigent”, s’han vingut configurant com a dues finques de

planejament, des del PGOU de l’any 1992 i que són les següents:

a) Una, situada entre el C/ Llevant, C/ Barcelona i Plaça Bonet, en la que s’aixecava

l’edifici conegut com a antiga Duana (en endavant, finca nº1).

b) Una altra, situada entre el C/ Llevant i el C/ Major, en la que s’aixecava una nau

destinada a aparcament de vehicles (en endavant, finca nº2).

Registralment, aquestes dues finques es van agrupar en virtut d’escriptura pública de 23 de

desembre de 2010, autoritzada pel Notari Sr. Pedro Soler Dorda, amb número 2.289 del seu

protocol. Consta inscrita aquesta finca al Registre de la Propietat de Salou, al volum 2408,

llibre 1080, foli 59, finca 66550.

Consta com a càrrega una servitud de font pública, dipòsit i repartidor d’aigües adossats a la

façana del Carrer Barcelona.

2- Antecedents

En data 1 d’octubre de 2003 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona (CTUT)

aprova definitivament el POUM de Salou, adaptat a la Llei 2/2002, publicant-se en el DOGC

en data 19 de desembre de 2003. (Veure APARTAT C. Normativa POUM vigent). Amb el

nou planejament, la qualificació de l’àmbit resta de la següent manera:
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Finca 1: Clau 13b4, amb un únic ús principal, el turístic hoteler, en edifici exclusiu i un número màxim de

plantes de PB + 4 PP,  l’última d’elles retranquejada cinc metres en totes les façanes per raó de que les mateixes,

corresponents a l’edifici de l’antiga duana, rebien la qualificació 30a, havent de ser mantingudes, respectades,

restaurades i recuperades conforme als arts. 209 i 234 de la Normativa Urbanística. Per la seva part, la font del

C/ Barcelona, ja catalogada sota l’anterior PGOU, passa a ser clau 30c, art. 239, en estar inclòs al catàleg de béns

protegits.

Finca 2: Clau 13d7, amb el mateix ús principal hoteler, en edifici exclusiu i plantes de PB + 4PP, que

s’adjudiquen a la clau 13b4 de la finca colindant.

Posteriorment, la propietat interposa un recurs contenciós administratiu contra l’acord

d’aprovació definitiva del POUM, sol·licitant l’anul·lació de la protecció de l’edifici i la

qualificació de les finques amb l’ús residencial o, subsidiàriament, que es consideri

l’existència d’una vinculació singular, amb dret a indemnització.

En data setembre de 2006 l’edifici de la Duana, amb façana al C/ Barcelona pateix un

important deteriorament que comporta que la policia municipal i els STM, emetin diferents

informes respecte a la necessitat d’arranjament de desperfectes. En data 23 de novembre de

2006 es produeix l’enfonsament de part del forjat de la planta baixa, fet que comporta

l’enderrocament de la finca en base al DECRET d’Alcaldia de data 24 de novembre de 2006,

ratificat pel Ple en data 21 de desembre de 2006. (DOCUMENT 1. Acord del Ple de 21/12/06)

D’aquest procediment d’enderrocament es deriva que, de conformitat amb l’informe tècnic de

24 de novembre de 2006, es fa imprescindible, per raons de seguretat, procedir a l’enderroc de

la façana de l’edifici la qual, tot i la seva inclusió dins les claus de protecció del POUM, no es

pot conservar. Pel que fa a la Font de Ferran VII, inclosa dins el catàleg de béns protegits del

POUM, el mateix informe disposa que, durant l’enderroc, caldrà desmuntar-la per a què,

posteriorment, pugui reconstruir-se de forma idèntica.

A tal efecte, en data 7 de febrer de 2007, es signa un conveni entre l’Ajuntament de Salou i

AMSAMAR, S.A., prèviament aprovat per acord del Ple de 2 de gener de 2007, en virtut del

qual la mercantil va desmuntar les peces de la Font i les va lliurar a l’Ajuntament de Salou,

qui les va acceptar procedint a la seva guàrdia i custòdia als magatzems municipals. En virtut

d’aquest acord, la societat AMSAMAR, S.A es compromet a reconstruir la font al seu lloc
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original, en el moment de realitzar les obres de construcció de l’edifici (DOCUMENT 2.

Conveni pel dipòsit de la Font de Ferran VII als magatzems municipals).

No obstant l’anterior i tenint en compte que la façana de l’edifici de l’Aduana es va haver

d’enderrocar, no té cap sentit mantenir la seva protecció, pel que es procedeix a la seva

descatalogació. Cosa diferent és el cas de la Font de Ferran VII, la qual, en virtut del conveni

de data 7 de febrer de 2007, es conserva desmuntada en les dependències municipals, motiu

pel qual es pot mantenir la seva catalogació al POUM, amb la clau 30c/B-04, havent-se de

procedir a la seva reconstrucció de forma idèntica a l’original, si bé el que no cal preservar és

la seva ubicació inicial, ja que en no estar catalogada la façana de l’edifici, es considera

procedent traslladar-la a un altre indret significatiu del municipi.

Concretament, és voluntat municipal que aquesta font es reconstrueixi a la façana de

l’immoble del C/ Barcelona 22, de propietat municipal.

En data 15 de juny de 2010, el TSJ Catalunya dicta Sentencia núm. 518, respecte al recurs

Contenciós interposat per la propietat contra l’acord de la CTUT de data 1 d’octubre de 2003

pel qual s’aprovà definitivament el POUM de  Salou. La sentencia, (DOCUMENT 3.

