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1. INTRODUCCIÓ I CONTEXT  

Segur de Calafell es situa a l’extrem est del municipi de Calafell i forma part d’una de les urbanitzacions més grans de l’estat. A 
l’actualitat ocupa una superfície aproximada de 325Ha que sumada a les 200Ha dins el terme municipal de Cunit, formen un 
continu urbanitzat de més de 525Ha. 

Els terrenys de Segur eren propietat dels marquesos d’Alfarràs i van ser destinats a explotació agrícola fins arribar el 1940. 
L’explotació s’organitzava a partir de dues masies, la Casa Nova i la Casa Vella, situades cada una sobre un dels dos torrents 
que configuren l’orografia de Segur. 

    
1920 - Explotació agrícola, Església Sant Miquel, Casa Vella i Casa Nova 

L’any 1946, les dues hereves de l’últim marquès, Carme i Maria Desvalls, impulsen un projecte d’urbanització de ciutat jardí, 
que preveu un nou baixador de ferrocarril a l’àrea, inaugurat el 1947, així com la conducció d’aigua potable i 
subministrament elèctric per a la futura població. 

 
1946 – Projecte de ciutat jardí “Segú de Calafell” per l’arquitecte Manuel Baldrich i Tubau. 

El 1950 s’inicien les obres. Aquesta primera fase de desenvolupament va ser lenta i comprenia els terrenys des de la 
carretera de Barcelona fins al mar. 

 

1950– Inici de les obres: el primer xalet. 

1. INTRODUCCIÓ I CONTEXT 
 
 
SITUACIÓ. Indicació DS Censals 
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En el període dels anys 60 i 70 el desenvolupament de la urbanització s’accelera i s’inicia l’urbanització dels terrenys 
per sobre la carretera: la zona de muntanya i la urbanització de Segur de Dalt.  
El 1960 Segur disposava de 77 habitants amb residència permanent; deu anys més tard, el 1970, la població permanent es 
multiplica per deu, arribant als 727 habitants. Al context general de desenvolupament econòmic d’aquests anys cal sumar-li 
l’arribada del turisme alemany i la important onada immigratòria procedent principalment d’Andalusia.  

       

El Pla general de l’any 1968 permet la construcció de blocs aïllats amb alçades màximes de 5 i fins a 7 plantes sobre el 
passeig Marítim, des de la carretera de Barcelona fins al mar, transformant el projecte de ciutat jardí inicial en la ciutat de 
blocs d’apartaments que coneixem avui i sense previsions 
de sòl per a equipaments i espais lliures.  

 

A partir d’aquí l’urbanització de Segur es va completant i equipant molt lentament, en gran part gràcies a les continues 
reivindicacions del veïns: 
- el 1974 s’inaugura el primer pont de Segur sobre les vies del RENFE, 
- el primer port de Segur es construeix el 1973, 
-  el 1975 s’inaugura l’església de l’Assumpció, 
- el 1976 es construeix el Mercat Municipal, 
- el 1984-86 es finalitza la xarxa de clavegueram del sector muntanya, 
- 1989, gràcies a l’aportació d’aigua des de l’Ebre, es solucionen les restriccions d’aigua durant els mesos d’estiu, 
-  el 1990 es connecta Segur de Dalt a la xarxa d’enllumenat públic, completant un traçat de més de 90 km de tota la 

urbanització, iniciat molts anys abans, 
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- 1991 l’Ajuntament inaugura un nou equipament a Segur destinat a Serveis Administratius, Ambulatori i Policia local, 
- el 2003 s’inaugura l’urbanització del passeig Marítim, de Calafell fins al terme municipal de Cunit, 
- el 2004-2005 es remodela l’antic Port, amb l’augment del nombre d’amarratges i la creació d’una nova plaça pública.  

Les mancances i deficiències descrites en la formació de la gran urbanització de Segur s’arrosseguen fins els nostres dies 
agreujades pel context econòmic actual. Les problemàtiques socials es concentren a l’àrea urbana de Segur de Calafell platja 
agreujades per un acceleradíssim creixement de la població (112% en el període 2003 a 2008) degut a mobilitat residencial (tan 
interior com d’origen estranger) que va ocupant el nombrós parc d’habitatges secundaris existent en un teixit residencial que 
presenta series dificultats per oferir els equipaments i serveis necessaris.  

L’Ajuntament de Calafell està elaborant el Pla d’ordenació urbanística municipal (avanç de POUM aprovat el juliol del 2008) i 
ha encarregat també un estudi urbanístic concret de l’àrea urbana de Segur platja. 

El document de Reconeixement, estratègies d’intervenció i criteris d’ordenació de Segur de Calafell Platja té per objecte 
determinar quines són les estratègies i prioritats a l’hora d’intervenir en la millora de l’àrea delimitada així com les actuacions i 
projectes a desenvolupar per reconduir les actuals dinàmiques de degradació. L’abast dels treballs, impulsats per l’Ajuntament, 
depassa en el temps, en l’àmbit i en el nombre d’actuacions, allò que es pot concretar en un Projecte d’intervenció integral. 

El Projecte d’intervenció integral que es presenta té per objecte impulsar la primera transformació significativa de la 
realitat social, urbanística i econòmica de l’àrea, concentrant els esforços en una superfície de menor extensió que el 
conjunt del barri i així garantir l’eficàcia de les inversions a realitzar en el temps acotat de 4 més 2 anys del programa. 
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2. DELIMITACIÓ DE L’ÀREA URBANA  

L’Àrea Urbana d’Atenció Especial (AUdAE) delimitada pel present Projecte d’Intervenció Integral coincideix amb els primers 
terrenys urbanitzats de Segur, el barri de la platja, delimitats a nord per la carretera de Barcelona, a sud pel passeig Marítim, a 
l’est  pel límit de terme amb Cunit i a l’oest pel carrer del Tajo i el club esportiu Mescha.  

Té una superfície de 55Ha disposades de forma allargada (aprox. 1.600x350m) paral�lela al mar. L’àmbit disposa d’un parc 
d’habitatges de 6.261 unitats i una població resident de 6.301habitants (segons Padró 2008).  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Quadre general de dades del Municipi, de Segur de Calafell, de la secció censal D2S3(02003) i de l'Àrea d'Atenció Especial - Segur de Calafell Platja

superfície (ha) població 2008 total htges densitat (hb tn/ha) densitat (hbtg/ha) núm. parcel·les valor cds.mi g (€/im)

MUNICIPI 2.040,00 25.308 23.983 12,41 11,76 47.616,24
TERME MUNICIPAL DE CALAFELL Font:Idescat 2007 Font: Padró 2008 Font:Idescat 2001 Font:Padró 2008 Font:Idescat 2001 Font: Cadastre - Aj.

SEGUR DE CALAFELL 470,10 13.514 12.454 28,75 26,49
SECCIONS 02002, 02003 I 03001 Font:  Ajuntament Font: Padró 2008 Font:Idescat 2001 Font:Padró 2008 Font:Idescat 2001

SECCIÓ CENSAL 02003 89,60 6.301 7.976 70,32 89,02 1003 (77 illes) 40.069,26
SECCIÓ CENSAL D2S3 Font:  Ajuntament Font: Padró 2008 Font:Idescat 2001 Font:Padró 2008 Font:Idescat 2001 Font: Cadastre 2008 Font: Cadastre 2008

AUdAE 55,04 6.261 0,00 113,75 550 (56 illes) 41.657,96

 
 
 
 
L’àrea disposa d’una altíssima accessibilitat a l’àmbit metropolita amb cotxe i amb tren. Les vies de RENFE segreguen 
longitudinalment el barri.  

És una àrea urbana amb importants dèficits pel que fa a la urbanització, als serveis i als equipaments, amb una tipologia 
d’habitatge majoritària de bloc plurifamiliar aïllat d’apartaments construïts com a segona residència, de mida petita i 
baixa qualitat constructiva, que s’ha convertit en un focus d’atracció de població amb baixos recursos econòmics i 
situació laboral vulnerable.  

 
 
 
 
 
 

 

2. DELIMITACIÓ ÀREA URBANA 

 

 

EMPLAÇAMENT. Indicació DS Censals 
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3. DESCRIPCIÓ SOCIOECONÒMICA, URBANÍSTICA I AMBIENTAL 

3.1 DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L'EDIFICACIÓ 

Segur de Calafell Platja és una àrea residencial amb forta estacionalitat, amb inexistència d’equipaments i zones verdes i 
amb un teixit residencial configurat majoritàriament per blocs plurifamiliars aïllats d’apartaments construïts com a segona 
residència, de mida petita i baixa qualitat constructiva. Es tracte d’un gran sector amb monocultiu residencial (el 95% dels 
immobles tenen ús residencial). 

El conjunt del teixit edificat de l’àmbit té un valor cadastral mig del 82% respecte la mitjana del municipi, fet que indica una 
baixa qualitat constructiva, marcadament inferior a la resta del municipi. 

Destacar l’alta densitat d’habitatges existent entre les vies de RENFE i el passeig Marítim, 141 habtges/Ha, la més alta dels 
barris residencials del municipi (Veure l’esquema adjunt de Densitat - núm. d’habitatges/Ha).  

El teixit el conformen edificis aïllats majoritàriament blocs plurifamiliars restant encara algunes agrupacions d’unifamiliars del 
projecte de ciutat jardí inicial. Són edificis construïts en el temps sense cap ordre aparent, sustentats sobre un parcel�lari de 
mides i règims de propietat diferents i amb varietat també pel que fa a les alçades (Veure els plànols del TEIXIT EDIFICAT- 
Antiguitat de l’edificació, Superfície de les parcel�les, Estructura de la propietat parcel�laria, Alçades de l’edificació i Índex 
edificat). Es tracte d’un teixit residencial format per edificis aïllats de forma i mida diferents distribuïts uniformement per 
tot l’àmbit.  

Assenyalar l’alta edificabilitat mitja resultant, de 1,8m2st/m2s, que descriu la disparitat d’edificabilitats dins l’àmbit. 

Són habitatges petits: el 25% són més petits de 70m2 construïts i el 60% tenen menys de 90m2 construïts. 

La majoria de blocs plurifamiliars tenen més de 4 plantes dels quals 164 edificis no disposen d’ascensor (comptabilitzats 
segons treball de camp fet per l’Ajuntament, veure el plànol del TEIXIT EDIFICAT- Alçades de l’edificació), pràcticament el 
70% dels edificis de més de 4 plantes de l’àmbit. Realitzant la comparativa amb el global del municipi, els edificis de més de 
4 plantes sense ascensor de la secció censal 02003 representen més del 40% del total d’edificis d’aquestes característiques de 
tot el municipi, localitzant-se doncs aquesta problemàtica a l’àrea d’atenció especial (Veure esquema adjunt d’Edificis de PB+3 
sense ascensor). 

L’estat de conservació de l’edificació, segons inspecció visual exterior, detecta una situació general de deixadesa 
(deficient conservació de la façana pel l’alta salubritat, instal�lacions i elements sobreposats a les façanes fora de normativa 
com antenes i aires condicionats, o altres) en tot el sector: al costat d’un edifici en mal estat de conservació trobem un edifici 
nou o amb la façana recentment  reparada.  

3. DESCRIPCIÓ SOCIOECONÒMICA, 

URBANÍSTICA I AMBIENTAL 

 

 

3.1 Descripció estat conservació edificació 

 EMPLAÇAMENT. Directori 

 TEIXIT EDIFICAT. Antiguitat edificació 

 TEIXIT EDIFICAT. Mida del parcel�lari 

 TEIXIT EDIFICAT. Estructura propietat 

 TEIXIT EDIFICAT. Alçades edificació 

3.2 Descripció de la població 

3.3 Descripció de la situació econòmica 

3.4 Descripció de la situació social 

3.5 Associacionisme i participació ciutadana 

3.6 Descripció de la situació mediambiental 

3.7 Descripció de la situació urbanística 

3.8 Conclusions 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia d’habitatge unifamiliar preexistent 

Tipologia d’habitatge plurifamiliar d’apartament de mida petita 
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Destacar també les difícils trobades entre els nivells de les plantes d’accés als blocs i els vials de l’entorn immediat accentuat 
en aquells blocs que disposen de comerç o altres activitat en planta baixa.  

 

El teixit edificat de Segur de Calafell Platja el conformen 54 illes de blocs d’edificis plurifamiliars aïllats amb diferents formes i 
mides, caracteritzat per una altíssims densitat (141habitatges/Ha) que concentra habitatges petits, de baixa qualitat, amb 
dèficits pel que fa a instal�lacions i accessibilitat a més d’una situació general de deixadesa pel que fa a la conservació de 
l’edificació.  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calafell Catalunya DS02003 Punts Fonts Àrea Punts Fonts
A Processos de regressió urbanística i dèficit d'equipaments i servei

A.1. Valor cadastral 100,00% 84,15% 3,20 Ajuntament 2008 84,15% 3,20 Ajuntament 2008

A.2. Deficient estat de conservació de les edificacions 2,60% 1,92% 0,00 Idescat 2001 1,92% 0,00 Idescat 2001

A.3. Edificis sense aigua corrent o sense evacuació d'aigües residuals
Edificis sense aigua corrent 0,77% 0,00% 0,00 Idescat 2001 0,00% 0,00 Idescat 2001

Edificis sense evacuació d'aigües residuals 1,47% 0,00% 0,00 Idescat 2001 0,00% 0,00 Idescat 2001

A.4. Edificis de 4 plantes o més, destinats principalment a habitatge, sense ascensor 54,90% 44,20% 0,00 Idescat 2001 69,47% 5,00 Ajuntament 2008

B Problemes demogràfics

B.1. Densitat de població (habitatges/hectàrea) 89,02 0,00 Ajuntament 2008 141,36 2,00 Ajuntament 2008

B.2. Descens de població o creixement massa accelerat de la població 44,42% 38,90% 0,00 Idescat 2003 i 2008 111,66% 5,00 Ajuntament 2008

B.3. Població depenent 44,84% 39,51% 0,00 Idescat 2008 29,62% 0,00 Ajuntament 2008

B.4. Alt percentatge d'immigració 11,16% 24,72% 5,00 Idescat 2008 18,52% 5,00 Ajuntament 2008

C Presència de problemes econòmics, socials o ambientals

C.1. Nombre de persones que perceben pensions assistencials i no contributives 0,61% 0,80% 0,00 Idescat 2007 0,00 Idescat 2007

C.2. Elevada taxa d'atur 10,20% 13,06% 2,86 Idescat 2001 2,86 Idescat 2001

C.3. Dèficit de zones verdes % verd pendent d'execució 100,00% 5,00 Ajuntament 2009 100,00% 5,00 Ajuntament 2009

C.4. Baix nivell educatiu 65,50% 75,65% 5,00 Idescat 2001 75,65% 5,00 Idescat 2001

D Dèficit socials i urbans i problemàtiques de desenvolupament local

D.1. Dèficit de transport públic Disposa? menys 30min freqüència? Si / No 2,50 Ajuntament 2009 Si / No 2,50 Ajuntament 2009

D.2. Dèficit de places d'aparcament Públic? menys 50% privats? No / Si 5,00 Ajuntament 2009 No / Si 5,00 Ajuntament 2009

D.3. Baixa activitat econòmica 25,55% 25,63% 0,08 Idescat 2001 25,63% 0,08 Idescat 2001

D.4. Percentatge de població en risc d'exclusió social 9,75% 14,43% 4,68 Ajuntament 2009 4,68 5,00 Ajuntament 2009

DS 02003: Secció censal 02003 33,32 45,64
Àrea: Àrea Urbana d'Atenció Especial inclosa dins la DS 02003, i delimitada per la C-31, el passeig Marítim i el carrerdel Tajo i l'avinguda del Mediterrani (límit de terme amb Cunit).
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3.2 DESCRIPCIÓ DE LA POBLACIÓ 

El municipi de Calafell ha experimentat en els darrers 10 anys un important augment de població, amb uns índexs que han 
vorejat el 10%, superant-los inclús en dues ocasions, passant dels 10.576 habitants el 1998 als 25.308 del 2008. Ara bé, 
aquests creixements han estat diferents a l’intern del propi municipi. 

3.2.1  Creixement de població 

Mirant quin ha estat el creixement de població segons les unitats estadístiques en que es divideix el municipi de Calafell 
(seccions censals), veiem que hi ha algunes seccions que presenten lleus pèrdues de població (seccions 01002 i 01003) 
mentre la resta en guanya, destacant la 03001 (Segur de Dalt, corresponen a les urbanitzacions residencials de Valldemar i les 
Brises) en que durant el període analitzat ha patit tant una profunda transformació de segona residència en baixa densitat a 
primera com un procés de consolidació , cosa la qual ha suposat el seu espectacular salt demogràfic (creixement del 329%). La 
secció censal objecte d’anàlisi (02003), és la segona del municipi que experimenta també en aquest mateix període 
(2003-2008) un important creixement de població, sent aquest del 112% La diferència entre aquests creixements radica 
tant en la població atreta com en la base física sobre la que es sustenta aquest creixement, com serà oportunament analitzat en 
els apartats corresponents. 

En analitzar quines són les fonts d’aquests creixements per seccions censals, es pot observar que la secció censal 02003, 
presenta unes casuístiques força diferenciades de la resta de seccions, incloent-hi la secció 02001 (corresponent a Calafell 
Platja) que en alguns sentits es podria considerar la seva homònima (vegeu taula). 

Components del creixement a Calafell. Període 2003 a 2008 

  01001 01002 01003 02001 02002 02003 03001 Calafell  
Creixement 
natural 

Naixements 216 107 154 162 178 221 198 1.236 
Defuncions 100 55 84 123 111 167 47 687 
Saldo  116 52 70 39 67 54 151 549 

Mobilitat 
residencial 

Altes 2.623 744 927 2.205 2.190 3.537 2.215 14.441 
Baixes 599 201 241 614 505 955 414 3.529 
Saldo  2.024 543 686 1.591 1.685 2.582 1.801 10.912 

Creixement total  2.140 595 756 1.630 1.752 2.636 1.952 11.461 

Font. Padró municipal. Ajuntament de Calafell 

D’entrada, a banda de poder afirmar que totes les seccions creixen per l’important paper que juga la mobilitat residencial, tant la 
interior com la d’origen estranger, la secció censal 02003 és la que té un creixement absolut més important de tot el 
municipi, seguida a força distància de les seccions 01001 (de fet es correspon amb la resta del municipi) i 03001. 

Un segon aspecte a destacar és que a la secció 02003, el creixement natural té molt poc pes en el creixement total, sent 
dels més baixos, 1’7%, mentre que a la 02001 ja és del 2’4% i a molta distància de la 01003 que ha estat del 9’3% (el més alt 
de tot el municipi). Així doncs, malgrat que la natalitat ha estat prou elevada, la mortalitat també ho ha estat. 

El tercer i darrer aspecte que es vol destacar aquí, és que en desglossar les entrades segons orígens, en el cas de la secció 
02003 la immigració d’origen estranger té una important incidència. En nombre absoluts és la que més població d’origen 
estranger atrau tot i que en nombres relatius, és la secció 02001 la que presenta una major proporció. En l’apartat corresponent 
es reprendrà aquesta qüestió ja que un cop desglossada la població d’origen estranger en comunitaris i extracomunitaris, les 
diferències s’accentuen per a la secció 02003. 
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3.2.2  La població empadronada i la població resident 

Malgrat aquest important creixement detectat en l’evolució de la població empadronada a la secció, a l’Àrea d’especial Atenció 
s’ha detectat una situació anòmala entre la població empadronada i la població efectivament resident al barri que 
aguditzen les problemàtiques  econòmiques i socials de l’àmbit: hi viuen més persones de les que consten al padró. 

La detecció del problema ha estat possible al experimentar un augment constant de necessitat de presència dels serveis socials 
al barri en una proporció superior a la població empadronada amb una demanda d’aquests que el situava molt per damunt de la 
resta de barris o nuclis del municipi. 

S’ha pogut arribar a una aproximació sobre el núm. d’habitatges amb persones residents un mínim de 6 mesos l’any i amb 
menor presència els mesos restants (això significa que en aquests mesos el seu consum d’aigua és superior als 2 m3 i inferior 
als 8 m3 bimensuals): el 52% dels habitatges de l’Àrea d’especial atenció acompleixen amb escreix aquestes dues condicions. 
Per fer aquest càlcul s’han descriminat els usos d’activitat i industrials així com els jardins i piscines.  

En la taula següent es presenten les dades de padró sobre el nombre d’habitatges principals (llars) i els habitatges principals 
que es detecten a partir dels consums d’aigua per al mateix àmbit. 

 Cadastr e 
Habitatges totals 6.261 

   
 Padró  SOREA 

Habitatges principals 2.044 3.247 
Percentatge principals 33% 52% 

 
Així doncs, el municipi ha d’afrontar un barri que ultra els grans canvis que està patint, la major concentració d’immigració 
extracomunitària i un major esforç d’atenció social que enlloc més del municipi, una part de població que hi resideix, que utilitza 
tots els seus serveis però que no consta a tots els efectes. 

3.2.3  Estructura d’edats. La població depenent 

Pel tipus de creixement que s’ha donat (en essència la suma d’una important mobilitat residencial amb atracció de població 
d’origen estranger), Calafell presenta una piràmide d’edats en que la població jove i adulta tenen un pes molt important, mentre 
que la població gran i la canalla tenen poc pes respecte aquest primer grup. En el cas de la secció 02003, aquesta situació és 
encara més accentuada (vegeu piràmide d’edats) però amb les seves pròpies casuístiques. De tot plegat en resulta que 
actualment la població depenent global te poc pes però que aquest signe es pugui invertir en pocs anys, sobretot en 
relació la població infantil però en la mesura que l’entrada de nova població es ralenteixi també pot incidir en un augment de la 
població gran. 

Les diferències entre seccions són molt evidents en els grans grups d’edat (població infantil, població activa, població gran): 

Percentatge de població segons grans grups d’edat (2008) 

 01001 01002 01003 02001 02002 02003 03001 Calafell  
Fins 14 12 12 14 10 10 9 15 11 
15 a 64 76 77 79 81 79 77 76 78 
65 i + 12 11 7 9 10 14 9 11 

Font. Padró municipal de població. Ajuntament de Calafell 

Les seccions censals en que el creixement natural ha estat més fort (03001 i 01003), són les que tenen un major percentatge 
de població infantil. La secció objecte d’anàlisi és la que té un menor percentatge de població infantil, estant 2 punts per sota de 
la mitja del municipi i força allunyat de les seccions amb una estructura familiar jove i/o jove−adulta més potent (03001 i 01003). 
Si es mira la població gran, gairebé totes les seccions censals tenen un percentatge inferior a la mitja del municipi, exceptuant 
la secció objecte de l’anàlisi que el té força més elevat: 3 punts per damunt la mitja del municipi i 7 punts per damunt de la 
secció 01003. 

Malgrat aquest important desequilibri que es produeix en l’estructura d’edats de la secció 02003, l’agregació de la població 
depenent infantil amb la depenent senil condueixen a un baix índex de dependència. 

Ara bé, aquest desequilibri en l’estructura d’edats està parlant de problemes en la secció que no es poden obviar per un baix 
índex global: una població envellida amb un pes relatiu important en relació al municipi, una població infantil 
actualment escadussera i un grup de població d’entre 20 i 39 anys especialment significatiu dins el grup de població 
activa. 

Un altre element condueix a cridar l’atenció sobre aquest fet: la masculinització dels trams d’edat jove i adulta en aquesta 
secció, conseqüència de l’important pes de la immigració. Molts d’ells estan en edat de formar famílies o de reagrupar-
les en el cas de la immigració d’origen estranger, amb el que no seria d’estranyar que en un futur relativament proper 
la població infantil augmentés alhora que es reaquilibren els 2 sexes. 

En conclusió: l’índex global de dependència no parla d’una sobrecàrrega per a la població activa però la seva desagregació 
indica un important desequilibri en la piràmide d’edats amb un més que probable augment en un horitzó temporal de la 
població infantil, sense que sigui previsible a curt termini una disminució del pes del grup de població gran. 
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3.2.4  Immigració d’origen estranger 

Un dels importants components de creixement de població de Calafell el constitueix la població d’origen estranger, la qual al 
2008 representava el 20% de la població total del municipi. 

