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ADDENDA A L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PER AL TEXT 
REFÓS DEL POUM 
 
El contingut d’aquest document es correspon amb l’Informe de Sostenibilitat 

Ambiental aprovat provisionalment i incorporat a la Memòria Ambiental del Pla, 

la qual va rebre la conformitat de l’òrgan ambiental mitjançant Resolució del 

Director dels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge 

a Tarragona de data 30 de setembre de 2010. Resolució que, a més, incorporà 

l’informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua emès en data 29 de 

setembre de 2010. 

 

Les modificacions introduïdes en el POUM en compliment de les prescripcions 

establertes per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en l’Acord 

d’aprovació definitiva del Pla de data 24 de gener de 2011, no alteren el 

contingut del present document, atès que incideixen únicament de forma 

puntual en la precisió dels paràmetres urbanístics d’alguns polígons i sectors, i 

suposen en tots els casos el manteniment o la disminució dels paràmetres 

previs segons els quals va ser redactat. 

 

En qualsevol cas, en la Memòria del text refós del POUM es justifiquen els 

canvis introduïts per donar resposta a les prescripcions derivades de l’Acord 

d’aprovació definitiva.  
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 1.1 L’Informe de Sostenibilitat Ambiental  

 

L’objecte del present Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) és el Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi de Calafell (Baix Penedès) 

 

La finalitat de l’ISA és avaluar els aspectes i elements ambientals rellevants 

que puguin ser afectats pel desenvolupament i execució de la proposta, així 

com la identificació dels criteris i objectius ambientals tinguts en compte per la 

redacció del mateix i que justifiquen l’alternativa escollida. 

 

Aquest ISA s’ha redactat seguint les prescripcions indicades a l’article 70 del 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

d'urbanisme (a partir d’ara RLUC) i amb les prescripcions l’informe de 

referència emès el 27 de novembre de 2008 per l’Oficina Territorial d’Avaluació 

Ambiental de Tarragona.  

  

 

                                1.2     Metodologia per l’elaboració de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 

La metodologia emprada per a l’elaboració del present ha seguit dos eixos 

principals. 

 

El primer consisteix en adquirir un coneixement directe de la zona d’estudi, 

amb la realització del treball de camp, durant el qual es van obtenir dades 

sobre el paisatge, el medi biòtic i el medi físic de l’àrea d’estudi. 

 

El segon eix engloba l’anàlisi de la documentació relacionada amb el 

planejament i la normativa vigent a l’àmbit del Pla, així com la recerca 

bibliogràfica i per internet de la informació disponible: la cartografia actual, els 

diversos atlas temàtics, la bibliografia específica relacionada amb els aspectes 

ambientals de l’àmbit, etc. Aquesta informació és la que ha permès ampliar les 

dades i el coneixement de l’àrea adquirits durant el treball de camp, així com 

concretar aspectes que per la seva naturalesa no es poden obtenir per mitjà de 

l’observació directa a l’àmbit. 

 

Per últim, concretar que la cartografia de referència per a l’estudi del medi físic 

han estat els mapes de la proposta d’ordenació i els topogràfics i l’ortofotomapa 

a E: 1/5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

 

 

1.3    Equip redactor de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 

El present IAP ha estat realitzat per: (az) estudis i projectes de medi ambient i 

de paisatge, s.l.p.  Sota la direcció d’Anna Zahonero (Biòloga).
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1.4    Característiques generals i localització del terme de Calafell 

 

Calafell s’estén en una superfície de 20,4 km2 i està situat al sud-est de la 

comarca del Baix Penedès. Limita amb el mar, pel sud, amb el Vendrell per 

l’oest, amb Cunit per l’est, amb Bellvei pel nord-oest i amb Castellet i la Gornal 

(Alt Penedès) pel nord-est.  

 

Té una població (segons el padró del 2008) de 22.939 habitants, i una densitat 

de població de 1.125,6 (hab./km2). 
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2.1 Identificació dels aspectes i elements ambientalment rellevants de 

l’àmbit 

 

2.1.1 Geologia 

 

1 Relleu 

 

Gran part del municipi de Calafell és muntanyós, ja que es situa en les darreres 

estribacions del Garraf. L’altimetria oscil·lant entre el nivell del mar i els 222 m, 

en l’àrea de La Muntanya del Fondo, al nord-est del terme. Altres punts elevats 

son en La Roca Lliscant (174m), Montpeó (170m), Cal Macià (169m), la carena 

de la Muntanya del Borrell (a l’entorn dels 170m, amb el Pujal al sud, on hi ha 

una gran antena de telefonia mòbil i torre elèctrica, amb 162m), la Graiera 

(125 m d'altitud) i el pujol de l'Escarnosa (127 m). 

 

Llevat de la primera línia de costa, els fons dels torrents comprenen els punts 

més baixos. El més destacable és la vall que comprèn l’antic curs del torrent de 

la Graiera i la zona on s’uneix amb el torrent de Montpeó. Aquesta vall, situada 

a  l’est de Calafell poble, es troba entre els 15m i el nivell del mar i és 

l’extensió planera interior més gran del terme, per sota dels 25m fins arribar a 

l’autopista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 1 Altimetria  
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A la il·lustració següent, de pendents, s’observa que un sector relativament 

ampli dels sòls del municipi tenen pendents superiors al 20%, en concret, 

sumen 767  

ha, un 37,6% del terme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 2 

Pendents (Elaboració 

pròpia a partir de la 

base topogràfica 

1:5.000 de l’ICC) 
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Algunes zones del sòl urbà estan construïdes sobre pendents que superen el 

20%. És el cas del sector oest de Segur de Calafell, algunes àrees de 

Valldemar, la urbanització de les Brises, la zona de Segur de Dalt, i alguns 

sectors de la urbanització del Mas Romeu i de Calafell Parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  3 

Distribució de les 

àrees amb pendent 

superior al 20% 

(Elaboració pròpia a 

partir de la base 

topogràfica 1:5.000 

de l’ICC) 
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De  cara a definir opcions de planejament en sòls urbanitzables i en relació a 

l’ecoeficiència, és interessant mostrar les orientacions que es donen al terme 

municipal. Més de la meitat del terme presenta orientacions prioritàries vers el 

sud i sudest, la qual cosa afavoreix l’assolellament. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  4 

Orientacions 

(Elaboració pròpia a 

partir de la base 

topogràfica 1:5.000 

de l’ICC) 

 

 

2 Material geològic 

 

Tal com s’extreu de la diagnosi del Pla Estratègic per a la sostenibilitat de 

Calafell, els materials geològics del municipi són de diversa tipologia. La serra 

del Mig de Calafell, on acaba la serralada litoral, és de natura cretàcica. És on 

es troben els punts més elevats del municipi (222m). La part occidental, és 

miocènica, amb sediments helvecians i calcaris molt blancs (tova) i abundants 

fòssils de mol·luscs, equínids i dents de peixos, que denoten unes fàcies en 

escull d'aquell període geològic. En aquest sector hi ha la masia de la Graiera i 

el pujol de l'Escarnosa. 

 

Completa el substrat de la zona el quaternari, que aflora en forma de dipòsits 

de fons de vall amb el predomini dels llims, els quals estan recoberts en 

àmplies zones per sòls agrícoles i a la plana litoral amb sediments fins típics de 

la costa baixa, on s’intercalen alguns ressalts formats per calcàries 
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més dures, com el promontori del Castell de Calafell. La majoria dels grans de 

sorra de les platges del Garraf provenen del riu Llobregat i de les platges de 

Castelldefels. El port de Vilanova, però, fa de barrera a les possibles 

aportacions d'aquestes sorres i per tant a Calafell, la procedència dels nous 

sediments seria molt més local (aportacions del riu Foix i de les rieres de 

Miralpeix, l'Estany, Cunit, la Cobertera i la Bisbal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  5 

Esquema geològic de 

Calafell (Font: 

Diagnosi del Pla 

Estratègic per a la 

sostenibilitat de 

Calafell. Elaborat a 

partir de les bases 

cartogràfiques de la 

Generalitat de 

Catalunya, 

Departament de Medi 

Ambient i Habitatge). 

 

 

CvBcd. Edat: Cretaci Inferior. Valanginià - Barremià. 

Calcàries grises amb intercalacions dolomítiques, algunes d'elles bretxoides, 

d'altres laminars amb estromatòlits i "mud-craks" i calcàries micrítiques. 

Segueix amb calcàries massives compactes, gris clar, amb algun nivell 

dolomític intercalat i abundants rudites, fragments de gasteròpodes, 

braquiòpodes, miliòlids, orbitolines i caràcies. Ambient sedimentari marí de 

plataforma carbonatada soma.  

Nmcv. Edat: Miocè Inferior. Aquitanià - Burdigalià. 

Conglomerats vermells amb matriu argilosa. Els còdols són de procedència 

paleozoica o mesozoica, segons la seva situació geogràfica. Ambient continental 

fluvio-torrencial.  
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Nmas. Edat: Miocè Superior. Serraval·lià - Tortonià. 

Argiles blaves molt plàstiques amb intercalacions de sorres. Contenen 

nombrosos ostràcodes. Lateralment i cap a la part superior passen a limolites i 

sorres argiloses (NMs). Ambient sedimentari marí de mar tancat.  

Nme. Edat: Miocè Superior. Serraval·lià - Tortonià. 

Calcarenites esculloses, biomicrites i biorrudites de caràcter massiu o en bancs. 

Abunden les algues coral·lines, els coralls, els ostrèids i lamel·libranquis. Són 

fàcies esculloses i esculls de barrera situats sobre el massís del Garraf, 

aleshores submergit. Ambient sedimentari marí costaner.  

Nmm. Edat: Miocè Superior. Tortonià superior. 

Alternança de margues noduloses siltoses, grogues i ocres, amb nivells 

centimètrics de calcàries bioclàstiques, calcarenites bioclàstiques i calcàries 

margoses. El ciment és de microesparita i micrita. Presència abundant de 

macrofauna i microfauna, amb una associació important de foraminífers 

bentònics litorals. Ambient costaner nerític.  

Qg. Edat: Pleistocè. 

Fragments angulosos estan inclosos en una matriu d'argiles vermelles Aquesta 

unitat agrupa els materials de peu de mont (derrubis de pendent i fàcies 

proximals de ventalls al·luvials) recolzats als relleus principals i que formen 

acumulacions importants. La seva composició litològica depèn de la del relleu 

associat. Els procedents de relleus calcaris es troben fortament cimentats. Les 

rieres recents (Qr) s'han encaixat en aquests dipòsits.  

Qpc. Edat: Pleistocè. 

Argiles, calcàries, sorres i matèria orgànica. Ambient sedimentari palustre.  

Qr. Edat: s’atribueix a l’Holocè. 

Graves, sorres, llims i localment blocs, que formen els dipòsits de les lleres 

actuals de les rieres i dels torrents. Inclou els possibles dipòsits de vessant no 

cartografiables amb els quals s'indenten lateralment. No es coneix la potència 

mitjana de la unitat. És equivalent a la Qt0-1, però té menys entitat. 

S'atribueix a l'Holocè.  

Qpa. Edat: Holocè. 

Conjunt de sediments que formen la plana al·luvial i deltaica. El seu sostre 

sovint es troba molt antropitzat i recobert per sòls de conreu i materials de 

rebliment antròpic.  

Es tracta de materials llegenda predominantment sorrencs, si bé localment 

inclouen nivells argilosos amb més o menys matèria orgànica dipositats en 

ambient d'aiguamolls o de maresma, o nivells de graves d'origen fluvio- deltaic, 

els quals no estan diferenciats a la cartografia.  

Qp. Edat: Holocè – actual. 

Sorres mitjanes a fines ben classificades, sense cap tipus de matriu i totalment 

inconsolidades. Correspon a cordons de platges amb algunes dunes associades. 

Ocasionalment poden incloure algun nivell de graves.  
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3 Activitats extractives 

 

A la comarca s’aprofiten les calcàries i les molasses per a l’elaboració d’àrids o 

per a les fàbriques de ciment i blanquet. En el terme de Calafell els materials 

explotats actualment són calcàries i creta. Anteriorment també s’hi explotaven 

gresos i guix. Les activitats es concentren als límits amb el municipi de Bellvei 

(algunes explotacions comparteixen part dels dos municipis) i són anteriors a la 

Llei 12/1981. De les vuit inventariades pel DMAH, 3 estan abandonades i, tot i 

que pràcticament no s'han dut a terme tasques de restauració del medi afectat 

per la seva activitat, les més petites s'han integrat paisatgísticament de forma 

espontània.  

 

En total l’àrea abastada pels polígons delimitats pel DMAH de les activitats 

extractives en actiu dins el terme de Calafell és de 15,14ha i abandonades, 

3,06ha. Les activitats abandonades presenten un grau d’autorecuperació baix o 

mitjà. En la il·lustració següent es mostra la localització i característiques de les 

activitats extractives, tant de les abandonades com de les actives: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  6 

Localització de les 

activitats extractives 

de Calafell  

Font: Elaboració 

pròpia a partir de les 

bases cartogràfiques 

de la Generalitat de 

Catalunya, 

Departament de Medi 

Ambient i Habitatge. 
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Il·lustració  7 

Característiques de 

les activitats 

extractives 

Font: Elaboració 

pròpia a partir de les 

bases cartogràfiques 

de la Generalitat de 

Catalunya, 

Departament de Medi 

Ambient i Habitatge. 

 

 

 

A la següent taula es detalla la situació legal i administrativa de les diferents 

explotacions. 
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Taula 1 Inventari 

d’activitats 

extractives de 

Calafell.Font: Diagnosi 

del Pla Estratègic per 

a la sostenib ilitat de 

Calafell, 2004, a partir 

de la informació de 

les bases 

cartogràfiques de la 

Generalitat de 

Catalunya, 

Departament de Medi 

Ambient i Habitatge 

2003. 

 

 

 

 

 

 
 

Nom 
Localitzaci
ó 

Recurs 
Àrea 
(ha) 

Situació legal i 
administrativa 

EN ACTIU 

Elena 
3806980/
4563831,9 

Calcàries 0,6 

Activitat anterior a la Llei 
12/1981, en actiu i 
restauració no iniciada. 
Tramitada com a activitat 
classificada l’any 1990. 
Ubicació de la depuradora 
municipal 

Asunción 
380715,5/
4564296,4 Creta 1,6 

Activitat anterior a la Llei 
12/1981, amb afecció al 
territori pendent de 
regularització. 
Autorització d’explotació. 

La Muga 
381964,5/
4565568,8 Creta 5,5 

Activitat anterior a la Llei 
12/1981. Autorització 
d’explotació. Activitat en 
actiu i restauració no 
iniciada. 

Juliana 
381889,0/
4565748,3 

Creta 6,2 

Activitat anterior a la Llei 
12/1981 amb afecció del 
territori pendent de 
regularització. 

María 
380526,0/
4564427,8 Creta 1,0 

Activitat anterior a la Llei 
12/1981. Autorització 
d’explotació. Activitat amb 
afecció del territori pendent 
de regularització. 

San José 
380448,6/
4565034,3 Creta 1,4 

Activitat anterior a la Llei 
12/1981. Autorització 
d’explotació. Activitat 
restaurada en període de 
garantia. 

ABANDONADES 

Prop 
Coscó Vell 

380666,6/
4563814,9 Gresos -- 

Grau d’autorecuperació 
baix. La generalitat 
recomana no fer-hi cap 
actuació. 