Sentència), diu;

…“En atención a lo expuesto, la Sala ha decidido estimar parcialmente la demanda interpuesta por la entidad Amsamar
S.A., contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona de fecha 1 de octubre de 2003 por el que se
aprobó definitivamente el POUM de Salou. Estimación parcial ceñida a su petición subsidiaria de reconocimiento de la
existencia de una vinculación singular que afecta a las dos fincas indicadas en autos, y de declaración de su derecho a
percibir por ello una indemnización compensatoria, a determinar en ejecución de sentencia en los términos establecidos en
el fundamento jurídico séptimo, sin especial pronunciamiento en costas.”…

Hágase saber que la presente sentencia es susceptible de Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, que tendrá que
prepararse mediante escrito que cumplimente las exigencias del artículo 89 de la L.J.C.A. 29/1998, presentándolo ante esta
Sección  en el plazo de DIEZ DIAS a contar desde el siguiente de su notificación.

Finalment, el passat 26 d’abril les parts signen un conveni urbanístic, prèviament aprovat per

acord del Ple de la Corporació de data 25 d’abril de 2012, pel qual la Corporació es

compromet a la tramitació i aprovació de la present Modificació Puntual, amb la que es pretén

restituir la indemnització econòmica a què fa referència la Sentència mitjançant una nova

ordenació de les finques d’autos, ampliant l’ús a residencial i la planta de més a la finca que

dóna front al Carrer Barcelona, sense que la propietat, en cas que s’aprovi, pugui reclamar cap
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indemnització pecuniària al respecte (DOCUMENT 4. CONVENI entre l’Ajuntament de

Salou i Amsamar, S.A. de 26/04/12)

Finalment, pel que fa als antecedents, indicar que la realitat actual és la d’un solar en el bell

mig de la zona més concorreguda del municipi, tancat amb uns elements metàl·lics i amb una

imatge de degradació molt deplorable i antiestètica. (DOCUMENT 5. Imatges estat actual)

3- Objecte de la Modificació

La present modificació del Pla d’Ordenació té per objecte donar compliment a la Sentència

nº518, de 15 de juny de 2010, en virtut de la qual es declara a favor de l’entitat AMSAMAR,

S.A. el dret a rebre, per part de l’Ajuntament de Salou, una indemnització compensatòria

derivada de la vinculació singular resultant. Aquesta indemnització s’hauria de fixar en

l’incident d’execució de sentència d’acord amb els següents criteris:

1) La valoració haurà de fixar-se a la data de l’aprovació definitiva del POUM, l’1

d’octubre de 2003.

2) Es valorarà la limitació de l’ús principal a l’hoteler, imposat per a les claus 13b4 i

13d7, en relació amb els usos principals permesos per a la clau 10, a l’article 147 de

les Normes Urbanístiques del POUM

3) Es valorarà, exclusivament, a la finca clau 13b4, la pèrdua d’edificabilitat que implica

la previsió d’una planta menys que les permeses a la resta de finques amb front al

carrer Barcelona.

La sentència parla d’una indemnització compensatòria, la qual no interessa que es faci

efectiva en metàl·lic a cap d’ambdues parts. Per part de l’Ajuntament, per la dificultat i

veritable davallada que suposaria per a la hisenda municipal assumir aquest pagament que

s’estima prou elevat i, perquè la propietat el que pretén és poder gaudir d’un ús residencial.

Així, doncs, la restitució i rescabalament d’aquest dany passa per atorgar aprofitament

urbanístic, en lloc de la indemnització dinerària. Considerant-se, a tal efecte, que estem davant

una indemnització en espècie per a la qual cosa es necessita el consentiment de l’interessat,

qui l’ha atorgat mitjançant la signatura del conveni urbanístic de 26 d’abril de 2012, que
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s’adjunta com a DOCUMENT Nº4, al qual consten una sèrie de condicions que, de no fer-se

efectives, retornaria a la propietat el dret a sol·licitar una indemnització pecuniària.

Les circumstàncies i aspectes que s’han tingut en compte en el conveni esmentat per arribar a

una transacció extrajudicial en la que es compensi el perjudici de la propietat (tant el derivat

de la vinculació singular, com el dels interessos de demora que, en el seu cas, s’han generat),

són els següents:

3.1.) Tal i com es diu en el fonament setè de la STSJ Cat. 518/10, la valoració del dany haurà

de fixar-se a la data en què es va produir, és a dir, a la data de l’acord d’aprovació definitiva

del POUM, l’1 d’octubre de 2003, pel que la present Modificació Puntual, per a efectuar

aquesta restitució, ha d’anar a aquell moment i executar la Sentència d’acord amb el tràmit

previst a la legislació vigent en aquell moment (Llei 2/2002).

3.2.) Donat que en data 23 de novembre de 2006 es va produir l’enfonsament de l’edifici i

malgrat la STSJ Catalunya 518/2010, no té en compte aquesta circumstància, per raons de

temporalitat (Fonament Jurídic segon), en la redacció del conveni, s’han contemplat les

conseqüències inherents a aquesta desaparició. En concret, la impossibilitat d’exigir un

retranqueig a les plantes pis a partir de la cornisa d’una façana inexistent, així com la

innecessarietat d’incloure i preservar una façana, que ha caigut, dins les claus de protecció del

POUM.