A l’igual que en la resta de variables fins ara analitzades, les diferències entre seccions són tant importants com les 
semblances. Així, la secció censal objecte d’anàlisi té un percentatge lleugerament superior, el 22%, a la del conjunt del 
municipi i queda només superada per la secció censal 02001 (a la que de manera reiterada ha estat identificada com la seva 
“homònima”). Si enlloc d’agafar les dades relatives donem una ullada a les absolutes, el nombre total de persones d’origen 
estranger és més alt a la secció 02003 que a la resta de seccions. 

Ara bé, el que realment diferencia la secció 02003 tant del municipi com de les altres seccions censals (exceptuant, 
naturalment, la secció 02001) és que el percentatge de població extracomunitària és força més elevat: del 19% a la secció 
contra el 15% al municipi (vegeu taula). 

Població d’origen estranger i extracomunitària (2008) 

 01001 01002 01003 02001 02002 02003 03001 Calafell  
Població total secció 4.933 1.308 1.662 3.891 4.035 6.301 3.178 25.308 
Població d’origen estranger 559 187 337 1.192 505 1.381 250 4.970 
Població extracomunitària 370 153 272 890 392 1.167 183 3.797 

         
% població d’origen estranger sobre 
total secció 

11% 14% 20% 31% 13% 22% 8% 20% 

% població extracomunitària sobre el 
total de la secció 

8% 12% 16% 23% 10% 19% 6% 15% 

% població extracomunitària sobre 
total estrangera secció 

66% 82% 81% 75% 78% 85% 73% 76% 

Font: Padró municipal de població. Ajuntament de Calafell 

Si es fila més prim i es calcula l’índex de població extracomunitària sobre el total d’immigració d’origen estranger per a cada 
secció, les igualtats amb la 02001 desapareixen i les diferències amb la resta de seccions censals i del municipi s’accentuen: la 
secció 02003 és el que el té un major percentatge de població extracomunitària entre el total de població d’origen 
estranger (85%), força per damunt del municipi i també per damunt d’altres seccions censals en que la població estrangera té 
un bon pes (per exemple, la seva “homònima”, en que el pes és del 75%). 

Un bon indicador sobre l’equilibri entre sexes és el càlcul de l’índex de feminitat. Per regla general, en el còmput total d’una 
unitat estadística de població aquest sol ser equilibrat (aproximadament el mateix nombre de dones que d’homes), mentre que 
per franges d’edat solen haver diferències (per exemple més nens que nenes, més dones grans que homes). Quan apareix 
desequilibri entre sexes, aquest sol ser indicador d’una situació “anòmala”, bàsicament per envelliment de la població o per un 
flux d’entrada o sortida de població diferent segons sexes (per exemple emigració de dones, amb el que al lloc d’acollida hi 
hauran empadronades més dones que homes mentre que al lloc d’emigració succeirà a la inversa). 

Així doncs s’ha calculat l’índex de feminitat per secció censal i per al total municipal per a tal de veure com afecta a la 
distribució entre sexes el doble moviment migratori, el residencial i l’econòmic o l’envelliment de la població (vegeu taula i 
gràfic). 

Índex de feminitat per secció censal i municipi (2008) 

 01001 01002 01003 02001 02002 02003 03001 TOTAL 
Estrangera 1,02 1,17 0,71 0,92 0,80 0,83 1,16 0,89 
Espanyola 0,98 1,04 0,93 1,00 0,95 0,93 0,95 0,96 
Total 0,99 1,06 0,88 0,97 0,93 0,90 0,97 0,95 

Font: Elaboració pròpia a partir dades de padró municipal 
Nota: Un índex = a 1 expressa equilibri entre sexes 

Com es pot observar, només les seccions 01001, 01002, 02001 i 03001 presenten un quasi equilibri entre sexes en la població 
total tot i que en la distribució en la població d’origen estranger és menor. Els desequilibris no es produeixen només per la 
presència de població d’origen estranger sinó per la població espanyola. 

En si, totes les seccions presenten alguna anomalia en quant la distribució entre sexes vinculades en tots els casos als 
moviments migratoris, però s’ha de cridar l’atenció sobre la secció 02003, ja que a més de tenir un major percentatge de 
població d’origen estranger, la distribució total entre sexes hauria de ser més equilibrada ja que també és la secció amb un 
major percentatge de població gran (vegeu piràmide d’edats). 

La qüestió de la immigració extracomunitària al municipi ha acabat sent de tant pes que des de l’Ajuntament s’ha esmerçat 
37.430 euros en programes i personal específic per la seva atenció. Per programes són especialment rellevants l’orientació i 
l’assessorament a l’immigrant i el programa intercultural. 
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Segur de Calafell Platja pateix un creixement accelerat  (112% en el període 2003 a 2008) per altíssima mobilitat residencial, on 
la immigració d’origen extracomunitari té més incidència. La piràmide d’edats reflecteix  desequilibri: una població envellida amb 
un pes relatiu important en relació al municipi, una població infantil escadussera i el grup de població més significatiu entre els 
20 i 39 anys. Es preveu, en un horitzó temporal proper, un probable augment de la població infantil sense que sigui previsible la 
disminució del pes del grup de població gran. 

La situació actual es veu agreujada pel potencial de creixement que suposa el dens parc d’habitatges secundaris preexistents a 
l’àrea (45% aprox.) i la problemàtica generada pel no empadronament de la població resident que aguditza problemàtiques 
socials i econòmiques . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calafell Catalunya DS02003 Punts Fonts Àrea Punts Fonts
A Processos de regressió urbanística i dèficit d'equipaments i servei

A.1. Valor cadastral 100,00% 84,15% 3,20 Ajuntament 2008 84,15% 3,20 Ajuntament 2008

A.2. Deficient estat de conservació de les edificacions 2,60% 1,92% 0,00 Idescat 2001 1,92% 0,00 Idescat 2001

A.3. Edificis sense aigua corrent o sense evacuació d'aigües residuals
Edificis sense aigua corrent 0,77% 0,00% 0,00 Idescat 2001 0,00% 0,00 Idescat 2001

Edificis sense evacuació d'aigües residuals 1,47% 0,00% 0,00 Idescat 2001 0,00% 0,00 Idescat 2001

A.4. Edificis de 4 plantes o més, destinats principalment a habitatge, sense ascensor 54,90% 44,20% 0,00 Idescat 2001 69,47% 5,00 Ajuntament 2008

B Problemes demogràfics

B.1. Densitat de població (habitatges/hectàrea) 89,02 0,00 Ajuntament 2008 141,36 2,00 Ajuntament 2008

B.2. Descens de població o creixement massa accelerat de la població 44,42% 38,90% 0,00 Idescat 2003 i 2008 111,66% 5,00 Ajuntament 2008

B.3. Població depenent 44,84% 39,51% 0,00 Idescat 2008 29,62% 0,00 Ajuntament 2008

B.4. Alt percentatge d'immigració 11,16% 24,72% 5,00 Idescat 2008 18,52% 5,00 Ajuntament 2008

C Presència de problemes econòmics, socials o ambientals

C.1. Nombre de persones que perceben pensions assistencials i no contributives 0,61% 0,80% 0,00 Idescat 2007 0,00 Idescat 2007

C.2. Elevada taxa d'atur 10,20% 13,06% 2,86 Idescat 2001 2,86 Idescat 2001

C.3. Dèficit de zones verdes % verd pendent d'execució 100,00% 5,00 Ajuntament 2009 100,00% 5,00 Ajuntament 2009

C.4. Baix nivell educatiu 65,50% 75,65% 5,00 Idescat 2001 75,65% 5,00 Idescat 2001

D Dèficit socials i urbans i problemàtiques de desenvolupament local

D.1. Dèficit de transport públic Disposa? menys 30min freqüència? Si / No 2,50 Ajuntament 2009 Si / No 2,50 Ajuntament 2009

D.2. Dèficit de places d'aparcament Públic? menys 50% privats? No / Si 5,00 Ajuntament 2009 No / Si 5,00 Ajuntament 2009

D.3. Baixa activitat econòmica 25,55% 25,63% 0,08 Idescat 2001 25,63% 0,08 Idescat 2001

D.4. Percentatge de població en risc d'exclusió social 9,75% 14,43% 4,68 Ajuntament 2009 4,68 5,00 Ajuntament 2009

DS 02003: Secció censal 02003 33,32 45,64
Àrea: Àrea Urbana d'Atenció Especial inclosa dins la DS 02003, i delimitada per la C-31, el passeig Marítim i el carrerdel Tajo i l'avinguda del Mediterrani (límit de terme amb Cunit).
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3.3 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA 

El municipi de Calafell es caracteritza per ser d’especialització residencial per damunt la productiva (de la població activa, el 
47% surt a treballar fora del municipi i del treball total generat al municipi només el 31% és ocupat per persones que provenen 
d’altres indrets1). Això no obstant, el fet de tenir una part de la seva activitat orientada al turisme de platja, proporciona al 
municipi un cert dinamisme en l’activitat comercial ni que sigui de temporada. També està comprovat que en les zones amb 
major presència de població extracomunitària acaba dinamitzant-se també el sector comercial adreçat a ells. 

3.3.1   Elevada taxa d’atur 

L’atur està experimentant arreu de Catalunya un augment molt important associat a l’actual situació de crisi que s’està 
travessant. Ara bé, en la seva distribució territorial aquest afecta de manera diferent. En el cas que ens ocupa, l’atur ha anat 
experimentant un important increment en els darrers mesos de l’any.  

No es tenen dades comparatives respecte les taxes d’atur a l’any 2008 respecte les seccions censals i Catalunya, amb el que 
emprant les actualment disponibles (Idescat 2001), trobem que a la secció censal 02003, l’atur és la que té una taxa més 
elevada respecte les altres seccions censals i del municipi, situant-se inclús per damunt la taxa catalana. 

Malgrat no tenir la dada específica (l’àmbit al qual queda inscrit Segur Platja és major i es correspon amb Segur de Calafell), 
des dels Serveis Socials han detectat que en més d’un 60% el nombre d’aturats es situen a l’àmbit de Segur Platja, que és a 
l’hora on es detecta un nivell d’educació més baix i una major concentració de les casuístiques d’atenció dels serveis d’atenció 
primària. 

La taula següent ens mostra la distribució de la població en edat activa segons sexe i secció. Com es pot observar, Segur és de 
llarg la secció amb un major nombre de població en edat activa i desagregant en seccions, la secció 02003 (Segur Platja), és la 
que concentra un més baix nivell educatiu i un major nombre de casos en exclusió social del municipi. 

Districte  Secció  Dona Home Total  Àmbit geogràfic  
1 1 1.707 1.749 3.456 Urbanitzacions 

 2 611 585 1.196 Calafell Poble (2.883) 
 3 824 863 1.687  

2 1 1.320 1.382 2.702 Calafell Platja (2.702) 
 2 1.308 1.391 2.699 Segur de Calafell (8.399) 
 3 1.473 1.719 3.192  

3 1 1.200 1.308 2.508  
TOTAL   8.443 8.997 17.440  

Font. Ajuntament de Calafell 

Corrobora l’anteriorment dit el fet que segons dades de l’Oficina de Treball, actualment 1.714 persones residents a Segur de 
Calafell estan inscrites cercant feina contra les 1.609 persones dels nuclis de Calafell poble i Calafell Platja. 

3.3.2   Baixa activitat econòmica 

El comerç existent a Segur Platja ha de ser entès tant pels seus orígens com per les profundes transformacions que està 
visquent el barri: 

En origen l’activitat que es va implantar estava destinada a la segona residència. El fet que fos lloc d’estiueig incidia en un 
comportament específic de bona part dels comerços: obertura durant el període d’estiueig i tancament la resta de l’any excepte 
en aquells sectors del barri en que als caps de setmana hi acudia algun resident.  

Així mateix, en paral�lel a la consolidació dels blocs d’apartaments a Segur Platja, s’anaren desenvolupant urbanitzacions de 
baixa densitat, situades totes elles per damunt la carretera C-31, que fins a dates molt recents han seguit consolidant-se. El 
procés d’urbanització va afavorir la implantació d’un nombre important de magatzems de venda de material associat 
tant a materials de construcció com al mobiliari d’habitatge de segona residència i ornamentació de jardins, sobre el 
principal eix de comunicació del municipi, la C-31. També sobre aquest eix es van instal�lar alguns tallers mecànics. 

Simultàniament al procés de transformació de segona residència a primera del teixit edificat, el comerç i l’activitat 
també s’han anat transformant amb el mateix sentit. Aquesta transformació troba impediments per l’alt preu dels lloguers 
(preus adequats al negoci del període d’estiueig) que dificulta la fixació del comerç, per la tipologia predominant (edificació 
aïllada amb importants desnivells entre plantes baixes i rasants dels vials de l’entorn) dificulta la implantació d’activitats a les 
plantes baixes dels edificis i el context de profunda crisis actual, que ha afectat especialment el comerç de mobiliari i 
materials de construcció. Assenyalar també l’aparició d’establiments regentats i orientats a la població 
extracomunitària, alguns d’ells donant cobertura a tota la població resident i altres no (com locutoris o alguns establiments de 
menjar molt especialitzats). 

En el plànol d’activitats (veure plànol EQUIPAMENTS I ACTIVITAT) queden localitzats els establiments segons tipus. Aquest 
plànol posa de manifest la important localització d’aquests sobre dos eixos, la C-31 i la línia de costa, amb dos petits eixos que 
els uneixen: els carrers de Rin i de Carme Desvalls. 

A banda d’aquests eixos, a nord i sud de l’àmbit queden dues importants àrees en que no hi ha localitzat cap local comercial. 

                                                           

1 Font: Cens de població i habitatges del 2001 (INE). Pàgina web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
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Els establiments localitzats sobre la C-31 es corresponen majoritàriament a les botigues de mobiliari complementari de segon 
residència, material constructiu i tallers mecànics, (la majoria liquidant per tancament) mentre que els de la línia de costa 
combinen els bars o cafeteries, la restauració, el comerç turístic i dos grans supermercats. 

La ja elevada taxa d’atur de l’àrea queda agreujada pel context de crisis actual en un àmbit on es concentra la població amb un 
nivell educatiu més baix i un major nombre de problemàtiques socials. L’àrea té un gran potencial per l’activitat comercial no 
desenvolupat degut a la elevada rotació comercial (inadequació dels preus dels lloguers) i el context de crisis actual. L’aparició 
d’establiments destinats a la població extra comunitària no ha pogut capgirar la situació de “desert” d’activitats. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Calafell Catalunya DS02003 Punts Fonts Àrea Punts Fonts
A Processos de regressió urbanística i dèficit d'equipaments i servei

A.1. Valor cadastral 100,00% 84,15% 3,20 Ajuntament 2008 84,15% 3,20 Ajuntament 2008

A.2. Deficient estat de conservació de les edificacions 2,60% 1,92% 0,00 Idescat 2001 1,92% 0,00 Idescat 2001

A.3. Edificis sense aigua corrent o sense evacuació d'aigües residuals
Edificis sense aigua corrent 0,77% 0,00% 0,00 Idescat 2001 0,00% 0,00 Idescat 2001

Edificis sense evacuació d'aigües residuals 1,47% 0,00% 0,00 Idescat 2001 0,00% 0,00 Idescat 2001

A.4. Edificis de 4 plantes o més, destinats principalment a habitatge, sense ascensor 54,90% 44,20% 0,00 Idescat 2001 69,47% 5,00 Ajuntament 2008

B Problemes demogràfics

B.1. Densitat de població (habitatges/hectàrea) 89,02 0,00 Ajuntament 2008 141,36 2,00 Ajuntament 2008

B.2. Descens de població o creixement massa accelerat de la població 44,42% 38,90% 0,00 Idescat 2003 i 2008 111,66% 5,00 Ajuntament 2008

B.3. Població depenent 44,84% 39,51% 0,00 Idescat 2008 29,62% 0,00 Ajuntament 2008

B.4. Alt percentatge d'immigració 11,16% 24,72% 5,00 Idescat 2008 18,52% 5,00 Ajuntament 2008

C Presència de problemes econòmics, socials o ambientals

C.1. Nombre de persones que perceben pensions assistencials i no contributives 0,61% 0,80% 0,00 Idescat 2007 0,00 Idescat 2007

C.2. Elevada taxa d'atur 10,20% 13,06% 2,86 Idescat 2001 2,86 Idescat 2001

C.3. Dèficit de zones verdes % verd pendent d'execució 100,00% 5,00 Ajuntament 2009 100,00% 5,00 Ajuntament 2009

C.4. Baix nivell educatiu 65,50% 75,65% 5,00 Idescat 2001 75,65% 5,00 Idescat 2001

D Dèficit socials i urbans i problemàtiques de desenvolupament local

D.1. Dèficit de transport públic Disposa? menys 30min freqüència? Si / No 2,50 Ajuntament 2009 Si / No 2,50 Ajuntament 2009

D.2. Dèficit de places d'aparcament Públic? menys 50% privats? No / Si 5,00 Ajuntament 2009 No / Si 5,00 Ajuntament 2009

D.3. Baixa activitat econòmica 25,55% 25,63% 0,08 Idescat 2001 25,63% 0,08 Idescat 2001

D.4. Percentatge de població en risc d'exclusió social 9,75% 14,43% 4,68 Ajuntament 2009 4,68 5,00 Ajuntament 2009

DS 02003: Secció censal 02003 33,32 45,64
Àrea: Àrea Urbana d'Atenció Especial inclosa dins la DS 02003, i delimitada per la C-31, el passeig Marítim i el carrerdel Tajo i l'avinguda del Mediterrani (límit de terme amb Cunit).
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3.4 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ SOCIAL 

Calafell és un municipi en que el seu dinamisme en quant a mobilitat residencial i atracció de població d’origen estranger han 
conduït a que la relació entre determinats indicadors socials en relació al volum de població i la seva estructura d’edats es 
capgirin en un sentit o altre. 

3.4.1  Nombre de persones que perceben pensions assistencials i no contributives 

Aquest és un primer indicador de l’anteriorment dit: el rejoveniment de la població condueix a la reducció del percentatge (tot i 
que no al nombre) de persones que reben pensions assistencials i no contributives. 

El municipi es situa lleugerament per sota la mitjana catalana, però la secció 02003, que és la que més població d’origen 
extracomunitari ha atret, es situa per sota la mitjana del municipi, segons les dades de l’any 2007. Això no obstant, cal dir que 
fins i tot aquesta dada s’està capgirant: a l’any 2008 la secció de Segur de Calafell platja (02003) concentra ja el 50% de les 
PIRMI que es concedeixen al municipi de Calafell, símptoma aquest que és en aquest àmbit on es comença a acusar més 
fortament les conseqüències de l’actual situació d’inestabilitat. 

3.4.2  Baix nivell educatiu 

Actualment, el baix nivell educatiu de la població pot significar dues coses: molta població envellida o molta població originària 
de països on l’educació no està completament estesa entre la seva població1. 

En el cas que ens ocupa, tant el municipi com quasi totes les seccions censal (excepció de la 02001) tenen un percentatge de 
població amb un nivell educatiu baix per damunt la mitja catalana, destacant la secció 02003, la qual el té més elevat (vegeu 
gràfic). 

3.4.3  Població en risc d’exclusió social 

La situació social del barri de Segur Platja és molt complexa. S’ha de partir de la base que en els seus orígens apareix com un 
nucli format per edificis plurifamiliars d’apartaments destinat a l’estiueig de persones de l’àrea metropolitana de Barcelona 
sobretot, però no només, amb recursos econòmics modestos. En la mesura que es comença a produir un canvi en l’ús de 
l’habitatge (de primera a segona residència), aquest és ocupat per persones que no poden adquirir o llogar un 
habitatge en el seu municipi d’origen i que finalment opten per un habitatge de menors dimensions però assequible a 
la seva economia. Així mateix, el fet que una part important de l’habitatge de Segur Platja sigui encara en règim de lloguer, 
facilita l’afluència de població d’origen extracomunitari que, tant en el moment d’arribada al país com en el moment d’establir-se 
de manera més consolidada (reagrupament familiar o formació de família), les possibilitats per a poder accedir a l’habitatge de 
compra són encara menors. En definitiva, Segur de Calafell Platja ha atret a una població amb recursos econòmics baixos 
i, en conseqüència, en una situació laboral més vulnerable, sobretot en moments de crisi com la que s’està passant 
actualment. 

Així doncs, i tal i com es pot observar en la següent taula, el percentatge de població en situació d’exclusió social és molt 
més elevat a Segur Platja que a la resta d’àmbits del municipi: Segur Platja forma part de l’àrea d’atenció de Segur de 
Calafell, la qual és la que concentra un major percentatge de persones ateses de tot el municipi; un cop separats els casos 
segons subàmbits, es troba que a Segur Platja es dóna el 57% del total de població atesa del municipi.  

Persones ateses el 2007 

 Persones 
ateses 

% persones 
ateses 

Població 
2007 

% persones 
ateses/total 

àmbit 

Municipi de Calafell 1.023 100% 25.889 4,68% 
Calafell poble 170 17% 8.226 2,07% 
Calafell Platja 171 17% 3.297 5,19% 
Segur de Calafell 682 67% 10.348 6,59% 

Segur Platja  580 57% 4.018 14,43% 

Font: Ajuntament de Calafell 

                                                           

1 Molta cura amb interpretar que tota la població d’origen extracomunitari té baix nivell educatiu donat que està arribant al nostre país persones perfectament qualificades 
(provinguin dels països de l’est, d’Amèrica del Sud i Centre o de l’Àfrica del Nord), que es veuen obligades a fer feines gens qualificades. 
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Una altra mesura que s’ha emprat per detectar correctament l’atenció que els serveis socials han d’esmerçar en les diferents 
àrees d’atenció en que es divideix el municipi: 

Serveis socials d'atenció primària (2008)  
 Treballadors Hores atenció 

Calafell poble 1 5,0 
Calafell platja 1 2,5 
Segur de Calafell 3 13,0 

   
   
   

Educadors socials (20 08)   
 Treballadors Hores atenció 

Calafell poble 1 2,5 
Calafell platja 1 2,0 
Segur de Calafell2 3 6,0 

   
Agendes d'atenció (2008)    
Calafell poble mes de gener 
Calafell platja mes de febrer 
Segur de Calafell mes de març 
Font. Ajuntament de Calafell 

Tipus de problemàtiques a Calafell 

Salut 639 34% 
Economia 438 23% 
Persona/família 429 23% 
Treball 143 8% 
Estudis 90 5% 
Habitatge 46 2% 
Altres 120 6% 
Total 1.905 100% 

Font. Ajuntament de Calafell 

Finalment, és vol fer esment que tot i que encara no es tenen les dades mesurades, des dels Serveis Socials han detectat que 
a l’any 2008 el nombre de persones ateses han anat en augment en tot el municipi però que l’increment més important s’ha 
donat en l’Àrea d’atenció especial,  fet pel qual els Serveis socials, anteriorment gestionats des del Consell Comarcal del Baix 
Penedès i actualment ja assumits per l’Ajuntament de Calafell, han necessitat emplaçar la seva seu a Segur Platja, davant 
l’estació de RENFE, en contacte directe amb l’àmbit en que es concentra el major nombre de problemàtiques socials del 
municipi. 

La situació social de Segur de Calafell platja és desequilibrada i molt fràgil: elevada proporció de població majoritàriament jove i 
adulta, en increment i molt necessitada d’assistència social, concentració d’immigració extracomunitària i pes relatiu de la 
població envellida. 

S’identifiquen dos grups de població que requereixen espacialment atenció des de l’assistència social:  
Els joves, tant autòctons com d’origen estranger, que presenten problemàtiques d’accés al treball i baix nivell de formació. 
Els immigrants que pateixen precarietat econòmica i aïllament cultural 

Segur de Calafell requereix d’un treball seriós per a la cohesió social treballant des de les cultures (conflicte ètnic latent ), des 
de les diferents generacions i des de la participació i la convivència. 