Cantera 
Verda 

380053,6/
4563982,8 Guix -- 

Grau d’autorecuperació 
mitjà. Zona fins fa poc 
ocupada per una gossera i 
abocament de runes. 
Actualment en restauració 

Les 
Coberteres 

380526,0/
4564427,8 

Guix -- 
Grau d’autorecuperació 
mitjà. S’utilitza per fer-hi 
concentracions. 
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2.1.2 Hidrologia 

 

1 Hidrologia superficial 

 

Al municipi, la precipitació mitjana anual, segons l’atlas climàtic de Catalunya1 

(DMAH, 2008), és entre 500 i 550mm. La seva distribució anual mostra el típic 

eixut estiuenc mediterrani, que en aquesta zona, però, és menys important que 

en altres zones costaneres: només el més de juliol té una mitjana inferior a 30 

mm i en canvi l’agost presenta uns valors mitjans per sobre de 50 mm. 

 

També és típic de la costa mediterrània el període sec d’hivern, centrat al gener 

i febrer, ambdós amb mitjanes d’un 30 mm, i la importància de la tardor com a 

estació plujosa: entre setembre, octubre i novembre hi plou més d’una tercera 

part del total anual, especialment els dos primers mesos. 

 

Tenint en compte una precipitació mitjana anual de 525 mm a la zona de 

Calafell, i fent una estimació molt aproximada (sense tenir en compte factors 

com l’evapotranspiració), es pot estimar que en el terme municipal 

(considerant una superfície de 20,4 km2) cauen, de mitjana, uns 10,71 milions 

de m3 anuals d’aigua.  

 

El dèficit hídric anual2 al municipi oscil·la entre els 300 i els 400mm. En el 

context de la costa catalana, aquest valor apareix des del sud del Garraf i és un 

valor més elevat que al nord d’aquest massís. Tot i que no és tan alt com a la 

zona més interior de Lleida, es situa al mateix nivell que determinades àrees de 

l’interior de Catalunya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
1 Les dades de les estacions meteorològiques van ser adquirides al INM en dos moments distints. Les 

sèries de la primera adquisició corresponen al període de 1951-1991 i les de la segona al període 

1991-1999. 

 

2 Dèficit hídric anual: Representació de la diferència entre l’evapotranspiració potencial (ETP), o 

capacitat evaporant del sòl cobert de vegetació, i la real. A mesura que aquesta diferència és superior, 

menys garantides estan les necessitats hídriques de les plantes. 
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Gràfic  1 Dèficit hídric 

de Calafell en relació a 

Catalunya  

Font: Atles Climàtic de 

Catalunya. Bases 

cartogràfiques de la 

Generalitat de 

Catalunya, Departament 

de Medi Ambient i 

Habitatge. 

 

Les aigües superficials del municipi pertanyen a la subconca Garraf-Foix, que 

comprèn a grans trets les tres comarques del Penedès històric, llevat de la part 

tributària de l’Anoia.  

 

A causa del tipus de relleu del municipi, la xarxa de drenatge superficial del 

terme és complexa (veure il·lustració 8). Existeixen 87 microconques que 

drenen als diferents cursos, que finalment desemboquen a quatre torrents 

principals, que són, d’oest a est: el Torrent de la Graiera (o de la Cobertera), el 

Torrent de Montpeó, el Torrent de la Casa Nova de Segur i el Torrent de la  

Casa Vella de Segur. Tots aquests torrents, excepte el de Montpeó, acaben al 

mar i han patit modificacions en el seu curs (entubaments o canalitzacions). El 

torrent de la Cobertera procedeix de Bellvei i en part fa de límit entre els 

sectors de la Muga i del Mas Canyís. Descarrega directament a la mar després 

de rebre per l'esquerra, al sud del poble de Calafell, el torrent de Montpaó. Més 

a Llevant hi ha els barrancs de la Casa Nova i de la Casa Vella de Segur de 

Calafell, que s’ajunten vora la platja. Ambdós procedeixen del puig de Segur de 

Calafell (185 m), proper al límit septentrional del terme. Cap d’aquests torrents 

no té curs permanent.  
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Pel que fa a la qualitat de les aigües superficials, actualment no hi ha cap punt 

de control de la qualitat en tot el municipi que permeti disposar de dades 

d'anàlisi i que garanteixi el seguiment del seu  estat ecològic. Segons les dades 

que consten a la web de l'Agència Catalana de l'Aigua sobre xarxes manuals de 

control de qualitat de les aigües superficials, els punts de mesura més propers 

es trobarien a l'embassament de Foix i la Riera de Marmellà (Castellet i la 

Gornal), a l'embassament de Gaià (el Catllar) i a la seva desembocadura 

(Tarragona), als Salats de Torredembarra i al Torrent de Can Bruixa i la Riera 

de Llitrà (Santa Margarida i el Monjos). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  8 Conques 

hidrogràfiques Font: 

Elaboració pròpia en 

base a la informació 

del DMAH 
  

Pel que fa als riscos d’inundabilitat, aquest tema s’expliquen a l’apartat 1.1.13. 

del present document. 

 

 

2 Hidrologia subterrània 

 

El municipi de Calafell es troba ubicat en l’àrea hidrogeològica 308 Calcàries del 

Garraf – Bonastre, la qual consta dels aqüífers: 

• C-31: Calcàries del Garraf. 

• C-32: Calcàries superficials i calcarenites del Garraf inferior. 

• I-30: Calcarenites i sorres de la fossa miocènica Vilanova. 

• A-30: Aqüífers superficials.  
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Seguint les instruccions de la Directiva Marc de l’Aigua, l’ACA ha delimitat les 

masses d’aigua subterrànies. La Directiva exigeix l’especificació de totes les 

masses d’aigua utilitzades per abastament o que es prevegi utilitzar en un futur 

i que proporcionin de mitjana més de 10 m3 diaris o que subministrin a més de 

50 persones. Es delimiten en la mateixa massa d’aigua (Garraf, CODI 23) les 

unitats hidrogeològiques 308 (on es troba Calafell) i 307 (Àrea de la depressió 

del Penedès).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  9 

Localització de la 

massa d’aigua del 

Garraf 

Font: Web de 

l’Agència Catalana de 

l’Aigua 

 

La caracterització de la massa d’aigua on es troba el municipi es mostra 

sintèticament a la taula següent: 
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Taula 2 Caracterització 

de la massa d’aigua 

subterrània del Garraf 

Font: IMPRESS, Web 

de l’Agència Catalana 

de l’Aigua, 2008. 

 

Aquesta massa d’aigua té una extracció per abastament de 9 hm³/any 

Respecte de la qualitat de les aigües subterrànies val a dir que, tot i que el 

municipi no es troba entre les zones declarades vulnerables a la contaminació 

per nitrats, sí que s'hi troben sis municipis de la comarca (Sant Jaume dels 

Domenys, la Bisbal del Penedès, Santa Oliva, l'Arboç, Banyeres del Penedès i 

Llorenç del Penedès. Per això el municipi disposa d'un punt de control de nitrats 

dins del seu terme (al pou conegut com a Formigons Vilafranca) que ha donat 

els seus resultats en les analítiques realitzades els dos últims anys (segons les 

dades aportades per l'Agència Catalana de l'Aigua): 

Codi massa d'aigua 
subterrània 

23 

Nom massa d'aigua 
subterrània 

Garraf 

Àrea hidrogeològica 307; 308 

Superfície total (km²) 763 

Superfície aflorant (km²) 643 

Tipologia litològica 
dominant 

Carbonatat 

Característiques 
hidràuliques principals 

Aqüífers lliures i confinats associats amb predomini del 
lliure 

Aqüífers multicapa? Sí 

Tipus de circulació dominant Càrstic 

Piezometria 

En general, situació piezomètrica molt deprimida i 
variable: influenciada per les extraccions a la zona 

litoral i en direcció al mar, aqüífers penjats al nord i 
confinats a les calcàries triàsiques. 

Permeabilitat (m/d) 0,01 - 4 

Transmisivitat (m²/d) 
3 (calcàries triàsiques) - 1200 (mioquaternari Garraf-

Bonastre) 

Coeficient 
d'emmagatzematge 

2 - 5 (calcarenites) 

Relació amb els cursos 
superficials? 

Sí 

Tipologia predominant de 
relació superficial 

Cursos influents/efluents variable. Comportament 
càrstic 

Zones humides dependents? No 

Masses d'aigua superficials 
dependents 

No es coneixen zones humides depenents significatives 

Fàcies hidroquímiques 
Bicarbonatada càlcica (interior); clouruda sòdica (zona 

litoral) 
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Taula 3 Analítiques 

del pou Formigons 

Vilafranca 

Font: Agència 

Catalana de l’Aigua. 

 
 

 

 

 

 

 

Il·lustració  10 

Hidrologia del Baix 

Penedès.  

Font: Agenda 21 de 

Calafell, a partir de 

les bases 

cartogràfiques de la 

Generalitat de 

Catalunya, 

Departament de Medi 

Ambient i Habitatge. 

 

Pel que fa als nivells piezomètrics de les aigües subterrànies, segons les dades 

proporcionades per l'Agència Catalana de l'Aigua, al municipi es disposa de 

quatre punts de control que pertanyen a la xarxa piezomètrica; concretament a 

l'Aqüífer 13 (Garraf), els piezòmetres Calafell-3-bis, Calafell-1, Calafell-2 i 

Calafell-4. El primer pou (Calafell-3-bis) substitueix des d'abril de 1997 el pou 

original Calafell-3, que va ser destruït el maig de 1996 per les obres de 

l'Autopista C-32. Segons les dades que consten a la web de l'Agència catalana 

de l'Aigua, els nivells s'han mantingut més o menys estables en tots aquests 

pous des que es disposa de dades mesurades (any 1985 o 1986 segons el 

pou). 

 

Data pH CE-Lab uS/cm CI mg/l 

13/06/2003 7,6 2.877 814,4 

13/10/2003 7,7 2.732 860,2 

6/07/2004 7,6 2.255 683,1 

29/09/2004 7,7 2.247 689,9 

Àrees hidrològiques Aqüífers protegits 
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Il·lustració  11 

Informe de dades 

anuals dels nivells 

piezomètrics 

Font: Web de 

l’Agència Catalana de 

l’Aigua, 2008. 

 

 

 

2.1.3 Biodiversitat  

 

1 Comunitats vegetals 

 

La vegetació característica de Calafell i dels seus entorns és de terra baixa 

mediterrània, caracteritzada principalment per la presència d’alzines, 

carrasques i pins blancs. L’alzinar, en el municipi i l’entorn, ha sofert una forta 

degradació a conseqüència de la tala excessiva, de les àrees urbanitzades i dels 

incendis. La conjunció d’aquests factors ha donat lloc a nous tipus de 

comunitats vegetals. Uns exemples són les pinedes de pi blanc, que és 

abundant en els solars lliures d’edificació, donat que és una espècie que creix 

amb més rapidesa que l’alzina, i la garriga, comunitat arbustiva baixa, així com 

les brolles. 

 

D’aquesta manera, del total de 2.036 ha que té aproximadament Calafell, el 

percentatge més elevat de cobertura correspon a superfície construïda (ja sigui 

àrees urbanes, industrials o urbanitzades), amb un 47,63 %, incloent també en 

aquesta classificació la vegetació ruderal. A aquest percentatge el segueix el de 

les pinedes de pi blanc amb sotabosc de màquies o garrigues, amb gairebé 400 

ha (19,42%). També cal destacar les 292 ha de conreus de vinyes, i les 35,66 

ha de fruiterars alts, predominantment conreus d’oliveres, que tot i representar 

només un 1,75% del total de la superfície del terme municipal, tenen una 

elevada importància com a forma d’apropiació històrica dels recursos naturals 

vinculada al territori, i que avui dia ha disminuït molt. 

 

Finalment, dins del terme municipal cal destacar les 25,76 ha de platges 

arenoses amb vegetació nitròfila. Fins fa pocs anys es documentava una llacuna 

salina del litoral (1,07 ha) connectada amb la platja, que corresponia a la 
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desembocadura al mar del Torrent de la Cobertera (veure imatge). No obstant, 

aquest hàbitat s’ha vist molt afectat per les obres de canalització. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1 

Desembocadura del 

torrent de la 

Cobertera  

Font: Elaboració 

pròpia. 

 
 

La distribució dels diferents hàbitats en el terme es mostra al gràfic següent: 

 

 

 

 

 

 

Gràfic  2 

Representació gràfica 

de les hectàrees de 

cada hàbitat. 

Font: Elaboració 

pròpia. 0

100

200
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400

500
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codi tipus hàbitat



 Volum 07 Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 2 Requeriments ambientals de l’àmbit  del Pla  

 
 

            
 

20

Llegenda: 

1 Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada 

2 Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues 

3 Vinyes 

4 Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural 

5 
Màquies i garrigues amb margalló (Chamaerops humilis), llentiscle (Pistacia 
lentiscus) 

6 Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis)  -i  timonedes-, amb foixarda 

7 Conreus abandonats 

8 Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea europaea) 

9 Grans parcs i jardins 

10 Platges arenoses nues o amb vegetació nitròfila de teròfíts 

11 Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolles calcícoles 

12 Pedreres, explotacions d'àrids i runam 

13 Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) procedents de colonització 

14 Llacunes salines o hipersalines del litoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic  3 Distribució 

dels percentatges de 

cada tipus d’hàbitat. 

Font: Elaboració 

pròpia. 

 

T

al com ja s’ha comentat, el percentatge més elevat és el que correspon a 

Hàbitats

27,5%

19,4%

14,3%

3,6%

0,9%1,3%

0,2%

0,1%
0,1%

14,2%

7,6%

7,6%

1,8%

1,4%

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garr

Vinyes

Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural

Màquies i garrigues amb margalló (Chamaerops humilis), llentiscle (Pis

Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis)  -i  timonedes-, amb foixar

Conreus abandonats

Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea eur

Grans parcs i jardins

Platges arenoses nues o amb vegetació nitròfila de teròfíts

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolles calcíco

Pedreres, explotacions d'àrids i runam

Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) procedents de colonització

Llacunes salines o hipersalines del litoral
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hàbitats relacionats amb àrees urbanes i industrials, on s’inclou també la 

vegetació ruderal associada. En terrenys erms, inclosos en àrees urbanes, 

proliferen comunitats herbàcies o, més rarament, llenyoses, de caràcter 

ruderal, adaptades a les pertorbacions, al trepig i a les aportacions de matèria 

orgànica en graus diversos.  

 

A la il·lustració següent es mostra els hàbitats de Calafell corresponent als 

sectors no urbans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  12 

Distribució dels 

diferents hàbitats i 

cobertura dins del 

terme municipal. 

Font: Elaboració 

pròpia, a partir de 

partir de les bases 

cartogràfiques de la 

Generalitat de 

Catalunya, 

Departament de Medi 

Ambient i Habitatge. 

 

Els hàbitats dominants són les Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) i 

timonedes (Thymus vulgaris) i les màquies i garrigues amb margalló 

(Chamaerops humilis) i llentiscle (Pistacia lentiscus). Aquests hàbitats 

coincideixen amb la categoria de cobertura “matollars”. Principalment al sector 

nord del terme, aquests matollars poden presentar un estrat arbori de pi blanc 

(Pinus halepensis) (considerats dins la categoria de cobertura “boscos densos 

no de ribera”). Aquestes pinedes són generalment de caràcter secundari, i 

solen correspondre a una etapa avançada en la reconstitució dels matollars o 

boscos escleròfils.  