3.3.) El perjudici a indemnitzar en espècie, mitjançant aprofitament urbanístic, ha d’incloure

tant el dany derivat de la vinculació singular, reconeguda en STSJC 518/10, com total dels

interessos de demora generats des de que es va produir el dany, fins que es procedeixi a

l’efectiva restitució dels danys ocasionats.

D’acord amb totes aquestes circumstàncies i criteris el conveni urbanístic signat entre les

parts, determina en el seu pacte setè que a través de la present Modificació Puntual s’ha

d’establir una nova ordenació volumètrica específica, a través de la qual s’ha d’obtenir l’ús i

aprofitament, el qual es fixa al conveni de forma orientativa, de la següent manera:
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“Pel que fa a l’ús:

PLANTA SOTERRANI: Aparcament que podrà comercialitzar-se per places d’aparcament o

unitats d’aprofitament independent, el número de plantes del qual, no es limita.

PLANTA BAIXA........................................Comercial- turístic hoteler

PLANTA PRIMERA.................................. Comercial- turístic hoteler- residencial (habitatge)

PLANTA SEGONA.................................... Comercial- turístic hoteler- residencial (habitatge)

PLANTA TERCERA.................................. Comercial- turístic hoteler- residencial (habitatge)

PLANTA QUARTA.................................... Comercial- turístic hoteler- residencial (habitatge)

PLANTA CINQUENA.................................Comercial- turístic hoteler- residencial (habitatge)

L’ús comercial en planta baixa i planta primer pis, encara que siguin simultànies permetran

establir una alçada lliure de 3,75mt per planta comercial, sense que es limiti el número de

plantes ni el sostre total materialitzable.

Els locals comercials resultants podran ser dividits i compartimentats podent-se alienar,

transmetre o gravar, independentment qualsevol d’aquestes unitats resultants.

L’indicat en els dos paràgrafs anteriors serà aplicable a les plantes comercials quan la resta de

l’immoble es destini a un altre ús, inclòs el turístic hoteler.

Pel que fa al sostre edificable:

PLANTA BAIXA 100%....................................2.264,35 m2

PLANTA PRIMERA.........................................1.817,55m2

PLANTA SEGONA..........................................1.817,55m2

PLANTA TERCERA........................................1.817,55m2

PLANTA QUARTA.........................................1.817,55m2

PLANTA CINQUENA.....................................   917,55m2

TOTAL SOSTRE PATRIMONIALITZABLE SOBRE RASANT........................ 10.452,10m2
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En l’ús d’habitatge la densitat resta limitada per paràmetres urbanístics específics, sent

aplicable l’art. 57 del POUM que regula “la superfície útil mínima per a habitatges nous o

procedents d’una gran rehabilitació, no podrà ser inferior a 60 m útils. En el còmput d’aquesta

superfície no s’inclourà els elements exteriors, terrasses, balcons, porxos ni les superfícies no

habitables”.

Aquests paràmetres, com s’ha dit es van fixar de manera orientativa a l’hora de redactar el

conveni entre les parts, de manera que en aquesta modificació puntual queda determinat el

sostre total patrimonialitzable sobre rasant de 10.452,10 m², si bé la distribució per plantes

d’aquest sostre es concretarà en el moment de tramitar la corresponent llicència d’obres.

A tal efecte,  es crea un nou article en la Normativa del POUM, art. 230 (VI), que regula

urbanísticament la nova ordenació volumètrica, segons la clau 13e3 (Veure Apartat C.-

Proposta normativa POUM modificat).

4- Justificació de la Proposta

Les propostes de modificació han de raonar i justificar la necessitat de la seva tramitació i

l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents.

Amb tot l’especificat en els aparats anteriors del present document, es dóna la total informació

que es disposa per tal d’emmarcar i entendre la problemàtica urbanística sorgida des de l’any

2003 fins la data actual, respecte al conjunt de la Duana de Salou. Els raonaments expressats

en apartats anteriors expliquen sobradament el fet, les causes i naturalment la proposta, de

com resoldre la problemàtica actual del tema.

Pel que fa a la necessitat, hem de dir que la tramitació d’aquesta proposta de Modificació

Puntual és del tot essencial, per tal d’assolir els objectius especificats als punts anteriors i que

passem a desglossar:

a) Donar compliment a la Sentència en els seus estrictes termes. Aquesta Modificació

Puntual es justifica en l’execució d’una Sentència dictada a l’empara de la Llei
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2/2002, d’urbanisme, de 14 de març, tal i com s’assenyala en el fonament de dret

PRIMER d’aquella.

Aquesta Modificació Puntual, entenem, no comporta les prescripcions de l’art. 94

d’aquell text legal, ja que no es fa un canvi per una voluntat municipal, sinó per

l’execució de la Sentència, tantes vegades citada, que reconeix una indemnització pel

perjudici causat pel canvi de planejament, l’any 2003.

L’aprovació del POUM li ha causat un perjudici avaluable econòmicament mitjançant

la institució de la vinculació singular, si bé aquesta és a banda de quantificable,

evidentment identificable.

Ens trobem, tal i com prescriu la Sentència, davant un sòl urbà consolidat, per tant,

aquest ja no és objecte de suportar les càrregues i les cessions urbanístiques inherents

als canvis de qualificació, doncs, en el seu moment ja havia suportat aquestes

càrregues.