 

Calafell Catalunya DS02003 Punts Fonts Àrea Punts Fonts
A Processos de regressió urbanística i dèficit d'equipaments i servei

A.1. Valor cadastral 100,00% 84,15% 3,20 Ajuntament 2008 84,15% 3,20 Ajuntament 2008

A.2. Deficient estat de conservació de les edificacions 2,60% 1,92% 0,00 Idescat 2001 1,92% 0,00 Idescat 2001

A.3. Edificis sense aigua corrent o sense evacuació d'aigües residuals
Edificis sense aigua corrent 0,77% 0,00% 0,00 Idescat 2001 0,00% 0,00 Idescat 2001

Edificis sense evacuació d'aigües residuals 1,47% 0,00% 0,00 Idescat 2001 0,00% 0,00 Idescat 2001

A.4. Edificis de 4 plantes o més, destinats principalment a habitatge, sense ascensor 54,90% 44,20% 0,00 Idescat 2001 69,47% 5,00 Ajuntament 2008

B Problemes demogràfics

B.1. Densitat de població (habitatges/hectàrea) 89,02 0,00 Ajuntament 2008 141,36 2,00 Ajuntament 2008

B.2. Descens de població o creixement massa accelerat de la població 44,42% 38,90% 0,00 Idescat 2003 i 2008 111,66% 5,00 Ajuntament 2008

B.3. Població depenent 44,84% 39,51% 0,00 Idescat 2008 29,62% 0,00 Ajuntament 2008

B.4. Alt percentatge d'immigració 11,16% 24,72% 5,00 Idescat 2008 18,52% 5,00 Ajuntament 2008

C Presència de problemes econòmics, socials o ambientals

C.1. Nombre de persones que perceben pensions assistencials i no contributives 0,61% 0,80% 0,00 Idescat 2007 0,00 Idescat 2007

C.2. Elevada taxa d'atur 10,20% 13,06% 2,86 Idescat 2001 2,86 Idescat 2001

C.3. Dèficit de zones verdes % verd pendent d'execució 100,00% 5,00 Ajuntament 2009 100,00% 5,00 Ajuntament 2009

C.4. Baix nivell educatiu 65,50% 75,65% 5,00 Idescat 2001 75,65% 5,00 Idescat 2001

D Dèficit socials i urbans i problemàtiques de desenvolupament local

D.1. Dèficit de transport públic Disposa? menys 30min freqüència? Si / No 2,50 Ajuntament 2009 Si / No 2,50 Ajuntament 2009

D.2. Dèficit de places d'aparcament Públic? menys 50% privats? No / Si 5,00 Ajuntament 2009 No / Si 5,00 Ajuntament 2009

D.3. Baixa activitat econòmica 25,55% 25,63% 0,08 Idescat 2001 25,63% 0,08 Idescat 2001

D.4. Percentatge de població en risc d'exclusió social 9,75% 14,43% 4,68 Ajuntament 2009 4,68 5,00 Ajuntament 2009

DS 02003: Secció censal 02003 33,32 45,64
Àrea: Àrea Urbana d'Atenció Especial inclosa dins la DS 02003, i delimitada per la C-31, el passeig Marítim i el carrerdel Tajo i l'avinguda del Mediterrani (límit de terme amb Cunit).

                                                           

2 Al darrer trimestre s’ha hagut d’ampliar l’atenció un dia més a la setmana. 
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3.5 ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Les Associacions de veïns de Segur de Calafell funcionen des de la dècada dels seixanta per defensar els seus interessos 
comuns en un context d’urbanització que neix i es desenvolupa acompanyat sempre d’importants mancances pel que fa als 
serveis. 

Actualment coexisteixen dues associacions: l’Associació veïnal de Segur i urbanitzacions (AVSU) i l’Associació de veïns. 
Aquestes dues associacions representen l’extens territori de Segur de Calafell (325Ha) amb problemàtiques molt diverses entre 
les urbanitzacions de baixa densitat per sobre la C-31 i el barri de la platja. 

A l’àrea existeix l’associació cultural d’origen andalús “Centre Cultural y recreativo Los Califas”que organitzen festivitats 
relacionades amb Andalucia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sobtat creixement actual, amb uns orígens tan diversos que s’està donant al barri de la platja no ha afavorit la cohesió social 
ni la creació d’un teixit associatiu propi,  en part conseqüència de la desestructuració social existent. 

Davant aquesta situació, des de l’Ajuntament s’està buscant elements que contribueixin a la creació i enfortiment d’una identitat 
veïnal més forta i cohesionada aprofitant l’oportunitat que els està fornint la revisió del seu planejament general. Així doncs els 
mecanismes de participació ciutadana que han establert les consultes del nou POUM estan sent aprofitats des de l’Ajuntament 
per involucrar els veïns de Segur Platja en les problemàtiques i el futur del seu barri. 

La participació del present Projecte d’Intervenció Integral s’ha anat articulant a partir d’aquests mateixos mecanismes. 
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3.6 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ MEDIAMBIENTAL 

La formació i desenvolupament de Segur de Calafell ha anat sempre acompanyat per la presència de problemes 
ambientals per la deficient execució i manteniment de l’espai viari i de les xarxes de servei. 

Les principals problemàtiques de l’àrea d’atenció especial actuals són la inexistència de zones verdes i els dèficits 
de les xarxes de serveis: clavegueram, aigua, enllumenat i electricitat.  

3.6.1  Inexistència de zones verdes: 

L’àrea delimitada corresponent al barri de Segur Platja no disposa de zones verdes aptes per l’ús dels veïns del barri. A l’àmbit 
de Segur Platja, de 55 Ha, el planejament vigent només qualifica de Sistema d’Espais Lliures, Parcs i Jardins Urbans una franja 
de 10m d’amplada entre la C-31 i les vies de RENFE (1.800m2) pendent d’execució i els arbres existents a la placeta Catalunya 
davant l’Estació (445m2), zona ocupada per places d’aparcament.. 

   

Aquest desert pel que fa a espais lliures públics queda pal�liat pels espais lliures del Passeig Marítim i la platja, dins del domini 
marítim terrestre, que són l’únic espai lliure real i qualitatiu del barri  

3.6.2  Xarxes de serveis deficitàries 

Les xarxes de serveis de Segur de Calafell Platja es troben en males condicions. La configuració del barri, caracteritzada per un 
núm. elevadíssim de metres lineals de carrers, dificulta i encareix molt els traçats i manteniment dels serveis.  

La deficitària xarxa de pluvials converteix alguns carrers en autèntics torrents els dies de pluja. L’Ajuntament i 
SOREA (adjudicatari municipal del servei d’aigua potable i clavegueram) estan estudiant, en el marc dels treballs del 
POUM, les actuacions necessàries per reduir les inundacions de carrers que es pateixen a l’entorn de les vies de 
RENFE.  

 

3. DESCRIPCIÓ SOCIOECONÒMICA, 

URBANÍSTICA I AMBIENTAL 

 

 

3.1 Descripció estat conservació edificació 

3.2 Descripció de la població 

3.3 Descripció de la situació econòmica 

3.4 Descripció de la situació social 

3.5 Associacionisme i participació ciutadana 

3.6 Descripció de la situació mediambiental 

 3.6.1 Inexistència de zones verdes 
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La manca de pluvials provoca, en obres i aparcaments que necessiten extreure aigües del freàtic, ocupacions 
temporals de la via pública amb conduccions de desaigua per tal d’anar a buscar un dels dos únics col�lectors de 
pluvials existents a l’àrea. En alguns garatges i soterranis la necessitat de bombeig d’aigua persisteix i es fa 
directament a la via pública. 
L’aprofitament d’aquest recurs, segons font del servei de Medi Ambient de l’Ajuntament, només es realitza prop del Torrent de 
la Casa Nova, a l’àmbit proper a la cruïlla de la C-31 amb el pont del carrer de Carme Desvalls, on l’Ajuntament fa ús d’un pou 
d’extracció d’aigua del freàtic situat al carrer de Lluís Companys (veure situació exacte al plànol SERVEIS URBANS. Xarxa 
d’aigua), omplint camions cisternes per al reg públic. El servei de Medi Ambient recalca també que el bombeig d’aigua del 
freàtic que s’està realitzant contínuament en el pas soterrat de l’estació de tren, està connectant inadequadament a la xarxa 
pública de clavegueram. 

 La xarxa d’enllumenat públic es troba fora de normativa i amb dèficits greus pel que fa a la seva gestió i 
manteniment. 

La xarxa elèctrica aèria agreuja, amb els seus suports, l’accessibilitat de les voreres. L’àmbit queda travessat per 
una línia de mitja tensió amb torres que ocupen el pas dels vianants. 

 

Pel que fa a la recollida de residuos l’àrea disposa de contenidors de les fraccions de vidre, paper, plàstic i rebuig, 
quedant pendent implementar la fracció d’orgànica (veure plànol SERVEIS URBANS. Punts de recollida selectiva. 

La formació i desenvolupament de Segur de Calafell ha anat sempre acompanyat per la presència de problemes 
ambientals per la deficient execució i manteniment de l’espai públic i de les xarxes de servei. La configuració del barri, 
caracteritzada per un núm. elevadíssim de metres lineals de carrers, dificulta i encareix molt els traçats i manteniment dels 
serveis. Les principals problemàtiques de l’àrea d’atenció especial actuals són la inexistència de zones verdes i els 
dèficits de les xarxes de serveis: clavegueram, aigua, enllumenat i electricitat. 

 
 
 
 

Calafell Catalunya DS02003 Punts Fonts Àrea Punts Fonts
A Processos de regressió urbanística i dèficit d'equipaments i servei

A.1. Valor cadastral 100,00% 84,15% 3,20 Ajuntament 2008 84,15% 3,20 Ajuntament 2008

A.2. Deficient estat de conservació de les edificacions 2,60% 1,92% 0,00 Idescat 2001 1,92% 0,00 Idescat 2001

A.3. Edificis sense aigua corrent o sense evacuació d'aigües residuals
Edificis sense aigua corrent 0,77% 0,00% 0,00 Idescat 2001 0,00% 0,00 Idescat 2001

Edificis sense evacuació d'aigües residuals 1,47% 0,00% 0,00 Idescat 2001 0,00% 0,00 Idescat 2001

A.4. Edificis de 4 plantes o més, destinats principalment a habitatge, sense ascensor 54,90% 44,20% 0,00 Idescat 2001 69,47% 5,00 Ajuntament 2008

B Problemes demogràfics

B.1. Densitat de població (habitatges/hectàrea) 89,02 0,00 Ajuntament 2008 141,36 2,00 Ajuntament 2008

B.2. Descens de població o creixement massa accelerat de la població 44,42% 38,90% 0,00 Idescat 2003 i 2008 111,66% 5,00 Ajuntament 2008

B.3. Població depenent 44,84% 39,51% 0,00 Idescat 2008 29,62% 0,00 Ajuntament 2008

B.4. Alt percentatge d'immigració 11,16% 24,72% 5,00 Idescat 2008 18,52% 5,00 Ajuntament 2008

C Presència de problemes econòmics, socials o ambientals

C.1. Nombre de persones que perceben pensions assistencials i no contributives 0,61% 0,80% 0,00 Idescat 2007 0,00 Idescat 2007

C.2. Elevada taxa d'atur 10,20% 13,06% 2,86 Idescat 2001 2,86 Idescat 2001

C.3. Dèficit de zones verdes % verd pendent d'execució 100,00% 5,00 Ajuntament 2009 100,00% 5,00 Ajuntament 2009

C.4. Baix nivell educatiu 65,50% 75,65% 5,00 Idescat 2001 75,65% 5,00 Idescat 2001

D Dèficit socials i urbans i problemàtiques de desenvolupament local

D.1. Dèficit de transport públic Disposa? menys 30min freqüència? Si / No 2,50 Ajuntament 2009 Si / No 2,50 Ajuntament 2009

D.2. Dèficit de places d'aparcament Públic? menys 50% privats? No / Si 5,00 Ajuntament 2009 No / Si 5,00 Ajuntament 2009

D.3. Baixa activitat econòmica 25,55% 25,63% 0,08 Idescat 2001 25,63% 0,08 Idescat 2001

D.4. Percentatge de població en risc d'exclusió social 9,75% 14,43% 4,68 Ajuntament 2009 4,68 5,00 Ajuntament 2009

DS 02003: Secció censal 02003 33,32 45,64
Àrea: Àrea Urbana d'Atenció Especial inclosa dins la DS 02003, i delimitada per la C-31, el passeig Marítim i el carrerdel Tajo i l'avinguda del Mediterrani (límit de terme amb Cunit).
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3.7 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA  

Segur de Calafell Platja disposa d’una altíssima accessibilitat, rodada i amb tren, a nivell territorial i regional condició 
favorable per esdevenir un barri d’oportunitat (veure plànols ESPAI PÚBLIC . Mobilitat i circulació I Xarxa viària i transport 
públic). Aquesta singularitat ha acompanyat i potenciat des de l’inici els diferents períodes de desenvolupament i transformació 
del barri, igual que actualment, la transformació de segona residència en primera.  

Per tal que l’actual procés de transformació de segona residència a primera arribi a bon port, cal diagnosticar els 
dèficits i mancances del barri existent i actuar amb celeritat. 

3.7.1  El planejament vigent. Inexistència d’equipaments 

Les determinacions urbanístiques que afecten l’àrea delimitada venen establertes pel Pla General d’Ordenació Urbana, aprovat 
definitivament el 24 de maig de 1989, actualment en procés de revisió (Avanç de POUM aprovat el juliol del 2008). Veure plànol 
adjunt PLANEJAMENT. Planejament vigent i catàleg. 

El planejament vigent estableix per l’àmbit delimitat de 55Ha qualificacions de Sistema viari, de Sistema Ferroviari (clau F), 
445m2 de sistema d’Espais Lliures (claus P) Parcs i Jardins urbans a la placeta Catalunya ocupats per places d’aparcament 
davant l’estació (descrit a l’apartat anterior) i 200 m2 de sistema de Dotació (clau D) a la parcel�la on es situa el Centre Cultural 
i Recreativo Los Califas . 

El dèficit d’espais lliures i sobretot d’equipaments, en un àmbit d’aquestes dimensions i característiques, en plena 
transformació de segona residència a primera, i amb la capacitat atractora de nova població demostrada i potencial, 
evidencia una problemàtica urbanística de primer ordre. L’obtenció de sòl per a equipament esdevé una primera 
necessitat amb la dificultat afegida de tractar-se d’un barri tan densament construït. 

Pel que fa a les claus d’aprofitament privat, l’àrea queda qualificada majoritàriament de Zona d’Ordenació residencial oberta 
plurifamiliar amb intensitat 1 (clau 3a) a més de la Zona hotelera (clau 5) i la Zona d’Implantació Industrial (clau 7) existent a 
l’extrem oest, entre la C-31 i les vies de RENFE. El planejament estableix per la Zona d’Ordenació residencial oberta 
plurifamiliar amb intensitat 1 (clau 3a) les següents condicions d’ordenació, que no reflecteixen la diversitat existent en el 
parcel�lari ni en el teixit edificat descrit al capítol 3.1: 
- una parcel�la mínima per edificar de 500m2,  
- una ocupació màxima del 40% sobre rasant i del 60% sota, 
- una alçada reguladora màxima de 16m, corresponent a PB+4 plantes, 
- un front mínim de parcel�la de 15m, 
- una separació a llindars i vials de 4m, i entre edificis 3m, 
- i una longitud màxima de bloc o edifici de 25m. 

3.7.2  L’espai lliure públic. Vialitat i barreres 

L’espai lliure públic existent a Segur de Calafell Platja el conformen l’alt nombre de metres lineals de carrer existents, 
actualment en un estat d’urbanització deficitari, sense jerarquia i amb espai insuficient per al vianant: voreres 
insuficients, arbrat no adequat o inexistent, mobiliari inexistent, enllumenat deficient, gran nombre de barreres 
arquitectòniques que dificulten la mobilitat i l’accessibilitat, ferms irregulars, acumulació d’aigües procedents del freàtic 
que afecta subterranis (descrit a l’apartat anterior) i forta presència del vehicle al carrer. 

A totes aquestes mancances cal afegir les difícils trobades entre les rasants dels carrers i les plantes baixes dels blocs aïllats, 
fet que dificulta la implantació d’activitats i locals comercials i la correcta relació d’aquests amb el carrer. 

El paisatge resultant queda configurat per una xarxa de carres sense jerarquia delimitats per sumes de tanques, guals, rampes 
d’accés a garatges i algunes activitats, ocupats per calçada i aparcament lliure amb molt poc espai destinat al vianant (veure 
seccions carrers i plànols ESPAI PÚBLIC Aparcament i Espais Lliures). Les seccions dels vials, amb prioritat sempre per al 
cotxe, redueixen les voreres a mínims: entre 1 i 2m en carrers de10m, 12m i 14 m.  

Activitats i guals en planta baixa i diferència de cota plantes baixes i vials. 
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Les Vies de RENFE i la C-31 travessen el barri longitudinalment (1.600m), d’est a oest, i suposen dues importants 
barreres d’intensitats diferents (veure plànol ESPAI PÚBLIC Límits i barreres) 

Les vies de RENFE, línia Barcelona-Tortosa, disposen només de dos passos a través per a vianants i el pont elevat per a 
vehicles i també vianants: 
- un pas soterrat exclusiu de vianants, associat a l’estació de Renfe, accessible mitjançant rampes i escales. 
- un pas elevat exclusiu de vianants, a l’Avinguda del Mediterrani, compartit amb el municipi de Cunit. 
- I el pont d’accés rodat al carrer Carme Desvalls fins a la C-31. 
Aquests 3 passos (cada 500m aprox. de mitja) són absolutament insuficients fet que provoca el creuament continuo de 
vianants a nivell suposant un perill real que es cobra amb un promig de tres morts a l’any.   

La C-31, reformada recentment, disposa d’una calçada amb 5 carrils (2 per cada direcció i 1 per fer els girs) i un fila 
d’aparcament en filera, amb 10 cruïlles amb pas de zebra (cada 160m aprox. de mitja) i només tres semafòriques, resultant 
una secció de calçada excessiva (de 17m aprox.) amb cruïlles i voreres insuficients, que varien entre 5 i 3m.  

Segur de Calafell Platja disposa d’una alta accessibilitat a l’àmbit metropolità. Aquest fet potencia la capacitat de l’àrea 
d’esdevenir un barri de primera residència amb qualitat si som capaços de corregir les importants mancances urbanístiques 
actuals: inexistència d’equipaments, xarxa viaria sense jerarquia i amb insuficient espai per al vianant i importants barreres que 
dificulten la permeabilitat transversal i el correcte desenvolupament necessari de l’àrea . 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calafell Catalunya DS02003 Punts Fonts Àrea Punts Fonts
A Processos de regressió urbanística i dèficit d'equipaments i servei

A.1. Valor cadastral 100,00% 84,15% 3,20 Ajuntament 2008 84,15% 3,20 Ajuntament 2008

A.2. Deficient estat de conservació de les edificacions 2,60% 1,92% 0,00 Idescat 2001 1,92% 0,00 Idescat 2001

A.3. Edificis sense aigua corrent o sense evacuació d'aigües residuals
Edificis sense aigua corrent 0,77% 0,00% 0,00 Idescat 2001 0,00% 0,00 Idescat 2001

Edificis sense evacuació d'aigües residuals 1,47% 0,00% 0,00 Idescat 2001 0,00% 0,00 Idescat 2001

A.4. Edificis de 4 plantes o més, destinats principalment a habitatge, sense ascensor 54,90% 44,20% 0,00 Idescat 2001 69,47% 5,00 Ajuntament 2008

B Problemes demogràfics

B.1. Densitat de població (habitatges/hectàrea) 89,02 0,00 Ajuntament 2008 141,36 2,00 Ajuntament 2008

B.2. Descens de població o creixement massa accelerat de la població 44,42% 38,90% 0,00 Idescat 2003 i 2008 111,66% 5,00 Ajuntament 2008

B.3. Població depenent 44,84% 39,51% 0,00 Idescat 2008 29,62% 0,00 Ajuntament 2008

B.4. Alt percentatge d'immigració 11,16% 24,72% 5,00 Idescat 2008 18,52% 5,00 Ajuntament 2008

C Presència de problemes econòmics, socials o ambientals

C.1. Nombre de persones que perceben pensions assistencials i no contributives 0,61% 0,80% 0,00 Idescat 2007 0,00 Idescat 2007

C.2. Elevada taxa d'atur 10,20% 13,06% 2,86 Idescat 2001 2,86 Idescat 2001

C.3. Dèficit de zones verdes % verd pendent d'execució 100,00% 5,00 Ajuntament 2009 100,00% 5,00 Ajuntament 2009

C.4. Baix nivell educatiu 65,50% 75,65% 5,00 Idescat 2001 75,65% 5,00 Idescat 2001

D Dèficit socials i urbans i problemàtiques de desenvolupament local

D.1. Dèficit de transport públic Disposa? menys 30min freqüència? Si / No 2,50 Ajuntament 2009 Si / No 2,50 Ajuntament 2009

D.2. Dèficit de places d'aparcament Públic? menys 50% privats? No / Si 5,00 Ajuntament 2009 No / Si 5,00 Ajuntament 2009

D.3. Baixa activitat econòmica 25,55% 25,63% 0,08 Idescat 2001 25,63% 0,08 Idescat 2001

D.4. Percentatge de població en risc d'exclusió social 9,75% 14,43% 4,68 Ajuntament 2009 4,68 5,00 Ajuntament 2009

DS 02003: Secció censal 02003 33,32 45,64
Àrea: Àrea Urbana d'Atenció Especial inclosa dins la DS 02003, i delimitada per la C-31, el passeig Marítim i el carrerdel Tajo i l'avinguda del Mediterrani (límit de terme amb Cunit).
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3.8 CONCLUSIONS  

L’objectiu principal dels treball de reconeixement i informació urbanística és l’avaluació de les capacitats pròpies de renovació 
d’un barri, donades les seves condicions urbanístiques i socials. 

El barri de Segur de Calafell Platja està patint un creixement accelerat de la seva població principalment provocat per la seva 
alta accessibilitat a l’àmbit metropolità i la seva posició. Dels problemes urbanístics detectats en resulta una situació social 
desequilibrada i fràgil amb tendència a empitjorar. A continuació resumim les principals conclusions de l’anàlisi i diagnòstic 
realitzat: 

En l’àmbit urbanístic: 

La formació i desenvolupament de Segur de Calafell Platja ha anat sempre acompanyat de problemes urbanístics i ambientals 
per la seva configuració i deficient execució i manteniment de l’espai públic i xarxes de servei. Les principals problemàtiques 
urbanístiques actuals són: 

- Espais lliures i Equipaments inexistents, fet que evidencia una problemàtica urbanística de primer ordre en un barri tan 
densament construït. 

- Falta de permeabilitat transversal a través de les vies de RENFE i la C-31 que impossibiliten el correcte desenvolupament 
del barri. 

- Xarxa viaria defectuosa, per falta d’estructura i jerarquia i amb insuficient espai per al vianant: voreres insuficients, 
arbrat no adequat o inexistent, enllumenat deficient, gran nombre de barreres arquitectòniques que dificulten l’accessibilitat, 
predomini del vehicle en les seccions de carrers i difícils trobades entre les rasants dels carrers i les plantes baixes 
destinades a activitats, entre d’altres descrites els apartats previs. 

- Xarxes de servei envellides: xarxa de pluvials inexistent, xarxa d’enllumenat fora de normativa, torres de mitja tensió, etc.. 

- Teixit edificat molt dens (141hab/Ha) d’edificis aïllats, majoritàriament blocs plurifamiliars amb diferents mides i 
formes, que concentren habitatges petits, de baixa qualitat, amb dèficits pel que fa a instal�lacions i accessibilitat a 
més d’una situació general de deixadesa pel que fa a la conservació de l’edificació.   

