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INFORME URBANÍSTIC
Antecedents
Consultada la documentació obrant a l’Ajuntament es constata que els terrenys objecte del present
informe, situats a l’Avda. Europa, núm.92, respon al següent règim urbanístic:
-Tipus de planejament:
Pla General Metropolità, aprovat per acord de la Comissió Provincial d’Urbanisme de
Barcelona del 14 de juliol de 1976 (Publicat en el B.O.P. 19-7-1976). D’ara endavant PGM.
Modificació del PGM al paratge de les Marines de Gavà, text refós aprovat definitivament el 2
de desembre de1992, i publicat al DOG el 4 de gener de 1993. D’ara endavant Mod. PGM.
Estudi de detall de les Marines, aprovat definitivament el 31 de maig de 1990, i publicat al BOP
el 2 d’agost de 1990. D’ara endavant ED.
- Classificació i qualificació urbanística:
Classificació:
Qualificació:

Sòl urbà consolidat
En part, sistema de parcs i jardins urbans actuals de caràcter local (clau 6a).
En part, sistema de parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local
(clau 6b).

Els terrenys assoleixen la consideració de solar d’acord a l’article 29 del Decret Legislatiu
1/2010, del 3 d’agost, modificat pel Decret Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme.
L’Estudi de detall de Les Marines, desenvolupa les determinacions de la sentència de 3 de
desembre de 1987 per l’aprovació definitiva de la Mod. del PGM al Sector de Les Marines de
Gavà. D’acord al plànol núm.4 de reparcel·lació de l’ED, les zones qualificades de (6b) i (5b) són
propietat de l’Ajuntament. Es troben dividides en dos grans àrees; una entre l’autovia de
Castelldefels (C-31) i l’Avda. d’Europa, qualificada en la seva totalitat de (6b) amb una superfície
de 26.663,58 m2; i l’altra entre el carrer de Calafell i el passeig Marítim, qualificada de (6b) i (5b)
amb una superfície total de 52.088,39 m2.

L’article 202 de les Normes urbanístiques del PGM, estableix que en àrees de parc urbà de domini
públic, de superfície major a 12.000,00m2, s’hi admeten edificacions amb un màxim del 5%
d’ocupació de la superfície del parc en servei al moment en què es projectin. Amb una alçada
màxima de les instal·lacions o edificacions de 10m.
Al costat de l’esmentada zona qualificada de (6b) de 26,663,58 m 2, hi ha una zona qualificada de
(6a) de 14,913,73 m2. La (6b) és majoritàriament de propietat municipal, no així la qualificada de
(6a), on hi ha part de propietat privada.
En la zona qualificada de (6b) l’empresa municipal GTI, és propietària d’aproximadament
2.133,10m2.
La zona qualificada de (6b) que forma part de l’inventari de bens de domini públic d’ús públic, té
una superfície aproximada de 24.530,48 m2 (inclou la propietat municipal que consta en l’Estudi de
detall de Les Marines, pendent d’inscripció), i són els següents seients:
- núm. de seient: 48
- núm. de seient: 100-3
- núm. de seient: 100-4
- núm. de seient: 100-5
- núm. de seient: 100-7
- núm. de seient: 139
La zona qualificada de (6a) que forma part de l’inventari de bens de domini públic d’ús públic, té
una superfície aproximada de 11.240,31 m2, i són els següent seients:
- núm. de seient: 47-1
- núm. de seient: 100-6
- núm. de seient: 127-1
- núm. de seient: 142
La superfície de propietat municipal de sòl qualificada de sistema de parcs i jardins urbans actuals
de caràcter local (clau 6a) i de sistema de parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local
(clau 6b), té una superfície total de 35.770,79 m2.
L’article 202 de les Normes urbanístiques del PGM, estableix que en àrees de parc urbà de domini
públic, de superfície major a 12.000,00m2, s’hi admeten edificacions amb un màxim del 5%
d’ocupació de la superfície del parc en servei al moment en què es projectin. Amb una alçada
màxima de les instal·lacions o edificacions de 10m.
A l’àrea de parc urbà (claus 6a i 6b) amb una superfície total de 35.770,79 m2, li corresponen uns
1.788 m2 d’ocupació.
Mitjançant acord plenari de data 25 de febrer de 1982, l'Ajuntament de Gavà va adjudicar el concurs