L’ampliació de l’ús hoteler exclusiu amb el residencial i la planta de més, és

exactament el que marca el fallo de la Sentència i, per tant, en execució d’aquella,

entenem que no s’ha de gravar ni afegir cap càrrega sinó que, segons el fallo obtingut,

del que es tracta és de reconèixer els drets pels quals s’hauria d’indemnitzar.

Per tant, l’execució ara, avui, any 2012, no ha de gravar ni agreujar la situació del

recurrent, imposant unes càrregues urbanístiques que no ha de suportar perquè estem

davant d’una execució de sentència i no d’una modificació puntual “ex novo”.

L’esperit de l’execució del fallo de la Sentència i la seva interpretació ha de concloure

en la restitució d’un dany produït en un moment que, recordem, és l’any 2003, que és

quan s’aprova definitivament el POUM. Per tant, la modificació puntual plantejada es

basa en anar a aquell “ítem temporal” i retrotreure el que en aquell moment s’atorgava

i és evident que, aleshores no hi havia càrregues urbanístiques, principalment en raó de

la classificació del sòl, que era i és sòl urbà consolidat.
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La Modificació Puntual pretén restituir aquell dany, avaluable econòmicament,

mitjançant una indemnització, a través de l’atorgament de l’aprofitament urbanístic

que en el seu dia se’l va privar amb l’aprovació definitiva del POUM, l’any 2003.

b) Donar compliment al conveni. La indemnització compensatòria a què, segons la

sentència, té dret la mercantil AMSAMAR, S.A, es pretén atorgar-la en espècie, a

través de l’aprofitament urbanístic derivat d’aquesta Modificació Puntual. A tal efecte

i segons la legislació urbanística, es precisa el consentiment del propietari, el qual s’ha

assolit a través de la firma del conveni urbanístic signat entre AMSAMAR, S.A. i

l’Ajuntament de Salou (DOCUMENT 5), al qual se li ha de donar compliment, per tal

de poder executar la sentència en els seus estrictes termes.

c) Netejar la imatge de la zona. Tal i com s’explica als antecedents i, segons es pot

constatar al reportatge fotogràfic que s’adjunta com a DOCUMENT nº6, després de

l’enderroc de l’edifici, ha quedat un solar buit i tancat mitjançant elements metàl·lics,

en el bell mig de Salou. Concretament, al Carrer Barcelona, que podríem dir que és un

dels carrers principals del municipi, amb un important flux de vianants. És per això

que es fa imprescindible atorgar una ordenació volumètrica a aquest terreny amb la

finalitat que pugui ser edificat el més aviat possible, fent desaparèixer la deplorable

imatge que dóna en l’actualitat i retornant a la ciutat la imatge d’excel·lència que es

vol donar.

Pel que fa a l’oportunitat, hem de tenir en compte que la pròpia sentència, en analitzar la

primera de les pretensions dels recurrents, que era la d’anul·lar la qualificació que el POUM

de l’any 2003 atorga al solar de la seva propietat, disposa que no procedeix, donat que “la

demandante no ha demostrado la arbitrariedad de la decisión municipal y resulta razonable

la protección del edificio (...). Desde luego, la propuesta urbanística de la actora también

sería factible, pero no es la elegida por la administración. Pretende, en realidad, sustituir el

criterio municipal por el suyo particular sin haber demostrado, como hemos visto, que éste se

haya extralimitado en el ejercicio de su ius variandi. (...) No puede llegarse a la convicción

de que el uso elegido por el Ayuntamiento para las fincas de autos sea arbitrario ni

antieconómico”.
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Veiem, doncs, com la qualificació urbanística que en el seu dia es va donar a aquest solar,

respon a l’exercici de la potestat del ius variandi que ostenta l’Administració. No obstant i

analitzant la trajectòria d’aquest solar, hem de dir que no és fins l’any 2003 que se li priva al

mateix de l’ús residencial, que des de l’origen del planejament municipal, havia gaudit.  Ara,

amb la perspectiva que dóna el pas del temps i veient els canvis de tot tipus que durant aquest

període de nou anys s’han produït, es pot considerar que aquella potestat administrativa,

segurament, no es va exercir de la manera més encertada.

És doncs, en exercici del mateix ius variandi que ostenta l’Administració, que aquesta

Modificació Puntual representa una oportunitat per ampliar l’ús del solar a residencial, la qual

cosa no només no representa cap greuge o perjudici pels interessos municipals, sinó que,

alhora que s’executa la sentència, es dóna una harmonia i coherència amb les qualificacions

de la zona, les quals disposen d’ús residencial.

Per tant, aquesta modificació respon a una oportunitat en el moment actual, que fa que no

sigui traumàtica ni la proposta urbanística de permetre l’ús residencial en el conjunt de la

Duana i que tampoc sigui traumàtica l’aplicació de la sentencia, resultat d’un procés

urbanístic, si més no dubtós, en la seva formulació en origen l’any 2003.

Pel que fa a la conveniència amb els interessos públics i privats, hem de dir que l’execució

de les sentències en els seus justos termes, constitueix un dret constitucional regulat a l’article

117.3 de la Norma Suprema, el qual ha estat desenvolupat legalment, als articles 103 a 113

LJCA.

