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1. OBJECTE.
Aquest document es redacta d’acord amb el disposat a la Disposició transitòria
Tercera de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes (text consolidat 11/12/2015) que
exigeix l’aprovació d’un instrument de planejament específic que justifiqui les
condicions d’homogeneïtzació del tram de front marítim, previ a l’atorgament de
llicències per usos residencials o aquells usos que no poden ser autoritzats de forma
ordinària segons l’article 25.2 de la llei, en àmbits afectats per la servitud de protecció.
Aquest requeriment també queda recollit en l’article 20.1 del Pla director urbanístic del
sistema costaner. En el mateix sentit, i pel que fa al planejament urbanístic general
municipal, en l’article 136 de les normes urbanístiques del PGOU d’Alcanar, s’estableix
la necessitat de tramitar un o diversos plans especials per ordenar la zona costanera
del municipi.
Per a la redacció d’aquest pla especial s’ha dut a terme un anàlisi previ del conjunt del
front marítim del nucli de Les Cases d’Alcanar amb els següents objectius:
a. Reconeixement de les característiques del conjunt del front marítim
d’aquest nucli atenent a les preexistències i en relació al determinat en
el planejament urbanístic municipal.
b. Definició del tram de tractament homogeni corresponent a l’àmbit del
front marítim antic i tradicional del nucli.
c. Anàlisi de les característiques del teixit i tipus existent en aquell tram.
d. Detecció de les principals problemàtiques que presenta el fet edilici
d’aquest tram de front marítim.
Un cop fet el reconeixement de les característiques de composició i configuració del
front marítim, i detectades les problemàtiques principals què, en la seva composició,
incideixen, s’estableixen criteris i mesures correctores amb la finalitat de garantir la
coherència volumètrica i compositiva de les edificacions en el tram de tractament
homogeni definit.
La redacció del present Pla especial urbanístic es duu a terme en desenvolupament de
les determinacions establertes en la Llei de Costes, Pla director del sistema costaner, i
planejament urbanístic municipal rebent, per tant, la consideració de pla especial
urbanístic de desenvolupament, d’acord amb el que s’estableix en l’article 67 del DL
1/2010. La proposta no altera els usos principals, ni els aprofitaments i càrregues
urbanístiques, ni l’estructura fonamental del planejament urbanístic general.
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2. ANTECEDENTS.
El procés edilici dels darrers vint anys del front marítim de Les Cases, ha estat dut a
terme com a conseqüència d’accions edificatòries tant de nova planta com de
rehabilitació privades, i atenent a les determinacions que s’estableix en el planejament
en relació a les característiques i paràmetres d’edificació, segons la qualificació del sòl
que es tracti.
Les limitacions que determinen el Pla director urbanístic del sector costaner (PDUSC),
així com la pròpia Llei de Costes, suposen la supeditació de les actuacions a dur a
terme en els edificis que integren aquest front, a la consideració de criteris, nivells de
consolidació, etc presents en el seu conjunt i per tant, no podent entendre-les com
actuacions individuals sinó com a integrants d’un tram concret subjecte a tractament
homogeni. Aquest fet ha comportat una dificultat afegida en el procés de renovació
d’alguna de les edificacions d’aquest front, que sovint han trobat impediments per
manca d’assoliment de les determinacions de la normativa sectorial aplicable. Així, la
darrera tramitació del “Pla de millora urbana de regulació de la composició volumètrica
del núm. 9 del Carrer Barcelona” s’ha vist interrompuda segons acord de la Comissió
territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, pres en sessió de data 13 de març de
2018, d’acord amb el contingut de l’informe emès per la Direcció General de
Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri d’Agricultura i Pesca, el qual resulta
disconforme amb el tram de façana marítima amb tractament homogeni considerat en
aquell document.

3. MARC NORMATIU.
3.1. Planejament urbanístic municipal.
El planejament urbanístic municipal vigent al municipi d’Alcanar ve constituït pel Pla
General d’Ordenació Urbana (PGOU) aprovat definitivament en data 30/09/1997 així
com les diferents modificacions puntuals aprovades.
Les edificacions i terrenys que configuren el front marítim de Les Cases, a banda dels
sistemes urbanístics, reben la classificació de sòl urbà i sòl urbanitzable pel
planejament urbanístic municipal vigent, determinant-ne per aquests sòls
d’aprofitament privat, qualificacions diverses:
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-

-

Sectors de sòl urbanitzable no programat SUNP 7.1, 7.2, i 7.3. Amb àmbits
d’aprofitament corresponent a Zona de desenvolupament urbà. Intensitat 3. No
programat. Clau 21c_SND.
Zona Ciutat jardí unifamiliar, Subzones 17a1 i 17a3.
Zona Volumetria ciutat, Clau 14a.
Zona d’Eixample, Clau 13.
Zona d’ordenació antiga i tradicional, Clau 12.
Subzona d’ordenació volumètrica específica: edificació illa oberta, Clau 14b1.
Sector de sòl urbanitzable delimitat SUP. PP15. Front: Sistema espais verds,
Clau 6b.

En els articles 135 a 137 de la normativa del PGOU d’Alcanar, s’estableixen
determinacions relatives al Sistema Portuari i Costaner, Clau 1. Així, en l’apartat 3 de
l’article 136, es determina:
“En sòl urbà no s’admeten edificacions a una distància inferior a 20 m comptats des de
la línia exterior de la zona marítimo-terrestre.”
En l’apartat 4 del mateix article s’estableix:
“Per ordenar la zona costanera desenvolupant les determinacions d’aquest Pla
General es formularan un o varis Plans Especials, que a més de les condicions
establertes a la Llei 22/1988, de 28 de juliol, hauran de tenir en compte les
determinacions urbanístiques aplicables, especialment pel que fa a condicions de les
edificacions i d’usos i condicionament derivats del règim de sòl integrats en la zona o
col·lindants.”