 

L'arbust dominant a les garrigues és el garric (Quercus coccifera). Un altre 
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arbust que acompanya al garric, i pot esdevenir dominant, és el llentiscle 

(Pistacia lentiscus). D'altres arbustos freqüents, i que es van observar durant el 

treball de camp, són l'aladern (Rhamnus alaternus) i el càdec (Juniperus 

oxycedrus). També hi viuen plantes enfiladisses com la rogeta (Rubia peregrina 

ssp. peregrina) i l'arítjol (Smilax aspera). Creixent enmig de la garriga s'hi va 

observar pi blanc i romaní, amb altres plantes de la brolla i herbes dels prats 

secs com el llistó. Cal destacar que les garrigues solen ocupar vessants solells i 

relleus rocosos, allà on el bosc té més dificultat per establir-se.  

 

El més rellevant de les màquies i garrigues de la zona és la presència de 

margalló (Chamaerops humilis), la palmera autòctona europea amb la 

distribució geogràfica més septentrional. És una espècie que té regulada la seva 

recol·lecció, a partir de l’ordre de 5 de novembre de 1985, sobre protecció de 

plantes de la flora autòctona amenaçades a Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2 Màquia de 

garric i margalló. 

Font: Elaboració 

pròpia. 

 

Les pinedes característiques de les successions mediterrànies, com els 

matollars termomediterranis predesèrtics, que es troben al municipi estan 

catalogats com a Hàbitats d’Interès Comunitari no prioritari inclosos en l’annex 

I de la Directiva 92/42/CEE del Consell d’Europa (veure apartat 1.1.3.2 

Hàbitats d’interès comunitari).  

 

Pel que fa a les brolles de romaní es situen al centre del terme municipal, 

majoritàriament com a matollars més aviat baixos (50-80 cm) i clars, en què 

domina el romaní o hi és més o menys abundant, al costat d’altres subarbustos 

de port semblant. Es solen barrejar amb màquies i poden presentar també un 

estrat arbori de pi blanc (Pinus halepensis).  

Finalment, cal citar els Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-



 Volum 07 Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 2 Requeriments ambientals de l’àmbit  del Pla  

 
 

            
 

23

Brachypodietalia). Atesa la seva importància dins la Unió Europea, estan 

considerats com a Hàbitats d’Interès Prioritari segons la Directiva Hàbitats.  

 

Aquesta comunitat es troba barrejada amb les anteriors, apareix en llocs secs, 

principalment en llocs sense estrat arbori relacionat amb la brolla i la màquia, i 

amb recobriments que al municipi oscil·len entre el 20 i 40%.   

 

En indrets on prèviament s’hi ha realitzat activitat extractiva, algunes tasques 

de recuperació incorporen espècies com l’olivera o fruiters de secà. S’hi 

desenvolupa vegetació rupícola on no s’ha desenvolupat un sòl orgànic profund, 

que es barreja amb matollar dominat pel garric (Quercus coccifera), amb 

timoneda  i comunitats de la citada brolla i herbassars.  

 

Finalment, cal destacar la vegetació del Parc del Comú, classificat com a zona 

verda i en una ubicació amb importància estratègica a Calafell, ja que es troba 

a la mateixa distància dels tres nuclis i és proper a l’activitat residencial. Aquest 

Parc està cobert per una bona representació de la vegetació típica mediterrània 

de màquies i garrigues amb margalló (Chamaerops humilis), llentiscle (Pistacea 

lentiscus) i ullastre (Olea europaea var. sylvestris), barrejades amb pi blanc.  

 

També es troben dins el polígon de la zona verda una àrea de conreus actius, 

de secà, principalment de vinya i olivera, amb una elevada qualitat 

paisatgística. 
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Imatge 3 Parc del 

Comú, zona central 

de conreus. 

Font: Elaboració 

pròpia. 

 
 

2 Hàbitats d’interès comunitari 

 

Al municipi es localitzen tres hàbitats d’interès comunitari, inclosos en l’annex I 

de la Directiva 92/42/CEE del Consell d’Europa: les pinedes mediterrànies (codi 

9540, no prioritari),  els matollars termomediterranis predesèrtics (codi 5330, 

no prioritari), les llacunes litorals (codi 1150, prioritari) i els prats mediterranis 

rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)( codi 6220, prioritari). 

Pel que respecta tant a l’hàbitat de les pinedes com al de matollars i al de prats 

mediterranis, tal i com s’ha descrit a l’apartat sobre vegetació el seu estat de 

conservació és pot considerar com acceptable, mentre que l’àrea en la que es 

localitza l’hàbitat de llacunes litorals es correspon amb la desembocadura al 

mar del Torrent de la Cobertera i, en tant aquesta ha estat endegada 

darrerament, amb un tractament d’escullera als marges, aquest hàbitat pot 

haver desaparegut degut a les obres de canalització. 
 
 

3 Conreus 

 

Gairebé tota la superfície de sòl no urbanitzable de Calafell, amb pendent 

inferior al 20%, correspon a àrees de cultiu, tal com mostren les figures 

següents. 
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Il·lustració  13 Sòl no 

urbanitzable amb 

pendent inferior al 

20% 

Font: Elaboració 

pròpia. 

 Sòl no urbanitzable amb pendent inferior al 20% 
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Il·lustració  14 

Distribució de les 

àrees de conreu en 

relació al 

planejament vigent i 

al pendent del 20% 

Font: Elaboració 

pròpia. 

 

 

 

Calafell té 322 ha (el 15,8% del territori) cobert per àrees de cultiu, actives 

(13% de la superfície municipal) o abandonades (2,7% de la superfície 

municipal). D’aquestes, hi ha 265,69 ha de superfície conreada activa, que 

representa el 82,42 % del total conreus, i unes 56 ha de conreus abandonats, 

la majoria coberts per prats i herbassars. La meitat de la superfície de conreu 

activa correspon a la vinya, seguida dels cultius de fruiters de secà (26%), 

principalment de garrofers (Ceratonia siliqua) i oliveres (Olea europaea); i els 

herbacis (23,6%). La superfície dels conreus es mostra a la taula i gràfics 

següents. Val a dir que la dada correspon a les bases cartogràfiques 

corresponents al treball del Centre de Recerca i Estudis Forestals (CREAF) del 

2005, i que és possible que en l’actualitat les xifres siguin una mica diferents, 

ja que l’abandó de conreus al municipi és un procés molt ràpid, segons fonts 

consultades de la Cooperativa de Pagesos de Calafell. A més, una part dels 

actuals conreus (principalment de cereals) es troben en terreny urbanitzable a 

l’oest del terme municipal.  

 

La vinya té la Denominació d’Origen (D.O.) del Vi del Penedès i l’olivera forma 

part de la D.O. Oli de Siurana. La producció del cultiu de Calafell és, 

aproximadament, de 600.000 Kg/any per a la vinya, 140.000 Kg/any per a les 
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oliveres i 100.000 Kg/any per als garrofers. 

 Taula 4 Superfície dels 

conreus actius i 

abandonats. Font: 

Elaboració pròpia, a 

partir de partir de les 

bases cartogràfiques 

de la Generalitat de 

Catalunya, 

Departament de Medi 

Ambient i Habitatge. 
 
 
 
 
 
 

Gràfic  4 Superfície 

de conreus actius 

Font: Elaboració 

pròpia, a partir de 

partir de les bases 

cartogràfiques de la 

Generalitat de 

Catalunya, 

Departament de Medi 

Ambient i Habitatge. 

 

 

 

 

Gràfic  5 Superfície 

de conreus 

abandonats 

Font: Elaboració 

pròpia, a partir de 

partir de les bases 

cartogràfiques de la 

Generalitat de 

Catalunya, 

Departament de Medi 

Ambient i Habitatge. 

 

 
ha % 

conreus actius 265,69 82,42 

conreus abandonats 56,65 17,58 

 

 

total 

322,34 100 

50,4%

26,0%

23,6%

vinyes

llenyosos no vinyes

herbacis

52,2%

46,4%

1,3%
Conreus abandonats (prats)

Conreus abandonats
(matollars)

Conreus abandonats (boscos)
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Imatge 4 Zona de 

cultiu de vinya al 

nord del terme 

municipal de Calafell. 

Font: Elaboració 

pròpia. 
 

 
Llegenda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració  15 

Conreus en actiu i 

abandonats al terme 

municipal de Calafell. 

Font: Elaboració 

pròpia, a partir de 

partir de les bases 

cartogràfiques de la 

Generalitat de 

Catalunya, 

Departament de Medi 

Ambient i Habitatge. 
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4 Fauna 

 

La fauna present al terme municipal de Calafell és la característica d'una zona 

mediterrània costanera. Tot i la gran extensió de la zona urbanitzada difusa, 

amb multitud d'habitatges unifamiliars, l'existència de camps de conreu, de 

pinedes i d'una zona central sense gaire pressió antròpica, així com la 

proximitat de grans zones naturals a les rodalies, com ara el Garraf, o la serra 

del Montmell, propicia que hi hagi un nombre alt d'espècies. 

 

La pràctica totalitat de rèptils i amfibis (fora de la granota verda, per la seva 

abundància, i de la tortuga d'aigua americana, per tractar-se d'una espècie 

introduïda) es troba protegida legalment.  

 

Les espècies presents a l’àmbit d’estudi s’han classificat segons el nivell de 

protecció de la normativa vigent a nivell autonòmic (Llei 22/2003), tal com es 

mostra a continuació. 
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Il·lustració  16 

Inventari de 

mamífers, amfibis i 

rèptils a Calafell. 

A, B, C i D: Categories 

de protecció segons 

la Llei 22/2003. 

Font: Pla Estratègic 

per a la sostenibilitat 

de Calafell i Annex 2 

de la Llei 22/2003 de 

Protecció dels 

Animals. 

 

A

 la següent taula s’ha enumerat les aus més singulars que es poden trobar en 

l’àrea d’estudi, segons les diferents proteccions de la legislació vigent3, a nivell 

                                               
3 Llei 22/2003: espècie protegida, annex II: de màxima protecció (A) a menor 

protecció (D). RD 439/90: Annex I: espècies en perill d'extinció; l'annex II: 

espècies d'interès especial. Directiva Aus: Annex I: protecció de l’hàbitat; 

annex II: podran ser objecte de caça amb restriccions; annex III: possible 

comerç amb restriccions. Directiva Hàbitats: Annex II, IV, V: espècies 

d’interès comunitari: en perill, vulnerables, rares o endèmiques; Annex II: 

interès comunitari prioritari; cal designar  zones especials de conservació. 

Annex IV: espècies animals i vegetals que requereixen protecció estricta; 

Annex V: espècies animals i vegetals per les quals la recollida en la natura i 

l’explotació poden ser objecte de mesures de gestió. Conveni de Bonn: Annex 

I: han de ser objecte d’acords internacionals; Annex II: en perill d’extinció. 

Mamífers 

C Atelerix algirus Eriçó clar 

 Genetta genetta Gat mesquer 
 Meles meles Teixó 
 Microtus duodecimcostatus Talpó 
 Mus spretus Ratolí de camp 
 Oryctolagus cuniculus Conill 
C Plecotus austriacus Rata pinyada orelluda 
C Rhinolophus hipposideros Rat penat de ferradura petit 
 Sciurus vulgaris Esquirol 
 Sus scrofa Senglar 
 Vulpes vulpes Guineu 
Amfibis 
D Alytes obstetricans  Tòtil 
D Bufo bufo  Gripau 
D Bufo calamita  Gripau corredor 
D Pelobates cultripes  Gripau d'esperons 
D Pelodytes punctatus  Granoteta de puntes 
 Rana perezi  Granota verda 
D Salamandra salamandra Salamandra 
Rèptils 
D Anguis fragilis Sep de vidre 
 Chalcides striatus Lludrió llistat 
D Coronella girondica Serp llisa meridional 
D Elaphe scalaris Serp blanca 
C Emys orbicularis Tortuga d'aigua 
C Lacerta lepida Llangardaix ocellat 
D Malpolon monspessulanus Serp verda 
D Natrix maura Serp d'aigua 
D Psammodromus algirus Sargantana grossa 
D Psammodromus hispanicus Sargantana petita 
D Tarentola mauritanica Dragó comú 
 Trachemys scripta  Tortuga d'aigua americana 
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autonòmic (Llei 22/2003), estatal (RD 439/90) i Europeu (Directiva aus, 

Directiva hàbitats, conveni de Bonn i conveni de Berna). També es mostra el 

seu estat de conservació a Catalunya, on s’han catalogat les espècies seguint 

els criteris regionals establerts per la Unió Internacional per a la Conservació de 

la Natura. Les categories que s'han emprat són: No avaluada, Dades 

insuficients, Preocupació menor, Vulnerable, Propera a l'amenaça, En perill, En 

perill crític i Extinta.  

 

Tal com s’aprecia a la taula següent, s’hi poden trobar aus amb un nivell molt 

elevat de protecció, com ara l’àguila daurada, l’àguila cuabarrada i el duc. 

Aquestes espècies, juntament amb les que es mostren a la taula, estan incloses 

a l’annex I de la directiva aus. Aquest fet implica que els seus hàbitats han de 

ser objecte de mesures de conservació especials, per tal d’assegurar la seva 

supervivència i reproducció en l’àrea de distribució que li és pròpia.  

 

Per tant, s’ha escollit les espècies presents a la Directiva Aus, així com les més 

vulnerables a nivell català, tot i que en alguns casos no estiguin incloses en 

aquesta directiva (per veure el llistat complet d’aus presents a Calafell, 

consultar l’annex 1 d’aquest document). 

 

                                                                                                                    

Conveni de Berna: Annex II: espècie estrictament protegida; Annex III: espècie 

protegida, que requereix explotació controlada. 
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Circaetus gallicus Aguila marcenca C 
propera a 

l'amenaça 
II I III II 

Clamator glandarius Cucut reial C vulnerable II  II  

Columba oenas Xixella   
propera a 

l'amenaça 
    III   

Falco peregrinus Falcó pelegrí B 
propera a 

l'amenaça 
II I II II 

Falco subbuteo Falcó mostatxut C 
propera a 

l'amenaça 
II   II II 

Galerida cristata Cogullada vulgar D 
propera a 

l'amenaça 
II   III   

Gallinula chloropus Polla d’aigua   
propera a 

l'amenaça 
    III   

Hieraaetus fasciatus 
Aguila 

cuabarrada 
A en perill III I III II 

Jynx torquilla Colltort C 
propera a 

l'amenaça 
II   II   

Lanius senator Capsigrany D  
propera a 

l'amenaça 
II   II   

Nom científic 
Nom popular 

català 

Llei 

22/20

03 

Estat 

conservació 

a Catalunya 

Real 

Decreto 

439/90 

Dir

ecti

va 

Aus 

Conven

i Berna 

Con

veni 

Bon

n 

Accipiter nisus Esparver C 
propera a 

l'amenaça 
II I III II 

Actitis hypoleucos Xivitona C  vulnerable II  II II 

Alca torda Gavot  C  II  III  

Alcedo atthis Blauet C vulnerable II I II   

Anthus campestris Trobat D 
preocupació 

menor 
II I II   

Apus melba Ballester D 
preocupació 

menor 
II  II  

Athene noctua Mussol comú C 
propera a 

l'amenaça 
II   II   

Bubo bubo Duc B 
preocupació 

menor 
II I II   

Buteo buteo Aligot comú C 
propera a 

l'amenaça 
II   III II 

Caprimulgus europaeus Enganyapastors C 
preocupació 

menor 
II I II   

Certhia brachydactyla Raspinell comú D 
preocupació 

menor 
II  II  
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Lullula arborea Cotoliu D 
preocupació 

menor 
II I III   

Milvus milvus Milà reial B en perill II I III II 

Motacilla cinerea 
Cuereta 

torrentera 
D 

propera a 

l'amenaça 
II   II   

Muscicapa striata 
Papamosques 

gris  
D 

propera a 

l'amenaça 
II   II II 

Oenanthe hispanica Còlit ros D 
propera a 

l'amenaça 
II   II   

Otus scops Xot C 
propera a 

l'amenaça 
II   II   

Passer montanus Pardal xàrrec   
propera a 

l'amenaça 
    III   

Riparia riparia 
Oreneta de 

ribera 
C 

propera a 

l'amenaça 
II   II   

Strix aluco Gamarús C 
preocupació 

menor 
II   II   

Sylvia undata 
Tallareta 

cuallarga 
D 

preocupació 

menor 
II I II   

Troglodytes troglodytes Cargolet D 
preocupació 

menor 
II I II   

Turdus merula subsp. 

merula 
Merla  

preocupació 

menor 
  III  

Turdus philomelos Tord comú  
preocupació 

menor 
  III  

Turdus viscivorus subsp. 
viscivorus 

Griva  
preocupació 
menor 

  III  

Tyto alba Òliba C 
propera a 
l’amenaça 

II  II  

Upupa epops subsp. epops Puput D 
preocupació 
menor 

II  II  

 

Taula 5 Espècies 

d’ocells nidificants més 

amenaçades en l’àrea 

d’estudi. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

De les espècies d’ocells amb més problemes de conservació (taula anterior) 

s’ha estudiat l’abundància dels nidificants a l’àmbit d’estudi, i s’ha elaborat un 

gràfic per veure l’abundància dels que, a la llei catalana 22/2003, tenen un 

nivell de protecció classificat com a  A, B o C. 
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Gràfic  6 Abundància 

dels ocells nidificants 

a Calafell.  