D’aquesta manera, podem dir que la present modificació puntual representa, no només

l’exercici d’una potestat administrativa, sinó un veritable deure i obligació de complir el

decidit per la STSJ Catalunya nº 518, de 15 de juny de 2010. Constitueix la garantia

jurisdiccional del compliment de les sentències essent aquest un fi d’interès públic que

procedeix directament de la justícia, com a valor superior de l’ordenament jurídic, reconegut a

l’art. 1 de la CE.
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Tot l’anterior justifica sobradament a l’entendre de l’Ajuntament de Salou la conveniència de

tramitar la present modificació, ja que amb la materialització de la mateixa els interessos

públics i els interessos privats son concurrents.

5- Estructura de la Propietat

Les finques són propietat d’una única societat :

Núm.

Referència

Propietari Adreça

3291101 AMSAMAR, S.A. Avda. St Jordi, 1 2ón 1ra. REUS

43201

3291103 AMSAMAR, S.A Avda. St Jordi, 1 2ón 1ra. REUS

43201

3291104 AMSAMAR, S.A Avda. St Jordi, 1 2ón 1ra. REUS

43201

3291105 AMSAMAR, S.A Avda. St Jordi, 1 2ón 1ra. REUS

43201

3291106 AMSAMAR, S.A Avda. St Jordi, 1 2ón 1ra. REUS

43201

Salou, setembre de 2012.

Sra. Dolors Español Rubio. Sra. Elena Mas Salguero.

Lletrada municipal. Lletrada municipal.

Cap del SAT Cap de Secció de Planejament i Gestió
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C NORMATIVA URBANÍSTICA

1- Normativa POUM vigent

El POUM estableix la classificació d’aquests dos solars de sòl urbà, amb les següents qualificacions, pel que fa

al solar de la Duana amb la clau  13b4  Ordenació Volumètrica Especifica, i la clau 30a/S-06 Protecció de

l’edificació, pel que fa a la Font de Ferrando VII amb la clau 30c/B-04 i pel solar de l’antic garatge amb la clau

13d7.

Les  qualificació de subzones 13 b4 solar Duana i 13 d7, ordenació volumètrica específica solar antic garatge,es

regulen segons els Art.209 i 230 del POUM, que diuen :

Art.209 Subzona 13 b4

Correspon a l’ordenació d’uns terrenys situats a la cruïlla dels C/ Barcelona i C/ Major amb façana a la plaça

Bonet, en els quals actualment hi ha construït un edifici que data de l’any 1820 i que va ser la seu de la duana

del Port de Salou.

Condicions de parcel·la

1. La superfície aproximada és de  1.028 m2.

Condicions de l'edificació

2. La tipologia serà en edificació alineada a vial.

3. L’edificació haurà d’ajustar-se a l’alineació del vial existent i haurà de mantenir, respectar ,

restaurar i recuperar la composició de la façana de l’edifici de la Duana i la font situada al C/

Barcelona.

4. En planta baixa es pot ocupar el 100% de l’àmbit.

5. La profunditat màxima edificable en planta pis és de 15 m.

6. El nombre màxim de plantes permès dins l'alçada reguladora és de 5, corresponent a PB+4PP.

7. La planta situada sobre la cornisa de l’actual façana de la Duana haurà de separar-se de

l’alineació del vial en totes les seves façanes 5 m. En aquest àmbit no es permetrà la instal·lació de

tendals.

8. La previsió de places de garatge serà com a mínim una unitat per cada cinc places d’allotjament, a

més s’haurà de fer una previsió addicional de 30 places de garatge.
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9. Els rètols autoritzables no podran malmetre els valors de la façana que es conserva, i hauran de

realitzar-se amb materials de qualitat. La solució emprada haurà d’avaluar-se pels serveis tècnics

en base a la integració en el conjunt arquitectònic.

10. Per a la realització d’obres s’haurà de documentar l’estat previ de l’edificació.

11. En tant no se substitueixin les edificacions existents en els locals comercials es permetran els canvis

d’ús sent admissibles els usos complementaris definits a l’art. 147.10.

Condicions d'ús

S’admeten els usos següents en la localització que s’indica:

12. Ús principal Localització

Turístic-hoteler Edifici exclusiu

13. Usos complementaris

Comerç Totes les plantes

Oficines Totes les plantes

Bar Totes les plantes

Restauració Totes les plantes

Recreatiu Totes les plantes

Esportiu Totes les plantes

Aparcament Planta baixa i soterrani

Art.230 Subzona 13 d7

Correspon a l’ordenació d’uns terrenys situats a la plaça Bonet, en els quals actualment hi ha construït un

edifici destinat a garatge-aparcament.

Condicions de parcel·la

1. La superfície aproximada és de 1.219 m2.

Condicions de l'edificació

2. La tipologia serà en edificació alineada a vial.

3. En planta baixa es pot ocupar el 100% de l’àmbit.

4. La profunditat màxima edificable en planta pis és de 15 m.

5. L’alçada reguladora a la façana de la Pl. Bonet es fixarà a partir de l’alçada de la cornisa de

l’edifici de la Duana. Sobre aquesta planta es permetrà una planta addicional separada 5m de

l’alineació de vial.
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El nombre màxim de plantes permès en el C/ Llevant és de 5, corresponent a PB+4PP.

6. A l’espai de separació de la darrera planta de la façana de la Pl. Bonet no es permetrà la

instal·lació de tendals.

7. La previsió de places de garatge serà com a mínim una unitat per cada cinc places d’allotjament, a

més s’haurà de fer una previsió addicional de 60 places de garatge.