3.2. Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre.
El Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre, inclou el nucli de Les Cases d’Alcanar
en el Sistema d’Assentaments, Nuclis històrics i les seves extensions, i estableix per
aquest un model de creixement moderat.
En el Catàleg del Paisatge que integra el Pla territorial, es determina en l’apartat 3 del
seu article 3.5. Directrius OQP3, entre d’altres:
“Tractar acuradament els fronts urbans marítims en el planejament urbanístic amb
l’objectiu de destacar-ne el caràcter i potenciar-ne el valor paisatgístic.
(....)
Coherència formal en aquells fronts que l’haguessin perduda per causa de la
volumetria dels edificis o de la baixa qualitat de l’arquitectura...”
En l’apartat 6 d’aquell mateix article 3.5, es determina:

FRONT MARITIM DE LES CASES D’ALCANAR

F. Xavier Fàbregas Tomàs, Arq.

Juliol 2019

4
4

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC. FRONT MARÍTIM DE LES CASES D’ALCANAR.
DEFINCIÓ TRAM DE TRACTAMENT HOMOGENI FRONT MARÍTIM ANTIC I TRADICIONAL (FMAT).

“Promocionar i endreçar les façanes marítimes diverses que admetin l’evolució
arquitectònica i urbanística allà on la legalitat vigent ho permeti.....”
I en l’apartat 4 de l’article 4.3, lletra d), s’estableix el requeriment d’obtenir informe
favorable de la Direcció general d’Arquitectura i paisatge, de:
“Totes les construccions visibles que se situïn en les proximitats dels penya-segats i de
les riberes fluvials, marítimes i les làmines d’aigua de llacs o embassaments.”

3.3. Pla director urbanístic del sistema costaner.
En l’article 19 d’aquest pla director urbanístic es determina, entre d’altres, el règim d’ús
del sòl urbà, remetent al que s’estableix en els articles 41 d’aquell pla i amb les
condicions establertes en l’article 20.
Entre les condicions que s’estableixen en aquell article 20, es determina:
“1. L’autorització d’edificacions no permeses amb caràcter ordinari en sòl urbà
comprés dintre de la servitud de protecció, de 20 metres d’amplada prevista per la
legislació aplicable en matèria de costes, exigeix la prèvia justificació, per part del
planejament urbanístic, general o derivat, del compliment de tots i cadascun dels
requisits establerts a la Disposició Transitòria Tercera, apartat 3, de la Llei de Costes,
modificada per l’article 120.7 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre.
2. Les edificacions admissibles, destinades a qualsevol ús, s’han d’ajustar a una
tipologia adequada al paisatge natural i urbà on s’insereixin. Aquest ajust haurà de
justificar-se a través de l’oportú estudi paisatgístic el qual haurà de ser informat per
l’òrgan competent en matèria de paisatge.
3. S’han de preveure reserves suficients de terrenys per l’accés al mar i per a
aparcaments.”

3.4. Llei de costes.
En la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, amb text consolidat de data 11/12/2015,
es determina la zona de servitud de protecció en una franja de 100 metres mesurada
terra endins des el límit interior de la ribera del mar. En l’article 25 s’estableixen en el
seu apartat 1, la prohibició de determinats usos, construccions i actuacions en la franja
de servitud de protecció. Entre d’altres, queden prohibides les edificacions destinades
a residencia o habitació (art.25.1.a).
La Disposició transitòria Tercera d’aquesta Llei, a la qual remet el Pla director
urbanístic del Sistema Costaner en el seu article 20.1, estableix en el seu apartat 3,
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que els terrenys classificats com a sòl urbà a la entrada en vigor d’aquella Llei estan
subjectes a les servituds que estableix de forma general, amb excepció de la servitud
de protecció, que serà de 20 metres. Tot i així es respecten els usos i construccions
existents, podent autoritzar nous usos i construccions en conformitat amb els plans
d’ordenació en vigor, sempre que es garanteixi l’efectivitat de la servitud i no es
perjudiqui el domini públic maritimoterrestre.
També s’estableix en aquell mateix apartat que l’assenyalament d’alineacions i
rasants, l’adaptació o reajustament dels existents, l’ordenació de volums i el
desenvolupament de la xarxa viària es duran a terme mitjançant Estudis de detall, i
altres instruments urbanístics adequats, que hauran de respectar les disposicions de la
Llei i les determinacions de les normes que s’aproven d’acord amb la mateixa.
“3. Los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la presente
Ley estarán sujetos a las servidumbres establecidas en ella, con la salvedad de que la
anchura de la servidumbre de protección será de 20 metros. No obstante, se
respetarán los usos y construcciones existentes, así como las autorizaciones ya
otorgadas, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta. Asimismo, se
podrán autorizar nuevos usos y construcciones de conformidad con los planes de
ordenación en vigor, siempre que se garantice la efectividad de la servidumbre y no se
perjudique el dominio público marítimo-terrestre. El señalamiento de alineaciones y
rasantes, la adaptación o reajuste de los existentes, la ordenación de los volúmenes y
el desarrollo de la red viaria se llevará a cabo mediante Estudios de Detalle y otros
instrumentos urbanísticos adecuados, que deberán respetar las disposiciones de esta
Ley y las determinaciones de las normas que se aprueban con arreglo a la misma.”
A continuació estableix un seguit de regles per a l’autorització de nous usos i
construccions, establint que quan es tracti d’edificacions destinades a residència o
habitació, i per tal de poder donar autoritzacions de forma excepcional, caldrà
prèviament l’aprovació del corresponent instrument de planejament general o específic
que contingui una justificació expressa del compliment de tots i cadascun d’un seguit
de requisits:
“Para la autorización de nuevos usos y construcciones, de acuerdo con los
instrumentos de ordenación, se aplicarán las siguientes reglas:
1.ª Cuando se trate de usos y construcciones no prohibidas en el artículo 25 de la
Ley y reúnan los requisitos establecidos en el apartado 2.º del mismo, se estará al
régimen general en ella establecido y a las determinaciones del planeamiento
urbanístico.
2.ª Cuando se trate de edificaciones destinadas a residencia o habitación, o de
aquellas otras que, por no cumplir las condiciones establecidas en el artículo 25.2
de la Ley, no puedan ser autorizadas con carácter ordinario, sólo podrán otorgarse
autorizaciones de forma excepcional, previa aprobación del Plan General de
Ordenación, Normas Subsidiarias u otro instrumento urbanístico específico, en los
que se contenga una justificación expresa del cumplimiento de todos y cada uno
de los siguientes requisitos indispensables para el citado otorgamiento:
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a) Que con las edificaciones propuestas se logre la homogeneización
urbanística del tramo de fachada marítima al que pertenezcan.
b) Que exista un conjunto de edificaciones, situadas a distancia inferior a
20 metros desde el límite interior de la ribera del mar, que mantenga la
alineación preestablecida por el planeamiento urbanístico.
c) Que en la ordenación urbanística de la zona se den las condiciones
precisas de tolerancia de las edificaciones que se pretendan llevar a cabo.
d) Que se trate de edificación cerrada, de forma que, tanto las edificaciones
existentes, como las que puedan ser objeto de autorización, queden
adosadas lateralmente a las contiguas.
e) Que la alineación de los nuevos edificios se ajuste a la de los existentes.
f) Que la longitud de las fachadas de los solares, edificados o no, sobre los
que se deba actuar para el logro de la pretendida homogeneidad, no supere
el 25 por 100 de la longitud total de fachada del tramo correspondiente.
El propio planeamiento urbanístico habrá de proponer el acotamiento de los
tramos de fachada marítima cuyo tratamiento homogéneo se proponga obtener
mediante las actuaciones edificatorias para las que se solicite autorización.”
D’aquestes darreres determinacions es desprèn la necessitat de determinar
explícitament el tram de façana marítima de tractament homogeni corresponent al nucli
antic i tradicional de Les Cases d’Alcanar, al qual haurà de referir-se qualsevol
actuació d’edificació a emprendre en aquest front marítim històric de la població, amb
la finalitat de poder justificar els requisits abans exposats.
La definició d’aquest tram de façana marítima de tractament homogeni és l’objectiu
primer d’aquest document.