En l’àmbit social: 

- Desestructuració social provocada per un creixement accelerat (112% en el període 2003-2008) per altíssima 
mobilitat residencial, on la immigració d’origen extracomunitari té més incidència. La piràmide d’edats reflecteix una 
situació de desequilibri:  una població envellida de pes relatiu en relació al municipi, una població infantil escadussera i el 
grup de població més significatiu són joves entre els 20 i 39 anys.  

- Elevada taxa d’atur agreujada pel context de crisis en un àmbit on es concentra la població amb un nivell educatiu 
més baix. 

- Concentració de problemàtiques a l’àmbit i alt percentatge de població en risc d’exclusió social: en especial els 
immigrants, que pateixen precarietat econòmica i aïllament cultural, i els joves (tan autòctons com d’origen estranger) que 
presenten problemàtiques d’accés al treball i baix nivells de formació. 

Segur de Calafell Platja requereix d’un treball seriós per a la cohesió social i d’una transformació urbanística capaç 
d’aturar les dinàmiques actuals de regressió urbanística i marginalitat. És un barri que posseeix suficients potencialitats 
(posició, accessibilitat, valors paisatgístics, etc.) per a trencar amb les inèrcies dels darrers anys. 
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4. PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

La problemàtica de Segur de Calafell Platja, detallada als apartats anteriors de diagnosi, és de naturalesa social, econòmica, 
urbanística i arquitectònica. Les actuacions a emprendre han de treballar en totes quatre direccions, amb el convenciment que 
una acció segmentada o segregada no serà suficient per a superar els dèficits i mancances descrites.  

L’abast de les actuacions necessàries al barri establertes des dels treballs del POUM i des del document de Reconeixement, 
estratègies d’intervenció i criteris d’ordenació, depassa en el temps, en l’àmbit i en el nombre d’actuacions, al Projecte 
d’Intervenció Integral que presentem, que té per objecte produir una primera transformació significativa en la realitat social, 
urbanística i econòmica de l’àrea, aturar les actuals dinàmiques de degradació i assolir un coneixement més exhaustiu de la 
població com de la realitat física del parc d’habitatges. 

Aquest primer impuls del present Projecte d’Intervenció Integral, conjuntament amb la resta d’actuacions previstes o que pugui 
impulsar l’Ajuntament a través d’aquest coneixement més exhaustiu, garantiran el futur del barri. 

4.1 ESTRATÈGIA I PRIORITATS 

OBJECTIUS  

El projecte d’Intervenció Integral del barri de Segur Platja parteix de l’objectiu de trencar amb la inèrcia actual de regressió 
urbanística i marginalitat.   

Les actuacions s’adrecen a generar noves dinàmiques de recuperació i regeneració internes, que revitalitzin l’àrea i li ofereixin 
l’oportunitat de desenvolupar-se amb qualitat. 

L’actuació integral que es proposa com a suma d’actuacions concretes, ha de permetre:  

1. Millorar la permeabilitat i la xarxa d’espia públic com a catalitzador de la regeneració de tots els altres processos. UN 
BARRI ACCESSIBLE 

2. Capgirar les inèrcies que han acompanyat el desenvolupament del barri des de la seva formació i fer ciutat. El conjunt 
d’accions que es proposen pretenen millorar l’espai públic, equipar i dotar el barri i cohesionar-lo socialment. UN BARRI 
COHESIONAT AMB PERSONALITAT PRÒPIA. 

3. Millorar la qualitat de vida al barri aprofitant l’oportunitat  de desenvolupar un projecte de futur que posi en valor el teixit 
compacte i social de convivència i d’intercanvi. UN BARRI VIU.  

4. El barri de Segur de Calafell Platja ha de representar el valor de la diversitat en totes les seves components: diversitat 
social, diversitat cultural, diversitat física (en la definició dels espais, de les arquitectures i de les tipologies dels habitatges) i 
diversitat econòmica (diversificació de les activitats que s’hi donen). UN BARRI DIVERS. 

ESTRATÈGIES 

Qualsevol actuació urbanística del projecte d’intervenció integral haurà d’atendre a les següents tres components bàsiques: 

- La qualitat, que ha d’abastar tots els aspectes de la proposta i tan sols des d’aquest principi es pot justificar una aposta de 
ciutat i de regeneració de l’àrea. La qualitat ha de ser condició bàsica dels equipaments, de l’espai urbà, de les 
infraestructures i del conjunt del teixit residencial. 

- La intensitat en la concentració de les accions en un àmbit determinat del barri (àrea central, 27,6Ha), doncs tan sols amb 
una acció concentrada de recursos durant un espai acotat de temps pot produir una transformació significativa en la realitat 
social, urbanística i econòmica. 

- La transversalitat de les accions, que comprenen des de l’atenció social fins la dinamització econòmica, passant per la 
renovació urbanística que ha d’afectar tan l’espai públic com el privat i impulsar la construcció d’equipaments. 

L’estratègia proposada s’estructura en tres accions: 

1. Millorar la permeabilitat i la xarxa d’espai públic com a catalitzador de la regeneració de tots els altres processos.  
Els passos per travessar les vies de RENFE milloraran la seguretat, l’accessibilitat i la cohesió del barri. Les propostes per a la 
urbanització responen sempre a l’objectiu global de produir una millora significativa de la qualitat urbana: apropant, estructurant, 
optimitzant seccions, usos i mobiliari, millorant la mobilitat i l’accessibilitat des d’un punt de vista ampli. 

2. Introduir un equipament cívic de barri com element atractor d’activitat i de gent  
El conjunt d’accions que es proposen s’adrecen a convertir el nou Equipament Cívic en el nou centre de la vida social del barri, 
situat estratègicament amb front a la C-31 i al carrer del Baixador (futura via cívica de passeig de l’àmbit) 
El nou centre, donarà cobertura a les necessitats dels col�lectius que més ho requereixen: infants, joves, gent gran, dones i 
nouvinguts. El nou equipament, respon a les demandes físiques i espacials necessàries per desenvolupar els diferents 
programes d’atenció. 

3. Establir l’escenari adequat per al desenvolupament de millores en la realitat social i econòmica del barri.  
El projecte posa l’accent en la regeneració del teixit social del barri, de manera que la majoria de les actuacions s’orienten a 
assolir aquest objectiu. Les actuacions proposades van dirigides a invertir les dinàmiques en les peces clau d’aquest motor de 
transformació: la promoció econòmica, la cohesió i promoció social, sobretot en persones nouvingudes, joves i  gent gran, i la 
participació i convivència ciutadana, generant espais de convivència i de intercanvi intercultural i intergeneracional . El projecte 
aporta els recursos necessaris per donar suport a les iniciatives existents, que treballen la prevenció de l’exclusió social. 

4. PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

 

 

4.1 Estratègia i prioritats 

 4.1.1 Actuacions en matèria d’urbanització 

 4.1.2 Actuacions en matèria 

d’equipaments 

 4.1.3 Actuacions en matèria d’habitabilitat 

 4.1.4 Actuacions per a la cohesió social i 

dinamització econòmica 

4.2. Forma de gestió de la proposta d’actuació 

4.3 Revisió dels resultats de l’actuació 

4.4 Valoració dels requeriments de continuïtat  

4.5 Calendari de desplegament del projecte 

4.6 Aspectes financers 

4.7 Cooperació 

4.8 Altres intervencions públiques a l’àmbit 

4.9. Detall d’actuacions concretes 
 
 
 
 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE SEGUR DE CALAFELL PLATJA.  MAIG 2009    - 23 - 

Aquest projecte aposta per intervencions viables i consolidables en aquest procés intens, que suposa el termini de quatre anys 
d’un Projecte de Llei de barris, per a donar un primer impuls significatiu de transformació.  

Aquesta triple estratègia ens permetrà assolir els objectius específics a través d’una sèrie d’actuacions en matèria de 
URBANITZACIÓ, EQUIPAMENTS, HABITABILITAT i programes per la COHESIÓ SOCIAL I DINAMITZACIÓ  ECONÒMICA, 
desglossades en el total de 8 camps d’actuació que estableix la Llei 2/2204, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i 
viles que requereixen una atenció especial: 

1. URBANITZACIÓ: La urbanització de l’espai públic és el primer element bàsic de la qualitat urbana. En els carrers i les places 
és on es produeix el contacte i intercanvi de la vida social i cívica del barri. La qualitat de l’espai públic suposa atenció 
preferent per a la gent gran, amb majors dificultats de mobilitat, atenció a la equitat de gènere i a la infància i la joventut, que 
troba en l’espai lliure públic l’espai més adequat pel joc i la relació. Aquest eix és el que comprèn el percentatge més alt 
d’inversions previstes en aquest Projecte d’Intervenció Integral, amb l’objectiu que l’espai públic sigui el catalitzador de la 
regeneració de tots els altres processos, en tant que la dignificació, la racionalització i l’optimització de l’espai públic.  
Incorpora les accions que fan referència als següents camps d’actuació: 
Camp 1 – Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 
Camp 8 – Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

2. EQUIPAMENTS: L’acció sobre els equipaments té la finalitat d’atendre als col�lectius que presenten majors mancances i 
necessitats, com els nouvinguts, els joves, la gent gran, la dona i els infants. La construcció d’espais d’atenció social i 
d’integració col�lectiva suposarà la possibilitat d’atendre amb major qualitat les problemàtiques existents i al mateix temps 
disposar d’uns espais de trobada, de relació i manifestació cultural. 
Incorpora les accions que fan referència als següents camps d’actuació: 
Camp 3 – Provisió d’equipaments per a l’ús col�lectiu 
Camp 4 – Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis 
Camp 6 – Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments 

3. HABITABILITAT: Els habitatges de Segur de Calafell Platja han de tenir dimensió suficient, llum adequada, ventilació 
generosa, desenvolupament de programes d’habitatge normals, i  en definitiva garantir totes les condicions d’habitabilitat. En 
aquest eix s’inclouen accions encaminades a incentivar la rehabilitació dels elements comuns del teixit residencial.  
Incorpora les accions que fan referència als següents camps d’actuació: 
Camp 2 – Rehabilitació i equipament dels elements col�lectius dels edificis 
Camp 5 – Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 

4. COHESIÓ SOCIAL I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA: Les actuacions proposades van dirigides a invertir les dinàmiques 
socioeconòmiqes i a aturar i contrarestar els factors negatius de desestructuració social del barri, amb una doble estratègia 
de xoc durant el període 2010-2013. Aquestes actuacions,amb caràcter de Programes i no de Serveis que signifiquin 
obligacions permanents més enllà del Projecte d’Intervenció Integral, tenen la seva justificació en la consecució dels seus 
objectius i per tant no estan dissenyats per a ser mantinguts indefinidament. 
Incorpora les accions que fan referència als següents camps d’actuació: 
Camp 6 – Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments 
Camp 7 – Programes que comporten millora social, urbanística i econòmica 

4.1.1  Actuacions en matèria d’Urbanització: 

Les propostes per a la urbanització responen a un triple criteri: 

- Millora de la permeabilitat i de l’accessibilitat per a vianants a l’interior del barri. Prioritat a la circulació de vianants 
enfront de la circulació rodada. 

- Jerarquització de la xarxa viària per a categoritzar vies i recorreguts en: eixos principals de comunicació i xarxa cívica de 
prioritat invertida.  

- Homogeneïtzació i qualitat en el disseny i en els acabats dels materials. La urbanització dels carrers s’ha de realitzar 
sota la definició d’uns criteris comuns d’urbanització que serveixin de model i de referència al conjunt de les actuacions i 
puguin definir una determinada imatge urbana pròpia i unitària. 

Les propostes per a la urbanització incorporades al Projecte d’Intervenció Integral contemplen l’execució de dos passos 
soterrats a través de les vies de RENFE (des del carrer del Loira i des del carrer del Rin) i la urbanització dels trams centrals 
dels carrers del Baixador (incloent la placeta Catalunya) i del carrer de Lluís Companys. 

Pas soterrat  de vianants i bicicletes (Actuació 8.2) 

Aquesta actuació executa un pas soterrat apte per a vianants i bicicletes que comunicarà el carrer del Baixador amb el carrer 
Lluís Companys i amb el carrer del Rin, eix cívic principal que s’urbanitzarà tot ell com a tal (secció continua, arbrat, carril bici, 
enllumenat, etc.) fins arribar al passeig Marítim.    

Pas soterrat  de vianants i vehicles (Actuació 8.1) 

Aquesta actuació executa un pas soterrat apte per a vianants i vehicles que comunicarà el carrer del Xúquer (eix principal de 
comunicació del barri prolongació de l’avinguda d’Espanya, via urbana estructurant municipal) amb el carrer del Baixador, el 
carrer de Lluís Companys i fins al carrer del Loira, eix principal de comunicació del barri que s’urbanitzarà tot ell com a tal fins al 
passeig Marítim (voreres, arbrat, dos direccions, enllumenat, etc.).  

Eix cívic de prioritat invertida al carrer del Baixador (Actuació 1.2) 
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Urbanització del carrer del Baixador i de la placeta Catalunya fins al carrer del Pisuerga com a passeig cívic i zona 
d’aparcament d’accés a l’estació de tren (secció continua, arbrat, aparcament, enllumenat, etc.). 

Eix principal de comunicació al carrer de Lluís Companys (Actuació 1.3) 

Urbanització del carrer de Lluís Companys, del carrer del Rin fins al carrer del Loira, com a eix principal de comunicació 
(voreres, arbrat, aparcament, enllumenat, etc.). 

4.1.2  Actuacions en matèria d’Equipaments: 

Les actuacions en matèria d’equipaments tenen la finalitat d’atendre els col�lectius del barri que presenten majors mancances, 
com són els infants, els joves, els immigrants, la dona i la gent gran, disposant d’espais de relació que possibiliten actuar sobre 
les problemàtiques existents. 

La manca d’equipaments i dotacions al barri de Segur de Calafell Platja obliga a proposar un nou equipament cívic (Actuació 
3.1), Masia de la Casa Nova, entre la C-31 i el carrer del Baixador, amb 2.000 m2 de sostre, com a centre de la vida social i 
cultural del barri. El programa previst combina els espais adequats com a Centre Cívic i Cultural adreçat a infants, joves, 
gent gran, acollida de l’immigració i seu de diferents entitats, Centre d’Informació i Recursos per a la Dona municipal més 
una Sala d’exposicions, un Punt d’informació turística i un Centre d’Interconnexió i punt d’accés lliure a Internet 
(Actuació 4.1) a la planta baixa. 

La necessitat de disposar, des d’un primer moment, d’una Oficina per a la Gestió i posada en funcionament del Projecte 
d’Intervenció Integral a l’àmbit (Actuació 3.2), es resol adequant la planta baixa i el semisoterrani de l’edifici on s’ubicava el 
Mercat de Segur amb 500m2. Aquest local s’utilitzarà també per posar en marxa, des del primer any, els programes socials 
i de participació proposats adequant aules i tallers. 

4.1.3  Actuacions en matèria d’Habitabilitat: 

Tal i com es descriu als apartats de diagnosi, Segur de Calafell Platja es configura com una àrea residencial amb blocs 
d’edificis plurifamiliars aïllats de diferents mides i formes, caracteritzats per una altíssima densitat (141habitatges/Ha) i que 
concentren habitatges petits, de baixa qualitat, amb dèficits pel que fa a instal�lacions i accessibilitat i pel que fa a la 
conservació de façanes. 

L’estratègia pel que fa a les actuacions per a la millora de l’habitabilitat són tres: 

- Incentivar la rehabilitació dels particulars complementant els ajuts provinents del Decret 455/2004 Pla de Rehabilitació 
d’Habitatges de Catalunya, en matèria de Patologies, Accessibilitat i Supressió de barreres arquitectòniques i Obres de 
millora de sostenibilitat i eficiència energètica, augmentant-ne el percentatge de la subvenció per a incentivar-ne les 
accions de reparació de façanes i instal�lació d’ascensors (Actuació 2.1), d’adequació d’instal�lacions comunitàries 
de sanejament, aigua i electricitat (Actuació 5.1) i de mesures per a la millora de la sostenibilitat i l’eficiència 
energètica  (Actuació 5.2). (Veure valoració a la introducció de l’apartat 4.9. Detall d’actuacions concretes). 

Les condicions generals per a poder accedir a aquests ajuts són que l’edificació hagi estat construïda amb anterioritat al 31 
de desembre de 1980, i que sigui per a ús residencial, considerant-se com a tal la que tingui més del 70% de la superfície de 
les plantes pis, amb destinació a habitatge habitual i permanent. 

Perquè es pugui desenvolupar el programa segons el que està previst caldrà: 
La signatura del Conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge, i l’Ajuntament de Calafell,  
- per poder substituir el TEDI, per altres estudis tècnics considerats adients per la Direcció General de Qualitat de l’Edificació 
i Rehabilitació d’Habitatge, en edificis que formin part d’un conjunt d’especial interès per a l’Ajuntament. 

- per a poder comptar amb les subvencions extraordinàries (10%) per a àrees d’interès especial, convingudes en 
determinades circumstàncies (art 25). 

- per a optar a la subvenció íntegra dels honoraris de projecte i direcció d’obres (fins un 7% del pressupost) a sol�licitud dels 
Ajuntaments, sempre que siguin declarades amb caràcter d’excepcionalitat per raó de la situació socioeconòmica de les 
persones ocupants dels habitatges (art 18). 

En tots els casos, caldrà que la signatura del Conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge, i l’Ajuntament de 
Calafell, es realitzi amb celeritat per garantir que es puguin presentar sol�licituds d’ajuts a la propera convocatòria. 

També caldrà que entre el segon semestre del 2010, i el primer semestre del 2011, l’Ajuntament redacti l’ordenança o bases 
que regularan els ajuts a la rehabilitació provinents del Fons de Barris. 

-  Acompanyar els tres programes d’ajuts per la rehabilitació complementaris els ajuts del Decret 455/2004 amb un Programa 
de suport que contempla la informació, la mediació de comunitats de veïns i l’acompanyament durant el procés 
(Actuació 7.4), apropant, assessorant i simplificant les gestions i els procediments necessaris. 

- Rehabilitar les patologies estructurals de l’edifici d’habitatges on es situa el Mercat de Segur (Actuació 2.2) i a on 
s’ubicarà l’Oficina per a la gestió del Projecte d’Intervenció Integral, com a model de procediment i estratègia d’incentivació 
dels particulars.  
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4.1.4  Actuacions en matèria de Promoció social i econòmica: 

Les actuacions proposades en matèria de promoció social i econòmica van dirigides a invertir les dinàmiques en les peces clau 
d’aquest motor de transformació: la promoció econòmica, la cohesió i promoció social, sobretot en joves, persones 
nouvingudes i la gent gran, i la participació i convivència ciutadana, generant espais de relació i de coneixement tant 
generacional com intercultural. El Projecte d’Intervenció Integral és l’oportunitat de desenvolupar un pla de futur que possibiliti la 
qualitat de viure bé a al barri, posant en valor el teixit compacte i social, de convivència i d’intercanvi. Segur de Calafell Platja ha 
de representar el valor de la diversitat en les seves diferents cares: diversitat social, diversitat cultural i diversitat econòmica. 

Les estratègies a desenvolupar tenen com a eixos motors: 

1. La promoció econòmica 

La promoció econòmica està adreçada en dues direccions. En primer lloc, la destinada a posar les bases per una millora del 
comerç actualment implantat al barri així com possibilitar el seu augment. I en segon lloc, l’adreçada a les persones amb 
baix nivell educatiu i en situació d’atur estructural. En aquest cas es proposen programes destinats a fomentar l’ocupació, 
però no des d’accions que ja s’estan executant des d’altres àmbits de l’administració (Foment del treball, Oficines de Treball de 
la Generalitat, etc.), sinó desenvolupant programes i tallers que facilitin la capacitació de les persones, amb especial atenció als 
joves  que han estat identificats com el col�lectiu amb majors dificultats d’inserció laboral. 

2. La cohesió i promoció social 

Joves en general, joves immigrants que ja han finalitzat l’escolarització però que no tenen papers per al treball, una població 
immigrant que no s’acaba d’integrar i una població nadiu que els mira amb recel, etc. Dibuixen un espai social en que la cohesió 
social és molt minsa. Les actuacions proposades van adreçades a la promoció de la cohesió social, en que es treballa la 
generació, la cultura i la intercultura i el gènere. 

Donada la disparitat de la problemàtica social a Segur de Calafell Platja, s’han escollit dues línies d’intervenció: en l’àmbit de 
l’acolliment a la immigració es proposen actuacions que permetin que les polítiques socials que ja s’estan duent a terme des 
de l’Ajuntament ,o altres ens presents al territori, siguin completament efectives, com per exemple l’acompanyament en 
l’empadronament; i el recurs de l’esport com a mètode per a promoure les pautes de conducta social en els joves, que 
van des del treball (col�laboració) en equip fins l’establiment d’unes rutines que els pot facilitar la integració futura en el món 
laboral (les més importants, el compliment d’uns horaris i uns compromisos adquirits).  
En la mesura que aquests programes es consolidin, es pot plantejar la seva continuïtat futura. 

3. La participació i convivència ciutadana, generant espais de relació i de coneixement tant generacional com intercultural 

Un teixit social gairebé inexistent, un percentatge de població nouvinguda molt elevat, uns joves amb elevats nivells 
d’absentisme i/o fracàs escolar, una cohesió social força minsa, són tots ells els ingredients necessaris per a que pugui 
fàcilment aparèixer una situació de conflicte social, ja latent al barri. Des del segon eix es treballa la cohesió social, però amb 
aquest no és suficient. Cal reforçar-lo amb programes que promoguin la participació i convivència ciutadana. 

Aquest darrer eix d’intervenció s’estructura en tres línies: el treball amb les comunitats de veïns, potenciant el seu interès i 
reconeixement per l’edifici on viu i conviu amb altres veïns; els programes adreçats a la convivència i dinamització 
sociocultural, adreçats a dinamitzar i enfortir la convivència entre els diferents col�lectius residents al barri; la tercera està 
adreçada a fomentar la participació ciutadana.  

Es planteja un projecte participatiu i transparent, en el que la Participació s’entén com un compromís comunitari, des dels 
diferents programes que conformen el Pla: es pretén potenciar el teixit social del barri, donant suport a les iniciatives existents, 
aprofitant la il�lusió que genera un projecte d’aquestes característiques en el conjunt dels ciutadans i ciutadanes més implicats 
comunitàriament de manera que es facin corresponsables del canvi que tindrà el barri en els propers 4 anys. Per aconseguir-ho 
cal facilitar eines, formació, assessorament, o altres. 

En definitiva, són tres línies d’actuacions que cal ser desenvolupades en paral�lel ja que mútuament s’alimenten alhora que 
acaben sent garantia de la bona marxa del conjunt. 
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4.2 FORMA DE GESTIÓ DE LA PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

4.2.1   Gestió del Projecte 

EL Projecte d’Intervenció Integral del barri de Segur de Calafell Platja es proposa gestionar a través de l’Oficina del Projecte de 
Barri, servei adscrit a Alcaldia de l’Ajuntament de Calafell. 

Oficina del Projecte de Barri 

L’Oficina del Projecte de Barri serà l’òrgan encarregat de garantir la màxima agilitat en la presa de decisions, el treball 
transversal i en xarxa entre els diferents serveis, organismes i agents implicats, així com la màxima coordinació i participació de 
les diferents àrees i regidories de l’Ajuntament en l’execució del conjunt d’actuacions i programes proposats en el present 
document. Les àrees i regidories directament implicades són: Alcaldia, l’Àrea de Territori, la Regidoria de Benestar Social, 
l’Àrea de Comerç, la Regidoria de Treball i Juventut i la Regidoria d’Esports. 