Condicions d'ús

S’admeten els usos següents en la localització que s’indica:

8. Ús principal Localització

Turístic-hoteler Edifici exclusiu

9. Usos complementaris

Comerç Totes les plantes

Oficines Totes les plantes

Bar Totes les plantes

Restauració Totes les plantes

Recreatiu Totes les plantes

Esportiu Totes les plantes

Aparcament Planta baixa i soterrani

I pel que fa a les claus de protecció, el POUM determina,

En quan a la clau 30a /S-06 Protecció de l’edificació,

Art.234 Subzona 30a, Protecció de l’edificació

1. 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.

2. Es permetran les obres de consolidació, conservació, millora i adeqüament de l’edifici per tal que es

mantinguin en les adequades condicions d’ornat i salubritat.

3. Aquesta qualificació comprèn les següents edificacions:

- Mas de Sant Ponç

- Mas d’en Moles, C/ del Mas de Moles

- Edifici Ancla Roja, Pg Miramar

- Xalet Pg Miramar cantonada C/ Mestral
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- Edifici de l’antiga Capitania del Port

- Antiga Duana

- Xalet situat al C/ Barcelona núm. 22

- Edifici situat al C/ Barcelona núm. 21

- Edifici situat al C/ Barcelona núm. 23

- Edifici situat al C/ Barcelona núm. 25

- Apartaments Cala Vinya, Ctra de la Costa núm. 24

- Apartaments Chipre, C/ Punta del Cavall núm. 44

- Apartaments Reus, C/ Punta del Cavall núm. 55-59

- Apartaments Madrid, C/ Punta del Cavall núm. 64-74

Art.235 Paràmetres comuns

1. 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.

2. No s’admetrà la utilització de materials, acabats, colors i qualsevol altre intervenció que alteri l’estil

arquitectònic i decoratiu de l’immoble.

3. Únicament s’hi admetrà la instal·lació de rètols i de tendals de braços i lona replegable quan no malmetin els

valors objecte de protecció.

4. 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.236 Paràmetres particulars d’aplicació als edificis situats al nucli de Salou

………

6.-Edifici de l’antiga Duana

Es tracta d’un edifici construït l’any 1820 que formava part de les infrastructures del projecte de canal de

navegació entre Reus i Salou i que posteriorment es va destinar a la Duana del Port de Salou.

De l’edifici original s’hauran de conservar i adequar les façanes. Els paràmetres urbanístics aplicables

corresponen a l’ordenació volumètrica específica clau 13 b4 , art.209.
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I pel que fa a la Font de Fernando VII amb la clau 30c/B-04

FITXA  Nº B-04

Denominació:  Font  del  Rei  Fernando  VII
Adreça:  C./  Barcelona,  4 Referència  Cadastral:

Època:  S. XIX Estil:
Autor:

1a. -  Fotograf ia  Actua l
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N

FITXA  Nº B-04

2.- Plànol  de  Situació Escala:
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FITXA  Nº B-04

3.- Plànol  d’ Emplaçament Escala:
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FITXA  Nº B-04

4.- Descripció  i  referències  històriques

Aquest font està adossada a un edifici que fou construït als voltants de l’any 1820, formant part de les

infraestructures de l’ambiciós projecte de canal de navegació entre Reus i Salou. Posteriorment va ser

desamortitzada i sortí a pública subhasta.

Dins la superfície de la casa és inclòs un cos de guardia i un bocí de 418,38m2 que té només planta

baixa i un safareig. La finca és gravada amb les servituts de la font pública, dipòsit i repartidor d’aigua,

adossats a la façana del carrer de Barcelona.

Cal fer esment que aquesta font és la que actualment es conserva, la qual fou inaugurada el dia 1

d’octubre de 1828.  Transcribim de la corresponent acta el següent:

 “ ....el señor presidente [de la Junta Protectora de las Obras del Puerto de Salou] después de un breve

discurso dirigido a manifestar las muchas gracias que el Rey Nuestro Señor tiene dispensadas al Puerto

de Salou, y la esperanza de que en lo sucesivo añadirá otras en beneficio de los habitantes del mismo

de los de Villaseca y particularmente del Comercio y navegación en general, ha abierto el primer

caño en nombre del Rey Nuestro Señor, y el otro en el de la Reyna su regenta esposa queriendo el

Señor Presidente que la mencionada fuente se denomine Fuente del Rey Fernando septimo, y ha esta

voz han renovado repetidos vivas al Rey y Reyna Nuestros Señores “



PROPOSTA  DE  MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PREFERENT ALS SOLARS SITUATS ENTRE ELS
CARRERS BARCELONA, MAJOR I LLEVANT. ANTIGA DUANA.

SALOU.

MP 74 Pàg. 24 de 35

FITXA  Nº B-04

4.1.- Bibliografia

- Bofarull y Brocá, Andrés de
  Anales históricos de Reus desde su fundación hasta nuestros dias.- 2º ed. Imp. de la V. é hijo

  de  Sabater.- Reus, 1866

- Amigó i Anglés, Ramon
  Toponímia de Vila-seca de Solcina i del seu Terme Municipal.- Agrupació Cultural de

  Vila.seca i Salou, col. monografies, núm 6.- Vila-seca i Salou, 1978

5.- Normativa

Normativa general:  14

Normativa particular:  -----
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2 Proposta normativa POUM modificat

La present proposta de modificació puntual del POUM, estableix una ordenació volumètrica específica única per

les dues qualificacions determinades pel POUM 2003, anomenada clau 13e3 i modifica la ubicació de la Font de

Fernando VII com a bé catalogat clau 30c/B-04, traslladant-la a un altre indret del municipi.