4. EL FRONT MARÍTIM DE LES CASES D’ALCANAR.
4.1. Front marítim i planejament urbanístic municipal.
Per tal de definir el tram de tractament homogeni objecte del present document, s’ha
analitzat prèviament, tot el front marítim de Les Cases d’Alcanar, per tal de poder
finalment identificar i acotar aquell tram en el qual es reconeixen característiques
relatives al teixit i tipus d’edificació tradicional del nucli de la població, susceptibles de
protecció i que motiven el tractament homogeni de les edificacions per garantir la
coherència del tram.
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Una primera aproximació, ens porta a considerar la proposta que fa el propi
planejament urbanístic municipal en la zonificació que estableix per als sòls que
integren aquest front marítim. Resulta lògic pensar que les característiques de les
noves construccions així com les resultants de transformació de les existents
exist
en
aquest front, es correspondran a les que, per a cada tipus de sòl, estableix el
planejament.

8
8

En una visió d’aquest front costaner, de sud a nord, podem observar allò que el règim
del sòl establert pel planejament urbanístic municipal determina:
determina: primerament, defineix
una franja de front marítim integrada en el sector de sòl urbanitzable no programat
SUNP 7.1, 7.2, i 7.3, definit en el planejament municipal. Disposa una longitud total de
589 m, i preveu una primera franja de sòl no edificat més enllà de la qual
s’implantaran edificacions d’acord amb un sistema d’ordenació d’edificació aïllada, i
amb paràmetres i condicions d’edificació corresponents a les establertes pel
planejament municipal per als sòls inclosos en Zona amb clau 21c. Aquest Sector de
sòl urbanitzable programat no es troba, a dia d’avui,
d’avui desenvolupat. El pla parcial
urbanístic haurà de recollir els criteris adequats a tenir en compte en relació a la
justificació del compliment de l’establert en la normativa i legislació sectorial
secto
relativa al
sistema costaner.
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Seguint cap al nord, podem trobar una franja d’uns 100 m de longitud on el
planejament urbanístic defineix edificacions d’acord amb un sistema d’ordenació
d’edificació aïllada, i amb paràmetres i condicions d’edificació corresponents a les
establertes pel planejament municipal per als sòls inclosos en Zona ciutat jardí
unifamiliar, claus 17a1, i 17a3. A continuació d’aquest es situen sòls (amb uns 30 m de
front), on el mateix planejament reconeix l’ordenació de l’edificació per volumetria
específica en situació de consolidada (Zona amb clau 14a).
Entre aquest anterior i el corresponent al front històric de la població, el planejament
urbanístic reconeix l’illa emplaçada entre els carrers: de Les Cases del Mar i dels
Pescadors, amb uns 61 m de longitud i que ve configurada per edificacions d’acord
amb un sistema d’ordenació d’edificació alineada a vial definint illes tancades, i amb
paràmetres i condicions d’edificació corresponents a les establertes pel planejament
municipal per als sòls inclosos en Zona d’Eixample, clau 13.
Seguidament identifiquem el tram que correspon al centre del nucli. Ve configurat pel
tram de front marítim que ofereixen les illes situades entre el carrer de Pescadors, fins
a les primeres cases a l’altra banda de la Plaça del Barranc, a banda i banda del carrer
de Churruca, i donant façana al carrer de Barcelona. Disposa una longitud d’uns 384
m, i ve configurat per edificacions d’acord amb un sistema d’ordenació d’edificació
entre mitgeres alineada a vial, i amb paràmetres i condicions d’edificació
corresponents als que s’estableixen en el planejament general municipal per als sòls
inclosos en Zona d’Ordenació antiga i tradicional, clau 12. És aquest tram del front
costaner de Les Cases el que esdevé objecte d’aquest document per tal de definir-lo
com a tram de façana marítima de tractament homogeni i identificant-lo com a antic i
tradicional (FMAT).
Els terrenys que afronten al mar al nord del nucli antic de l’assentament, es
corresponen a l’últim tram del carrer Barcelona, amb una longitud d’uns 81 m. Ve
configurat per edificacions d’acord amb un sistema d’ordenació d’edificació de
volumetria específica, i amb paràmetres i condicions d’edificació corresponents a les
establertes pel planejament municipal per als sòls inclosos en Zona d’ordenació
volumetria específica en illa oberta, clau 14b1.
Finalment, identifiquem una franja de front marítim, de longitud uns 92 m, que ve
configurada per un àmbit destinat a Espais verds, Clau 6b que queda inclòs en el
Sector de sòl urbanitzable programat PP15 on es preveu una densitat de 20 hab/ha en
PGOU,
i es determinen zones d’aprofitament corresponents a Zona de
desenvolupament residencial intensitat 2, Clau 21b.
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5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL PEU. DEFINICIÓ TRAM DE TRACTAMENT
HOMOGENI FRONT MARÍTIM ANTIC I TRADICIONAL (FMAT).
5.1. Descripció.
Aquest tram transcorre des del carrer de Pescadors, fins a les primeres cases a l’altra
banda de la Plaça del Barranc, a banda i banda del carrer de Churruca. Es correspon
al front del nucli històric de Les Cases, i recull el sòl urbà consolidat qualificat amb
Clau 12, zona d’ordenació antiga i tradicional, en el Pla general d’ordenació urbana
d’Alcanar. Es el tram que es correspon a la franja de front marítim de major longitud
dels identificats en aquest document (uns 384 m) i acull en la seva part central l’espai
lliure corresponent a la Plaça de Sant Pere on s’emplaça l’església del mateix nom.
En els plànols d’ordenació del PGOUM es defineixen les alineacions de les illes que
integren aquest front, així com també s’indiquen els límits corresponents a:
-

