
PREGUNTA DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE TORREDEMBARRA-
POBLE ACTIU DIRIGIDA A L'ALCALDE DE TORREDEMBARRA, EDUARD ROVIRA, 
REFERENT AL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR 4b SUD PLATJA MUNTANYANS II
TM TORREDEMBARRA

La nova proposta per a urbanitzar el sector 4b sud de la platja dels Muntanyans, realitzada 
aquest cop pel SAREB (Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), 
redactada per OUA (Gestió del Territori i Urbanisme), i amb la col-laboració de TRAÇA 
(Estudi de Serveis Ambientals), és la següent:

“L’Alternativa 3 consisteix en modificar l’escenari de l’any 2006, mantenint la classificació del sòl com a urbanitzable 
delimitat, proposant gairebé la mateixa ordenació que establia el text refós aprovat el 8 de juny, però alhora introduint 
alguns canvis significatius. Aquesta proposta també permet no modificar la Revisió del Pla General de l’any 2002, 
solucionar el problema de inundabilitat del sector 4b platja de Muntanyans, alhora que adaptar el contingut del pla a 
la legislació vigent. 

L’escenari significa solucionar el problema de inundabilitat dels sòls de referència i possibilitar el desenvolupament del
sector urbanitzable, acabant el procés urbanitzador i executant les edificacions residencials que s’hi preveien. 
Igualment aquesta alternativa adaptaria el seu contingut a la legislació urbanística vigent. 

Les obres d'adequació que garantiran la no inundabilitat del sector hauran de augmentar l'amplada de l'arqueta 
d'entrada de l'obra de drenatge, acabar i perllongar adequadament les cunetes existents a banda i banda de la 
carretera, així com millorar les seves connexions amb l'arqueta d'entrada a l'obra de drenatge, de manera que tallin 
totalment el flux d'aigua. 

L'aigua que es pugui acumular a la zona verda situada entre el vial més proper a la costa i la via del tren, es va 
evacuant mitjançant el llit drenant d'escullera que hi ha al sector, i a través d'una obra de drenatge situada sota la via 
de dimensions 2x2 metres. Per això, en aquest sentit no cal prendre mesures addicionals. 

El Subàmbit A i el subàmbit B s’ordenen exactament igual que en el previst en la alternativa 2. Atesa la modificació de
l’any 2009 de la Revisió del Pla General, no es preveu que hi hagi equipaments en aquesta alternativa 3 perquè la 
cessió de 8.721,77 m2 (un 5,18% de l’àmbit) es va permutar per un espai lliure de la trama urbana de Torredembarra.
A més a més el pla parcial del 2006 ja preveia destinar la superfície d’equipament a espais lliures per millorar la 
preservació de la part sud de l’àmbit A. La totalitat del subàmbit B es destinarà a sistema d’espais lliures i zones 
verdes. 

Respecte a la cessió de l’aprofitament mitjà -tenint en compte que la cessió del 10% ja es va produir, en virtut d’un 
planejament derivat de l’any 1988 i amb una reparcellació de 1990- es preveurà la cessió de l’aprofitament urbanístic 
del sector que determini la Llei d’Urbanisme de Catalunya i llurs modificacions. Igualment, per tal d’adaptar el pla 
parcial urbanístic a la legislació vigent es preveurà una reserva de sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui 
per a l’ús residencial de nova implantació. 

Des del punt de vista ambiental i paisatgístic, aquesta alternativa suposa el desenvolupament urbanístic d’aquest 
sector, per bé que aquesta sí que resol els problemes d’inundabilitat d’aquest sector. L’àmbit on es preveu el 
desenvolupament residencial, a l’interior de les dues illes ja urbanitzades, no presenta valors ambientals o ecològics 
destacable, ja que es tracta d’un espai fortament antropitzat, i l’ordenació establerta preserva els únics elements 
destacables, la massa de vegetació arbòria que s’inclou com a zona verda a l’interior de la zona residencial, i es 
preveu la reubicació i rehabilitació, quan sigui possible, de les Sínies existents, que suposen l’únic element patrimonial
de valor situat a l’interior d’aquest àmbit. 

Pel que fa a l’àmbit dels recursos, aquesta alternativa desenvoluparà els 555 habitatges, pel que caldrà disposar dels 
informes preceptius que garanteixin la disponibilitat dels recursos necessaris, tant pel que fa a abastament d’aigua i 
sanejament d’aigües residuals, com pel que fa al subministrament d’energia i recollida de residus municipals. Pel que 
fa al subàmbit B, no hi ha diferències en cap de les tres alternatives, ja que en totes elles aquest sector d’inclou 
plenament a l’interior del PEIN de la Platja de Torredembarra.”

Pregunta:
Què hi té a veure l'Ajuntament de Torredembarra amb aquest avanç de pla parcial urbanístic?
Quina és la seva posició al respecte?