Donat l’enderrocament de l’edificació existent, antiga Duana la qual  tenia la clau 30a /S-06 Protecció de

l’Edificació, regulada per l’art 234 i 235  del POUM, com a conseqüència de la ruïna apreciada segons DECRET

d’Alcaldia de data 24 de novembre de 2006, ratificat pel Ple en data 21 de desembre de 2006, avui es impossible

materialment mantenir aquesta protecció donat que el bé immoble no existeix i per tant es proposa eliminar la

protecció que li fixava el POUM

Pel que fa a la regulació urbanística es crea un nou article en la Normativa del POUM, art 230 (VI), que regula

urbanísticament  la nova ordenació volumètrica segons la clau 13e3, i pel que fa al Bé Catalogat B-04 del

Catàleg, es manté com a bé catalogat,  fixant-se  un nou indret degut al seu trasllat. Concretament, a la façana de

l’immoble ubicat al Carrer Barcelona 22.

Per tant, es proposa,

Art.230 (VI) Subzona 13 e3. Antiga Duana.

Correspon a l’ordenació d’uns solars situats al C/ Barcelona, C/ Major i C/ Llevant.

Condicions de parcel.la

1- La superfície de l’àmbit és de 2.264,35 m2, fixant-se la parcel.la mínima en 1.028 m2.

Condicions de l’edificació

2- El sostre màx. edificable és de 10.452,10m2 distribuït com segueix:

3- L’ocupació màx. en planta baixa és del 100%. L’ocupació màx. en planta primera pot ser del 100% si

es destina a l’ús comercial. En la resta de plantes els plànols de POUM Modificat (P.04) i d’ordenació

i distribució sostre edificable (P. 05 ), fixen el gàlib dintre del qual s’ha de situar l’edifici.

4- El nombre màx. de plantes és de PB+5PP al C/ Barcelona amb una alçada maxima  de 21 mts; de

PB+6PP, al C/ Major, a la mitgera  amb l’edifici Maresto, amb una alçada màxima igual a la  que

defineix el nivell de coronament actual del propi edifici Maresto; i de PB+4PP al C/ Llevant amb una

alçada  màxima de 17,50 m. El pati pot tenir com a màxim . PB en general, i PB+1PP quan la planta

primera es destini a l’ús comercial, amb una alçada màxima des de el nivell de carrer de 8,50 mts.
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5- L’alçada màxima lliure de la planta baixa és de 3,75m. L’alçada màxima lliure  de la planta primera

quan es destini a l’ús comercial és de 3,75 m.

6- L’ordenació fixa un gàlib que configura un pati situat amb façana al C/ Major, les façanes que donin a

aquest pati han de tractar-se com a façanes principals. L’amplada mínima de 15 mts d’aquest pati

s’entén totalment lliure.

7- L’ocupació màx. en planta soterrani és del 100%. A aquesta planta no s’hi podrà accedir amb vehicles

des del C/ Barcelona, es a dir, no s’hi admetran rampes ni s’hi autoritzaran guals.

8- El sòl del pati definit al punt 6 ha de ser d’ús comunitari i no es podrà compartimentar en espais

privatius annexes als habitatges o dormitoris. Tampoc s’hi podran instal·lar pèrgoles o elements

similars vinculats als habitatges.

9- Únicament es podrà preveure piscina a la planta coberta del cos edificat amb façana al C/ Llevant i del

pati.

10- Caldrà elaborar projecte unitari del conjunt que garanteixi la unitat formal a l’àmbit de l’ordenació.

11- Es permetran les instal·lacions tècniques obligatòries en planta coberta sempre que se separin 2m del

perímetre de la façana i s’envoltin amb un perímetre calat.

12- La longitud màxima dels voladissos s’ajustarà al que determina l’art.145 per l’edificació alineada a

vial. Al C/ Major el vol màxim es fixa en 1,15m. L’alçada mínima del voladiu respecte la vorera es fixa

en 3,5m. A les façanes que donen al pati els voladissos se situaran  fora de l’amplada  mínima de 15

mts d’aquest..

13- Als voladissos no es permetran els rentadors, ni la instal·lació de calderes, ni les sortides de fums o

bafs o similars.

14- Les piscines situades al  pati no es podran cobrir. La piscina  de la planta coberta es podrà  cobrir amb

materials lleugers, tot i sobrepassar l’alçada reguladora màxima de l’edificació,  si bé en aquest cas

computarà a efectes d’edificabilitat.

15- Els vestíbuls d’accés a l’edifici hauran de complir les dimensions mínimes determinades a l’art. 343.1.

16- Els locals  comercials podran ser dividits i compartimentats, així  com alinear-se o gravar-se,

lliurement independentment de l’ús que tingui la resta de l’immoble (turístic-hoteler o residencial)

Condicions d’ús.-

S’admeten els usos següents en la localització que s’indica:

17- Ús principal                                      Localització

Habitatge plurifamiliar Plantes pis

Turístic hoteler Totes les plantes
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18- Usos complementaris                       Localització

Comerç Planta baixa i planta primera

Oficines               Planta baixa a planta cinquena

Bar Planta baixa i planta primera

Restauració Planta baixa i planta primera

Recreatiu Planta baixa i planta primera

Educatiu Planta baixa a planta cinquena

Esportiu               Planta baixa i planta primera

Aparcament Planta soterrani

19- Per a l’ús turístic hoteler es permet que la planta baixa i planta primera pugui destinar-se a l’ús

comercial.