Límit zona exempta d’edificació que és de 20 m de la ZMT en sòl urbà i de 100
m en la resta de tipus de sòl.
Límit zona d’influència de Costes que es correspon a franja de 500 m de la
ZMT.

Encara es reconeix en algunes edificacions d’aquest tram el manteniment, si no en la
seva totalitat, si en major part, de les característiques pròpies de l’arquitectura
tradicional duta a terme en l’origen d’aquest front marítim.
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5.2. El tipus.
El tipus d’edificació que configura el front marítim central de Les Cases en aquest tram
que en aquest document definim com TRAM DE TRACTAMENT HOMOGENI FRONT
MARÍTIM ANTIC I TRADICIONAL (FMAT), ve constituït per edificacions disposades
segons el sistema d’ordenació entre mitgeres i amb alineació a vial.
Les parcel·les disposen d’amplades variables, que van des de les corresponents a una
crugia estructural (uns 5 m), que es corresponen majorment a les que mantenen la
parcel·lació original, fins a edificacions de major amplada, algunes també tradicionals
i d’altres conseqüència de promocions més modernes.
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L’alçada de les edificacions és de planta baixa i dues plantes pis, disposant en molts
dels casos un cos edificat en coberta retirat respecte l’alineació a carrer. També
resulta habitual l’edificació de planta baixa més planta pis amb reculada en planta
segona.
Moltes de les edificacions d’aquest front han vist transformada la planta baixa per tal
d’adaptar-la a usos comercials, bàsicament de restauració, mantenint però, a un
extrem de la façana, l’accés a l’habitatge situat en les plantes superiors. En aquestes
plantes pis es situen obertures majorment balconeres i algunes d’elles, les que es
corresponen al tipus tradicional, amb llinda corba. Les fusteries, originalment de fusta,
van sent substituïdes per aluminis, i les proteccions consistents en baranes de barrots i
amb passamà superior de ferro també es veuen substituïdes per altres materials i amb
profusió d’empits massissos.
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En algunes de les construccions, el coronament de la façana queda rematat amb
proteccions fetes amb tubs horitzontals entre pilastrons d’obra.
Les cobertes són majoritàriament planes constituint terrats al qual s’accedeix per
badalot. També resulta freqüent l’aprofitament habitable d’un volum superior retirat del
pla de façana. Aquest fet juntament amb la possibilitat de disposar d’elements i cossos
sortints amb empits massissos ha suposat, al llarg del temps, la pèrdua de valor del
pla de façana com a element bàsic que configura el front marítim.
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5.3. Façanes.
Pel que fa a les obertures de les façanes, en aquest tram de front marítim coexisteixen
les obertures pròpies d’edificacions que es corresponen al tipus tradicional amb les de
noves edificacions que han substituït les proporcions verticals i balcons tradicionals per
obertures de gran dimensió, balcons correguts. També les baranes dels balcons que,
en origen eren de barrots de ferro i passamà metàl·lic, s’han vist substituïts per empits
opacs, baranes d’alumini, etc.
Les fusteries, que originalment en les construccions tradicionals eren de fusta, van
sent substituïdes per altres materials (alumini,...), apareixen també proteccions solars
com porticons de lames, tendals,...
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5.4. Justificació dels criteris de la Disposició transitòria Tercera, apartat 3, de
la Llei 22/1988
A continuació, es justifica de forma expressa el compliment dels apartats requerits al
text legal, indispensables pel futur atorgament de llicències en el Tram de tractament
homogeni front marítim antic i tradicional (FMAT).
5.4.1. Homogeneïtzació del tram (a, b, c, d i e)
a) Que con las edificaciones propuestas se logre la homogeneización urbanística del
tramo de fachada marítima al que pertenezcan.
b) Que exista un conjunto de edificaciones, situadas a distancia inferior a 20 metros
desde el límite interior de la ribera del mar, que mantenga la alineación preestablecida
por el planeamiento urbanístico.
c) Que en la ordenación urbanística de la zona se den las condiciones precisas de
tolerancia de las edificaciones que se pretendan llevar a cabo.
d) Que se trate de edificación cerrada, de forma que, tanto las edificaciones existentes,
como las que puedan ser objeto de autorización, queden adosadas lateralmente a las
contiguas.
e) Que la alineación de los nuevos edificios se ajuste a la de los existentes.