Font: Elaboració pròpia 

en base al Pla 

Estratègic per a la 

sostenibilitat de Calafell 

i el SIOC4. 

 

 

Aquestes espècies, la majoria de les quals defugen els entorns urbans, s’han 

citat com a nidificants al municipi, per tant és important conservar els seus 

hàbitats. 

 

Les espècies menys probables de trobar al municipi són les que tenen una 

abundància per sota del 10%, com ara l’àguila cuabarrada, el blauet o l’aligot 

comú. Cal destacar que, tot i que totes nidifiquen a Calafell, tenen 

requeriments d’hàbitat molt diferents i, per tant, és important conservar els 

fragments del seus hàbitats que encara puguin restar dins del terme municipal.  

 

Per tal de conservar tant els hàbitats d’alimentació, com de refugi i nidificació 

de les diferents aus, és important mantenir el mosaic d’hàbitats. Per posar un 

exemple, el cas del mussol comú, nidificant a Calafell amb una probabilitat 

d’aparició del 70%, utilitza hàbitats tan diversos com camps de cereals i de 

vinyes, així com prats i pinedes de pi blanc, entre d’altres. Així mateix, l’aligot 

comú, espècie propera a l’amenaça a Catalunya, tot i ser poc abundant a 

Calafell, utilitza també el camps de conreu per a la caça i els boscos per a 

nidificar. Per últim, s’anomena la tallareta cuallarga, inclosa a l’annex I de la 

Directiva Aus, és a dir, espècie d’interès comunitari objecte de mesures 

especials quant a la conservació dels seus hàbitats, on hi ha més probabilitat 

de trobar-la al municipi és als matollars i pinedes de pi blanc, on s’alimenta i 

nidifica, presents al nord-oest del municipi. 

 

 

2.1.4 El litoral de Calafell 

 

El material sedimentari que constitueix la platja seca, en tot el tram des de 

Vilanova i la Geltrú fins Cap Gros (Torredembarra), incloses les platges de 

Calafell, és arena fina calcosilícica. La platja submergida té, en general, una 

pendent suau i la seva batimetria no presenta grans irregularitats.  

                                               
4 Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya. 
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Taula 6 Dimensions 

de les platges de 

CalafellFont: Informe 

de diagnòstic inicial 

mediambiental de les 

platges del municipi 

de Calafell, elaborat 

en el marc de la 

implantació de la ISO 

14.001. Juny 2000. 

(Agenda 21) 

Les aportacions sedimentàries d’origen continental provenen del Riu Foix i de la 

riera de la Bisbal, principalment, així com d’altres rieres de conca menor, totes 

elles de caràcter torrencial, i per tant les aportacions són discontinues. 

L’embassament construït el 1929 del riu Foix va fer disminuir la importància 

potencial d’aportació sedimentària d’aquest riu. Una altra possible aportació 

prové de les platges de ponent del massís del Garraf.  

 

Pel que fa al transport de material, en aquest mateix tram, és de petita 

magnitud i en sentit oest. L’estudi sobre aquest tram que es va fer el 1979, 

elaborat per la Direcció general de Ports i costes del Ministerio de Obras 

Públicas, especifica que el transport sòlid litoral net en aquest tram és 

pràcticament nul (10.000 m3/any), existint un transport brut de 275.000 

m3/any. En el moment de l’estudi les infraestructures existents en la costa 

eren: el port de Vilanova i la Geltrú, els recentment construïts ports esportius 

de Segur de Calafell i de Comarruga, els espigons de defensa de platja entre el 

Delta del Foix i la punta de Sant Gervasi i l’embarcador de Sant Cayetà. En 

general es conclou que, gràcies a la orientació d’aquesta costa, la situació en el 

tram considerat és d’equilibri dinàmic, amb aportacions de material sedimentari 

compensats per les pèrdues. En cas de disminuir les aportacions continentals es 

provocaria erosió  repartida en tot el tram.  

 

Les platges de Calafell, entre els anys 1963 i 1974, tenien una amplada d’uns 

40 m, amb unes característiques lineals que tendien a la regressió, tot i que 

l’esquema original de transport d’aquesta costa estaria en general en equilibri 

per les aportacions del riu Foix.   

 

El port va ser construït l'any 1975, sota un model que volia evitar actuar com a 

barrera dels moviments longitudinals de la sorra al litoral, però en molt poc 

temps, ja es va poder observar que la sorra es sedimentava, enlloc de passar, 

obligant a dragar contínuament el mateix port. 

 

Actualment, la costa de Calafell es veu fortament condicionada per la influència 

del port de Segur de Calafell, sotmès a una profunda remodelació. Amb les 

obres del port es va iniciar la formació d’una punta arenosa a resguard del dic, 

la qual, amb el temps, es va transformar en un banc de sorra que s’uneix amb 

Nom 
Superfície 

aprox. 
Longitud 

Amplada 

mitjana 

Platja de Calafell 100.920 m2 1.160 m 87 m 

Platja de l’Estany Mas 

Mel 
119.190 m2 1.370 m 87 m 

Platja de Segur de 

Calafell 
205.700 m2 1.700 m 121 m 

TOTAL 425.810 m2 4.230 m -- 
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la costa. A partir d’aquest punt es comencen a formar bancs de sorra prop de la 

bocana, requerint la realització periòdica de dragats (tal com explica el Pla 

Estratègic per a la Sostenibilitat de Calafell). Segons els estudis realitzats pel 

CEPYC5, la construcció d’aquest port va suposar la retenció al voltant d’uns 

400.000 m3 de sediment. 

 

Aquests canvis van provocar l’erosió de les platges adjacents, fet que va obligar 

a realitzar, l’any 1993, una aportació de 2.600.000 m3 de sorra provinent d’un 

jaciment situat enfront de Vallcarca (Costes del Garraf). Aquests àrids van ser 

destinats a la regeneració del front costaner de casi 12 Km de longitud, als 

termes municipals de Calafell, El Vendrell i Roda de Barà. La idoneïtat es va 

determinar en funció de les característiques granulomètriques, de la 

disponibilitat en volum suficient i per tractar-se de fons marins sense cobertura 

vegetal d’elevat valor ecològic (fanerògames marines). 

 

L’any 1999 es va realitzar un Seguiment Ecològic de Regeneració de les platges 

de Calafell, El Vendrell i Comarruga. En aquest estudi es va analitzar, entre 

d’altres, l’evolució de la línia de la costa, ja que havia de reflectir els canvis 

morfològics significatius soferts pel sistema, tant deguts a l’existència d’un 

gradient al llarg de la platja en la dinàmica longitudinal, com induïts per les 

variacions temporals en l’energia de l’onatge incident.  

 

Al tram d’interès d’aquest IAP, de Segur de Calafell a Comarruga, es va 

detectar un retrocés generalitzat de la línia de costa respecte a la situació de 

post-regeneració. La única excepció va ser l’extrem de ponent del Port de 

Segur i la zona de llevant de Comarruga, on en uns 850 m s’observa un avanç 

significatiu de la línea de costa. Les zones de màxim retrocés es situen a uns 

1.000 m a ponent del Port de Segur de Calafell (a llevant de la riera) i en el 

tram localitzat uns 1.500 m a llevant del Port de Comarruga, els quals venen 

associats a les màximes zones d’erosió del tram, d’entre 80 i 100 m3/m a 

ambdós zones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
5 Centro de Estudios de Puertos y Costas. 
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                           Gener 1994 (després de l’ompliment)  Agost 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  17 Detall 

de les erosions i 

acumulacions 

produïdes a l’entorn 

del port de Segur de 

Calafell des de 

l’ompliment fins 

l’agost de 1997. 

Font: TYPSA, 

Ministerio de Medio 

Ambiente. 

 

 

 

2.1.5 Qualitat del paisatge 

 

El municipi de Calafell es situa entre dues dinàmiques de paisatge diferents.  

D’una banda, la corresponent al Massís del Garraf, que està relacionada amb la 

zona més muntanyosa i interior, amb diversos cursos d’aigua poc importants i 

de règim irregular (on el torrent de la Cobertera és el principal) i la presència 

de nombroses urbanitzacions en disposició desordenada que trenquen les 

continuïtats de les masses forestals de pi blanc, disposades en mosaic ocupant 

l’espai que han deixat lliure les urbanitzacions. De la mateixa manera, la 

pressió d’aquestes urbanitzacions i de les infraestructures viàries presents 

incrementen notablement el risc d’incendis forestals. L’agricultura, que hi té 

una presència superficialment poc significativa, es situa en les zones més 
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planeres i en les valls dels torrents que tenen prou secció, i hi dominen dels 

cultius llenyosos de secà. El terme municipal, està dividit pel mig per l’autopista 

C-32. Aquesta talla horitzontalment el territori amb una sèrie d’incisions 

importants en la roca calcària que les fa visibles des de diferents indrets. La 

creació d’accessos per a les urbanitzacions existents en el moment de la seva 

construcció va comportar un increment dels nivells d’edificació, que encara 

continuen avui dia. De la mateixa manera, l’ampliació del Golf de la Graiera, 

situat al nord-oest del municipi, ha esdevingut un important element 

modificador del paisatge, en provocar la tala d’arbres i la plantació de gespa.  

 

D’altra banda, hi ha la dinàmica pròpia de costa, paisatge típic litoral de 

caràcter turístic, on els elements que hi dominen són els blocs de pisos a 

primera línia de mar i de fons el propi mar. Així doncs, s’hi troba unes 

urbanitzacions compactes que s’estenen des de la costa cap a l’interior, amb un 

paisatge a primera línia de costa despersonalitzat per la profusió de 

construccions de tipologies diverses en el front litoral del municipi. Les platges 

presents són de sorra fina, llargues i rectilínies, formades per materials 

sedimentaris del Plistocè. Les principals masses de vegetació, pinedes de pi 

blanc, es troben al nord del nucli històric del municipi, en els turons de la Font i 

de l’Escarnosa. Les infraestructures lineals (via del tren) paral·leles a la línia de 

costa condicionen l’ocupació urbana i l’equilibri ecològic dels diversos 

ecosistemes que hi puguin haver, com seria el cas d’unes petites surgències 

d’aigua subterrània molt pròximes a l’estació de Renfe de Calafell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5 Surgències 

naturals a l’entorn de 

l’estació de Renfe.  

Font: Elaboració 

pròpia. 
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1 Elements del paisatge 

   

Tot i que l’agricultura en el terme té una significació poc important en relació a 

la superfície total del terme, és un dels factors que configuren diversos 

elements en el paisatge del municipi: la divisió del parcel·lari, les línies de 

vegetació entre parcel·les i els patrons nítids6. En el plànol 1 es mostren 

aquests elements.  

 

Dins del paisatge agrícola cal destacar el valor del patró nítid significatiu de 

terrasses de vinya, als vessants del turó de l’Escarnosa. La forma de U de la 

vall de Montpeó i la seva unió amb la plana agrícola del Torrent de la Graiera 

són un element a destacar per la seva singularitat formal. 

De la dinàmica forestal ressalten en el paisatge estètic les masses d’arbres i els 

boscos densos, com a elements singulars dins de la resta de vegetació 

espontània en forma de matollar.  

 

L’ocupació tradicional del territori com a element identitari de valor es mostra 

en els elements de patrimoni cultural (veure plànol 1). 

Els camins ramaders del municipi inventariats el 1976 son dos i transcorren 

pels límits de terme oest (per la Carrerada de’n Ralet) i est (Carrerada de 

Bellvei). Aquests ja formen part de la trama urbana. Com a valors del paisatge 

identitari en destaquen la resta de camins històrics que encara perduren i que 

tenien importància per la comunicació supramunicipal amb l’interior, ja que 

servien per comunicar el nucli de Calafell amb altres nuclis o amb punts 

d’interès dins el municipi (Montpaó era un dels centres estratègics en aquesta 

vialitat). Aquests camins destaquen com a itineraris paisatgísitcs, ja que 

vertebren el territori vinculant les àrees habitades històricament amb els 

elements de paisatge més destacables.  

 

                                               
6 S’entén per patró nítid aquella àrea clarament recognoscible respecte el seu 

entorn (com per exemple, una estructura concèntrica, vessant de secà, vall 

complerta, etc.) 
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Calafell disposa de molts elements de patrimoni arqueològic producte d’un 

poblament important en l’època prehistòrica. Existeix un Catàleg i Pla Especial 

de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic del municipi de Calafell, 

actualment en elaboració. El plànol 8 mostra els elements de patrimoni tant 

arquitectònic com arqueològic i etnològic que formen part de la proposta del 

Catàleg del municipi. En total es proposa incorporar 136 elements, 37 dels 

quals es troben en sòl no urbanitzable segons el planejament actual.  

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  18 

Patrimoni cultural a 

Calafell 

Font: Elaboració 

pròpia a partir de la 

proposta de Catàleg i 

Pla Especial de 

Protecció del 

Patrimoni 

Arquitectònic i 

Arqueològic del 

municipi de Calafell 
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D’aquests, es troben en SNU les que es mostren a la il·lustració: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l·lustració  19 

Patrimoni cultural en 

sòl no urbanitzable 

segons el PGO vigent 

a Calafell 

Font: Elaboració 

pròpia a partir de la 

proposta de Catàleg i 

Pla Especial de 

Protecció del 

Patrimoni 

Arquitectònic i 

Arqueològic del 

municipi de Calafell 

 

Es vol destacar la presència de barraques de vinya al municipi de Calafell. 

Aquestes barraques de pedra seca són construccions arquitectòniques populars, 

i estan presents al Baix Penedès, com a comarca catalana on hi són amb major 

nombre i densitat, sent especialment abundants als termes d'Albinyana, La 

Bisbal, Santa Oliva, El Vendrell i el municipi d’estudi, Calafell.  
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Imatge 6 Barraca de 

vinya al Parc del 

Comú, Calafell. 

Font: Elaboració 

pròpia. 

 

 

2 Estructura del paisatge 

 

L’estructura del paisatge en el context del municipi es pot establir a partir de 

les línies de força estructurants que són en direcció nord-sud, lligant la 

muntanya amb el mar, i est-oest, paral·leles a la línia de costa. El plànol 2 

mostra esquemàticament aquesta estructura. 