convocat per contractar la concessió -per termini de 12 anys- de l’ús i explotació de les instal·lacions
existents en un terrenys de propietat municipal ubicat en una pastilla de la franja de Parc urbà a la
zona de Gavamar, així com la construcció, ús i explotació d’un Bar en l’esmentat terreny, amb plena
subjecció al Plec de condicions aprovat per l'ajuntament.
En data 29 d’abril de 1982, la Comissió de Govern aprova l’expedient OP 16/1982 d’ampliació de
l’edifici de serveis existent de 135,30 m2, en 60,73m2.
En data 6 de març de 1986, la Comissió de Govern aprova l’expedient OP 13/1986 d’ampliació de
l’edifici de local per a restaurant de 176,00m2.
Amb aquestes dues ampliacions l’edifici principal passava a tenir una superfície construïda total de
372,03m2.
En data 16 de setembre de 1986, es va autoritzar un canvi de titular de la concessió atorgada, a favor
de la filla, la qual cosa fou acceptada per acord de la Comissió de Govern de data 15 de gener de
1987, en virtut de les atribucions delegades pel Ple de l’Ajuntament de 17 de juny de 1985,
assenyalant-se textualment en l’acord esmentat que la cessió no implicava cap variació de les
condicions a que es subjectava l’esmentada instal·lació. La concessió finalitzava el dia 25 de febrer
de 1994.
Amb posterioritat a l’atorgament de l’esmentat canvi de titularitat de la concessió, s’incorporen al
domini públic municipal nous terrenys, els quals confronten i es troben en situació de plena
continuïtat amb els que foren objecte de concessió l’any 1982.
Així, doncs, en data 19 de febrer de 1992, l’Ajuntament de Gavà, davant la possibilitat que aquests
nous terrenys incorporats al domini local romanguessin vagants i lliures, sense cap destinació
concreta, i per tant, sense que el públic en general n’obtingués cap mena de rendibilitat social dels
mateixos, considerà convenient ampliar l’objecte de la concessió inicial mitjançant la incorporació a
la mateixa de l’ús i explotació d’aquesta nova superfície, i també, d’altres terrenys en la mateixa
situació, pendents de formalització de la seva adquisició, una segona fase. Alhora l’Ajuntament
prorroga la concessió atorgada fins el 31 de desembre de l’any 2002.
En data 27 de febrer de 1992 (re 1316), la Comissió de Govern, atorga llicència d’obres (OP
17/1992) per a la construcció d’edifici de serveis amb una superfície construïda total de 866,44m 2,
mòduls de lavabos amb una superfície construïda total de 116,00m 2, dos escenaris amb una
superfície construïda total de 66,00m2 i una caseta de venda amb una superfície construïda total de
20,00m2.
Resultant una superfície construïda total de 1.440, 47 m2, tenint en compte els expedients esmentats.
En data 1 d’abril de 1993, la Comissió de Govern, va atorgar llicència d’obertura d’un bar-restaurant
a l’Avda. Europa, 92-102, expedient AC 46/92.

En data 27 de gener de 2004, la Comissió de Govern atorga llicència d’obres per la reforma d’Àrea
de Lleure Europa. La reforma, entre d’altres, consisteix en la construcció d’un edifici nou per a
cuina, l’ampliació de l’edifici de bar amb serveis higiènics i el cobriment amb lones d’una terrassa.
La superfície d’ampliació és de 138,00m2. En la terrassa de 336,00 m2 només es col·locaven uns
tendals, que no comptabilitzaven com a superfície construïda. No obstant això, en l’actualitat la
terrassa es troba tancada amb paraments verticals de vidre, el que fa que computi com a superfície
construïda.
Per tant, als 1.440, 47 m2 inicials s’han d’afegir les 138,00 m2 de l’ampliació i els 336,00 m2 de la
terrassa, fent un total de 1914,47 m2 de superfície construïda.
En data 28 de novembre de 2008 s’atorga definitivament la llicència ambiental municipal mitjançant
l’avaluació ambiental verificada de l'activitat de restaurant bar amb festes populars a l’avinguda
d’Europa, 92-102. Expedient AVL 15/07.
Conclusió
Els solars objecte de la concessió són els núm. de seient de l’inventari de bens de domini públic
d’ús públic, i la propietat municipal que consta en l’Estudi de detall de Les Marines, pendent
d’inscripció següents:
- núm. de seient: 48
- núm. de seient: 100-3
- núm. de seient: 100-4
- núm. de seient: 100-5
- núm. de seient: 100-7
- núm. de seient: 139
- núm. de seient: 47-1
- núm. de seient: 100-6
- núm. de seient: 127-1
Amb una ocupació de 1.788,00 m2. Descomptant-ne els 207,00 m2 construïts de l’edifici de
PRESEC, resta una ocupació per la concessió de 1.581,00 m2.
Les superfícies de les edificacions existents s’han d’ajustar a l’esmentada ocupació màxima
de 1.581,00 m2.
S’emet el present informe als efectes oportuns.
L'arquitecte
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