El Tram de tractament homogeni front marítim antic i tradicional (FMAT), que
correspon al centre històric, compta amb un elevat grau de consolidació, tal i com es
pot observar a la documentació gràfica i, per tant, les possibilitats d’edificació són molt
reduïdes. Les edificacions existents conformen un front compacte i reconeixible,
conformat majoritàriament per edificacions amb una antiguitat major de 70 anys, tal i
com es pot observar al següent gràfic:
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Així mateix, totes les edificacions mantenen les alineacions previstes al planejament
general, tal i com es pot observar a la documentació gràfica i tant les edificacions
existents com les possibles edificacions futures es situen entre mitgeres, adossades
unes a les altres en illes tancades.

Les edificacions situades a una distància inferior a 20 m des del límit interior de la
ribera del mar (línia verd fosc al gràfic anterior), suposen una minoria dins el conjunt
del front, són parcel·les edificades majorment i amb les alineacions definides al
planejament vigent i formen part d’illes compactes amb edificacions històriques.
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Pel que fa a l’ordenació, es preveu mantenir els paràmetres vigents, i pel que fa a
l’alineació de l’edificació, es mantindrà l’alineació a carrer segons l’article 174 de les
normes urbanístiques del PGOU, igual que les edificacions existents, així com l’alçada
reguladora màxima, que es manté en 10,60 m corresponent a PB+2, que és l’alçada
mitjana de les edificacions existents.

5.4.2. Quantificació de la consolidació (f).
f) Que la longitud de las fachadas de los solares, edificados o no, sobre los que se
deba actuar para el logro de la pretendida homogeneidad, no supere el 25 por 100 de
la longitud total de fachada del tramo correspondiente.

Per l’anàlisi i quantificació del grau de consolidació del Tram de tractament homogeni
front marítim antic i tradicional (FMAT), en el quadre que s’exposa a continuació
podem observar en les primeres columnes la identificació de les finques que,
integrades en aquest tram, queden afectades per la Zona de servitud de protecció de
costes. En les següents columnes s’exposa la longitud de façana de cadascuna de les
finques així com també la superfície màxima de façana admesa pel planejament
urbanístic, i que resulta del producte d’aquesta longitud de façana per l’alçada
reguladora màxima que aquell planejament estableix, i que és de 10,60 m. En les
columnes següents es quantifica la superfície de façana consolidada en cada finca així
com el percentatge referit a la màxima admesa pel planejament.
Seguidament, es quantifica el total de longitud de façana d’aquelles finques que no
han assolit el 100 % de la seva consolidació (50,59 m) i es determina el percentatge
que representa aquesta en relació al total de longitud del Tram de tractament
homogeni front marítim antic i tradicional (FMAT), que és de 384 m, resultant un
percentatge de longitud de façana no consolidada per l’edificació del 13,17 %. Aquest
percentatge resulta inferior al màxim establert del 25 %, donant, per tant, compliment
al requisit establert a la lletra f) de l’apartat 3 de la Disposició Transitòria Tercera de la
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, amb text consolidat de data 11/12/2015.
Cal fer esment de que l’afectació de la Zona de servitud de protecció al Tram de
tractament homogeni front marítim antic i tradicional (FMAT), es limita a les illes 1, 6 i 7
integrants d’aquest tram, no resultant afectades les edificacions situades en les illes 2,
3, 4 i 5. També cal destacar que no ha estat considerada la finca identificada com a 7K, actualment edificada, donat que rep la consideració de fora d’ordenació d’acord
amb les determinacions del planejament vigent.
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MANZANA
FMAT-1

FINCA
1-A
1-B
1-C
1-D

ZONA SERVITUT DE PROTECCIÓN EN TRAMO FRENTE MARÍTIMO ANTIGUO Y TRADICIONAL (FMAT)
Justificación cumplimento requisito letra f) del apartado 3 de la Disp.Transit. Tercera de la Ley de Costas
L.FACHADA MÁX.CONSOL. CONSOLIDADO
%
LONG. FACH.
DÉFICIT DE CONSOLIDACIÓN EN TRAMO FMAT
3,93
5,13
7,64
4,14

41,66
54,38
80,98
43,88

FMAT-2

NO AFECTADA POR ZONA SERVITUT DE PROTECCIÓN

FMAT-3

NO AFECTADA POR ZONA SERVITUT DE PROTECCIÓN

FMAT-4

NO AFECTADA POR ZONA SERVITUT DE PROTECCIÓN

FMAT-5

NO AFECTADA POR ZONA SERVITUT DE PROTECCIÓN

FMAT-6

6-E
6-F
6-G
6-H

FMAT-7

7-I
7-J
7-K
7-L
7-M
7-N

4,88
3,91
5,21
4,23

5,62
6,01
5,48
4,72
5,02
5,13

51,73
41,45
55,23
44,84

59,57
63,71
58,09
50,03
53,21
54,38

20,39
54,38
65,91
32,61

31,26
24,25
30,28
15,56

48,95
100,00
81,39
74,31

60,43
58,51
54,83
34,70

36,26
60,87
19,12
30,01
FUERA DE ORDENACIÓN
50,03
100,00
0
0,00
54,38
100,00

3,93
7,64
4,14
15,71

15,71 ML. DE FACHADA NO CONSOLIDADA EN FMAT-1

4,88
3,91
5,21
4,23
18,23

18,23 ML DE FACHADA NO CONSOLIDADA EN FMAT-6

5,62
6,01

5,02
16,65

16,65 ML DE FACHADA NO CONSOLIDADA EN FMAT-7
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50,59
50,59 ML DE FACHADA NO CONSOLIDADA EN FMAT
384 ML LONGITUT TOTAL DE FMT
384,00
13,17 PORCENTAGE LONGITUD DE FACHADA NO CONSOLIDADA (%)
inferior al 25% máximo (requisito f, Disp.Trans.Tercera aptdo. 3