 

L’estructura N-S ofereix una relació alternada en carenes i valls. Pel que fa a les 

valls, poden establir-se dos eixos principals, vinculats al Torrent de la Cobertera 

(i al seu afluent, el torrent de Montpeó, que fa, a més, de lligam transversal 

amb la zona rústica interior del municipi) i al Torrent de Segur de Calafell.  

 

D’altra banda, pel que fa a les carenes, la continuïtat no és tan directa, ja que 

l’autopista fa un tall molt potent en direcció E-O i, en menor grau, les 

urbanitzacions alteren la relació visual; no obstant, es pot parlar de la carena 

de la Serra de l’Escarnosa i de la carena de la Serra del Mig com a eixos 

principals.  

 

Pel que fa a l’estructura en sentit est-oest, l’eix més potent és la línia de costa, 

no obstant, existeixen unes línies complementaries, estructurades a partir de 

l’àmplia xarxa de camins històrics, que poden establir la relació –actualment no 

tan directa ni tan clara, però potencialment recuperable- entre els dos eixos 

principals N-S, fent de comunicació E-O, per l’interior.  En aquesta xarxa 

complementària hi juga un paper important l’orografia del terme, de manera 

que els eixos s’adapten als relleus de les serres del terme.  
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Entre aquests eixos conformats per les línies estructurants, hi ha uns punts o 

nodes d’interès, que poden tenir un caràcter natural o cultural.  

 

L’element natural en què es recolza l’estructura és pràcticament tot el sòl rústic 

que queda lliure de la urbanització, conformat per una base forestal amb zones 

boscoses, que en general presenta una cobertura força homogènia i on el seu 

principal tret definitori és el factor orogràfic. Com a punts rellevants de caràcter 

natural hi ha els punts de connexió ecològica i les zones inundables.  

 

D’altra banda, són rellevants per l’estructura paisatgística els elements 

culturals. Dins de la matriu forestal s’insereix (i es destaca en el plànol 2) el 

patró nítid agrícola comentat en l’apartat d’elements del paisatge. També en 

destaquen els elements del patrimoni cultural.  
 
 

3 El paisatge visual 

 

Per descriure el paisatge visual de Calafell s’ha pres com a mesura el grau 

d’exposició visual del territori. 

 

S’han considerat com a punts d’observació els llocs d’accés principals del 

municipi, amb el criteri de que s’inclogui tot el terme: les carreteres principals 

(autopista C-32, carretera de Bellvei C-31), la carretera del Vendrell c-246a),  

el Carrer del Tremp i el camí del mirador (carena de la serra del Mig); el 

ferrocarril i com a punt d’interès patrimonial amb capacitat visual, el castell de 

Calafell.  

 

Com a base, s’ha elaborat el model digital d’elevació del municipi, partint de la 

cartografia 1:5.000 de l’ICC. S’ha afegit a la base altimètrica, els edificis 

existents.  

 

Com a resultat de la suma de visibilitats des d’aquests punts d’observació, 

s’obté el plànol 3, on es mostra el grau de fragilitat visual agregada del 

municipi.  
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I 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  20 

Visibilitat agregada 

del terme de Calafell 

Font: Elaboració 

pròpia. 

 

 

Des del punt de vista de l’impacte ambiental, els punts amb major grau 

d’exposició es corresponen amb els que tenen major fragilitat visual. Com 

s’observa al plànol, l’àrea situada al nord del poble de Calafell, i sobretot per 

sobre de l’autopista, és d’alta exposició (Els Carquinyolis, Els Castellassos, la 

muntanya del Sants, el Torrent, la vessant oest de l’Escarnosa) i altres àrees 

més al nord (la Costa de la Graiera, el cim de la Roca Lliscant). Al sector est del 

terme municipal, el sud de Mas Romeu la vessant oest de la muntanya és una 

altra àrea amb elevada fragilitat visual.  

 

D’aquí s’obté l’àrea corresponent a l“horitzó permanent”, és a dir, aquella àrea 

de referència visual, persistent en la percepció del terme de Calafell, des dels 

punts d’observació considerats. Correspon a aquelles zones on l’exposició visual 

és màxima.  

GRAU D'EXPOSICIÓ VISUAL
Grau d'exposició visual (nombre de punts d'observació)

Baix (0 - 10)

10 - 18

18 - 30

30 - 40

40 - 50

50 - 55

55 - 65

65 - 75

75 - 85

85 - 95

95 - 103

Alt (103 - 113)

Límit municipal

Edificis

Punts d'observació



 Volum 07 Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 2 Requeriments ambientals de l’àmbit  del Pla  

 
 

            
 

45

En la imatge següent es mostren aquestes àrees: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  21 

Horitzons 

permanents de 

visibilitat 

Font: Elaboració 

pròpia. 

 

Des del punt de vista de l’impacte ambiental, els punts amb major grau 

d’exposició es corresponen amb els que tenen major fragilitat visual. Com 

s’observa al plànol 3, l’àrea situada al nord del poble de Calafell, i sobretot per 

sobre de l’autopista, és d’alta exposició (Els Carquinyolis, Els Castellassos, la 

muntanya del Sants, el Torrent, la vessant oest de l’Escarnosa) i altres àrees 

més al nord (la Costa de la Graiera, el cim de la Roca Lliscant). Al sector est del 

terme municipal, el sud de Mas Romeu la vessant oest de la muntanya és una 

altra àrea amb elevada fragilitat visual.  

 

 

4 El catàleg del paisatge 

 

La llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge crea 

la figura dels catàlegs de paisatge, com a com a documents que determinen la 

tipologia dels paisatges de Catalunya i llurs valors actuals i potencials i que 

proposen els objectius de qualitat. 

 

Correspon al Departament de Política Territorial i Obres Públiques incorporar als 

plans territorials parcials i, si escau, als plans directors territorials, pel que fa a 

llur àmbit, les directrius del paisatge que responguin a les propostes dels  
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objectius de qualitat paisatgística que contenen els catàlegs del paisatge.  

 

El Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, elaborat per l'Observatori del 

Paisatge i lliurat al Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 31 

d'octubre de 2006, fou aprovat inicialment el 22 de juliol de 2008 i es va 

sotmetre a informació pública des del 31 de juliol fins el 31 d'octubre de 2008 

(EDICTE de 22 de juliol de 2008, sobre una resolució del director general 

d'Arquitectura i Paisatge per la qual s'aprova amb caràcter previ el catàleg de 

paisatge del Camp de Tarragona). Actualment es troba pendent d'aprovació 

definitiva per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

 

El municipi de Calafell es troba dividit, segons el catàleg, en dues unitats de 

paisatge diferents: la UNITAT 28, corresponent al Litoral del Penedès, i la 

UNITAT 29, corresponent al Garraf.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  22 Unitat 

de paisatge 28: Litoral 

del Penedès (Font: 

Web de l’Observatori 

del paisatge)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  23 Unitat 

de paisatge 29: Garraf 

(Font: Web de 

l’Observatori del 

paisatge)  
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Es descriu la unitat 28 del litoral del Penedès amb els elements definitoris 

següents: 

 

Faixa de costa baixa densament urbanitzada, amb un continu de 

construccions que s’estén des de Cunit fins al promontori de Barà. 

 

Pinedes de pi blanc, fragments de garriga i de màquies de margalló ocupen 

petits turons allunyats de la línia de costa i que han quedat sense 

urbanitzar. 

 

Les vinyes, els garrofers, les oliveres i els ametllers són els conreus 

principals. L’àrea de conreu, però, és petita i està molt fragmentada per les 

construccions i la xarxa d’infraestructures de comunicació. 

 

Urbanitzacions compactes que s’estenen des de la costa cap al interior i 

entre les que destaca la macrourbanització, compartida pels municipis de 

Calafell i Cunit, que s’estén al nord del barri marítim de Segur de Calafell, 

en una àrea d’uns 6 km2 d’extensió, entre la carretera C-31 i l’autopista C-

32. 

 

Paisatge de primera línia de costa despersonalitzat per la profusió de 

construccions de tipologies diverses en tot el front litoral. 

 

I pel que fa a les àrees que inclouen Calafell, marca les següents directrius 

d’ordenació: 

 

Àrees amb valors especials a protegir:  

Castell de Calafell. Pels seus valors històrics, estètics, i simbòlics-identitaris, 

és necessari conservar-lo i adequar-lo, tant la pròpia edificació com l’entorn, 

especialment l’aparcament municipal adjacent, millorant-lo i condicionant-lo 

paisatgísticament.  

 

Àrees de foment de la gestió:  

Àrea contínua de conreus llenyosos i herbacis que ocupen la segona línia de 

costa, entre la primera línia urbanitzada i la xarxa viària interior (autopista 

AP-7 i autopista C-32), especialment el corredor agrícola situat entre el 

Vendrell i el mar, on es possible contemplar mosaics de conreus llenyosos 

de garrofers i vinyes. Aquests espais haurien de mantenir el caràcter rural, 

restant al marge de noves edificacions i instal·lacions, i funcionant com a 

espai d’ús social obert amb una xarxa de camins que en permeti el gaudi 

ciutadà. La introducció de mesures compensatòries per al manteniment dels 
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usos agrícoles de secà (vinya i garrofer) no rendibles, pot ser una bona 

opció per fer viables les explotacions i preservar l’heterogeneïtat dels 

paisatges agraris. 

 

Platges de Calafell, i Segur de Calafell, molt apreciades com espais turístics 

i d’oci, que conformen part de la façana litoral del Camp de Tarragona. És 

necessari endreçar aquesta façana litoral mitjançant passeigs marítims que 

integrin i recuperin espais i elements naturals i que facilitin l’ús social i els 

itineraris al llarg de la costa. 

 

Miradors del paisatge del Turó de la Font, del castell de Calafell: Cal 

adequar aquests espais que ofereixen unes perspectives panoràmiques 

sobre àmplies extensions del litoral per al seu ús social i el gaudi del 

paisatge. 

 

Nuclis urbans i urbanitzacions que es situen ocupant de forma lineal 

especialment la macro-urbanització de Segur de Calafell, que conformen un 

teixit urbà continu i heterogeni al llarg de la primera línia de costa: Millorar 

la qualitat estètica dels seus accessos i perifèries i desenvolupar estratègies 

que dotin el territori d’una millor funcionalitat i organització urbana, a la 

vegada que completin l’edificació del sòl urbà classificat enfront del 

creixement extensiu que proposa el planejament vigent. Per al cas de les 

urbanitzacions situades prop de masses forestals (especialment les de 

Segur de Calafell i Cunit), dur a terme actuacions encaminades a disminuir 

el risc d’incendis forestals. 

 

Sòl urbanitzable que s’estén pel litoral no urbanitzat i per la perifèria dels 

espais urbanitzats més o menys consolidats. Promoure creixements 

compactes d’aquests espais seguint la trama urbana preexistent i integrant-

se estèticament en l’entorn. Per altra banda, s’haurien de replantejar alguns 

dels creixements ex-novo previstos, especialment aquells que posin en risc 

la desaparició de les millors terres agrícoles, o comprometin l’estètica, 

identitat, productivitat i/o ecologia dels diversos paisatges, especialment els 

situats a primera línia de costa.  

 

Àrees susceptibles d’accions d’ordenació:  

Espais periurbans situats entre els límits de l’espai construït i els espais 

agrícoles, especialment a les vores de les infraestructures de comunicació, 

conformats per espais erms, abocaments, rotondes d’accés als nuclis i 

urbanitzacions, conreus plenament productius i restes d’antics conreus: 

Recuperar aquestes zones és cabdal per mantenir-ne la condició d’espais 

oberts, i es pot aconseguir restaurant-ne els seus valors naturals o 

productius i ordenant-los per permetre’n l’ús social. 

 

Autopista AP-7 i autopista C-32, que limiten la unitat pel nord: Restaurar 

paisatgísticament els talussos desproveïts de vegetació, així com els entorns 
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immediats d’aquestes infraestructures de mobilitat. 

 

Senyalitzar els recorreguts d’interès o itineraris paisatgístics als punts de 

principi i final: 1) Cunit- Segur de Calafell- Coma-ruga- El Francàs; 2. El 

Vendrell- Calafell.  

 

La unitat 29, el Garraf, té els següents trets distintius: 

Serres baixes mediterrànies properes al mar on coexisteix una combinació 

d’urbanitzacions i de pinedes de pi blanc. 

 

Cursos d’aigua poc importants i de règim irregular. La riera de Cunit i el 

torrent de la Cobertera en són els principals. 

 

La vegetació té un aspecte força degradat, generalment està formada per 

màquies i brolles mediterrànies i bosquines de pi blanc (Pinus halepensis). 

 

Presència de nombroses urbanitzacions en disposició desordenada que 

trenquen les continuïtats de les masses forestals. 

 

La pressió de les urbanitzacions i de les infraestructures viàries incrementen 

notablement el risc d’incendis forestals. 

 

I pel que fa a les àrees que inclouen Calafell, marca les següents directrius 

d’ordenació: 

 

Àrees amb valors especials a protegir:  

Entorn d’elements patrimonials i restes de l’antic poblament medieval al 

llogarret de Montpeó. Mantenir i valoritzar aquests espais integrant-los en 

itineraris adequadament senyalitzats per a l’ús social, a través d’un pla 

integral de protecció i gestió que hauria d’impulsar el Departament de 

Cultura juntament amb l’Ajuntament d’Albinyana, les associacions culturals 

locals, i els propietaris. 

 

Àrees de foment de la gestió: 

Masses forestals de brolles i pi blanc fragmentades per les grans 

urbanitzacions, i afectades pels incendis forestals recurrents: Pels valors 

ecològics, estètics, i d’ús social s’han de mantenir adequadament aquests 

espais duent a terme una gestió forestal, encaminada a la millora ecològica 

de les comunitats vegetals i a la reducció del risc d’incendis forestals. Per 

altra banda, també és important evitar la creació de noves urbanitzacions i 

mantenir  els pocs espais agrícoles de vinya que romanen en aquesta zona. 

 

Miradors paisatgístics de El Pujal (163 metres), l’Escarnosa (125 metres), la 

Muntanya del Comú (78 metres), de l’urbanització Mas Romeu (146 

metres), i de Montpaó (135 metres): Cal mantenir i adequar aquests 

miradors, ja que ofereixen perspectives panoràmiques excel·lents sobre el 
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paisatge, tant de la pròpia unitat com del Litoral i de la Plana del Penedès. 

 

Urbanitzacions que s’entenen de forma dispersa arreu de la unitat i que 

conformen un teixit urbà complex i heterogeni: Millorar la imatge global 

d’aquestes urbanitzacions (especialment els accessos i les perifèries, però 

també incidir en la regulació de les tipologies constructives i dels tipus de 

cobertes i els codis cromàtics en les edificacions, així com donar prevalença 

als elements naturals en el conjunt d’aquests teixits a la vegada que 

integrin valors naturals i espècies vegetals característiques pròpies del lloc 

en la urbanització de l’espai públic i l’enjardinament de les parcel·les 

privades). Aquesta millora es podria dur a terme mitjançant un Pla Integral 

de Millora del Paisatge Urbà de totes les urbanitzacions, fent-les més 

funcionals i organitzades. Per altra banda, en els espais perimetrals, a 

banda de les qüestions estètiques s’ha de complir la normativa de prevenció 

d’incendis forestals amb la realització de les corresponents franges de 

seguretat. 

 

Sòl urbanitzable que s’estén per diversos sectors de la unitat (La 

Muntanyeta, Casa Nova de Segur, Torrent de la Casa Nova de Segur: 

Promoure creixements compactes d’aquests espais que segueixin la trama 

urbana preexistent i que s’integrin estèticament en l’entorn. 