Dins l’estructura orgànica de l’Oficina es crearan 5 àrees que es proposen en funció de les necessitats del projecte i dels 
diferents àmbits d’intervenció i que no es corresponen amb les àrees i regidories existents a l’Ajuntament però que restaran 
adscrites a elles segons les actuacions: 
- Oficina de Gestió del Projecte (adscrit a Alcaldia) 
- Promoció econòmica (adscrit a l’Àrea de Comerç i a la Regidoria de Treball i Juventut) 
- Cohesió i promoció social (adscrit a la regidoria de Benestar Social, a la Regidoria de Treball i Juventut i a la Regidoria 
d’Esports) 

- Participació i convivència ciutadana (adscrit a l’Àrea d’Alcaldia) 
- Actuacions urbanístiques (adscrit a l’Àrea de Territori) 

L’Oficina del Projecte de Barri estarà formada per: 
- Un director/a - coordinador/a del Projecte de Barri, contractat externament, que serà l’encarregat de dirigir el projecte i 
realitzar les tasques de coordinació entre el nivell polític i tècnic, coordinar la presentació de les justificacions corresponents, 
realitzar el seguiment del conjunt de programes i actuacions que conformen el projecte, promoure la transversalitat entre 
actuacions i gestionar al personal encarregat del desenvolupament del Projecte. 

- Un tècnic en participació i comunicació, contractat externament a una empresa especialitzada. 
- Una sèrie de tècnics especialistes en el seu àmbit d’actuació, que seran els encarregats de desenvolupar i realitzar el 
seguiment dels programes que tindran adscrits, així com de garantir la transversalitat i el treball en xarxa entre l’Oficina del 
Projecte de Barri i el/s servei/s corresponent/s de l’Ajuntament. 

- Un suport administratiu, a plena dedicació, encarregat de realitzar les tasques de suport lligades a la pròpia administració 
del projecte, a les funcions d’informació i atenció a la ciutadania i suport a l’àrea de Participació i convivència ciutadana. 
També, es comptarà amb un/a auxiliar de gestió que s’encarregarà de les tasques logístiques i de consergeria que es 
derivin tant de les activitats com de la pròpia Oficina. 

4. PROPOSTA D’ACTUACIÓ 
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Mecanismes que facilitaran la coordinació, seguiment i avaluació del projecte: 

A nivell estratègic i tècnic la coordinació i seguiment es realitzarà en el marc de les Comissions Executives, en les que 
participaran tant el director/a del Pla de Barris com els diferents directors polítics i tècnics de les àrees i regidories implicades, 
directament o indirectament, en el desenvolupament dels programes i actuacions del Projecte. Aquestes comissions de direcció 
tindran una periodicitat trimestral i serà el director/a del Projecte de Barri l’encarregat de convocar-les i realitzar totes les 
gestions corresponents com l’elaboració d’actes, d’informes de seguiment, etc. 

Òrgan de participació 

A nivell ciutadà el seguiment del projecte es farà  mitjançant la Comissió de Seguiment, en la que estan representats tots els 
grups polítics municipals, representants de les entitats i associacions veïnals. 

A més a més, es crearà un grup de treball per cada un dels programes aprovats i una comissió de seguiment del barri. 
Aquests dos òrgans estarien formats per:  l’associació de veïns, entitats i associacions del barri,  grups polítics amb 
representació municipal, els tècnics del Projecte de Barri i els tècnics dels serveis municipals amb intervenció directe en el 
territori. 

També es crearà el Comitè d’Avaluació i Seguiment, tal i com s’especifica a la Llei de Barris, del que formaran part membres 
de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament i de les entitats veïnals.  

4.2.2   Justificació de la viabilitat del projecte 

- L’ajuntament presenta un projecte viable i realista per a donar resposta a les diferents problemàtiques del barri: 

S’ha fet una previsió de la inversió necessària per desenvolupar el projecte que garanteix la provisió de recursos econòmics, 
humans i de serveis implicats de l’ajuntament. 

- La proposta compta amb un ampli suport i consens municipal: 

Durant la fase  de redacció del projecte el consens  ha estat un objectiu determinant. Es per això que les estratègies i propostes 
d’intervenció s’han treballat en les Comissions de Territori. En aquest espai el principal partit de l’oposició ha mostrat al seu 
acord i la seva adscripció a la proposta plantejada.  

En la redacció del Projecte han participat totes les àrees i regidories de l’Ajuntament amb implicació en el territori: aportant el 
seu coneixement de la realitat del barri per a la realització de l’anàlisi i diagnosi, i proposant actuacions que complementin els 
programes que actualment ja tenen en funcionament.  

- Participació Ciutadana: 

Tal i com es desenvolupa en l’apartat 4.7 Cooperació, en la redacció del Projecte d’Intervenció Integral, s’ha comptat amb la 
participació de les entitats del territori, a través del procés participatiu del POUM per l’àrea de Segur de Calafell Platja i una 
sessió informativa via Ràdio Calafell. De la mateixa manera, s’ha informat del diagnòstic i de les propostes en 4 Comissions de 
Territori a tot el Consistori. 

- Viabilitat de la continuïtat i manteniment de les actuacions una vegada completada l’execució del Projecte: 

Tal i com es desenvolupa en l’apartat 4.4 Valoració dels requeriments de continuïtat i manteniment, l’ajuntament de Calafell, 
presenta un projecte realista, pel que compta amb suficient capacitat per, una vegada executat el Projecte, donar-li continuïtat, 
ja sigui per mitjà dels propis recursos econòmics, tècnics i humans, o bé mitjançant el suport d’altres administracions (Diputació 
de Tarragona, Generalitat, UE) 

- El Projecte d’Intervenció Integral, és una proposta que necessita de la implicació de molts sectors, públics i privats, i 
que es proposa de forma oberta, consensuada, i dinàmica, amb la il•lusió de participar en la construcció d’un nou 
barri. 
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4.3 REVISIÓ DELS RESULTATS DE L’ACTUACIÓ 

L’estratègia dissenyada per a la intervenció del Projecte Integral del Barri de Segur de Calafell Platja aposta per la concentració 
d’un volum de recursos i d’intervenció en el territori suficients per aturar i contrarestar els factors negatius de desestructuració 
social i urbana del barri, i iniciar un cicle positiu que condueixi a obtenir un grau d’autosuficiència del barri en relació a la 
resolució dels seus problemes.   

Evidentment,  totes les dificultats no es podran resoldre en el marc d’aquest Projecte, però es pretén que pugui entrar en un 
procés de normalització que permeti  el seu tractament mitjançant el conjunt de polítiques i mesures dels agents públics i privats 
implicats en el territori.  

Les actuacions proposades van dirigides a invertir les dinàmiques en les peces clau d’aquest motor de transformació: la 
urbanització, la promoció econòmica, la cohesió i promoció social sobretot en els joves, les persones nouvingudes i la 
gent gran i en la participació i convivència ciutadana, generant espais de relació i de coneixement tant generacional com 
intercultural, la intervenció en les comunitats de propietaris oferint-los el suport necessari per a l’organització de les comunitats, 
com a la  gestió per a la rehabilitació dels espais comuns dels habitatges. 

El treball en la línia de les estratègies proposades ha de permetre construir un barri en el que: 
- Els seus residents puguin gaudir d’una qualitat de vida equiparable en tot el barri i en relació al conjunt del municipi. 
- Es motivi la permanència de les persones que hi viuen, a través de les millores en la urbanització dels carrers, la millora 
de l’accessibilitat a la via pública i els habitatges rehabilitats. 

- Es potenciïn els vincles de solidaritat diluïts fruit de les variacions demogràfiques que s’han produït. 
- La diversitat social i cultural esdevingui virtut, fomentant l’arrelament i el sentiment de pertinença. 
- S’enforteixin les entitats i col�lectius del barri, fomentant la seva implicació i integració,  
- La dinamització del petit comerç i la presència de noves figures professionals potenciïn l’atractiu del barri, recuperant els 
elements singulars i donant a conèixer els elements d’interès. 

- Es trenqui el tradicional aïllament entre els dos sectors separats per les vies de RENFE,el sector mar i el sector central del 
barri. 

- S’aconsegueixi una major centralitat, personalitat pròpia i autoestima, fruit de les actuacions interiors que es proposen en 
el Projecte d’Intervenció Integral, i de les altres operacions urbanístiques, que preveu l’Ajuntament desenvolupar en el marc 
del POUM. 

Per tal que Segur de Calafell Platja pugui afrontar el futur cal intervenir de manera contundent durant els propers anys  a fi 
efecte que el barri assoleixi una normalitat necessària. 

Mecanismes d’avaluació i seguiment 

Per garantir l’acompliment dels objectius establerts pel Projecte d’Intervenció Integral de Segur de Calafell Platja es fa necessari 
establir un sistema de seguiment i avaluació de les actuacions previstes i del conjunt del projecte.  

El seguiment i avaluació es farà en diferents espais tant espacials com temporals, diferenciant-se entre el seguiment continuo 
dels projectes i actuacions i el seguiment global del Projecte. En aquest sentit, per a cada programa i actuació s’han definit una 
sèrie d’objectius específics i un conjunt d’indicadors de referència, que seran desenvolupats durant la fase inicial d’execució del 
Projecte, i que serviran per analitzar l’evolució de les actuacions i/o programes, així com conèixer la percepció i valoració dels 
agents implicats. Aquestes dades resultaran extraordinàriament útils per adoptar les mesures correctives adequades i realitzar 
les millores continues necessàries.  

Així mateix, l’avaluació i seguiment del Projecte de Barris, en el seu conjunt, s’estructurarà al voltant d’informes anuals. A més, 
un cop finalitzat el Projecte es realitzarà una avaluació de conjunt amb l’objecte de comptar amb un element de referència per 
posteriors actuacions, així com establir una valoració global en termes de realització i fites. L’oficina del Projecte de Barri serà 
l’encarregada d’elaborar tant els informes anuals com les avaluacions corresponents, així com de donar a conèixer els resultats 
i valoracions finals a través dels canals de comunicació que s’estableixin per a realitzar aquesta funció (butlletí informatiu, 
pàgina web, etc.). 
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Ara bé, aquest sistema de seguiment i avaluació, que s’iniciarà des del primer moment d’execució del Pla per part de l’Oficina 
del Projecte de Barri amb la col�laboració dels serveis municipals implicats, requereix de l’establiment i posada en funcionament 
d’una sèrie de mecanismes que han de nodrir el sistema amb la informació necessària per poder adaptar-se als canvis que van 
sorgint i donar una resposta ràpida a les necessitats detectades en diferents entorns, sent aquests mecanismes els següents: 

- Indicadors de gestió i/o execució del projecte. Es definirà un model d’indicadors de gestió i execució per realitzar un 
seguiment de l’evolució dels objectius, resultats, inversions, etc. A través d’aquest model d’indicadors les persones 
implicades en el Projecte podran introduir les dades i informació requerida, garantint la seva posterior explotació. 
Cada indicador estarà recollit en una fitxa resum com la que es presenta a continuació: 

Nom indicador  

Tipus d’indicador Realització o Resultat / impacte 

Descripció Què mesura? 

Periodicitat Mensual / trimestral / semestral / anual  

Metodologia de càlcul Fórmula de càlcul o qüestionari 

Unitat de mesura %, m2, km, puntuació 0-10, ... 

Origen de les dades Padró municipal, respostes ciutadanes, tècnic de seguiment, ... 

Resultat desitjable El resultat esperat per aquest indicador 

Resultat obtingut El resultant del càlcul de l’indicador 

Observacions  

 
- Enquestes de satisfacció. La realització d’enquestes de satisfacció permetrà mesurar la percepció i l’opinió de la ciutadania 
envers a les actuacions que es desenvolupin al Barri de la Maurina.  

- Sistema de consultes, suggeriments i/o reclamacions. El correcte funcionament del sistema de consultes, suggeriments 
i/o reclamacions vindrà garantit per la seva capacitat de resposta. Per això, es proposa la creació d’un mecanisme àgil, 
directe i senzill a l’abast dels residents del barri i, en general, de la ciutadania.  

Tots aquests instruments de seguiment i avaluació del Projecte de Barri de Segur de Calafell Platja configuraran l’Observatori 
de Barri, des del que es mantindrà una radiografia permanent, dinàmica i actualitzada de l’evolució i realitat de l’àrea 
d’intervenció, i es convertirà en un suport en la presa de decisions, tant a nivell polític com tècnic, d’una banda, i en un canal de 
comunicació de la informació, útil tant per al personal implicat en el Projecte com per a la ciutadania. 

 
En definitiva, el sistema de seguiment i avaluació desenvolupat en el present apartat permetrà complir amb els següents 
objectius: 
- Conèixer el grau de compliment de les previsions del Projecte 
- Identificar els efectes de les actuacions executades 
- Valorar l’eficàcia dels instruments d’actuació utilitzats 
- Proporcionar els elements precisos per a la reorientació dels programes i actuacions del Projecte  
- Aportar els criteris amb els que emprendre les intervencions posteriors a la finalització del Pla 
 

Indicadors de 
gestió i execució

Sistema de 
consultes, 

suggeriments i/o 
reclamacions

Informes
Diagnosis

Enquestes de 
valoració OBSERVATORI
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4.4 VALORACIÓ DELS REQUERIMENTS DE CONTINUITAT I MANTENIMENT 

L’estratègia de xoc que s’ha dissenyat té una vigència prevista pel període 2010-2013. La majoria de les actuacions proposades 
tenen caràcter de programes i no de serveis, que puguin significar obligacions permanents més enllà del Projecte. 

Aquests programes tenen la seva justificació en la consecució dels objectius i per tant no estan dissenyats per a ser mantinguts 
indefinidament: Són programes innovadors que aporten recursos per atendre necessitats, i que si durant l’execució del Projecte 
demostren la seva eficàcia, una vegada finalitzats, es podrà optar per la reorganització dels serveis o la realització de 
programes addicionals.  

Altres programes, es presenten en aquest projecte com experiència pilot: si demostren la seva eficàcia, pot decidir-se la seva 
generalització a altres àmbits. 

En la redacció del Projecte han participat totes les àrees de l’Ajuntament amb implicació en el territori: aportant el seu 
coneixement de la realitat del barri per a la realització de l’anàlisi i diagnosi, i proposant actuacions que complementin els 
programes que actualment ja funcionen. 

Tal i com es detalla en l’apartat 4.2, des de les diferents àrees i regidories de l’Ajuntament, actualment es treballa de manera 
transversal i amb una cooperació contínua i regular. Aquesta forma de treball serà extensiva a l’Oficina de Gestió del Projecte 
durant els 4 anys d’execució del mateix. La col�laboració regular de treball de les diferents àrees, donen un punt de partida 
positiu, realitzable fàcilment i amb possibilitats clares de continuïtat. 

Una vegada finalitzat el període d’execució del Projecte, el cost de molts dels programes que es proposen seran absorbits per 
diferents departaments de l’Ajuntament. El manteniment dels espais i locals públics de nova creació, seran finançats en el futur 
pel propi pressupost municipal i per tots els programes de la Generalitat, de la Diputació de Tarragona i de la Unió Europea que 
es demanin i es gestionin: 

Programes que requeriran actuacions de continuïtat: 

 Manteniment del nou Centre Cívic   

 Manteniment de local destinat a Oficina de gestió per als Serveis socials municipals  

 Suport a les entitats (socials, culturals, comerç i altres) que es desenvolupin   

Programes que seran assumits en els pressupostos municipals:  

 Programa d’acollida  

 Dinamització de Joves adolescents a través de l’esport  

 Convivència i dinamització sociocultural  

 Programa de participació ciutadana i foment del teixit social  

 Punt Dona. Servei d’informació, orientació i dinamització per a les dones  

Programes finalistes:  

 Programa de revitalització de l’activitat comercial (a la finalització del projecte hauria d’existir una 
associació de comerciants) 

 

 Programa de suport als ajuts per a rehabilitació. Dinamització i suport a les comunitats de veïns  

Programes que actualment ja són objecte de manteniment per part de l’Ajuntament:  

 Actuacions urbanístiques  

Per fer el seguiment de diferents àmbits relacionats amb les actuacions realitzades i confirmar que el barri segueix una evolució 
positiva, evitant l’aparició de nous processos de regressió, es proposa la creació d’un Observatori, com un element que 
permeti una mirada atenta a la realitat, amb la incorporació d’una vessant de previsió gràcies al coneixement i l’anàlisi de la 
informació que es va obtenint. L’establiment d’un observatori permetrà fer un seguiment continu de la realitat i les modificacions 
del barri. 

Es proposa mantenir la dinàmica de treball generada durant el seguiment i avaluació, potenciant d’igual manera el paper dels 
veïns. Per això es compta amb l’Oficina de gestió, com una estructura plenament consolidada durant els anys de l’execució. 
Les dinàmiques creades durant aquesta fase han de permetre avaluar regularment la dinàmica del barri (a base d’anàlisi de 
dades, indicadors, enquestes, entrevistes, ...) 

L’Observatori ha de permetre observar, gestionar i actuar, alhora que podria anar més enllà i arribar a permetre l’establiment de 
valors de comparació entre diferents Projectes d’Intervenció Integral. 

4. PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

 

 

4.1 Estratègia i prioritats 

4.2. Forma de gestió de la proposta d’actuació 

4.3 Revisió dels resultats de l’actuació 

4.4 Valoració dels requeriments de continuïtat  

4.5 Calendari de desplegament del projecte 

4.6 Aspectes financers 

4.7 Cooperació 

4.8 Altres intervencions públiques a l’àmbit 

4.9. Detall d’actuacions concretes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CALENDARI

1.2 Urbanització del carrer del Baixador incloent la plaça Catalunya

1.3 Urbanització del carrer de Lluís Companys
Total Camp 1 26%

2.1 Programa d'ajuts a la rehabilitació: instal·lació d'ascensors i reparació de façanes (complement decret 455/2004) 

2.2 Rehabilitació integral de les patologies estructurals de l'edifici d'habitatges on es situa el Mercat de Segur (Oficina de gestió del Projecte)
Total Camp 2 6%

3.1 Nou Equipament Cívic i Cultural entre el c.Baixadors i la C-31

3.2 Adquisició i adequació com a Oficina del Projecte de Barri de la planta baixa de l'edifici del Mercat de Segur
Total Camp 3 23%

4.1 Adequació del Centre d'interconnexió i punt d'accés lliure a internet a la planta baixa del nou Equipament Cívic i Cultural 

4.2 Obres per a permetre la instal·lació de cablejat o altres sistemes al nou Equipament Cívic i Cultural entre el c.Baixadors i la C-31
Total Camp 4 1%

5.1 Programa d'ajuts per a l'adequació de les instal·lacions comunitàries de sanejament, aigua i electricitat (complement decret 455/2004)

5.2 Programa d'ajuts en els edificis per a la millora de la sostenibilitat i l'eficiència energètica (complement decret 455/2004)
Total Camp 5 1%

6.1 Adequació com a Centre d'Informació i Recursos per a la Dona de 200m2 de sostre al nou Equipament Cívic i Cultural 

6.2 Punt dona. Servei d'informació, orientació i dinamització per a les dones 
Total Camp 6 2%

7.1 Programa de revitalització i dinamització de l'activitat comercial 

7.2 Programa d'orientació i inserció laboral

7.3 Programa d'acollida

7.4 Dinamització de Joves adolescents a través de l'esport

7.5 Programa de suport als ajuts per a la rehabilitació. Dinamització i suport a les comunitats de veïns

7.6 Convivència i dinamització sòciocultural

7.7 Programa de participació ciutadana i foment del teixit social

7.8 Gestió del projecte d'intervenció integral
Total Camp 7 10%

8.1 Pas soterrat de vianants i vehicles: c. Xúquer, c.Baixadors, c.Lluís Companys i c. Loira. Urbanització del carrer del Loira.

8.2 Pas soterrat de vianants i bicicletes: c.Baixador, c.Lluís Companys i c.Rin. Urbanització del carrer del Rin
Total Camp 8 31%

TOTAL 2009-2013

2009

Camp 1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds %

2010 2011 20132012

Camp 2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis %

Camp 3. Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu %

Camp 4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis %

Camp 6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments %

Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà %

Camp 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques %

Camp 7. Programes que comportin millora social, urbanística i econòmica %
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4.5 CALENDARI DE DESPLEGAMENT DEL PROJECTE 

S’adjunta el calendari previst pels diferents projectes i programes inclosos en el present Projecte d’Intervenció Integral de Segur 
de Calafell Platja. 

En el Calendari s’estableixen les prioritats, els ordres d’execució en funció dels objectius i l’estratègia i les capacitats de 
desenvolupament seqüencial del projecte. El calendari s’ha repartit en funció de les anualitats de 2010, 2011, 2013 i 2014 i en 
coherència al finançament previst a la convocatòria publicada en el DOGC núm. 5352-02/04/2009, sobre la resolució 
PTO/832/2009, de 27 de març, d’obertura de convocatòries per a l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de 
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, 
pel qual es desplega la Llei esmentada, i per a l’atorgament dels ajuts que estableix l’article 42.1 de la Llei 16/2008, de 23 de 
desembre, de mesures fiscals i financeres. 

En el desplegament del projecte diferenciarem tres fases: 

- fase inicial, que comprèn el desplegament del projecte i la posta en marxa dels programes socials i de dinamització 
econòmica. És també una fase de participació i gestió urbanística per a la formulació dels projectes ha desenvolupar més 
endavant, que tindrà una durada aproximada de 18 mesos, fins a finals de 2010. 

- fase central, que correspon a l’inici dels projectes. En aquesta fase es continuaran tots els programes i s’iniciarà l’obra del 
Centre Cívic i Cultural i l’obra dels passos soterrats. Aquesta fase s’estendrà durant els dos anys 2011 i 2012.  

- fase final, que correspon als darrer any 2013 on es finalitzaran totes les obres d’urbanització. En aquesta fase es 
continuaran també tots els programes. 

4. PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

 

 

4.1 Estratègia i prioritats 

4.2. Forma de gestió de la proposta d’actuació 

4.3 Revisió dels resultats de l’actuació 

4.4 Valoració dels requeriments de continuïtat  

4.5 Calendari de desplegament del projecte 

4.6 Aspectes financers 

4.7 Cooperació 

4.8 Altres intervencions públiques a l’àmbit 

4.9. Detall d’actuacions concretes 
 
 
 
 



VALORACIÓ ECONÒMICA. Quadre resum segons els 8 camps d'actuació definits per la Llei de Barris

cost actuació
Import € %

INUNDABILITAT
1.1 Nova evacuació al carrer del Besòs, 261ml Dint 1000mm - PL04 0,00

URBANITZACIÓ
1.2 Urbanització del carrer del Baixador incloent la plaça Catalunya 1.817.269 16,9%

1.3 Urbanització del carrer de Lluís Companys 1.010.939 9,4%
Total Camp 1 2.828.208 26,3%

cost actuació
Import € %

HABITABILITAT
2.1 Programa d'ajuts a la rehabilitació: instal·lació d'ascensors i reparació de façanes (complement decret 455/2004) 308.444
2.2 Rehabilitació integral de les patologies estructurals de l'edifici d'habitatges on es situa el Mercat de Segur (Oficina de gestió del Projecte) 368.000

Total Camp 2 676.444 6,3%

cost actuació
Import € %

EQUIPAMENTS
3.1 Nou Equipament Cívic i Cultural entre el c.Baixadors i la C-31 1.670.000
3.2 Adquisició i adequació com a Oficina del Projecte de Barri de la planta baixa de l'edifici del Mercat de Segur 800.000

Total Camp 3 2.470.000 23,0%

cost actuació
Import € %

4.1 Adequació del Centre d'interconnexió i punt d'accés lliure a internet a la planta baixa del nou Equipament Cívic i Cultural 100.000
4.2 Obres per a permetre la instal·lació de cablejat o altres sistemes al nou Equipament Cívic i Cultural entre el c.Baixadors i la C-31 30.000

Total Camp 4 130.000 1,2%

cost actuació

5.1 Programa d'ajuts per a l'adequació de les instal·lacions comunitàries de sanejament, aigua i electricitat (complement decret 455/2004) 52.000
5.2 Programa d'ajuts en els edificis per a la millora de la sostenibilitat i l'eficiència energètica (complement decret 455/2004) 34.286

Total Camp 5 86.286 0,8%

cost actuació
Import € %

6.1 Adequació com a Centre d'Informació i Recursos per a la Dona de 200m2 de sostre al nou Equipament Cívic i Cultural 200.000

PROGRAMES PER A LA COHESIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
6.2 Punt dona. Servei d'informació, orientació i dinamització per a les dones 60.000

Total Camp 6 260.000 2,4%

cost actuació
Import € %

PROGRAMES PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA
7.1 Programa de revitalització i dinamització de l'activitat comercial 60.000
7.2 Programa d'orientació i inserció laboral 60.000

PROGRAMES PER A LA COHESIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
7.3 Programa d'acollida 60.000
7.4 Dinamització de Joves adolescents a través de l'esport 60.000

PROGRAMES DE PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA CIUTADANA
7.5 Programa de suport als ajuts per a la rehabilitació. Dinamització i suport a les comunitats de veïns 80.000
7.6 Convivència i dinamització sòciocultural 60.000
7.7 Programa de participació ciutadana i foment del teixit social 60.000

7.8 Gestió del projecte d'intervenció integral 413.371
Total Camp 7 853.371 7,9%

cost actuació
Import € %

PERMEABILITAT DE LES VIES DE RENFE
8.1 Pas soterrat de vianants i vehicles: c. Xúquer, c.Baixadors, c.Lluís Companys i c. Loira. Urbanització del carrer del Loira. 1.964.630 18,3%

8.2 Pas soterrat de vianants i bicicletes: c.Baixador, c.Lluís Companys i c.Rin. Urbanització del carrer del Rin 1.478.701 13,8%
Total Camp 8 3.443.331 32,0%

TOTAL 10.747.640 100%

URBANITZACIÓ 6.271.539 58%
EQUIPAMENTS 2.800.000 26%
HABITABILITAT 842.730 8%
COHESIÓ SOCIAL I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA 833.371 8%

Camp 1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds

Camp 2. Rehabilitació i equipament dels elements col.lectius dels edificis

Camp 3. Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu

Camp 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Camp 7. Programes que comportin millora social, urbanística i econòmica

Camp 6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments

Camp 4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis

Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
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4.6 ASPECTES FINANCERS 

El pressupost total del Projecte d’Intervenció Integral al barri de Segur Platja és de DEU MILIONS SET-CENTS QUARANTA 
SET MIL SIS-CENTS QUARANTA € (10.747.640€), dels que un 50% serà finançat pel Fons de barris de la Llei 2/2004, i l’altre 
50% per l’Ajuntament de Calafell. A aquesta quantitat d’inversió cal afegir les actuacions complementaries que s’estan duent a 
terme dins l’àmbit d’actuació per un import  de 37.280.271 milions €, que sumades donen un total de 48.027.911 milions € 
d’inversió a l’àrea delimitada, 

El detall del finançament de cadascuna de les actuacions queda descrit en els quadres de finançament annexes. 

Intervencions públiques finançables segons la Llei 2/2004     

Pla financer. RESUM           

  2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Generalitat 119.165 387.506 474.390 2.216.200 2.176.558 5.373.820 

Ajuntament 119.165 387.506 474.390 2.216.200 2.176.558 5.373.820 

Total 238.330 832.028 948.780 4.432.401 4.410.132 10.747.640 

 

Pressupost total del Projecte d'Intervenció Integral  10.747.640 100% 

Fons de Foment del Programa de Barris 5.373.820 50% 

Ajuntament de Calafell 5.373.820 50% 

 

Persones Beneficiàries:  

 
• Habitants del barri / àrea urbana: 6.301 hab 

• Total habitants municipi: 25.308 hab 

• Percentatge (Habitants del barri / Total habitants 
municipi) 

24 % 

• Inversió total per habitant en base al pressupost 
global del projecte (Càlcul entre pressupost global 
del projecte i Total habitants de l’àrea) 

1.693,42 € 

• Import del Pressupost consolidat  vigent de 
l’ajuntament a l’any 2009 

42.857.200,33 € 

• Recursos per habitant del pressupost consolidat 
(Càlcul entre Import del Pressupost consolidat 
vigent i Total habitants del municipi) 

1.693,42 € 

Si al pressupost per al 2009 se li afegeix la part que haurà d’aportar l’ajuntament per al PII en aquell any s’obté una estimació 
de despesa necessària per al municipi en aquest any. 

Atès que el PII repercutirà no només sobre els habitants de l’Àrea sinó també sobre el total de residents al municipi, hem 
calculat quin serà el recurs per habitant mig anual. Així, l’impacte del projecte mig anual per habitant és de 52,97 € (és a dir, 
la diferència entre el pressupost sense tenir en compte el Projecte d’Intervenció Integral i el mateix pressupost afegint-hi la part 
de despesa per aquest any corresponent al PII). 

Al llarg del desplegament del projecte, l’Ajuntament gestionarà la demanda d’ajuts financers en el projecte d’altres 
administracions. En qualsevol cas, l’Ajuntament adquireix el compromís d’assumir totalment el 50% del cost total del projecte. 

4. PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

 

 

4.1 Estratègia i prioritats 

4.2. Forma de gestió de la proposta d’actuació 

4.3 Revisió dels resultats de l’actuació 

4.4 Valoració dels requeriments de continuïtat  

4.5 Calendari de desplegament del projecte 

4.6 Aspectes financers 

4.7 Cooperació 

4.8 Altres intervencions públiques a l’àmbit 

4.9. Detall d’actuacions concretes 
 
 
 
 



aportació aportació 
TOTAL municipal fons barris %

1.2 Urbanització del carrer del Baixador incloent la plaça Catalunya 1.817.269 908.634 908.634 50%

1.3 Urbanització del carrer de Lluís Companys 1.010.939 505.470 505.470 50%
Total Camp 1 26% 2.828.208 1.414.104 1.414.104 50%

aportació aportació 
TOTAL municipal fons barris %

2.1 Programa d'ajuts a la rehabilitació: instal·lació d'ascensors i reparació de façanes (complement decret 455/2004) 308.444 154.222 154.222 50%

2.2 Rehabilitació integral de les patologies estructurals de l'edifici d'habitatges on es situa el Mercat de Segur (Oficina de gestió del Projecte) 368.000 184.000 184.000 50%
Total Camp 2 6% 676.444 338.222 338.222 50%

aportació aportació 
TOTAL municipal fons barris %

3.1 Nou Equipament Cívic i Cultural entre el c.Baixadors i la C-31 1.670.000 835.000 835.000 50%

3.2 Adquisició i adequació com a Oficina del Projecte de Barri de la planta baixa de l'edifici del Mercat de Segur 800.000 400.000 400.000 50%
Total Camp 3 23% 2.470.000 1.235.000 1.235.000 50%

aportació aportació 
TOTAL municipal fons barris %

4.1 Adequació del Centre d'interconnexió i punt d'accés lliure a internet a la planta baixa del nou Equipament Cívic i Cultural 100.000 50.000 50.000 50%

4.2 Obres per a permetre la instal·lació de cablejat o altres sistemes al nou Equipament Cívic i Cultural entre el c.Baixadors i la C-31 30.000 15.000 15.000 50%
Total Camp 4 1% 130.000 65.000 65.000 50%

aportació aportació 
TOTAL municipal fons barris %

5.1 Programa d'ajuts per a l'adequació de les instal·lacions comunitàries de sanejament, aigua i electricitat (complement decret 455/2004) 52.000 26.000 26.000 50%

5.2 Programa d'ajuts en els edificis per a la millora de la sostenibilitat i l'eficiència energètica (complement decret 455/2004) 34.286 17.143 17.143 50%
Total Camp 5 1% 86.286 43.143 43.143 50%

aportació aportació 
TOTAL municipal fons barris %

6.1 Adequació com a Centre d'Informació i Recursos per a la Dona de 200m2 de sostre al nou Equipament Cívic i Cultural 200.000 100.000 100.000 50%

6.2 Punt dona. Servei d'informació, orientació i dinamització per a les dones 60.000 30.000 30.000 50%
Total Camp 6 2% 260.000 130.000 130.000 50%

aportació aportació 
TOTAL municipal fons barris %

7.1 Programa de revitalització i dinamització de l'activitat comercial 60.000 30.000 30.000 50%

7.2 Programa d'orientació i inserció laboral 60.000 30.000 30.000 50%

7.3 Programa d'acollida 60.000 30.000 30.000 50%

7.4 Dinamització de Joves adolescents a través de l'esport 60.000 30.000 30.000 50%

7.5 Programa de suport als ajuts per a la rehabilitació. Dinamització i suport a les comunitats de veïns 80.000 40.000 40.000 50%

7.6 Convivència i dinamització sòciocultural 60.000 30.000 30.000 50%

7.7 Programa de participació ciutadana i foment del teixit social 60.000 30.000 30.000 50%

7.8 Gestió del projecte d'intervenció integral 413.371 206.685 206.685 50%
Total Camp 7 8% 853.371 426.685 426.685 50%

aportació aportació 
TOTAL municipal fons barris %

8.1 Pas soterrat de vianants i vehicles: c. Xúquer, c.Baixadors, c.Lluís Companys i c. Loira. Urbanització del carrer del Loira. 1.964.630 982.315 982.315 50%

8.2 Pas soterrat de vianants i bicicletes: c.Baixador, c.Lluís Companys i c.Rin. Urbanització del carrer del Rin 1.478.701 739.350 739.350 50%
Total Camp 8 32% 3.443.331 1.721.666 1.721.666 50%

TOTAL 2009-2013 10.747.640 5.373.820 5.373.820 50%
100,0% 50,0% 50,0%

Camp 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques %

Camp 7. Programes que comportin millora social, urbanística i econòmica %

Camp 6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments %

Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà %

Camp 3. Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu %

Camp 4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis %

Camp 2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis %

Camp 1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds %

PRESSUPOST TOTAL



VALORACIÓ ECONÒMICA PER ANUALITATS. Quadre resum segons els 8 camps d'actuació definits per la Llei de Barris

aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació 
TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris

0 0 0 0 0 0 134.478 67.239 67.239 0 0 0 1.682.791 841.395 841.395

0 0 0 0 0 0 74.810 37.405 37.405 936.130 468.065 468.065
0 0 0 0 0 0 134.478 67.239 67.239 74.810 37.405 37.405 2.618.921 1.309.460 1.309.460

aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació 
TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris

0 0 0 0 0 0 102.815 51.407 51.407 102.815 51.407 51.407 102.815 51.407 51.407

0 0 0 0 0 0 184.000 92.000 92.000 184.000 92.000 92.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 286.815 143.407 143.407 286.815 143.407 143.407 102.815 51.407 51.407

0
aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació 

TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris
0 0 0 0 0 0 100.200 50.100 50.100 1.569.800 784.900 784.900 0 0 0

238.330 119.165 119.165 561.670 280.835 280.835 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238.330 119.165 119.165 561.670 280.835 280.835 100.200 50.100 50.100 1.569.800 784.900 784.900 0 0 0

aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació 
TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris

0 0 0 0 0 0 6.000 3.000 3.000 94.000 47.000 47.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1.800 900 900 28.200 14.100 14.100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 7.800 3.900 3.900 122.200 61.100 61.100 0 0 0

aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació 
TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris

0 0 0 0 0 0 17.333 8.667 8.667 17.333 8.667 8.667 17.333 8.667 8.667

0 0 0 0 0 0 11.429 5.714 5.714 11.429 5.714 5.714 11.429 5.714 5.714
0 0 0 0 0 0 28.762 14.381 14.381 28.762 14.381 14.381 28.762 14.381 14.381

aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació 
TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris

0 0 0 0 0 0 12.000 6.000 6.000 188.000 94.000 94.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 20.000 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000
0 0 0 0 0 0 32.000 16.000 16.000 208.000 104.000 104.000 20.000 10.000 10.000

aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació 
TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris

0 0 0 15.000 7.500 7.500 15.000 7.500 7.500 15.000 7.500 7.500 15.000 7.500 7.500

0 0 0 15.000 7.500 7.500 15.000 7.500 7.500 15.000 7.500 7.500 15.000 7.500 7.500

0 0 0 15.000 7.500 7.500 15.000 7.500 7.500 15.000 7.500 7.500 15.000 7.500 7.500

0 0 0 15.000 7.500 7.500 15.000 7.500 7.500 15.000 7.500 7.500 15.000 7.500 7.500

0 0 0 20.000 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000

0 0 0 15.000 7.500 7.500 15.000 7.500 7.500 15.000 7.500 7.500 15.000 7.500 7.500

0 0 0 15.000 7.500 7.500 15.000 7.500 7.500 15.000 7.500 7.500 15.000 7.500 7.500

0 0 0 103.343 51.671 51.671 103.343 51.671 51.671 103.343 51.671 51.671 103.343 51.671 51.671
0 0 0 213.343 106.671 106.671 213.343 106.671 106.671 213.343 106.671 106.671 213.343 106.671 106.671

aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació aportació 
TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris TOTAL municipal fons barris

0 0 0 0 0 0 145.383 72.691 72.691 1.819.248 909.624 909.624 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.424 54.712 54.712 1.369.277 684.638 684.638
0 0 0 0 0 0 145.383 72.691 72.691 1.928.672 964.336 964.336 1.369.277 684.638 684.638

238.330 119.165 119.165 775.013 387.506 387.506 948.780 474.390 474.390 4.432.401 2.216.200 2.216.200 4.353.117 2.176.558 2.176.558
2,22% 7,21% 8,83% 41,24% 40,50%

201320102009 2011 2012
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4.7 COOPERACIÓ 

Una de les premisses per a la bona consecució del projecte d’intervenció integral de l’àrea és la participació ciutadana en el 
procés, en primera instància la dels veïns afectats, però també la de la resta de ciutadans del municipi. 

La  participació ciutadana ha de ser un dels elements essencials per determinar i implementar les mesures necessàries per 
dotar l’àmbit dels elements adequats per la millora de la qualitat de vida dels seus habitants. És en aquest sentit que la 
participació no pot ser entesa com una fase més del procés burocràtic del programa sinó que ha de ser considerada com una 
eina imprescindible de diàleg entre veïns administració i equips implicats en el desenvolupament del projecte, la qual haurà de 
garantir la seva correcta implementació. 

En la redacció del Projecte d’Intervenció Integral, s’ha comptat amb la participació de: 

- El marc institucional establert per l’elaboració i desplegament d’aquest projecte d’intervenció integral de l’Àrea de Segur de 
Calafell Platja s’ha comptat amb la participació activa de totes les àrees municipals implicades en el projecte. Aquesta 
organització ha garantit no només la transversalitat en tot el procés d’elaboració del PII, sinó que haurà de permetre una 
correcta implementació del Programa, en cas que el barri sigui escollit. 

- Com ja ha estat vist el teixit associatiu del barri és molt feble, amb el que ha estat molt apreciable i útil en l’elaboració del 
Projecte d’Intervenció Integral aprofitar l’experiència que ha aportat el procés participatiu del POUM per l’àrea de Segur de 
Calafell Platja, amb intervenció activa dels veïns de l’Àrea en el Projecte d’Intervenció Integral en paral·lel al POUM, així com 
una sessió informativa via Ràdio Calafell. 

- De la mateixa manera, s’ha informat del diagnòstic i de les propostes en quatre Comissions de Territori a tot el Consistori. Els 
grups de l’oposició han estat inclosos en el procés d’elaboració del Projecte d’Intervenció Integral, no només informant-los-hi 
sinó recollint suggeriments i propostes que han anat  formulant. 

Durant l’execució del projecte es preveu els següents procediments de participació ciutadana:. 

Dintre el marc del Projecte d’Intervenció Integral del barri de Segur de Calafell Platja, es considera necessària la implicació 
activa dels veïns i veïnes del barri en el propi procés. En aquest sentit, es proposa que les actuacions que es desenvolupin en 
el territori esdevinguin també un element de mobilització social que enforteixi les xarxes relacionals dels veïns i veïnes, i els 
seus vincles amb el barri. 

La voluntat municipal és que els veïns i veïnes de Segur de Calafell Platja puguin participar en el desenvolupament de la 
reforma integral del seu barri des del principi del Projecte, amb el que serà especialment intensiu el Programa de Participació 
Ciutadana a l’arrencada d’aquest. 

Pel caràcter integral del projecte, les necessitats d’intervenció en el barri, i la necessitat de coordinar accions i recursos, la 
participació s’articularà sota el Pla de Participació. Aquest Pla establirà diferents nivells de participació en el procés, creant 
espais de seguiment estables del projecte en general i processos concrets de participació entorn a temes concrets. 

En primer lloc, es constituirà la Comissió de Seguiment del projecte on hi haurà els responsables municipals, les associacions 
presents al barri, professionals dels serveis (educació, serveis socials, oficina d’atenció a l’immigrant...), i persones a títol 
individual dels diferents col·lectius que constitueixen el barri. Aquest espai, com el seu nom indica serà l’òrgan que farà un 
seguiment del desenvolupament del projecte i on els responsables tècnics i polítics explicaran les diferents actuacions. A priori 
aquest Grup és reunirà un cop al trimestre i tindrà un caràcter obert a totes aquelles persones que vulguin assistir. 

En segon lloc, més enllà de la Comissió de Seguiment, el procés comptarà amb processos de participació que s’obriran a la 
resta de veïns del barri per treballar temes vinculats amb el desenvolupament del barri. Amb la voluntat d’implicar els agents 
socials del territori en el projecte es desenvoluparan tres línies d’actuació: dinamització sociocultural; foment del teixit 
associatiu; disseny de la campanya comercial amb els comerciants. 

Per organitzar les diferents actuacions i mantenir una coherència global dels processos participatius es dissenya un Pla de 
Participació Ciutadana de la reforma integral del barri. A continuació es detallen les actuacions previstes. 

El Pla de participació contempla dos tipus d’objectius, d’una banda aquells més procedimentals, i de l’altre aquells de caire més 
estratègic. 

Objectius estratègics: 
- Implicar als diferents agents socials del territori en el desenvolupament del barri. 
- Treballar en la creació i enfortiment de xarxes entre veïns i veïnes del barri. 
- Millorar la convivència entre col•lectius de diferents cultures a través de la creació de canals d’interrelació. 
- Potenciar els serveis del territori i facilitar la seva tasca. 

Objectius procedimentals: 
- Presentar i informar del PII de Segur de Calafell Platja. 
- Vetllar pel seguiment veïnal del projecte. 
- Avaluar el PII. 

Accions en el marc del Pla de Participació del Projecte: 
- Presentació del Projecte d’Intervenció Integral als veïns de Segur de Calafell Platja. 
- Constitució del Grup de Seguiment. 
- Dinamització del teixit associatiu. 
- Disseny de la campanya de dinamització comercial amb els comerciants. 
- Avaluació de les diferents accions desenvolupades en el marc del PII Segur de Calafell Platja. 
 

4. PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

 

 

4.1 Estratègia i prioritats 

4.2. Forma de gestió de la proposta d’actuació 

4.3 Revisió dels resultats de l’actuació 

4.4 Valoració dels requeriments de continuïtat  

4.5 Calendari de desplegament del projecte 

4.6 Aspectes financers 

4.7 Cooperació 

4.8 Altres intervencions públiques a l’àmbit 

4.9. Detall d’actuacions concretes 
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Presentació del Projecte Integral del barri de Segur de Calafell Platja: 
El primer pas que el Pla de Participació contempla és la presentació del Projecte d’Intervenció Integral del barri als veïns. En 
aquesta presentació s’explicaran els àmbits i les accions principals del projecte, i se’ls convidarà a participar activament al llarg 
del procés. 

Constitució de la Comissió de Seguiment: 
Aquest Grup tindrà una composició plural, amb persones de diferents perfils (home/dona, gent gran/jove, polítics, tècnics, i 
ciutadania associada i no associada, diferents sector del territori (econòmic, comercial, educatiu, etc.).  
La seva funció serà fer el seguiment del procés, identificar actors socials susceptibles de participar-hi, dinamitzar els processos 
participatius que es portin a terme, esdevenir un espai de reflexió col�lectiva entorn al barri, i realitzar l’avaluació del projecte. 

Processos de participació concrets: 
Més enllà de la Comissió de Seguiment es desenvoluparan diferents accions participatives vinculades al projecte, entre les 
quals destaquen: 
- Dinamització sociocultural 
- Programa de dinamització associativa. Aquest programa oferirà un suport a les entitats del barri per desenvolupar les seves 
activitats oferint espais i recursos, i fomentant la seva implicació en el desplegament del projecte d’intervenció integral. 
- Disseny de la campanya de dinamització comercial amb els comerciants. Finalment, per dissenyar la campanya de 
dinamització comercial es considera imprescindible implicar als mateixos comerciants per definir l’enfocament de la campanya. 

Avaluació de la implementació del Projecte d’Intervenció  Integral: 
Al finalitzar el projecte es realitzarà una avaluació amb el Grup de Seguiment per valorar el desenvolupament del projecte en la 
seva globalitat. 
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4.8 ALTRES INTERVENCIONS PÚBLIQUES A L’ÀMBIT 

La importància i l’abast del projecte que es presenta, donades les problemàtiques de l’àrea delimitada, depassa a allò que s’ha 
determinat com a actuació finançable en la Llei 2/2004. Es resumeixen a continuació les actuacions més recents, o bé previstes 
a curt termini, directament relacionades amb els objectius de la intervenció integral que es proposa i es requereix a l’àrea: 

 

 

 

  

 

  ACTUACIONS NO FINANÇABLES           37.280.271 €   

  Edificació d'un nou IES a Segur de Calafell (Generalitat)       2010-2011 3.000.000 €   

  Edificació d'una Escola Bressol a Segur de Calafell    2009-2010 1.231.928 €   

  Projecte d’urbanització de la vorera nord del Passeig Marítim    2009-2010 1.000.000 €   

  Projecte d'urbanització de la Plaça de l’església de l'Assumpció a Segur de Calafell Centre  2009 197.382 €   

  Senyalització de carrers a Segur de Calafell     2009 500.000 €   

  Adquisició de sòl per a l'edificació del CAP de Segur de Calafell    2009 1.500.000 €   

  Projecte d’urbanització dels carrers del Centre de Segur de Calafell (Fons Estatal d'Inversió)  2009 3.870.910 €   

  Redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal    2008-2010 1.000.000 €   

  Redacció del doc. Reconeixement, estratègies d'intervenció i criteris d'ordenació a Segur de Calafell Platja 2008-2009 76.000 €   

  Adequació de local per la regidoria i servei Benestar Social a Segur de Calafell Platja  2008-2009 170.451 €   

  Reparació i millora de les voreres del Pont de Segur de Calafell Platja   2007-2008 389.224 €   

  Adquisició dels Locals del Port per a futur equipament    2007-2008 3.239.304 €   

  Redacció del doc. Criteris per l'ordenació de l'espai públic de Segur de Calafell Platja  2007 12.000 €   

  Remodelació de la C-31 (Generalitat)     2006-2008 10.699.860 €   

  Remodelació de la C-31 (Ajuntament de Calafell)    2006-2008 3.919.886 €   

  Prolongació del Passeig Marítim a l'àmbit de Segur de Calafell Platja   2006-2007 4.359.459 €   

  Jocs infantils de la Plaça del Port     2006 60.000 €   

  Projecte d'urbanització de la Plaça del Port         2004-2005 2.053.867 €   

4. PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

 

 

4.1 Estratègia i prioritats 

4.2. Forma de gestió de la proposta d’actuació 

4.3 Revisió dels resultats de l’actuació 

4.4 Valoració dels requeriments de continuïtat  

4.5 Calendari de desplegament del projecte 

4.6 Aspectes financers 

4.7 Cooperació 

4.8 Altres intervencions públiques a l’àmbit 

4.9. Detall d’actuacions concretes 
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4.9 DETALL ACTUACIONS CONCRETES 

Valoració dels costos de l’obra pública 

Els costos de les obres d’urbanització dels carrers i places públiques que s’inclouen en aquest projecte s’han avaluat a partir de 
les experiències recents d’urbanització en el mateix sector i els seus entorns més immediats, és a dir, en situacions equivalents 
pel que fa a mida dels carrers, accessibilitat per a l’execució de les obres, tipus de materials, etc. 