5.5. Problemàtiques.
A banda de la homogeneïtzació que, d’aquest tram de front marítim, se’n deriva de
l’aplicació directa dels paràmetres de la clau zonal que li correspon (Clau 12), i d’acord
amb el que hem exposat en apartats anteriors, s’observa que el front marítim de Les
Cases en aquest tram central presenta una degradació en la seva qualitat compositiva
que ve donada pels següents motius:
-

Reculades en plantes superiors definit plans diversos i a diferents alçades.
Diversitat de tipus d’obertures, des de les tradicionals amb proporcions verticals
amb balcó, a obertures de grans dimensions.
Diversitat en els tipus de proteccions en balcons i terrasses, passant de la
barana tradicional de barrots i passamà de ferro a altres materials inclús empits
massissos, que la seva repetició en diverses plantes suposa l’aparició de nou
pla avançat de façana de l’edificació respecte el pla de façana original.
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Cal observar que moltes d’aquestes disfuncions venen donades per criteris
constructius aplicats per promocions privades, relatives a criteris compositius,
materials, etc. Tot i així cal valorar l’ajut que certes determinacions del planejament
municipal poden suposar en detriment d’una coherència volumètrica i compositiva del
tram de front marítim que tractem. Així, en aquest sentit, de l’anàlisi del determinat en
certs articles de la normativa urbanística municipal podem destacar el següent:
-

-

En l’article 52 de la normativa del PGOUM es defineix la Planta baixa de les
edificacions, i en el seu apartat 3 es determina una alçada mínima de la
mateixa per edificacions d’ordenació segons alineació a vial, de 3 m; podent
admetre planta entresol en edificacions emplaçades en carrers d’amplada
major a 10 m.
En l’article 54 de la mateixa normativa s’estableix en el seu apartat 1 una
alçada mínima de les plantes pis de 2,50 m.
En l’article 66 s’estableix que els espais sotacoberta poden ser habitables.
En la regulació de la Zona d’ordenació antiga i tradicional, Clau 12, s’estableix
en l’article 175, una alçada reguladora màxima de 10,60 m, corresponent a
PB+2P, i admetent la planta golfa amb ús d’habitatge vinculat al de les plantes
inferiors.

Si tenim en compte aquests paràmetres, es poden donar les següents circumstàncies:
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-

-

Si partint de l’alçada reguladora màxima ARM, de 10,60 m disposem plantes
pis d’alçada 2,50 m i comptant 0,25 m per forjat, resulta una alçada de planta
baixa de 4,85 m la qual es pot desdoblar en entresol.
Si partint de l’alçada mínima de planta baixa de 3 m, disposem dues plantes pis
de 2,50 m lliures, resulta una alçada total d’edificació, incloent forjats de 0,25
m, de 8,75m.

Aquest fet comporta la possibilitat de variacions d’alçada de fins a 1,85 m entre dues
edificacions tot i disposant totes dues de planta baixa i dues plantes pis, a la vegada
que una variació d’escala en la dimensió de les plantes baixes. Alhora, comporta
generar una complexitat volumètrica del front per sobre de l’alçada reguladora
màxima, al disposar volums aprofitables amb reculades diverses a partir d’alçades
diferents, i d’altra banda, una configuració també complexa de la planta baixa en
façana amb canvis d’escala i que es percebuda molt disforme quan coexisteixen
plantes baixes de reduïda alçada amb portes d’accés als habitatges en construccions
tradicionals preexistents, grans obertures en noves edificacions amb alçades de planta
baixa que poden ser de 4,85 m, així com també cossos sortints o balcons amb empits
massissos disposats en alçades variables que poden anar dels 3,75 m exigit com a
mínim per normativa (art. 56.6), fins els 4,85 m abans deduïts.
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5.6. Proposta d’ordenació.
De les observacions fetes en el punt anterior, es desprèn que un dels objectius a
afrontar, ha d’estar encaminat al control de la diversitat volumètrica que s’està duent a
terme actualment en les plantes altes de les edificacions d’aquest front.
La proposta, sense modificar cap dels paràmetres del planejament que incideixin en
l’aprofitament atorgat pel planejament general ni l’alçada reguladora màxima, preveu
homogeneïtzar la posició dels plans verticals que puguin aparèixer a les plantes golfes,
de forma que s’estableix l’obligació de situar aquests plans verticals a una distància de
3 m, i sempre que s’assoleixi una alçada de façana mínima de 8,75 m.
Amb aquests nous paràmetres es pretenen minimitzar els efectes derivats de la
complexitat volumètrica, a nivell de planta coberta, que presenten moltes de les
edificacions i que són en detriment de la coherència formal d’aquest tram del front
marítim.
També es preveu evitar tipologies edificatòries alienes al teixit tradicional, de forma
que es proposa limitar l’agregació de parcel·les per conformar edificacions de
llargades excessives, evitar tribunes i cornises que desfigurin la imatge urbana.
Pel que fa a la manca de coherència formal de la façana d’aquest front d’edificació
derivada de la diversitat de tipus i escales d’obertures així com per la percepció
volumètrica de cossos sortints, o balcons correguts amb ampits massissos, es proposa
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recórrer a mecanismes ordenancistes i de control de la composició establint patrons
que defineixen models de composició dels diferents elements de manera coherent i
hereus dels tradicionals preexistents adaptats a les noves tecnologies i requeriments
funcionals actuals.
En tot cas, en la composició de les obertures, es buscarà el predomini de la dimensió
vertical sobre Ia horitzontal; de l’alineació pel punt mitja segons els eixos verticals de
composició; així com també el domini en la façana, del ple sobre el buit.
Pel que fa al control de materials a utilitzar en els elements de façana, es proposa
recollir en un quadern d’estil, aprovat via ordenança municipal, amb aquells materials i
elements a utilitzar en les façanes que configuren aquest tram de front marítim, tant
pel que fa a la seva utilització obligatòria, preferent o justificada, així com definint
també els expressament no autoritzables.
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6. NORMATIVA.