 

Per altra banda, s’haurien de replantejar alguns dels creixements ex-novo 

previstos, especialment aquells que comprometin l’estètica, identitat, 

productivitat i/o ecologia dels diversos paisatges. Caldria evitar els 

creixements exageradament extensius com el previst al Torrent de la Casa 

Nova. 

 

Àrees susceptibles d’accions d’ordenació: 

Activitats extractives de la Muga (al Torrent de la Graiera): Per la seva 

elevada visibilitat des de diverses vies de comunicació, cal establir-hi un pla 

integral d’ordenació, delimitant-ne l’extensió màxima, regenerant-ne els 

espais perimetrals i les àrees en desús, i realitzant-hi una integració 

paisatgística global.  

 

Club de Golf La Graiera-Calafell: Potenciar les mesures d’integració en 

l’entorn paisatgístic que s’han iniciat, com són els tractaments en 

pedra realitzats a les vores dels camins, la plantació d’espècies vegetals 

autòctones, o la conservació de cabanes de pedra seca. 

 

 

2.1.6 Estructura ecològica del paisatge 

 

La connectivitat ecològica a Calafell es caracteritza per estar lligada a les zones 

de bosc i conreus, en tant els cursos fluvials han perdut en bona part aquesta 

funció al municipi degut  a la presència d’urbanitzacions annexes a aquests que 
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en limiten la funció connectora. En aquest sentit cal destacar que a Calafell la 

connectivitat entre la zona interior i la línia de costa es veu molt limitada, 

mantenint-se únicament com a espai lliure la desembocadura del torrent de la 

Cobertera, que, d’altra banda, presenta actualment un estat molt antropitzat i 

que no es pot considerar per tant un element de connexió mar-interior. 

 

Pel que respecta a la connectivitat a la zona interior del municipi es veu 

parcialment fragmentada per la presència de l’autopista A-7, tot i que el fet que 

aquesta circuli soterrada en alguns trams, permet mantenir aquesta 

connectivitat, alhora que ho fan els passos inferiors d’alguns torrents, 

considerats però com a punts crítics en tant per la seva naturalesa són zones 

molt fràgils de cara a actuacions que puguin afectar al seu manteniment com a 

passos de fauna. El plànol 4, de connectivitat, mostra els principals eixos de 

connexió que s’estableixen de dins a fora del municipi, i els punts on les 

urbanitzacions o les infraestructures poden causar problemes d’estretament de 

la connexió (punts crítics de connexió), i per tant, punts més sensibles on cal 

preservar l’estructura. 

 

La presència de diverses zones urbanitzades disperses a la zona interior del 

municipi tendeix a constrènyer l’amplada d’aquesta connexió implicant 

l’aparició d’altres punts de conflicte tal i com es pot observar en la il·lustració 

següent: 

 

  

             
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  24 

Connectivitat 

Font: Elaboració 

pròpia. 

 

 

El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT), contempla així mateix 

la qualificació com a sòl de protecció especial d’una part de l’oest i nord-oest de 
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Calafell, com a sòl de valor natural i de connexió. A la vegada, també el sòl de 

potencial interès estratègic, com a sòl de protecció territorial. 

 

 

2.1.7 Qualitat atmosfèrica 

 

Existeix la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica 

(XVPCA) de Catalunya, elaborada pel Departament de Medi Ambient de la 

Generalitat de Catalunya (DMAH). Aquesta xarxa és un sistema de detecció 

dels nivells d’immissió dels principals contaminants, creada per la Llei 22/1983 i 

adscrita administrativament al DMAH. En aquesta llei es defineixen unes Zones 

de Qualitat de l’Aire (ZQA), com a porcions del territori amb una qualitat de 

l’aire similar. La ZQA número 3 és a la qual pertany el municipi de Calafell 

(Penedès-Garraf). 

Taula 7 

Característiques 

generals de la zona 

ZQA 3. 

Font : Document  

Delimitació de les 

Zones de Qualitat de 

l’Aire de Catalunya. 

La ZQA 3 s’ha delimitat a partir de les condicions de dispersió. Les àrees rurals 

representen la major part del seu territori. Presenta nuclis urbans de grandària 

mitjana. L’ocupació del sòl és important a la costa, on hi ha una marcada 

estacionalitat en la població, a causa del turisme. Els municipis que poden 

presentar possibles àrees urbanes no arriba a la meitat del total de la zona 

(43%). La ZQA 3 queda separada de l’Àrea de Barcelona pel massís del Garraf. 

La transició entre la franja litoral i la plana interior és poc important ja que està 

formada per muntanyes de poca altura. 

 

Aquesta zona es veu afectada, en les condicions de dispersió, bàsicament pel 

règim de brises, tant a la franja costanera com a la plana més interior. Pel que 

fa a les emissions, els nivells mitjans d’emissions difuses provinents del trànsit 

urbà i de les d’activitats domèstiques. 

 

La intensitat mitjana de trànsit (IMD) de les vies interurbanes es caracteritza 

per ser arreu superior a 2.000 vehicles per dia, s’ha vist que hi ha trams amb 

trànsit moderat i intens. 

 

S’han comptabilitzat el nombre d’activitats industrials potencialment 

contaminants per a cada municipi de Catalunya. Aquestes activitats s’han 

extret del Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera 

(CAPCA). Per al cas de la ZQA 3, hi ha importants focus industrials aïllats 

(central tèrmica, cimenteres, fabricació de vidre, etc.). tot i que només a la 

meitat dels municipis d’aquesta zona hi ha focus potencialment contaminants 
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de l’atmosfera de tipus A o B. En el cas del municipi d’estudi, Calafell té una 

indústria de tipus B, consistent en una empresa de fabricació de formigó fresc, 

situada al polígon industrial 2, en la carretera de Calafell a Bellvei. Emet 

partícules sedimentables. Segons la última dada disponible, de la Direcció de la 

Qualitat de l’Aire del DMAH, el 1997 emetia 178,8 mg/m2·dia en el captador 1 i 

244 mg/m2·dia en el captador 2.  

 

Pel que fa al balanç de la qualitat de l’aire de l’any 2007, elaborat pel DMAH, 

per a la ZQA 3 i per als diferents contaminants, els nivells de qualitat de l’aire 

mesurats pel diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el diòxid de nitrogen, el 

plom i el benzè són inferiors als valors límit establerts per la normativa vigent. 

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi i níquel, no s’han superat els 

valors objectiu establerts a la legislació. 

 

Respecte les mesures d’ozó troposfèric, els nivells són inferiors al valor objectiu 

per a la protecció de la salut humana d’aplicació l’any 2010, i superiors tant al 

valor objectiu per a la protecció a la vegetació d’aplicació l’any 2010, com als 

objectius a llarg termini de protecció de la salut humana i de la vegetació 

d’aplicació l’any 2020. Pel que fa als nivells de partícules en suspensió de 

diàmetre inferior a 10 micres, s’ha superat el valor límit anual en un punt de 

mesurament industrial ubicat a Vilanova i la Geltrú (centre cívic barri del Tacó), 

respecte els 3 punts de mesurament de què disposa aquesta zona, i s’ha 

sobrepassat el nombre de superacions establertes pel valor límit diari en aquest 

mateix punt. Aquests valors estan associats majoritàriament a determinades 

activitats industrials i extractives de la zona. En aquest sentit, s’estan establint 

requeriments específics en les autoritzacions ambientals per tal de minimitzar 

les emissions de partícules. 

 

 

1 Emissions de diòxid de carboni 

 

En el moment actual, l’augment de CO2 a l’atmosfera s’ha consolidat com un 

problema ambiental de primer ordre, a nivell internacional. Aquest problema de 

contaminació atmosfèrica, amb efectes sobre els sistemes ecològics, ha fet que 

molts països hagin emprès mesures conjuntes de reducció de les emissions de 

CO2. En aquest sentit, cada dia més a Catalunya s’està incorporant en 

l’avaluació de plans, programes i projectes consideracions sobre els seus 

efectes en relació a l’alliberament o absorció de CO2, a fi i efecte de valorar-ne 

la seva contribució a l’apaivagament del problema.  

El Pla Estratègic per a la sostenibilitat de Calafell fa un càlcul estimatiu de les 

emissions de CO2 al municipi per a cada tipus de font energètica, de la 

producció de brossa i de la circulació de vehicles i acaba concloent (veure taula 

11) que les dades d’emissió de CO2  estan per sobre de les emissions 

sostenibles.  
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Per consum energètic: 

Taula 8 Emissions de 

CO2 procedents de la 

calefacció. 

*Ratis d'emissió 

calculats en base a 

diferents taules de 

factors d'emissió de CO2  

per a diferents 

combustibles editats per 

diferents organitzacions 

ecologistes com a 

material educatiu 

(Amigos de la Tierra, 

Ecologistes en Acció de 

l’any 2004). 

Font: Pla Estratègic per 

a la sostenibilitat de 

Calafell 

   
Factor 
conversió 

Rati  
emissió* 

Kg CO2  

FECSA 
ENDES
A 

72.972.686 Kw 
0,41 
kg/kw 

29.918.801 

Gasoil 
Calefac
ció 

17.43.390 litres 

 
2,6 
kg/litre 

4.532.814 

Gas 
Natural 

19.994 Kw 1.851 m3 1,7 g/m3 3.147 

Gas 
Propà 

166 tones   

Gas 
Butà 
bombo
na 

560 tones   

Gas 
Propà 
bombo
na 

245 tones 

 

  

Total 
gas 
butà i 
propà 

971 tones 971.000 kg 2,7 kg/kg 2.621.700 

TOTAL     37.076.462 
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Per circulació: 

  

Taula 9 Emissions de 

CO2  procedents de la 

circulació motoritzada.  

*Per realitzar aquest 

càlcul es considera que el 

combustible emprat és 

50% gasolina-gasoil, el 

que representa que 1 

Tep=1.200 litres i 8.025 

kcl/l i 8.694 kcal/l 

respectivament (càlcul 

extret del document de 

l’Agenda 21 de Girona –

Gener 2003- ). 

**Es contempla tan sols 

el consum de turismes 

(6846), autocars (9) i 

camions (1143) i s'obvia 

la resta de vehicles. 

Font: Pla Estratègic per a 

la sostenibilitat de 

Calafell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Càlcul segons 
població 

  Litres 
combus-tible 

Rati  
kg 
/litre 

Estimació Kg 
CO2 emesos*  

Consum mitjà 
Catalunya  

0,84 Tep/any    

Habitants 
Calafell 
(estim.mitja) 

35.000 Hab.    

Consum 
Calafell  

29.400 Tep/any 35.280.000 2,6 91.728.000 

Habitants 
Calafell (estim. 
agost) 

60.000 Hab.    

Consum 
Calafell  

50.400 Tep/any 60.480.000 2,6 157.248.000 

      

Càlcul segons 
padró 
vehicles 
 

     

vehicles padró 
municipal** 

7.998 vehicles    

recorregut 
km/any vehicle 

20.000 km    

consum per 
100 
quilometres 

10 litres    

Total 15.996.000 litres  2,6 41.589.600 
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Per producció 
d'escombraries: 
Taula 10 Emissions de 

CO2  procedents dels 

residus municipals. 

*Factor d'emissió 

utilitzat per Ecologistes 

en Acció en una 

campanya per la Junta 

de Andalucía i/o 

recollit en moltes altres 

taules similars de càlcul 

(2004). 

Font: Pla Estratègic per 

a la sostenibilitat de 

Calafell 
 

D’aquests càlculs parcials es desprèn el càlcul de les emissions totals: 

 

 

 

Taula 11 Emissions 

totals de CO2 
*Dada d'emissió 
sostenible utilitzat per 
Ecologistes en Acció en 
una campanya per la 
Junta de Andalucía 
(2004). 
Font: Pla Estratègic per a 
la sostenibilitat de 
Calafell 
 
 

 

2.1.8 Qualitat acústica  

 

L’instrument normatiu que regula la protecció contra la contaminació acústica 

és la Llei 16/2002, la qual disposa d’un seguit de mesures a adoptar pels 

ajuntaments. Aquests han  d’elaborar un mapa de capacitat acústica que 

estableixi els nivells d’immissió dels emissors acústics, així com una ordenança 

reguladora de la contaminació per sorolls i vibracions, sense que en cap cas 

pugui reduir les exigències i els paràmetres de contaminació acústica, 

establerts pels annexos d’aquesta llei.  

 

En el cas de Calafell, tant l’ordenança reguladora del soroll com el mapa de 

capacitat acústica han estat elaborats i aprovats. Aquesta regula les 

edificacions, les indústries i activitats en general, el trànsit en vies urbanes i 

interurbanes, les actuacions a la via pública, com ara activitats de càrrega i 

  Rati* Kg CO2 emesos 

Brossa portada a 
l'abocador 

16.597.357 3 kg/kg 49.792.071 

Emissió sostenible"* 

1500 kg CO2/persona/any 
Càlcul segons 
vehicles 

Càlcul segons 
habitants 

 

Emissió total  128.458.133 178.596.533 kg CO2 any 

habitants cens 15.000 8.564 11.906 
kg 
CO2/persona
/any 

Mitjana habitants 35.000 3.670 5.103 
kg 
CO2/persona
/any 

habitants agost 60.000 2.141 2.977 
kg 
CO2/persona
/any 
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descàrrega o les activitats festives i de lleure, les persones o actes de veïnatge, 

els vehicles de motor i qualsevol altre emissor que, en funcionament o 

utilització, pugui ser subjecte actiu o passiu d’algun dels efectes sonors i de 

vibracions que regula l’ordenança. 

 

L’Ajuntament ha aplicat una zonificació acústica, per tal de garantir la protecció 

contra el soroll de la població i el medi ambient, dividint el municipi en diferents 

àrees acústiques, segons l’ús predominant del sòl i els nivells de soroll 

ambientals existents: 

- Zona acústica I: Comprèn els sectors del territori amb predomini del sòl 

d’ús sanitari, docent i cultural que requereix una especial protecció contra 

la contaminació acústica. 

- Zona acústica II: Comprèn els sectors del territori amb predomini del sòl 

d’ús residencial. 

- Zona acústica III: Comprèn els sectors del territori amb predomini de sòl 

d’ús residencial, comercial i de serveis. 

- Zona acústica IV: Comprèn els sectors del territori amb predomini de sòl 

d’ús residencial, comercial i de serveis, recreatiu, hosteleria i restauració. 

- Zona acústica V: Comprèn els sectors del territori amb predomini de sòl 

d’ús industrial. 

- Zona acústica VI: Comprèn els sectors del territori afectats per 

infraestructures de transport, entenent com a tal els eixos viaris, 

ferroviaris, aeroportuaris i portuaris.  

 

Es llista en aquest apartat la zonificació corresponent a la zona acústica I, per 

ser la més sensible, classificats a l’ordenança reguladora dels sorolls i les 

vibracions del municipi de Calafell: 

- CAP 

- Casa de cultura Cal Bolavà 

- Col·legi Mossèn Cinto Verdaguer 

- Col·legi Santa Creu de Calafell 

- Consultori mèdic Segur 
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Il·lustració  25 Mapa 

de Capacitat acústica 

del municipi  

Font: Ajuntament de 

Calafell 

 
 

2.1.9 Qualitat lluminosa 

 

Amb la finalitat d’eliminar la il·luminació excedent, el Parlament de Catalunya 

va aprovar la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, amb l’objectiu de prevenir 

i corregir els efectes pertorbadors de la contaminació lluminosa. Posteriorment, 

el Decret 82/2005, de 3 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament 

per a la protecció del medi nocturn desenvolupava els criteris establerts de la 

llei. L’objectiu principal de la normativa d’ordenació ambiental de l’enllumenat 

és harmonitzar les activitats de les persones a la nit, amb la preservació de 

l’estat natural del medi ambient. Entre d’altres coses, disposa que cal que els 

municipis elaborin mapes de protecció llumínica, on es zonifiquen les àrees del 

municipi segons les seves capacitats d’absorbir la contaminació llumínica.  
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Il·lustració  26 Mapa 

de la protecció 

envers la 

contaminació 

lluminosa al terme 

municipal de Calafell. 