Així mateix, en els costos s’inclouen les assistències tècniques en la redacció dels projectes i les direccions facultatives de les 
obres. 

Costos unitaris: 

URBANITZACIÓ 
Reurbanització de carrer bàsica: 160 €/m2 

EDIFICACIÓ 
Edifici nou: 1000 €/m2 

Valoració dels costos dels programes d’ajut a la rehabilitació: 

 Els Programes d’ajuts a la rehabilitació proposen ajuts que es compatibilitzen als ajuts provinents del Decret 455/2004 Pla 
de Rehabilitació d’Habitatges de Catalunya. (Veure procediment de la Generalitat de Catalunya a l’apartat 4.1.3 Habitabilitat 
d’aquest document).  

A banda del % establert per a cada ajut, l’àmbit com a àrea inclosa dins Programa d’ajuts de la Llei de barris, pot comptar amb 
subvencions extraordinàries (10%) per a àrees d’interès especial. 

Aquesta primera línia d’ajuts es calcula a partir de la hipòtesi de subvencionar amb un 10% més, 80 habitatges en actuacions 
de rehabilitació de façanes, 80 habitatges més per adequació de les instal�lacions comunitàries  i 80 habitatges més per a obres 
de millora de sostenibilitat i eficiència energètica. En matèria d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, s’ha fet un 
càlcul estimat de col�locació de 17 ascensors, beneficiant un total de 200 habitatges (El quadre de càlcul s’adjunta a 
continuació). 

 

 

4. PROPOSTA D’ACTUACIÓ 
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A C T U A C IO N S  P R O T E G IB L E S  (D e c re t 4 5 5 /2 0 0 4 ) A ju ts  e x tra o rd in a r is A ju ts  a d d ic io n a ls P R O J E C T E  D 'IN T E R V E N C IÓ  IN T E G R A L

%  s u bm à x .1 h a b / lo c a l %  s u bm à x .1 h a b / lo c a l %  s u b %  s u bm à x .1 h a b /lo c a ln ú m .h a b n ú m .b lo c s

5 0 % 7 .0 0 0 ,0 0  € 1 0 % 1 .4 0 0 ,0 0  € 1 4 .0 0 0 ,0 0  €

2 5 % 2 .0 0 0 ,0 0  € 1 0 % 8 0 0 ,0 0  € 8 .0 0 0 ,0 0  € 1 0 % 8 0 0 ,0 0  € 8 0 6 4 .0 0 0 ,0 0  € 7

6 0 % 6 .0 0 0 ,0 0  € 1 0 % 1 .0 0 0 ,0 0  € 1 0 .0 0 0 ,0 0  €

4 5 % 5 .5 0 0 ,0 0  € 1 0 % 1 .2 2 2 ,2 2  € 1 2 .2 2 2 ,2 2  € 1 0 % 1 .2 2 2 ,2 2  € 2 0 0 2 4 4 .4 4 4 ,4 4  € 1 7

2 5 % 2 0 0 ,0 0  € 1 0 % 8 0 ,0 0  € 8 0 0 ,0 0  €

S u b v e n c io n s  a d d ic io n a ls  d e  p ro je c te s  i d ire c c io n s  d ’o b re s  p e r ra ó  d e  la  s itu a c ió  s o c io e c o n ò m ic a  d e ls  o c u p a n ts  d e ls  h a b ita tg e s .
7 %

7

8 0 5 2 .0 0 0 ,0 0  € 7

8 0 3 4 .2 8 5 ,7 1  €

3 .2 0 0 ,0 0  €

6 .5 0 0 ,0 0  €

5 .7 1 4 ,2 9  €

4 .2 8 5 ,7 1  €

1 0 % 5 7 1 ,4 3  €

1 0 % 4 2 8 ,5 7  €

1 0 % 3 2 0 ,0 0  €

1 0 % 6 5 0 ,0 0  €

3 5 %

3 5 %

2 .0 0 0 ,0 0  €

1 .5 0 0 ,0 0  €

2 5 % 8 0 0 ,0 0  €

4 0 % 2 .6 0 0 ,0 0  €

re h a b ilita c ió  d e  
p a to lo g ie s  e n  
d iv e rs o s  g ra u s

m illo ra  d e  l'a ïlla m e n t tè rm ic  i/o  a c ú s tic , p e r  ta l d 'a d a p ta r l'e le m e n t 
re h a b ilita t a ls  p a rà m e tre s  q u e  e x ig e ix e n  le s  n o rm a tive s  v ig e n ts

in ta l·la c ió  d e  s is te m e s  d 'o b te n c ió  d 'e n e rg ie s  a lte rn a tiv e s , c o m  
p la q u e s  d 'e n e rg ia  s o la r  i/o  fo to v o lta ic a  p e r a  l'o b te n c ió  d 'a ig u a  
c a le n ta  s a n ità r ia  i e n e rg ia  e lè c tr ic a , q u e  fo m e n tin  l'e s ta lv i 
e n e rg è tic  i re d ie ix in  e l c o n s u m  d e  C O 2  e n  e ls  e d if ic is

O b re s  d e  m illo ra  
d e  s o s te n ib ilita t i 
e f ic iè n c ia  
e n e rg è tic a

a c c e s s ib ilita t i 
s u p re s s ió  b a rre re s  
a rq u ite c tò n iq u e s

a d e q u a c ió  d e  le s  in s ta l·la c io n s  c o m u n ità r ie s  d e  x a rx e s  d e  s a n e ja m e n t, a ig u a , 
e le c tr ic ita t i g a s  c a n a litza t q u e  e s tig u in  e n  m a l e s ta t, q u e  c o m p tin  a m b  m a te r ia ls  
o b s o le ts , q u e  m a n q u in  d 'e s ta n q u e ïta t, q u e  tin g u in  u n  d im e n s io n a t in s u f ic ie n t, q u e  
p re s e n tin  u n  r is c  p e r le s  p e rs o n e s , o  q u e  n o  s 'a d a p tin  a  la  n o rm a tiv a  v ig e n t. T a m b é  
e s  p ro te g ira n  o b re s  e n  in s ta l·la c io n s  q u e  s ig u in  c on s e q ü è n c ia  d 'a ltre s  a c tu a c io n s  
p ro te g ib le s  e n  l'e d if ic i

s u p re s s ió  d e  b a rre re s  a rq u ite c tò n iq u e s  e n tre  la  v ia  p ú b lic a  i 
l'a s c e n s o r  e x is te n t

in s ta l·la c ió  d 'a s c e n s o r q u e  s 'a d a p ti a  le s  p o s s ib ilita ts  d e  l'e d if ic i

c re a c ió  d 'u n  it in e ra r i p ra c tic a b le  g lo b a l, q u e  c o m p o rti in s ta l·la r  u n  
a s c e n s o r

d e f ic iè n c ie s  c o n s tru c tiv e s  q u e  a fe c te n  o  p o d e n  a fe c ta r le s  
c o n d ic io n s  d 'h a b ita b ilita t f ix a d e s  p e r la  n o rm a tiv a  v ig e n t: fa ç a n e s

p a to lo g ie s  e s tru c tu ra ls , o  le s io n s  q u e  a fe c te n  o  p o d e n  a fe c ta r 
l'e s ta b ilita t, la  s o lid e s a  i la  s e g u re ta t d e  l'e d if ic i

4 2 8 ,5 7  €

6 5 0 ,0 0  €

e le m e n ts  p u n tu a ls  q u e , p e l s e u  g ra u  d e  d e te r io ra m e n t, 
re p re s e n te n  u n  r is c , ja  s ig u i p e r a ls  o c u p a n ts  d e  l'e d if ic i, o  p e r a  
te rc e re s  p e rs o n e s , a m b  in d e p e n d è n c ia  q u e  l'e d if ic i p u g u i tro b a r-s e  
e n  a lg u n a  d e  le s  s itu a c io n s  d e s c r ite s  e n  e ls  d o s  s u p ò s its  a n te r io rs

1 0 %

1 0 %
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URBANITZACIÓ 
 
1.2 Urbanització del carrer del Baixador, incloent la Plaça Catalunya 
 
Descripció de l’actuació: 
Urbanització del c/ Baixador i la Plaça Catalunya com a passeig cívic i zona 
d’aparcament d’accés a l’estació, amb incorporació de mobiliari urbà, enllumenat 
públic, arbrat, reposició de xarxes de servei i  substitució dels paviments i senyalització. 
 
Objectius: 
Transformar l’actual carrer del Baixador en un passeig de prioritat invertida per 
aconseguir un espai públic agradable per a l’ús de vianants, millorant-ne la seva 
accessibilitat, mobilitat, seguretat i dotacions. 
 
Beneficiaris: 
El conjunt de la població del barri de Segur de Calafell Platja i en especial la població 
de la zona d’influència. 
 
Dotació econòmica prevista: 
1.817.269 € - 50% Generalitat + 50% Ajuntament de Calafell. 
 
Calendari de desplegament: 
2011-2013 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell, Àrea de Territori: Departament d’Urbanisme i Oficina Pla de 
Barris. 
 
Indicadors de realització: 
Redacció del projecte, Contractació i execució, Liquidació i recepció. 
 
Indicadors de resultat impacte: 
m2 d’urbanització, satisfacció de residents i usuaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMP 1: MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
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URBANITZACIÓ 
 
1.3 Urbanització del carrer de Lluís Companys 
 
Descripció de l’actuació: 
Urbanització del c/ Lluís Companys com a eix principal de comunicació i zona 
d’aparcament d’accés a l’estació amb incorporació de mobiliari urbà, enllumenat públic, 
arbrat, reposició de xarxes de servei i substitució dels paviments i senyalització. 
 
Objectius: 
Millora de la qualitat urbana organitzant la circulació de vehicles i aparcament, millorant 
accessibilitat, mobilitat i seguretat, així com les dotacions. 
 
Beneficiaris: 
El conjunt de la població del barri i la seva zona d’influència. 
 
Dotació econòmica prevista: 
1.010.939 € - 50% Generalitat + 50% Ajuntament de Calafell. 
 
Calendari de desplegament: 
2012-2013 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell, Àrea de Territori: Departament d’Urbanisme; Oficina Pla de 
Barris. 
 
Indicadors de realització: 
Redacció del projecte, Contractació i execució, Liquidació i recepció. 
 
Indicadors de resultat impacte: 
m2 d’urbanització, satisfacció de residents i usuaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMP 1: MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
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HABITABILITAT 
 
2.1 Programa d'ajuts a la rehabilitació: instal�lació d'ascensors i reparació de 

façanes (complement decret 455/2004) 
 

Descripció de l’actuació: 
Subvencionar parcialment la intervenció en elements comuns els edificis, per tal de 
dotar-los de la seguretat i funcionalitat suficient, comptabilitzant els ajuts amb els que 
atorga el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
El programa contempla la subvenció parcial de les actuacions en façanes i ascensors. 
 
Objectius: 

- Assegurar l’estanquitat de les façanes 
- Resoldre patologies derivades de la mala execució, deteriorament dels 

materials o manca de manteniment 
- Millorar el paisatge urbà 
- Millorar les condicions d’accessibilitat als habitatges 

 
Beneficiaris: 
Veïns i veïnes del barri de Segur de Calafell Platja. Indirectament, ciutadans en 
general. 
 
Dotació econòmica prevista: 
308.444 € - 50% Generalitat + 50% Ajuntament de Calafell. 
 
Calendari de desplegament: 
2011-2013 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell, Àrea de Territori: Departament d’Urbanisme i Oficina de Pla de 
Barris. 
 
Indicadors de realització: 
Núm. d’expedients tramitats, m2 de façana rehabilitada, núm. d’ascensors instal�lats 
 
Indicadors de resultat impacte: 
% de població beneficiada, Índex de satisfacció dels veïns i veïnes, Índex de satisfacció 
dels visitants 

 

 
 
HABITABILITAT 
 
2.2 Rehabilitació integral de les patologies estructurals de l’edifici d’habitatges 

on es situa el Mercat de Segur (Oficina de gestió del Projecte) 
 

Descripció de l’actuació: 
Reparació de les deficiències estructurals actuals per deteriorament dels materials  de 
l’edifici ocupat en planta baixa pel mercat de Segur, incloent posteriors acabats.  
 
Objectius: 

- Experiència i model d’aplicació dels programes d’ajuts. 
- Incentivació dels programes de rehabilitació als particulars. 
- Resoldre les patologies per assegurar l’estabilitat i durabilitat de l’edifici. 

 
Beneficiaris: 
Els propietaris i veïns de l’edifici. Indirectament, ciutadans en general. 
 
Dotació econòmica prevista: 
368.000 € - 50% Generalitat + 50% Ajuntament de Calafell. 
 
Calendari de desplegament: 
2011-2012 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell, Àrea de Territori: Departament d’Urbanisme i Oficina de Pla de 
Barris. 
 
Indicadors de realització: 
Núm. de patologies reparades . 
 
Indicadors de resultat impacte: 
Millora efectiva de l’estat de l’edifici, Índex de satisfacció dels veïns. 

 

 

CAMP 2: REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL�LECTIUS DELS EDIFICIS 

CAMP 2: REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL�LECTIUS DELS EDIFICIS 
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EQUIPAMENTS 
 
3.1 Nou Equipament Cívic i Cultural entre el c. Baixadors i la C-31 

 
Descripció de l’actuació: 
Construcció d’un nou equipament social i cultural situat entre la C-31 i el c/ Baixadors, 
al costat de l’estació de Renfe. Consta de planta baixa i primera donant façana a la    
C-31 i crea un espai lliure recollit al pati posterior. El programa previst combina els 
espais adequats com a Centre Cívic i Cultural adreçat a infants, joves, gent gran, 
acollida de l’immigració i seu de diferents entitats, Centre d’Informació i Recursos per a 
la Dona municipal més una Sala d’exposicions, un Punt d’informació turística i un 
Centre d’Interconnexió i punt d’accés lliure a Internet (Actuació 4.1) a la planta baixa. 
 
Objectius: 
L’actuació té un doble objectiu: en primer lloc introduir un element per atreure activitat i 
gent, que garanteixi l’intercanvi, i en segon lloc atendre als col�lectius que presenten 
majors necessitats per tal de convertir l’equipament en el nou centre de vida social i 
cultural de Segur de Calafell. 
 
Beneficiaris: 
El conjunt de la població del Barri. 
 
Dotació econòmica prevista: 
2.000.000 € - 50% Generalitat + 50% Ajuntament de Calafell. 
 
Calendari de desplegament: 
2011-2012 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell, Àrea de Territori: Departament d’Urbanisme i Oficina de Pla de 
Barris. 
 
Indicadors de realització: 
Redacció del projecte, Contractació i execució, Liquidació i recepció. 
 
Indicadors de resultat impacte: 
m2 de superfície construïda, nombre d’activitats anuals desenvolupades, satisfacció 
dels usuaris. 

 

 
  
 
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMP 3: PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL�LECTIU 
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EQUIPAMENTS 
 
3.2 Adquisició i adequació com a Oficina del Projecte de Barri de la planta baixa 

de l’edifici del Mercat de Segur 
 

Descripció de l’actuació: 
Actuació d’adquisició  mitjançant la seva compra i adequació de la  planta baixa i 
semisoterrani com a Oficina de gestió del Projecte d’Intervenció Integral per disposar, 
des de l’inici, d’espai suficient pel desenvolupament del Projecte. 
 
Objectius: 
Disposar de la infraestructura adequada per tal de poder gestionar correctament el 
Projecte d’Intervenció Integral. 
 
Beneficiaris: 
El conjunt de la població de Segur de Calafell Platja  i la seva zona d’influència. 
 
Dotació econòmica prevista: 
800.000 € - 50% Generalitat + 50% Ajuntament de Calafell. 
 
Calendari de desplegament: 
2009-2010 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell, Àrea de Territori: Departament d’Urbanisme i Oficina de Pla de 
Barris. 
 
Indicadors de realització: 
Local adequat per a les noves activitats. 
 
Indicadors de resultat impacte: 
Superfície de local adequada, nombre d’activitats anuals iniciades i consolidades, 
satisfacció dels treballadors i usuaris. 

 

 
  
 
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMP 3: PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL�LECTIU 
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4.1 Adequació del Centre d’Interconnexió i punt d’accés lliure a internet a la 

planta baixa del nou Equipament Cívic i Cultural  
 

Descripció de l’actuació: 
Adequar part de la superfície del Nou equipament cívic per tal d’ubicar-hi un punt 
d’accés lliure a internet. 
 
Objectius: 
Incentivar l’ús i la millora de les tecnologies de la informació 
 
Beneficiaris: 
El conjunt de la població de Segur de Calafell Platja i la seva zona d’influència. 
 
Dotació econòmica prevista: 
100.000 € - 50% Generalitat + 50% Ajuntament de Calafell. 
 
Calendari de desplegament: 
2011-2012 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell, Àrea de Territori: Departament d’Urbanisme i Oficina de Pla de 
Barris. 
 
Indicadors de realització: 
Confirmació i comprovació del bon funcionament. 
 
Indicadors de resultat impacte: 
Nombre d’usuaris que s’han connectat al punt d’accés lliure a internet. 

 

 
  
 
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAMP 4: INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS 
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4.2 Obres per a permetre la instal�lació de cablejat o altres sistemes al nou 

Equipament Cívic i Cultural entre el c/ Baixadors i la C-31 
 

Descripció de l’actuació: 
Realitzar les obres adequades del nou equipament cívic i cultural  per tal de permetre 
la instal�lació de cablejat o altres sistemes de tecnologies de la informació i el 
coneixement. 
 
Objectius: 
Incentivar l’ús i la millora de les tecnologies de la informació mitjançant la instal�lació de 
l’espai disponible perquè puguin ser efectives la implantació d’aquestes tecnologies. 
 
Beneficiaris: 
El conjunt de la població de Segur de Calafell Platja i la seva zona d’influència. 
 
Dotació econòmica prevista: 
30.000 € - 50% Generalitat + 50% Ajuntament de Calafell. 
 
Calendari de desplegament: 
2011-2012 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell, Àrea de Territori: Departament d’Urbanisme i Oficina de Pla de 
Barris. 
 
Indicadors de realització: 
Nombre d’actuacions realitzades. Import d’inversió. 
 
Indicadors de resultat impacte: 
Percentatge de la població beneficiària. 
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5.1 Programa d’ajuts per a l’adequació de les instal�lacions comunitàries de 

sanejament, aigua i electricitat (complementen el decret 455/2004) 
 

Descripció de l’actuació: 
Complementar les ajudes que provenen del marc institucional sobre les ajudes a la 
rehabilitació de manera que, en el present Pla Integral, es formula la hipòtesi que amb 
els ajuts d’aquest programa es podran complementar les subvencions per a cada tipus 
d’actuació de millora en l’eficiència del conjunt d’instal�lacions comunitàries dels 
edificis. 
 
Objectius: 
Foment de la rehabilitació dels edificis per tal de millorar les condicions d’habitabilitat i 
optimitzar els estalvis d’energia i aigua dels edificis. 
 
Beneficiaris: 
Els propietaris dels immobles, veïns en general i per extensió tota la població 
 
Dotació econòmica prevista: 
52.000 € - 50% Generalitat + 50% Ajuntament de Calafell 
 
Calendari de desplegament: 
2011-2013 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell, Àrea de Territori: Departament d’Urbanisme; Àrea de Territori: 
Departament de Medi Ambient, Serveis i Habitatge i Oficina de Pla de Barris. 
 
Indicadors de realització: 
Nombre d’actuacions realitzades. Import d’inversió. 
 
Indicadors de resultat impacte: 
Percentatge de la població beneficiària de les millores. 

 

 
 
5.2 Programa d’ajuts per a la millora de la sostenibilitat i l’eficiència energètica 

(complementen el decret 455/2004) 
 

Descripció de l’actuació: 
Millorar l’eficiència energètica i l’estalvi en els consums d’aigua i electricitat, tant des de 
l’eficiència en els aïllaments tèrmics i/o acústics, com des de la instal�lació de sistemes 
d’obtenció d’energies alternatives, estudiant la possibilitat d’instal�lar plaques d’energia 
solar i/o fotovoltaica per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària 
 
Objectius: 
Optimitzar  la despesa energètica en el funcionament  diari quotidià i reduir-ne el 
consum per tal de reduir l’expulsió de CO2 i altres gasos nocius. 
 
Beneficiaris: 
El conjunt de la població de Segur de Calafell Platja i la població en general. 
 
Dotació econòmica prevista: 
34.286 € - 50% Generalitat + 50% Ajuntament de Calafell. 
 
Calendari de desplegament: 
2011-2013 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell, Àrea de Territori: Departament d’Urbanisme; Àrea de Territori: 
Departament de Medi Ambient, Serveis i Habitatge i Oficina de Pla de Barris. 
 
Indicadors de realització: 
Nombre d’actuacions realitzades.  Import d’inversió.  
 
Indicadors de resultat impacte: 
Millora efectiva de l’estalvi, Índex de satisfacció dels veïns. 

 

 

CAMP 5: FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 

CAMP 5: FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 
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6.1 Adequació com a Centre d'Informació i Recursos per a la Dona de 200m2 de 

sostre al nou Equipament Cívic i Cultural 
 
Descripció de l’actuació: 
Adequar 200 m2 de sostre del nou Equipament Cívic i Cultural per a posar en funcionament 
el Centre d’Informació i Recursos per a la dona d’àmbit municipal. El programa funcional 
d’aquests centres inclou una àrea d’Atenció Individualitzada, una àrea de Treball Tècnic, 
una àrea de Treball en grup o Aules, una àrea de centre de recursos i documentació, i l’àrea 
de serveis, accessos i magatzem, necessaris per al correcte funcionament. 
 
Objectius: 
Garantir un servei adreçat a totes les dones, que té com a finalitat donar resposta a les 
diferents demandes d’informació i atenció, així com potenciar els processos d’autonomia i 
contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere. 
 
Beneficiaris: 
Les veïnes de tot Calafell. 
 
Dotació econòmica prevista: 
200.000 € - 50% Generalitat + 50% Ajuntament de Calafell. 
 
Calendari de desplegament: 
2011-2012 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell, Area de Benestar Social i Oficina de Pla de Barris. 
 
Indicadors de realització: 
m2 de superfície d’obra executada.  
 
Indicadors de resultat impacte: 
Activitats, programes i usuàries del nou centre.

CAMP 6: EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
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PROGRAMES PER LA COHESIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 
 
6.2 Punt dona. Servei d'informació, orientació i dinamització per a les dones  
 
Descripció de l’actuació: 
Es proposa la creació d’un punt d’informació, orientació i dinamització per a les dones del 
municipi. Aquest punt s’ha de convertir en un espai de referència per a elles. Es contractarà 
una persona a mitja jornada amb l’objectiu de promoure els drets de les dones i dinamitzar 
la seva participació social, tot integrant les polítiques de gènere al barri.  En aquest Punt es 
duran a termes les següents actuacions: 
- Punt d’informació sobre qualsevol recurs, servei i activitat que es desenvolupi al municipi 
dirigit a les dones 

- Orientació a dones de col�lectius més vulnerables (dones víctimes de violència de gènere, 
dones amb discapacitat, dones immigrades, etc) i posterior derivació als serveis adients 
segons cada supòsit concret 

- Dinamització dels grups de dones del barri i del municipi 
- Potenciació de la creació de xarxes de dones i de noves associacions de dones  
- Foment de la participació de dones immigrades i promoció de l’intercanvi amb altres grups 
de dones de la ciutat 

- Realització de tallers, conferències i debats sobre els drets de les dones i altres temes 
relacionats amb la perspectiva  de gènere 

- Potenciar el treball en perspectiva de gènere amb altres entitats i/o associacions del barri  
 
Objectius: 
- Oferir a les dones del barri i del municipi un punt d’informació i orientació de referència 
- Difondre els diferents  recursos, serveis i activitats del barri i del municipi en general 
- Impulsar la participació social i política de les dones 
- Fomentar l’associacionisme de les dones (dones joves, grans, immigrades i altres 
col�lectius) 

- Fomentar espais d’intercanvi entre dones autòctones i immigrades  
- Sensibilitzar i formar en equitat de gènere a la població del barri i del municipi 
- Donar a conèixer els drets de les dones 
 
Beneficiaris: 
Tota la població del municipi i especialment les dones. 
 