Article 1. Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació abasta les parcel·les situades a primera línia de costa, amb front
al Passeig Marítim, carrer de Lepant, i carrer de Barcelona, i entre els carrers de
les Cases de Pescadors a sud-oest i parcel·les a banda i banda del carrer de
Churruca, i limitant a nord-est amb parcel·les en sòl amb qualificació Subzona
d’ordenació volumètrica específica: edificació illa oberta, Clau 14b1.

Article 2. Paràmetres d’ordenació
Els paràmetres d’ordenació (alineacions, alçada reguladora màxima, condicions
d’edificació i usos) corresponen a les de la clau 12, zona d'ordenació antiga i
tradicional. També, dins l’àmbit d’actuació, és d’aplicació la següent regulació:
1. L’eventual planta golfes que sigui admesa segons les condicions generals de la
clau, en cas de trobar-se retirada del pla de façana, ha de situar-se a una
distància de 3 m del pla de façana havent de rebre tractament de façana
qualsevol parament lateral de veí que pugui quedar vist, i només es permetrà
en edificacions que el pla de façana assoleixi com a màxim els 8,75 m
d’alçada. En el cas que es trobi conformada pels pendents de coberta, podrà
ocupar tota la superfície de la planta. El seu ús estarà vinculat a l’habitatge de
les plantes inferiors i en cap cas es podrà constituir com a entitat independent.
2. L’alçada de la planta baixa serà de, com a màxim, 3,5 m.
3. Queden prohibits els cossos sortints tancats i semitancats i els elements
sortints de l'alineació de façana, llevat de cornises i ràfecs de coberta que
respectin la composició de façanes.
4. Els cossos sortints oberts poden ocupar, com a màxim, un 40% de l’amplada
de façana a cada planta i el vol s’ha de limitar a un màxim de 0,60 m. S’han de
protegir amb barana tradicional de barrots i passamà de ferro. Queda prohibida
qualsevol altra solució de barana, inclosos els ampits massissos.

Article 3. Parcel·lació
Les parcel·les existents a data d’aprovació inicial d’aquest document es consideren
mínimes. No s’admetran agrupacions parcel·làries que suposin un front de façana
major de 9 m, ni divisions amb parcel·les resultants amb façanes menors a 5,5 m.
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Article 4. Ordenances de composició estètica
L’Ajuntament podrà aprovar una ordenança de composició estètica de façanes per
tal d’establir els criteris que han de regir en les noves edificacions per determinats
àmbits del municipi, entre ells el front costaner. L’ordenança contindrà un quadern
d’estil, amb aquells materials i elements a utilitzar en les façanes que configuren
aquest tram de front marítim, tant pel que fa a la seva utilització obligatòria,
preferent o justificada, així com la definició també dels expressament no
autoritzables.
Mentre no s’aprovi aquesta ordenança, que podrà modificar i completar de forma
justificada aquests criteris, caldrà tenir en compte el següent:

1. Volumetria. La volumetria de les edificacions, així com la utilització de materials
i elements constructius en la seva configuració, han de garantir la simplicitat i
coherència formal i volumètrica de l’edificació, no admetent-ne formes
complexes, ni elements descontextualitzats de l’àmbit d'aquest Pla especial.
2. Façana. És mantindrà en tota l’alçada el pla de façana generat per l’alineació.
No s’admeten plans enretirats a excepció de plantes golfes. En cas d’existir-hi
amb anterioritat a l’aprovació del present PEU, es podran mantenir, col·locant,
però, en el pla de façana persianes de llibret o de corda, de color blanc, que
visualment restitueixin el pla de façana. El material d’acabat de façana haurà
de ser continu, pintat o similar, amb acabat blanc mat. Queda prohibida l’obra
vista, qualsevol tipus d’aplacat, especejament o gelosia. No s’admeten els
emmarcats d’obertures ni macar els cantells de forjats en façana.
3. Obertures. Hauran de ser amb proporció vertical i, en el conjunt de la façana,
haurà de quedar garantit el predomini del ple sobre el buit. Totes les obertures
d’una mateixa planta pis tindran les mateixes característiques pel que fa a
materials, baranes i acabats. En cas d’existir obertures de dimensions que
s’allunyen de les verticals amb anterioritat a l’aprovació del present PEU,
aquestes es podran mantenir sempre i quan es col·loquin en el pla de façana
persianes de llibret fixes de color blanc que restitueixin el domini del ple sobre
el buit.
4. Balcons. Es disposaran paral·lels i ortogonals al pla de façana, amb un vol
màxim de 60 cm, i mantenint una separació a veïns de 60 cm. Les lloses dels
balcons estaran centrades en l’eix de l’obertura i tindran un cantell màxim de 12
cm, seran de pedra o de formigó vist per les dues cares, la motllura del cantell
serà de perfil simple. En cas d’existir balcons de dimensions superiors amb
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anterioritat a l’aprovació del present PEU, es podran mantenir, sempre i quan la
seva dimensió no superi un vol de 80 cm i mantinguin la separació a veïns ó a
façana lateral de 60 cm. En cap cas la llosa del balcó superior podrà sobresortir
més que la llosa del balcó inferior, i no s’admeten lloses de cobriment dels
balcons situats a les plantes més altes.
5. Baranes. Seran d’acer massís, aniran enrasades al pla de façana o bé seguint
el perímetre de les lloses dels balcons, estaran formades en la totalitat del
perímetre per barrots verticals de secció quadrada ó circular, de diàmetre
màxim 12 mm, separats un mínim de 8 cm i un màxim de 10 cm, i passamà
superior i inferior pla. No presentaran ornamentacions de cap tipus, tampoc
presentaran parts d’obra. Aniran pintades de color negre o gris forja fosc,
admetent-ne justificadament color blanc i gris clar. Queden expressament no
admeses les baranes de fusta, gelosia ceràmica, peces de formigó prefabricat i
empits massissos.
6. Fusteries. Seran de fusta natural amb tonalitats fosques, o metàl·liques sempre
pintades dels colors tradicionals: blancs, blaus (RAL 5011, 5015, 5023, 5024),
verds (RAL 6002, 6007, 6009, 6012), o vermells (RAL 3009), i marró fosc, no
admetent colors metàl·lics. Pel que fa a les dimensions dels vidres, es
mantindran les proporcions tradicionals, ó bé un sol vidre per fulla. En
qualsevol cas no s’admetran falses particions ni descomposicions.
7. Persianes. Seran de llibret o de corda. No s'admeten les persianes enrotllables
de caixa superior ni les persianes metàl·liques de tisora. Únicament s’admeten
les persianes enrotllables de fusta existents amb anterioritat a l’aprovació del
present PEU, pintades amb algun dels colors determinats al punt anterior.
8. Coberta. Podrà ser plana o inclinada. En el cas de ser plana, el material
d’acabat serà rajola ceràmica vermella. Les cobertes inclinades consistiran en
teulada de teula aràbiga del tipus, color i mides, predominant en el front
homogeni, amb un pendent comprès entre el 25% i el 30%. La seva arrencada
seguirà una línia horitzontal continua paral·lela al pla exterior de la façana. El
punt d’arrencada de la coberta no superarà l’alçada reguladora màxima.
9. Coronament de façana. En el cas de coberta inclinada es podrà disposar de
ràfec amb un vol màxim de 40 cm aquest serà continu, sense presentar canvis
d’alçada ni de material.
10. Canaleres i baixants. Les canaleres podran ser de tortugada ceràmica, sense
esmaltar, de zenc o de coure. Els baixants seran de secció circular, de zenc, de
coure ó de fosa, els 2 m inferiors quedaran encastats en façana.
11. Sòcols. No s’admeten sòcols aplacats de cap tipus, essent l’acabat de façana
únic per tota la superfície d’obra.
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12. Marquesines. Queden prohibides les marquesines.
13. Tendals. S’admeten únicament de color llis blanc cru i amb desenvolupament
simple, i amb perfils rectes sense remats decoratius.
14. Rètols. No sobresortiran del pla de façana, hauran de situar-se dins l’espai de
les obertures amb una ocupació < 30%. En cap cas s’admetràn rètols de calaix
lluminós adossats a façana.

Article 5. Enderrocs
Prèviament a la demolició parcial o total d’un edifici, serà preceptiva l’obtenció de
llicència de nova construcció, i en la llicència d’enderroc es podran establir
condicions per tal d’assegurar el bon ritme dels treballs així com un termini entre la
finalització d’aquest i l’inici dels de nova edificació.

Article 6. Actuacions en plantes baixes existents
25
25
Quan es dugui a terme la remodelació o canvi d’ús en locals de planta baixa d’un
edifici existent, es tindrà en compte que en les obertures de la planta baixa també
s’haurà de mantenir el domini de la dimensió vertical. Altrament, justificadament,
també es podrà admetre una única obertura correguda horitzontal, que ocupi tot
l’ample de parcel·la, o al menys 3/4 parts, per donar cabuda a portals de garatges
o de comerços. En aquest cas,el pla i el material del tancament serà únic, podent
ésser de fusta, acer, o alumini amb vidre. Presentarà sempre el mateix color de les
fusteries de les obertures de plantes superiors. En qualsevol cas l’obertura única
no es podrà enretirar més de 60 cm del pla de façana. Queden prohibits els
aparadors avançats del pla de façana i les persianes de tisora.

Article 7. Elements d’instal·lacions
No s’admet la disposició d’aparells de refrigeració ni antenes parabòliques que
quedin visibles des del carrer. Les plaques solars es col·locaran en terrats plans
protegits de vistes des del carrer o seguint el pendent de coberta. En el cas de ser
ne cesari disposar cablejats per façana, aquests aniran integrats en canaletes o
tubs sempre pintats del mateix color de la façana.

FRONT MARITIM DE LES CASES D’ALCANAR

F. Xavier Fàbregas Tomàs, Arq.

Juliol 2019

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC. FRONT MARÍTIM DE LES CASES D’ALCANAR.
DEFINCIÓ TRAM DE TRACTAMENT HOMOGENI FRONT MARÍTIM ANTIC I TRADICIONAL (FMAT).

Article 8. Zona de servitud de protecció de costes
La zona de servitud de protecció recau sobre una franja de 20 metres d’amplada,
mesurada terra endins des del límit interior de la ribera del mar. S’identifica en els
plànols que formen part d’aquest document. Els usos de la zona de servitud de
protecció s’han d’ajustar a allò que disposen els articles 24 i 25 de la Llei de Costes
i han de comptar amb l’autorització de l’òrgan competent de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb allò que determina el Reglament General de Costes
aprovat pel Real Decret 876/2014, de 10 de octubre. Les actuacions en zona de
servitud de protecció de costes han de comptar en tot cas amb autorització de la
Comunitat Autònoma.
Les obres i instal·lacions existents a l'entrada en vigor de la Llei de Costes,
situades en zona de servitud de protecció, es regularan per allò especificat en la
Disposició Transitòria Quarta de la Llei de Costes.
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Barcelona, juliol 2019

F. Xavier Fàbregas Tomàs
Arquitecte
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