20- No es permet desenvolupar de manera simultània els usos d’habitatge i comercial en la planta primera.

D CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS

La fitxa B-04 del Catàleg de Béns Protegits del POUM de Salou, fa referència a la FONT DEL REI

FERNANDO VII ubicada al C/ Barcelona nº 4, en la planta baixa de l’edifici de la Duana.

La Font va ser desmuntada prèviament a l’enderroc de l’edifici de l’antiga Duana i dipositada als magatzems

municipals, a l’efecte de reconstruir-se de forma idèntica en el moment que es procedeixi a la construcció d’un

nou edifici en el solar de la Duana.

Per tant es manté la catalogació del bé així com tots els aspectes reguladors que li son d’aplicació del propi

Catàleg de Bens Protegits contingut en el POUM 2003, si bé es proposa el seu trasllat a un altre indret del

municipi, segons el següent redactat:
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Font de Fernando VII, clau 30c/B-04 modificat

FITXA  Nº B-04

Denominació:  Font  del  Rei  Fernando  VII
Adreça:  C./  Barcelona,  4 Referencia  Cadastral:

Época:  S. XIX Estil:
Autor:

1a. -  Fotograf ia  Actua l
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FITXA  Nº B-04

2.- Plànol  de  Situació Escala:
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FITXA  Nº B-04

3.- Plànol  d’ Emplaçament Escala:
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FITXA  Nº B-04

4.- Descripció  i  referències  històriques

Aquesta font estava adossada a un edifici que fou construït als voltants de l’any 1820, formant part de

les infraestructures de l’ambiciós projecte de canal de navegació entre Reus i Salou. Posteriorment va

ser desamortitzada i sortí a pública subhasta.

Dins la superfície de la casa estava inclòs un cos de guardia i un bocí de 418,38m2 que té només

planta baixa i un safareig. La finca és gravada amb les servituts de la font pública, dipòsit i repartidor

d’aigua, adossats a la façana del carrer de Barcelona.

Cal fer esment que aquesta font és la que actualment es conserva, la qual fou inaugurada el dia 1

d’octubre de 1828.  Transcrivim de la corresponent acta, el següent:

 “ ....el señor presidente [de la Junta Protectora de las Obras del Puerto de Salou] después de un breve

discurso dirigido a manifestar las muchas gracias que el Rey Nuestro Señor tiene dispensadas al Puerto

de Salou, y la esperanza de que en lo sucesivo añadirá otras en beneficio de los habitantes del mismo

de los de Villaseca y particularmente del Comercio y navegación en general, ha abierto el primer

caño en nombre del Rey Nuestro Señor, y el otro en el de la Reyna su regenta esposa queriendo el

Señor Presidente que la mencionada fuente se denomine Fuente del Rey Fernando septimo, y ha esta

voz han renovado repetidos vivas al Rey y Reyna Nuestros Señores “.
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FITXA  Nº B-04

4.1.- Bibliografia

- Bofarull y Brocá, Andrés de
  Anales históricos de Reus desde su fundación hasta nuestros dias.- 2º ed. Imp. de la V. é hijo

  de  Sabater.- Reus, 1866

- Amigó i Anglés, Ramon
  Toponímia de Vilaseca de Solcina i del seu Terme Municipal.- Agrupació Cultural de

  Vilaseca i Salou, col. monografies, núm. 6.- Vilaseca i Salou, 1978

5.- Normativa

Normativa general:  14

Normativa particular:

A resultes de la declaració de ruïna de l’edifici de l’antiga Duana, que va obligar a enderrocar

l’esmentat immoble, es va fer necessari, desmuntar la Font de Fernando VII i dipositar-la a les

dependències municipals, amb el compromís de procedir a la seva reconstrucció.

Donat que l’antic edifici ja no existeix i s’ha procedit a la seva descatalogació, ja no és necessari

ubicar la font al seu lloc original, essent voluntat municipal reconstruir la font a la façana de l’immoble

ubicat al Carrer Barcelona 22, la qual cosa anirà a càrrec dels titulars de les finques objecte d’aquesta

modificació. Per donar compliment a l’anterior, es signarà un conveni entre les parts en el què es

concretarà el procediment a seguir per a la seva instal·lació, fixant-se les garanties de compliment de

les obligacions contretes, pel que fa a que facin efectiu el trasllat de la font.
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FITXA  Nº B-04 MP74

2.- Plànol  de  nova situació Escala:
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FITXA  Nº B-04 MP74

3.- Plànol  nou emplaçament Escala:
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ANNEXES.



DOCUMENT 1.- Acord de Ple de data 21/12/2006, pel qual es
ratifica el Decret d’alcaldia de 24/11/2006 respecte la ruïna
imminent de l’immoble ubicat al c/ Barcelona 2-4











DOCUMENT 2.- Conveni pel dipòsit de la Font de Ferran VII als
magatzems municipals de data 7/2/2007.









DOCUMENT 3.- SENTÈNCIA 518. 15 de juny de 2010

































DOCUMENT 4.- Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de
Salou i AMSAMAR SA de data 26/4/2012.























































DOCUMENT 5.- Imatges.