Dotació econòmica prevista: 
1 tècnic/a ½  jornada - 15.000 x 4 anys  + IPC- 60.000 
TOTAL: 60.000 € - 50% Generalitat + 50% Ajuntament de Calafell 
 
Calendari de desplegament: 
2010-2013 
Inici de la contractació 2n semestre del 2009, mentre no s’habilita l’espai. 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell, Area de Benestar Social i Oficina de Pla de Barris. 
 
Indicadors de realització: 
Creació del Punt dona 
Nombre de dones que han fet contacte 
Nombre de tallers realitzats 
 
Indicadors de resultat impacte: 
Nombre de dones beneficiades 
 

CAMP 6: EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
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PROGRAMES PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA  
 
7.1 Programa de revitalització i dinamització de l'activitat comercial  
 
Descripció de l’actuació: 
Elaboració d’una estratègia conjunta entre l’Ajuntament i els comerciants del barri potenciant 
els actuals eixos comercials i que sigui capaç de generar recursos suficients per prestar 
serveis als usuaris i operadors comerciants.  
Entre altres aspectes, s’haurà de definir:  
- Definició de l’urbanisme comercial i adaptació de l’entorn. 
- Diagnosi comercial (DAFO). 
- Detecció de motors i creació de sinèrgies comercials. 
- Pla d’actuació. 
- Proposta de model de gestió.  
- Identitat corporativa. 
Es tracta de potenciar la imatge d’àrea comercial unificada perquè el consumidor la 
identifiqui. Consolidar el projecte possibilita la millora dels instruments que aportin valor 
afegit a comerciants, consumidors i visitants (potenciant la seva fidelització), la incorporació 
de noves tecnologies o la implantació de nous models de gestió.  
 
Objectius: 
El comerç urbà contribueix al desenvolupament del municipi donat que genera activitat 
econòmica, crea ocupació i contribueix a estructurar i cohesionar la ciutat i el model català 
basat en l’oferta de proximitat, i de petites i mitjanes empreses que necessiten del suport de 
les diferents administracions.  
Des d’aquesta perspectiva, el sector públic i privat ha d’interactuar per tal d’establir un diàleg 
estable i permanent entre tots els agents implicats que contribueixi a millorar les accions que 
es realitzen en el territori. 
Així doncs, i per tal de contribuir a la modernització i competitivitat del teixit comercial, i a 
que els establiments comercials es puguin adaptar als canvis d’hàbits de consum i nous 
perfils de consumidors, cal des de les administracions es presti el suport tècnic i econòmic 
necessaris pel seu desenvolupament.  
 
Beneficiaris: 
Agents implicats en el territori: 
- Establiments comercials, de restauració i empreses de serveis 
- Veïns i usuaris de la zona  
- Consumidors en general 
 
Dotació econòmica prevista: 
1 tècnic/a ½  jornada - 15.000 x 4 anys  + IPC- 60.000 
TOTAL: 60.000 € - 50% Generalitat + 50% Ajuntament de Calafell. 
 
Calendari de desplegament: 
2010-2013 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell, Àrea de comerç i Oficina de Pla de Barris. 
 
Indicadors de realització: 
Pla de dinamització comercial. 
 
Indicadors de resultat impacte: 
Increment del nombre de comerços. 
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7.2 Programa d’orientació i inserció laboral 
 
Descripció de l’actuació: 
Les dades referents al nivell de formació dels residents de Segur de Calafell Platja així com 
de taxa d’atur posen de manifest la necessitat d’actuar en aquest àmbit. Així es proposa la 
implementació d’un programa d’orientació laboral (POL) que inclou un seguit d’actuacions 
que van des de l’orientació laboral a diferents col�lectius de l’Àrea i assessoraments 
individuals i/o grupals per a la millora de les tècniques de recerca de feina a la formació 
ocupacional per aconseguir una titulació que faciliti la inserció laboral al mercat de treball. 
 
Objectius: 
• Identificar les oportunitats del territori en l’àmbit de la intermediació laboral. 
• Incrementar l’empleabilitat dels demandants d’ocupació de Segur de Calafell Platja per 

facilitar la intersecció entre l’oferta i la demanda local. 
• Facilitar recursos per a l’accés al mercat laboral  
• Oferir formació als usuaris del barri que participen en el programa de millora de 

l’ocupabilitat laboral. 
 
Beneficiaris: 
Tots els col�lectius de l’Àrea a l’atur, especialment als més desfavorits i amb més dificultats 
de trobar feina. 
 
Dotació econòmica prevista: 
1 tècnic/a ½  jornada - 15.000 x 4 anys  + IPC- 60.000 
TOTAL: 60.000 € - 50% Generalitat + 50% Ajuntament de Calafell. 
 
Calendari de desplegament: 
2010-2013 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell, Àrea de Benestar Social i Oficina de Pla de Barris. 
 
Indicadors de realització: 
- Actuacions realitzades. 
- Tallers i Programes realitzats. 
- Persones amb nou lloc de treball incorporats. 
- Nombre de Contractes, tipus i sector d’activitat. 
 
Indicadors de resultat impacte: 
- Usuaris atesos. 
- Llocs de treball  coberts / nombre d’ofertats . 
- Grau de satisfacció. 
- Variació del volum d’aturats per activitats. 
- Nombre de cursos i d’assistents. 
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7.3 Programa d'acollida 
 
Descripció de l’actuació: 
L'empadronament és un dels primers punts de relació dels immigrants amb l'administració 
local que sembla oportú aprofitar per a establir un contacte per oferir la informació 
necessària per a orientar el seu assentament al municipi, donat el seu caràcter general per a 
la majoria dels immigrants. 
En el marc de la benvinguda a tots els nouvinguts, es proposa establir un circuit que permeti 
fer un seguiment específic per a les persones que provenen de l'estranger, donat el seu 
menor coneixement del territori, en el mateix moment del seu empadronament, i intentar 
contactar, en la mesura del possible els que s’haurien empadronat recentment, amb la 
finalitat de portar a terme una acollida reparadora . 
Es preveu adequar un espai dotat dels recursos humans necessaris en l’oficina 
d’empadronament de Segur per tal de donar la benvinguda a aquestes persones facilitant 
tota aquella informació que pugui ser necessària per a la seva integració en el municipi: 
habitatge, transports públics, centres escolars i sanitaris . 
S'han previst les següents activitats: 
- La contractació d’un tècnic per a realitzar les entrevistes i seguiment de les persones 
contactades. Aquest tècnic té una funció d'orientació, però no d'intervenció, ja que en cas 
de necessitats específica es derivaran als respectius serveis municipals. 

- L’elaboració d’un protocol complementari al regulat per l'empadronament que defineixi els 
criteris i el procediment per a l'atenció de tots els nouvinguts i en especial dels de 
procedència immigrant. 

- La formació dels tècnics d'atenció al ciutadà, especialment els que es troben en el front 
office i intervenen en primera instància en el nou procediment de la seva feina tot millorant 
la qualitat de l'atenció al ciutadà. 

- Elaboració i edició de material informatiu i d'orientació per a distribuir a les persones 
ateses. 

- Organitzar conjuntament amb serveis socials sessions d’acollida. 
 
Objectius: 
Orientar els fluxos d’arribada i d’assentament d'immigrants al barri i facilitar la integració 
d’aquestes persones en el territori, descarregant la pressió sobre els serveis socials 
municipals. 
 
Beneficiaris: 
Totes les persones que s'empadronin al barri o que s’hagin empadronat recentment. 
 
Dotació econòmica prevista: 
1 tècnic/a ½  jornada - 15.000 x 4 anys  + IPC- 60.000 
TOTAL: 60.000  € -50% Generalitat + 50% Ajuntament de Calafell. 
 
Calendari de desplegament: 
2010-2013 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell, Àrea de Benestar Social i Oficina de Pla de Barris. 
 
Indicadors de realització: 
- nou protocol d'acollida elaborat i aplicat. 
- personal contractat. 
- materials d'informació editats i distribuïts. 
 
Indicadors de resultat impacte: 
- avaluació dels resultats realitzada. 
 

CAMP 7: PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA 

 

 
 
 
 
 
 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE SEGUR DE CALAFELL PLATJA.  50  

 
 
PROGRAMES PER A LA COHESIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 
 
7.4 Dinamització de Joves adolescents a través de l’esport 
 
Descripció de l’actuació: 
L’adolescència és un període crític en el desenvolupament de l’individu. Un període en el 
qual l’escola i la família, els dos àmbits principals de sociabilització, deixen de tenir el pes 
específic que tenien abans i pren el relleu, com a àmbit de sociabilització important, el grup 
d’iguals. Per tant, la intervenció en aquest període és molt important, ja que a través del 
treball en grup, podem treballar valor com la tolerància, el civisme, el respecte, l’esperit 
crític, el sentiment comunitari. 
Ha estat identificat que la vinculació dels joves amb activitats esportives facilita el procés 
d’inserció social i de socialització dels hàbits bàsics de comportament. Es preveuen les 
següents activitats: 
- Organitzar activitats esportives dirigides a tota la població amb la col�laboració de les 
entitats esportives de l’àrea i del municipi. 

- Organitzar una campanya de foment de l'esport amb figures esportives relacionades, 
prioritàriament, amb el barri i en segon lloc amb el municipi. 

- Organitzar activitats esportives al carrer amb la col�laboració de les entitats esportives 
A la finalització del programa s'espera que s'haurà aconseguit ampliar la pràctica de l'esport 
al barri. 
 
Objectius: 
- Fomentar la pràctica de l’esport com a element de socialització i d’integració dels joves en 
particular, i tota la població en general. 

- Consolidar les entitats esportives del barri per a portar a terme noves activitats. 
 
Beneficiaris: 
- Adolescents i joves del barri. 
- Tots els veïns del barri. 
 
Dotació econòmica prevista: 
1 tècnic/a ½  jornada - 15.000 x 4 anys  + IPC- 60.000 
TOTAL: 60.000 € - 50% Generalitat + 50% Ajuntament de Calafell. 
 
Calendari de desplegament: 
2010-2013 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell, Àrea de Benestar Social, Departament de Treball i Joventut, 
Departament d’Esports i Oficina de Pla de Barris. 
 
Indicadors de realització: 
Nombre d’adolescents i joves contactats. 
Nombre d’actuacions (grupals i individuals) realitzades. 
Serveis i altres entitats implicades. 
 
Indicadors de resultat impacte: 
Nombre de joves involucrats. 
Nombre reunions amb joves i famílies fetes. 
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7.5 Programa de suport als ajuts per a la rehabilitació. Dinamització i suport a les 

comunitats de veïns 
 
Descripció de l’actuació: 
El teixit edificat del barri el conformen majoritàriament blocs plurifamiliars d’habitatges petits 
amb dèficits pel que fa a instal�lacions i accessibilitat a més d’una situació general de 
deixadesa pel que fa a façanes i elements exteriors. A aquesta situació se li suma 
l’existència d’unes comunitats de veïns poc dinàmiques, desconeixedores dels ajuts que 
poden rebre en matèria de rehabilitació. Al desconeixement de l’existència d’aquests ajuts 
se li ha d’afegir la dificultat en la tramitació d’aquests. 
Cal doncs impulsar un programa de suport als ajuts per a la rehabilitació que a més de 
millorar la qualitat de l’habitabilitat dels veïns, contribueixi a dinamitzar les comunitats, 
motivant-les en la cura de l’edifici entès també aquest darrer com una millora de la 
convivència entre veïns. 
 
Objectius: 
- Desenvolupar el programa d’habitatge i rehabilitació. 
- Inventari de primeres residències, segones residències i habitatges buits. 
- Mediació amb les comunitats de veïns per a fomentar la rehabilitació. 
- Suport a les sol�licituds de les subvencions. 
- Tramitar el ajuts municipals. 
 
Beneficiaris: 
Comunitats de veïns del barri de Segur de Calafell Platja. 
 
Dotació econòmica prevista: 
1 tècnic /a (mediador) jornada sencera 1r any + ½  2n 3r i 4rt any + IPC:  
TOTAL: 80.000 € - 50% Generalitat + 50 % Ajuntament de Calafell. 
 
Calendari de desplegament: 
2010-2013 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell. Àrea de Territori i Oficina de Pla de Barris. 
 
Indicadors de realització: 
Nombre de comunitats que han accedit al programa. 
Nombre de subvencions sol�licitades. 
 
Indicadors de resultat impacte: 
Nombre d’edificis rehabilitats. 
Nombre d’ascensors instal�lats. 
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7.6 Convivència i dinamització sociocultural 
 
Descripció de l’actuació: 
Un element de dinamització social bàsic a treballar és la cultura. El barri de Segur Platja es 
caracteritza per uns baixos nivells educatius i d’uns molt baixos coneixements culturals. Per 
molta població, si la cultura (en genèric) no és fàcilment accessible, aquesta és ignorada. 
Així doncs, cal acostar la cultura a la població. Per aconseguir-ho pren gran importància el 
factor participatiu, el qual suposa la implicació i la relació entre la població,  la cultura i els 
seus agents. 
La realització de taules de treball pot ser un bon procés participatiu, relacional i de 
convivència i que pot  ajudar a  garantir la utilitat del projecte, ja que la participació permet 
impulsar el programa i les accions a realitzar. 
Aquest programa té dues actuacions necessàriament complementàries i que assoleixen els 
objectius si es desenvolupen conjuntament:  
1. La dinamització sociocultural que busca generar les activitats, tallers, sortides, actuacions 
a partir de la filosofia general del projecte. 
2. La convivència ciutadana. Vetllar perquè les activitats esmentades en l’actuació 1, 
generin realment espais d’intercanvi i de coneixement en la ciutadania i generar les 
actuacions necessàries per acostar i conèixer a la població nouvinguda. 
 
Objectius: 
Promocionar la cultura viva com a proposta cultural estable, fent especial incidència en les 
accions al territori i la dinamització comunitària. 
Experimentar noves formes d’intervenció als barris, de forma global i integrada. 
Aconseguir la participació activa dels veïns i les comunitats en els processos culturals. 
Promoure activitats culturals com element d’integració i cohesió de la població i foment 
d’una identitat positiva del barri. 
Promoure la diversitat i la pluralitat cultural com a resposta a la realitat demogràfica que viu 
Segur Platja. 
Treballar  els diferents projectes culturals de manera participativa amb els veïns i col�lectius 
del barri. 
Apropar la cultura a la població. 
 
Beneficiaris: 
Tota la població del barri. 
Tota la població de Segur i la resta del municipi. 
 
Dotació econòmica prevista: 
1 tècnic/a ½  jornada - 15.000 x 4 anys  + IPC- 60.000 
TOTAL: 60.000 € - 50% Generalitat + 50% Ajuntament de Calafell. 
 
Calendari de desplegament: 
2010-2013 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell, Departament de Cultura i Oficina de Pla de Barris. 
 
Indicadors de realització: 
Nombre d’assistents als actes i tallers. 
Creació de la taula de treball. 
Nombre d’assistents a la taula de treball. 
 
Indicadors de resultat impacte: 
Nombre d’activitats singulars. 
Nombre de cursos i tallers realitzats. 
Nombre d’espectacles infantils realitzats. 
Nombre d’altres activitats fetes.  
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7.7 Programa de participació ciutadana i foment del teixit social 
 
Descripció de l’actuació: 
Es pretén crear un grup de treball per cada un dels programes aprovats i una comissió de 
seguiment àdhuc del barri. Aquests dos òrgans estarien formats per: la nova associació de 
veïns de Segur Platja, altres entitats i associacions amb seu a Segur, grups polítics amb 
representació municipal, els tècnics del Pla de Barris i els tècnics dels serveis municipals 
amb intervenció directe en el territori. 
A banda de la creació d’una estructura formal d’òrgans i participació ciutadana per 
assegurar un projecte participatiu i transparent, ens plantegem treballar la participació 
entenent-la també com a compromís comunitari. L’objectiu és aconseguir potenciar el teixit 
social del barri, donant suport a les iniciatives existents, aprofitant la il�lusió que genera un 
projecte d’aquestes característiques en el conjunt dels ciutadans i ciutadanes més implicats 
comunitàriament de manera que es facin corresponsables del canvi que tindrà el barri en els 
propers 4 anys. Per aconseguir-ho els hem de donar eines, formació, informació i 
assessorament. Cal potenciar també la participació ciutadana de la població nouvinguda, 
per això aquest programa treballarà estretament amb el programa Convivència i 
dinamització sociocultural. 
Per aconseguir aquests dos objectius  cal que la població estigui ben informada. Per 
participar amb qualitat cal que les entitats, els agents socials, els ciutadans i ciutadanes etc. 
rebin el màxim d’informació d’una manera accessible i adaptant-la als diferents llenguatges 
socials.  
 
Objectius: 
Assegurar la participació activa de la població de Segur i de les seves entitats en el disseny i 
execució del pla de barris intervenint tots ells en la transformació que suposarà la 
implementació del projecte que ens ocupa. 
 
Beneficiaris: 
Tota la població del barri de Segur Platja. 
Tota la població de Calafell. 
 
Dotació econòmica prevista: 
I tècnica (mediador) ½  jornada - 15.000 x 4 anys  + IPC- 60.000 
TOTAL: 60.000 € - 50% Generalitat + 50% Ajuntament de Calafell 
 
Calendari de desplegament: 
2010-2013 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell i Oficina de Pla de Barris. 
 
Indicadors de realització: 
- Sessions informatives realitzades. 
- Creació de les Comissió de Seguiment. 
- Nombre de reunions de la Comissió de Seguiment i assistència . 
- Nombre de tallers  participatius realitzats. 
- Nombre de persones que participen amb especial atenció al nombre de dones,  gent 

gran i gent jove. 
 
Indicadors de resultat impacte: 
- % de la població que ha participat al Pla. 
- Avaluació de la qualitat dels espais i processos participatius a través de qüestionaris 

que respon la gent que participa. 
- Avaluació del funcionament de la Comissió de Seguiment a través d’un qüestionari que 

respon la gent que hi ha participat en algun moment del procés. 
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7.8  Gestió del projecte d'intervenció integral 
 
Descripció de l’actuació: 
La gestió del Projecte d’Intervenció Integral (PII) del barri de Segur Platja es portarà a terme 
des de l’Oficina del Pla de Barris. 
Aquesta Oficina, serà l’encarregada de garantir la consecució dels objectius i estratègies del 
PII, així com promoure la transversalitat i el treball en xarxa dels diferents agents implicats. 
 
Objectius: 
- Garantir la visió integral durant la fase d’execució del Projecte. 
- Afavorir la coordinació entre els agents implicats. 
- Promoure el treball en xarxa i la transversalitat en l’execució de programes i actuacions. 
- Realitzar una gestió eficient i seguiment dels programes i actuacions. 
- Assegurar la comunicació i difusió de programes i actuacions. 
- Avaluar i corregir les possibles desviacions en relació a la planificació projectada. 
 
Beneficiaris: 
Directament la població del barri, indirectament la població de Calafell. 
 
Dotació econòmica prevista: 
TOTAL: 390.571 € - 50% Generalitat + 50 % Ajuntament de Calafell. 
 
Calendari de desplegament: 
2010-2013 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell i Oficina de Pla de Barris. 
 
Indicadors de realització: 
- Nombre de tallers i actes realitzats. 
- Nombre de participants. 
- % de compliment de les actuacions previstes. 
- % de compliment de les despeses/ les previst es. 
- Potenciar el reforç de les estructures socials. 
- Programes de dinamització i coordinació d'entitats.  
- Reforç equip multi ús per el seguiment, avaluació de les accions. 
 
Indicadors de resultat impacte: 
- Compliment dels programes. 
- Compliment del calendari. 
- Compliment de les previsions econòmiques. 
- Grau de satisfacció dels usuaris. 
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PERMEABILITAT DE LES VIES DE RENFE 
 
8.1 Pas soterrat de vianants i vehicles: c. Xúquer, c. Baixadors, c. Lluís 

Companys i c. Loira. Urbanització carrer del Loira. 
 
Descripció de l’actuació: 
Construcció d’un pas sota les vies de tren per a vianants i vehicles que comuniqui els 
carrers del Xúquer i Loira, i urbanització del c/ Loira, incloent mobiliari urbà, enllumenat 
públic, arbrat, reposició de xarxes de servei i substitució del paviment, així com 
senyalització adient. 
 
Objectius: 
Millora de la connectivitat entre el sector de mar i el sector a nord de les vies. 
 
Beneficiaris: 
El conjunt de la població del barri i la seva zona d’influència.  
 
Dotació econòmica prevista: 
1.964.630 € - 50% Generalitat + 50% Ajuntament de Calafell. 
 
Calendari de desplegament: 
2011-2012 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell, Àrea de Territori: Departament d’Urbanisme i Oficina de Pla de 
Barris. 
 
Indicadors de realització: 
Redacció del projecte, Contractació i execució, Liquidació i recepció. 
 
Indicadors de resultat impacte: 
m2 d’urbanització, m de xarxes renovades, satisfacció d’ usuaris. 
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PERMEABILITAT DE LES VIES DE RENFE 
 
8.2 Pas soterrat de vianants i bicicletes: c. Baixador, c. Lluís Companys i c.Rin. 

Urbanització carrer del Rin. 
 
Descripció de l’actuació: 
Construcció d’un pas sota les vies de tren per a vianants i bicicletes que comuniqui els 
carrers del Baixador i del Rin, i urbanització del c/ del Rin, incloent mobiliari urbà, 
enllumenat públic, arbrat, reposició de xarxes de servei i substitució del paviment, així 
com senyalització adient. 
 
Objectius: 
Millora de la connectivitat entre el sector de mar i el sector a nord de les vies. 
 
Beneficiaris: 
El conjunt de la població del barri i la seva zona d’influència.  
 
Dotació econòmica prevista: 
1.478.701 € - 50% Generalitat + 50% Ajuntament de Calafell. 
 
Calendari de desplegament: 
2012-2013 
 
Organisme o àrea responsable: 
Ajuntament de Calafell, Àrea de Territori: Departament d’Urbanisme i Oficina de Pla de 
Barris. 
 
Indicadors de realització: 
Redacció del projecte, Contractació i execució, Liquidació i recepció. 
 
Indicadors de resultat impacte: 
m2 d’urbanització, m de xarxes renovades, satisfacció d’ usuaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMP 8: ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
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PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE SEGUR DE CALAFELL PLATJA 

AJUNTAMENT DE CALAFELL 

Àrea de Territori 

Àrea de Medi Ambient i Serveis 

Àrea de Serveis Personals: 
 - Regidoria de Cultura i Ensenyament 
 - Regidoria de Benestar Social 
 - Regidoria de Sanitat 
 - Regidoria de Treball i Joventut 
 - Regidoria d’Esports  

Àrea de Via Pública i Turisme 

Delegacions territorials: 
 - Delegació territorial al nucli de Segur 
 - Delegació territorial al nucli de la Platja 
 - Delegació territorial al nucli del Poble 
 - Delegació territorial a les urbanitzacions 

Àrea de Comerç i Innovació Tecnològica 

Àrea de Serveis Interns 

EQUIP REDACTOR 

JORNET-LLOP-PASTOR arq. 

Sebastià Jornet i Forner, arquitecte coordinador 
Joan Enric Pastor Fernàndez, arquitecte  
Carles Llop, doctor arquitecte  

Loles Herrero i Canela, arquitecta 

Montserrat Mercadé Marimón, geògrafa 

Col�laboradors: 

Cristòfol Tauler, arquitecte 
Chiara Segatti, arquitecta 
Anna Planas, arquitecta 
Michelle Colon, arquitecta 
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