Font: Cartografia del 

DMAH del 2007 

(escala 1:25.000). 

 
 

D’acord amb el que estableix l’article 5, a Catalunya es consideren quatre zones 

en funció de la seva protecció a la contaminació lluminosa. En el cas de la 

proposta elaborada pel DMAH al municipi de Calafell, una bona part és E3, de 

protecció moderada, i l’altra E2, àrees incloses en àmbits territorials que només 

admeten una brillantor reduïda. Cal destacar uns petits reductes classificats 

com a E4, de protecció menor, que coincideixen amb la zona d’oci nocturn al 

sud-oest del terme i la zona industrial, a l’oest també però més al nord.   

 

 

2.1.10 El cicle de l’aigua 

 

 

1 Abastament 

 

Des del mes d'agost de 1989, tal com assenyala el Pla Estratègic per a la 

sostenibilitat de Calafell, l'aigua que arriba al municipi de Calafell procedeix de 

l'Ebre, a través del subministrament en alta que realitza el Consorci d'Aigües de 

Tarragona.  Aquesta aigua es pren de dues captacions, una al canal dret, i 

l'altra al canal esquerre de l'Ebre, situades al terme de Tortosa a l'alçada de 

Camp-Redó.  
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Un cop captada, l'aigua s'envia a un dipòsit soterrat de 4.000 m3 de capacitat, 

des d'on es bombeja fins la planta de tractament de l'Ampolla, que està 

projectada per a tractar fins 4 m3/seg. Aquí l'aigua s'emmagatzema en dos 

dipòsits de 38.000 m3 i és aspirada i elevada a través de la conducció principal 

fins les instal·lacions centrals. 

En la següent il·lustració, extreta de la documentació sobre serveis lliurada amb 

l’avanç del present POUM es mostra un esquema de la xarxa d’abastament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  27 

Esquema de la xarxa 

d’abastament 

Font: EGI, 

Documentació per 

l’avanç de POUM, 

2008. 

 

 

L'aigua arriba a Calafell a través d'una canonada coneguda com "Ramal Calafell 

- Cunit" amb un diàmetre que va, depenent del tram, entre 500 mm i 700 mm, 

per a ser emmagatzemada en tretze dipòsits distribuïts en els diferents 

vessants del municipi. Els dipòsits de major capacitat són: el Dipòsit Gran, amb 

una capacitat de 8.000 m3 ( 8 milions de litres), el Dipòsit de Masia de la Font, 

de 4.000m3, el Dipòsit de Bellamar, de 3.000 m3 , el Dipòsit de la Granja, de 

2.500 m3, el Dipòsit de les Brises, de 2.000 m3 , el Dipòsit de la Marca 

Hispànica, de 1.600 m3  i els Dipòsits Intermig, de Mas Mel i de Calafell Park, 

amb 1.000 m3 de capacitat cadascun. La capacitat total d'emmagatzematge del 

sistema és de 25 milions de litres. Anualment, com a mínim, es fa una neteja 

dels dipòsits. El sostre de la concessió actual del CAT es 4.032.000 m3/any. 

 

Tal com es comenta a l’informe de serveis adjuntat amb la documentació de 

l’avanç d’aquest POUM, la distribució i comercialització de l’aigua està 

Connexió xarxa en alta 
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concessionada a l’empresa SOREA, filial del grup Agbar. Aquesta empresa 

s’encarrega de la gestió de la xarxa d’abastament a tot el municipi de Calafell 

així com dels municipis pròxims de Cubelles i Cunit, gestionant comunament les 

necessitats hídriques de la zona. La xarxa que gestiona Sorea a Calafell, com 

en molts municipis, és fàcil establir una relació entre el material de la canonada 

i l’any d’instal·lació. D’aquesta manera tota la canonada de fibrociment ha estat 

instal·lada abans de mitjans dels anys 90 i el polietilè i la fosa s’ha utilitzat a 

partir d’aquestes dates en substitució del primer.   

 

Una característica important de la xarxa de distribució és la minsa jerarquia de 

la mateixa, és a dir, existeixen moltes canonades de petit diàmetre que 

distribueixen l’aigua a diferents sectors i poques canonades de major  diàmetre 

que agrupin aquestes primer La xarxa de distribució que arriba fins a totes les 

escomeses té diàmetres més reduïts entre 32 i 150 mm. Els materials són força 

variables degut a les diferents etapes de construcció i extensió de la xarxa, 

sent els més freqüents. 

 

Segons informació del consistori, no hi ha nuclis sense subministrament. 

D’altra banda, al municipi hi ha una sèrie de pous que tenen diferents usos. Els 

aprofitaments inscrits al registre d’aigües al terme municipal de Calafell 

pertanyen a la subconca Rieres de Calafell-Torredembarra. L’ACA té registrat i 

regulats 19 pous de captació d’aigua subterrània al terme municipal de Calafell, 

destinats a l’abastament, el reg o a usos industrials. La concessió total 

d’aquestes captacions és de 865.450 m3 anuals, dels quals 771.700 estan 

destinats a l’abastament urbà, 53.480 a usos industrials i 40.270 al reg per a 

regar unes 15 hectàrees de conreus. L’Ajuntament de Calafell és el màxim 

concessionari amb 587.600 m3 anuals. 
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Un total de 330.000 m3/any pel camp de golf són d’aigües procedents de 

depuradora . Es mostren a la següent taula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 12 Aprofitaments 

inscrits al registre 

d’Aigües de Calafell 

Font: Registre d’Aigües 

de l’Agència Catalana 

de l’Aigua, 2008. 

 

 

 

Ús 
Volum 
anual 

(m3/any) 
Lloc del Medi 

Tipus 
Captació 

Abastament 587.600 
POU "ESCANDINES 1 I 2"  POU "LA 

GRAIERA" 
Subterrània 

Industrial 38.880 POU H.PENEDES Subterrània 

Recreatiu 730.000 CAPTACIÓ A L'AJUNTAMENT Subterrània 

Recreatiu 330.000 EDAR CALAFELL (GOLF BELLVEÍ) Depurada 

Agrícola 6.500 POU DEL VENDRELL Subterrània 

Agrícola 4.050 POU CARQUINYOLS Subterrània 

Agrícola 1.000 POU PTDA. BARQUERA Subterrània 

Agrícola 6.900 POU PTDA. LA GRUYERA Subterrània 

Agrícola 3.000 POU URB. JARDÍ D´EUROPA Subterrània 

Domèstic 400 MAS D'EN VIVES Subterrània 

Agrícola 7.000 LES PALLISSES Subterrània 

Agrícola 2.500 EL PUJOLET Subterrània 

Agrícola 2.000 POU L'ESCARNOSA Subterrània 

Agrícola 2.500 02200000324 (LA COSTETA) Subterrània 

Agrícola 3.000 
POU COSTERS.POLIGON 3, PARCEL·LES 

60 I 52 
Subterrània 

Agrícola 3.000 POU DEL VALLE Subterrània 

Agrícola 1.305 
UDPH2004006040 PARTIDA EL MAS DE 

L'ESPASA 
Subterrània 

Reg 
agrícola 

1.000 POU N.MILA Subterrània 

Abastament   POU PIULACHS ARMENGOL Subterrània 

Industrial   POU SANTACA MARTÍ Subterrània 

Abastament   POU D´AJUNTAMENT DE CALAFELL Subàlvia 
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Pel que fa als aprofitaments per ús domèstic, hi ha dos pous a Calafell. El pou 

situat a la zona agrícola, prop del torrent de Montpeó, el pou Mas d’En Vives, 

amb un cabal estimat de 30 m3/hora al dia i 400 m3/any; i un altre situat al 

parc de la Sínia, pendent d’execució, amb un aforament  que s’estima d’uns 

4m3/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  28 

Localització dels 

pous a Calafell.Font: 

Elaboració pròpia 

 

Hi ha un pou d’aprofitament d’aigües subterrànies per a reg de jardins i neteja 

viària, amb un volum total anual de 20.000 m3.  

 

Actualment el municipi de Calafell no té recursos propis de qualitat per a poder  

subministrar aigua als abonats del servei municipal. Els pous existents al 

municipi no ofereixen aigua de suficient qualitat per a l’abastament.  
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Taula 13 Consum 

global d’aigua de xarxa 

Font: Ajuntament de 

Calafell. 

 

Les dades de consum global d’aigua procedent de la xarxa, més recents 

calculades al llarg d’un any corresponen als consums del 2007 i es mostren a la 

taula següent: 

 

Les dades mostren un consum promig de 249 l/hab/any. Si es té en compte un 

30% de pèrdues en la xarxa, el consum que finalment es fa per persona és de 

174 l/hab/any. Cal destacar la importància de la població estacional en el 

consum d’aigua. Tal com es desprèn de l’informe de Serveis (documentació 

adjunta a l’avanç de POUM) l’ampliació de la concessió del CAT sembla l’única 

solució per garantir l’abastament d’aigua potable per al creixement esperat en 

un futur pròxim. 

 
m3/any 
2007 

eficiència 
(0,7) 

població 

Consum 
per 
habitant 
(l/hab/d
ia) 

gener 268404 187882,8 34633 250,0 
febrer 216537 151575,9 30934 225,8 
març 262802 183961,4 33910 250,0 
abril 270992 189694,4 36132 241,9 
maig 306809 214766,3 49848 198,5 
juny 373862 261703,4 57754 208,8 
juliol 447595 313316,5 58337 247,5 
agost 452111 316477,7 46205 315,6 
setembre 346535 242574,5 36213 308,7 
octubre  280654 196457,8 36077 250,9 
novembre  270577 189403,9 34014 256,6 
desembre  263605 184523,5 41137 206,7 
Total/promig 3760483 2632338,1 41266,1667 249,7 
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Gràfic  7 Consum 

total d’aigua 2007 

Font: Ajuntament de 

Calafell. 

 

Segons informació rebuda de l’ACA i d’acord amb les conclusions efectuades en 

el PSAAC (Pla Sectorial d'Abastament d'Aigua a Catalunya), en base a dades 

proporcionades pels Ajuntaments durant els anys 2003, la  xarxa de Calafell no 

presentava grans problemes a trets generals, no obstant, es detectaven 

algunes mancances a nivell de recurs i de gestió de la pròpia xarxa, proposant-

se la recuperació de pous en desús de cara a tornar a aprofitar recursos 

existents i l’ampliació de la connexió del CAT, així com una millora del 

rendiment de la xarxa de subministrament domiciliari.  

 

D’altra banda d’acord amb l’informe de serveis redactat per EGI i atenent a 

l’increment del consum d’aigua que s’ha anat produint els darrers anys, amb un 

promig d’un 4.6% anual es preveu que a partir del 2010 es superi la concessió 

del CAT. En aquest context es preveu que, en tant que Calafell no disposa 

actualment de fonts pròpies de subministrament d’aigua, s’hagi d’incrementar 

la concessió del CAT, conjuntament amb l’aplicació de mesures com la 

reutilització d’aigües residuals pel reg o la millora de la xarxa per tal de reduir 

pèrdues i la conscienciació ciutadana sobre l’escassetat d’aquest recurs.  

 

A nivell regional, és previst afrontar l’increment de demanda de l’àmbit CAT 

mitjançant la connexió d’aquest amb la ITAM Costa Sud (amb una producció 

que s’anirà incrementant fins als 20 hm3/any d’aigua dessalinitzada en una 

primera fase, i fins als 60 hm3 abans de l’any 2012), que és previst que aporti 

a partir de l’any 2010 recursos tant a l’àmbit CAT com a l’àmbit ATLL, així com 

amb diverses actuacions de reutilització. 
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2 Sanejament 

 

A Calafell existeix una EDAR que es localitza a la zona oest del municipi (veure 

il·lustració 29); es va posar en marxa l’any 1995 i dona servei únicament a 

aquest municipi incloent totes les seves urbanitzacions i diferents nuclis (Alorda 

Parc, Calafell, Calafell Parc, Calafell Residencial, El Mas Mel, El Romeu, La Platja 

de Calafell, El Prat de Calafell i Segur de Calafell). Dona servei a un total de 

18.905 habitants (2007) i consta de deu quilòmetres de col·lectors i sis 

bombaments amb tres emissaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  29 

Esquema de la xarxa 

de Sanejament 

Font: EGI, 

documentació de 

l’Avanç de POUM, 

2008. 

 

Aquesta EDAR té tractament terciari i l'aigua depurada es destina per emissari 

submarí al mar. La depuradora funciona de forma flexible a causa de la 

diferència de cabals en el temps i de vegades aboca només amb un primer 

tractament, fent un bypass. S'està solucionant el problema d'infiltració d'aigua 

del subsòl al canal d'entrada de la depuradora, amb la qual cosa es preveu que 

no s'haurà de bypassar tant de volum.  Actualment la depuradora funciona al 

50% de la seva capacitat, com a promig i té espai per ser ampliada. D’altra 
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banda parcialment l'aigua depurada té destí al camp de Golf. La cooperativa 

agrària té conveni per aprofitar també l'aigua del terciari, però el procés està 

aturat.  

 

D’acord amb el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 

(PSARU2005), està prevista, per al segon escenari d’inversions 2009-2014, 

l’actuació de: DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB AUTOGENERACIÓ D'ENERGIA 

ELÈCTRICA A CALAFELL. 

 

La població equivalent de disseny és de 70.000 persones, donant servei l’any 

2007 a 27837,33 habitants equivalents i a 24602,00 l’any 2006. Els rendiments 

per l’any 2007 van ser de MES:94%, DQO:93% i DBO5 97%. El cabal de 

disseny de la planta és de 12.000 m3/dia, que equival aproximadament a un 

cabal de 360.000m3/mes i a 4.380.000 m3/any. No obstant, les dades 

mensuals i anuals són orientatives, ja que al municipi existeix una variació 

important de cabal durant el mes (diari-cap de setmana) i anual (mesos 

d’estiu-resta de l’any). 

 

A la següent taula s’indiquen els cabals tractats mensualment: 



 Volum 07 Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 2 Requeriments ambientals de l’àmbit  del Pla  

 
 

            
 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 14 Volum 

tractat a l’EDAR de 

Calafell per mesos 

(2007-2008) segons 

el tipus de 

tractament i històric 

per anys en el 

període 2001-2008 

Font: Ajuntament de 

Calafell 

 

 

A la fitxa de l’ACA corresponent a aquesta depuradora (veure Annex 2) es pot 

observar com les gràfiques de l’any 2007 mostren l’elevada estacionalitat 

esmentada, amb un pic estacional a l’agost pel que respecta al volum d’aigua 

tractat. D’altra banda, d’acord amb la taula anterior, a l’agost, el mes amb un 

cabal més important, van rebre tractament biològic un total de 277.254 m3, el 

que equival a un 77% sobre la capacitat de disseny de la depuradora (de 

360.000 m3), el que implica un valor molt pròxim a la saturació, que es situa 

per sobre del 80% com a valor de referència. Cal fer constar així mateix que 
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per aquest mateix període el volum total d’aigua (volum amb depuració 

biològica + volum abocat pel bypass) va ser de 340.134, el que representaria 

un 94,5% del cabal de disseny, valor que per tant ja es situa per sobre 

d’aquest 80% de referència. En quant als paràmetres analítics no s’observa 

però cap variabilitat associada a aquesta estacionalitat ni per tant relacionada 

amb l’increment d’aigua tractada d’origen domèstic. 

D’acord amb l’informe de serveis redactat per EGI, actualment s’està redactant 

el Pla Director de Sanejament de Calafell, en el qual es realitzarà un estudi molt 

més exhaustiu tant de l’estat de la xarxa com de les necessitats d’intervenció, 

en particular pel que respecta a una possible ampliació de l’EDAR. El juliol del 

2009 aquest pla està en fase d’avanç.  

 

Des de l’estudi d’EGI es planteja també la possibilitat de construir un dipòsit de 

laminació en lloc d’ampliar l’actual EDAR, en tant que actualment els pics 

màxims de superació de la capacitat de la planta es produeixen en períodes 

curts de temps (majoritàriament caps de setmana i festius) pel que la 

possibilitat de controlar els cabals permetria millorar el rendiment en tant els 

valors mitjos són inferiors a la capacitat de l’EDAR. Aquest dipòsit permetria 

així laminar els màxims dels caps de setmana i repartir-los entre els dies en 

que el volum aportat és menor. En qualsevol cas aquest dipòsit no podria 

possiblement evitar algun bypass durant els mesos d’estiu en els que el cabal 

aportat és important i més continu en el temps. 

 

Calafell disposa també d’una xarxa de recollida d’aigües pluvials amb la finalitat 

de no barrejar-les amb les aigües brutes i que, per tant, no entrin 

innecessàriament al cicle d’impulsió i tractament a l’EDAR. Aquesta xarxa recull 

les aigües pluvials en superfície i les condueix directament al mar. No obstant, 

aquesta xarxa és molt petita. Tal com es desprèn de l’informe de serveis del 

POUM, aquesta xarxa es situa en algunes urbanitzacions de construcció recent, 

com la Bonanova, un tram de la Carretera de El Vendrell i el Parc Empresarial 

de Calafell. Cal destacar que en el tram més baix de Calafell Platja si que 

existeix una xarxa separada de pluvials que queda recollida en un col·lector 

repartit al llarg del Passeig Marítim. Aquest col·lector desguassa a mar, a traves 

de sortidors. En aquests sortidors l’aigua s’escola per filtració per la sorra. 

Existeix un punt canalitzat que és el del Torrent de la Graiera. 

 

A la línia de costa de Calafell hi ha 4 emissaris submarins. El més important de 

tots és el que aboca al mar les aigües ja depurades des de l’EDAR, té una 

longitud de 1500 metres i el seu punt d’abocament es troba a 20 metres de 

profunditat. La resta d’emissaris són més petits i estan o fora de servei o 

només s’utilitzen en casos d’emergència per desaiguar les aigües de pluja 

acumulades al front marítim. 

 

L’Avanç del Pla Director de Clavegueram de Calafell 2009 fa una diagnosi de la 

xarxa i conclou: 

· El percentatge de xarxa separativa és apreciable però també molt centrada 
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en certes àrees com les de recent creixement i la part més litoral. 

- L’existència d’urbanitzacions fa que comparativament a poblacions de la 

mateixa dimensió, Calafell tingui entre 3 i 4 vegades més longitud de 

xarxa. 

- El rati de distància de pous global és correcte (<50 ml/pou) però alguns 

trams tenen distàncies superiors. 

- Diàmetre modal de 300 mm apunta a una mancança quasi estructural de la 

xarxa. 

 

Com a conclusió de les dades analitzades, l’informe de les xarxes de serveis 

estableix el següent: 

 

- No hi ha cap mes on es superi de mitja el cabal de disseny de l'EDAR 

(12.000 m3/dia), però en caps de setmana i festius, les èpoques estivals 

de juliol i agost associades a la gran atracció turística, i certs períodes de 

precipitació sí. 

- Durant l’època d’estiu, sobretot a l'agost, hi ha grans cabals by-passats, 

que només són tractats amb una decantació primària fisico-química i 

després enviats al mar per l'emissari submarí. 

- Ha augmentat la població de Calafell, per tant ha augmentat consum 

d'aigua i les aigües residuals a tractar, tot i això ha disminuït el cabal anual 

d'arribada a l'EDAR. Això es degut a la variabilitat de la precipitació, i a les 

millores fetes a la xarxa de clavegueram en els últims anys que han 

disminuït l’entrada d’aigües de pluja a la xarxa d’aigües residuals que va a 

parar a l’EDAR. 

 

Un altre factor a tenir en compte en l’anàlisi de la capacitat de l’EDAR és la 

recent aprovació per part de la Generalitat de la construcció d’un nou col·lector 

en alta de la urbanització la Baronia del Mar a la depuradora de Calafell, als 

termes municipals de Bellvei i Calafell (Baix Penedès), per millorar el 

sanejament de l’aigua d’aquesta urbanització, actualment deficient. 

 

 

2.1.11 Energia 

 

En termes generals, es tenen dades del consum energètic a tot el municipi, no 

separat per usos, de l’ Institut Català d’Energia (ICAEN). Tal com es pot 

observar a la il·lustració següent, les dades han tingut un augment progressiu 

al llarg dels últims anys. 

 

El consum d’energia elèctrica, facturat per Fecsa-Endesa, va ser al 2003 de 

72.972.686 kWh, entre els usos domèstics, industrials, i urbans. Tenint en 

compte que aquell any hi havia 25.885 abonats, es va tenir un consum de 

2.819 kWh/hab/any. 
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Gràfic  8 Evolució 

dels consums 

energètics a la ciutat. 

Font: Elaboració 

pròpia a partir de 

dades facilitades per 

l’ICAEN. 

 

 

Pel que fa als consums per sectors, s’han representat en diferents gràfics, 

agrupant els sectors amb una escala de consum semblant. Tal com es pot 

veure, el sector domèstic és el que ha fet una pujada de consum energètic més 

elevat.  

 

 

 

 

 

Il·lustració  30 

Consums d’energia 

elèctrica en els 

sectors Terciari i 

transport i Usos 

domèstics. 

Font: Elaboració 

pròpia a partir de 

dades facilitades per 

l’ICAEN. 
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Il·lustració  31 

Consums d’energia 

elèctrica en els 

sectors Industrial i 

energètic i 

Construcció i obres 

públiques. 

Font: Elaboració 

pròpia a partir de 

dades facilitades per 

l’ICAEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  32 

Consums d’energia 

elèctrica en el sector 

primari. 

Font: Elaboració 

pròpia a partir de 

dades facilitades per 

l’ICAEN. 

 

Als gràfics anteriors s’ha vist com la tendència a l’augment en el consum 

d’energia elèctrica ha estat seguida per tots els sectors, excepte el primari. 

Aquest últim ha disminuït, concretament, des de l’any 1992 fins al 2006 en 27 

MWh.  

 

Si s’utilitza l’última dada disponible per al sector domèstic, l’any 2006, s’obté 

un consum energètic de 2.70 MWh per habitant, considerant 20.510 habitants 

per a l’any 2006 (dada de l’IDESCAT).  

 

En quant al consum de gas natural, també s’observa un augment, molt més 

accentuat novament en el sector domèstic, tal i com demostra el gràfic 

següent. El sector comercial va disminuir el seu consum del 2002 al 2005, però 
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al 2006, amb un consum de 4.110 KWh va augmentar en 626 MWh respecte 

l’any 2005. 

 

L’any 2005, amb una població de 18.905 habitants, es va tenir un consum de 

gas natural d’1,43 MWh/habitant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic  9 Consum de 

gas natural al 

municipi de Calafell 

(MWh) 

Font: ICAEN. 

 

Pel que fa al consum de gas propà, s’ha comparat entre Calafell i Segur de 

Calafell. Calafell és qui té un consum més elevat d’aquest gas, tot i que ha 

disminuït força el consum. Pel que fa a Segur de Calafell, s’ha mantingut més o 

menys constant al llarg dels últims anys, exceptuant al 2001, que va tenir una 

davallada en el consum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic  10 Consums 

gas propà. 

Font: Equip redactor 

del POUM. 

 

També es tenen dades del consum de carburants totals als habitatges, sent 

aquesta dada, per a l’any 2003, de 1.743.390 litres, tenint en compte els 

habitants d’aquest any, es va tenir un consum de 109,7 litres de gasoil per a la 

calefacció/habitant. 

 

D’altra banda, dins del terme municipal de Calafell hi passa una línia d’alta 
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tensió de 110 kV d’Endesa Distribución que travessa Calafell Residencial i Segur 

de Calafell. El traçat d’aquesta línia d’alta tensió serà modificat per la pròpia 

companyia, segons dades d’EGI, deixant de passar pel mig dels nuclis urbans 

(menys l’últim tram de Segur de Calafell). En el plànol 5 d’infrastructures es 

mostra el traçat de les línies actuals AT. 

 

L’alternativa escollida discorrerà paral·lela a l’autopista C32 en tot el seu tram 

al pas tant pel Vendrell com per Calafell. Complementàriament a la línia, que es 

mostra a la il·lustració següent, Cal tenir en compte variació línia d’alta tensió 

plantejada en peatge de la C-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  33 Nou 

traçat de la línia 

d’alta tensió. 

Font: EGI. 

 

 

 

2.1.12 Residus 

 

Mitjançant l'empresa mixta ECOBP (FCC + Consell Comarcal del Baix Penedès) 

fundada l'any 2001, es porten a terme, a la majoria de municipis de la 

comarca, els serveis relacionats amb la recollida selectiva. El paper i cartró es 

porta a l’empresa Papeles Allende S.L., situada al municipi de Montornès del 

Vallès, els envasos lleugers, a la planta de triatge d’envasos GRIÑO i el vidre a 

la planta Daniel Rosas S.A. de recuperació i reciclatge del vidre, situada a El 

Prat de Llobregat. 

 

Pel que fa a la recollida de la brossa, del rebuig, aquesta passa dels contenidors 

a la planta de transferència de Vilafranca, que ho portava a l'abocador de 

Pierola per a la seva disposició controlada, sense cap triatge previ fins al 2007. 

Actualment existeix una planta de transferència de residus, darrera l’EDAR de 

Calafell, els quals es porten a l’abocador de Tivissa, de titularitat privada. La 

matèria orgànica es porta a la Planta de Compostatge de Sant Pere de Ribes. 

 

Els serveis que s'ofereixen són els següents: 

- Recollida a les àrees d'aportació.  
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- Gestió de la deixalleria comarcal (planta ubicada al Polígon Industrial dels 

Masets, a Bellvei).  

- Gestió abocador controlat de residus inerts de Bellvei (Clausura a l'any 

2006).  

- Campanyes anuals de conscienciació ciutadana.  

- Deixalleria mòbil. 

 

Segons el PLA TERRITORIAL SECTORIAL D’INFRAESTRUCTURES DE GESTIÓ DE 

RESIDUS MUNICIPALS DE CATALUNYA (2005-2012) (PTSIGRM) la planta de 

Sant Pere de Ribes té una capacitat de rebre anualment 20.000 tones de 

residus FORM. El pla preveu millores en el compostatge, que incrementarien la 

seva capacitat en 15.000 tones. També preveu, per aquest tipus de residus, 

una nova planta en l’àmbit del Garraf (on es troba la planta de Sant Pere de 

Ribes) per la qual encara no es té ubicació concreta, i per la que es preveu 

capacitat de 15.000 tones més. 

 

Pel que fa a la planta de Tivissa, el pla té programades diverses actuacions per 

al tractament de la fracció FORM, resta i voluminosos, que donaran com a 

resultat la capacitat de tractar 40.000 tones anuals de fracció resta, 1.000 

tones anuals de voluminosos i 10.000 tones anuals de matèria orgànica. 

 

Als carrers de Calafell hi ha contenidors per a la recollida selectiva del vidre, del 

paper i cartró i envasos lleugers. 

La producció de kilograms de residus per habitant i dia al municipi de Calafell 

ha tingut una clara tendència a disminuir des del 2000, el qual tenien una ràtio 

d’uns 5 Kg/hab/dia, tal com mostren les dades de l’Agència de Residus de 

Catalunya (ARC), tot i que cal dir que utilitzen el padró del 1996, amb 9.775 

habitants, i per tant, la població al 2000 devia ser més elevada. A pesar d’això, 

hi ha hagut una disminució de la producció tal com mostra el gràfic següent. 

Sent la última xifra disponible (any 2006) de 2,61 kg/hab/dia de residus 

municipals, amb una població de 20.251 habitants. Aquesta xifra està 

lleugerament per sobre de la comarcal, la qual és de 2,27 kg/hab/dia.  

 

 

 

 

 

 

Gràfic  11 Consum de 

residus per habitant i 

dia al municipi de 

Calafell 

Font: Elaboració 

pròpia en base a 

dades de l’ARC. 
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Pel que fa a la generació de residus, durant l’any 2006 es van generar un total 

de 19.538,48tones de residus a Calafell, de les quals només un 7.92 % van 

formar part de la recollida selectiva. Aquest percentatge implica que es 

reciclessin 1.547,43 tones. Així doncs, la taxa de recollida selectiva al municipi, 

de 7.92% l’any 2006, està per sota de la mitjana comarcal, ja de per sí, baixa, 

del 15,77%. 

 

La producció més elevada de residus va correspondre a la matèria orgànica, tot  

i que, respecte el 2005, va augmentar un 22 % aproximadament, sent l’any 

2006 405.66 tones, seguit dels envasos lleugers, que també han sofert un 

lleuger augment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic  12 Tones de 

residus municipals. 

Font: Elaboració 

pròpia en base a 

dades de l’ARC. 

 

En base a dades de l’any 2007, proporcionades per l’ajuntament de Calafell, es 

pot observar l’evolució de la producció de residus durant un any sencer. 

S’aprecia clarament com a l’estiu la producció augmenta significativament, 

concretament, la producció de residus a l’agost respecte al gener augmenta 

aproximadament en un 50 % més. Aquest augment va lligat a l’augment de 

població, la qual, també respecte al gener (28.454 habitants) augmenta un 52 

% a l’agost (59.670 habitants). 

 

 

 

 

 

Gràfic  13 Tones de 

Residus Sòlids 

Urbans l’any 2007. 

Font: Elaboració 

pròpia en base a 

informació 

proporcionada per 

l’ajuntament. 
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El tipus d’indústria present a Calafell queda detallat a la taula següent, 

juntament amb la producció de residus industrials, els quals l’any 2005 va ser 

de 2.668 tones.  

 

 

 

 

 

Taula 15 Residus 

industrials declarats 

l’any 2005 (tones) 

desglossats per 

activitat industrial a 

Calafell. 

Font: Agència de 

Residus de Catalunya. 

 

 

Pel que fa a les ordenances, el 5 de novembre de 2003, el Consistori va 

aprovar un nou reglament municipal dels serveis de recollida de residus 

municipals, neteja viària, transport, tractament i eliminació del rebuig dels 

residus recollits al municipi, que preveia com a principals novetats la 

implantació de la recollida separada de la matèria orgànica i l'obligació dels 

titulars d'activitats que generin residus comercials de gestionar-los per si 

mateixos, lliurant-los a un gestor autoritzat o bé acollint-se al sistema de 

recollida i gestió que s'estableixi per ens locals. 

 

 

2.1.13 Riscos 

 

El plànol 6 mostra els riscos naturals que existeixen al municipi, segons la 

cartografia oficial. D’altra banda, en els estudis del POUM s’ha realitzat un 

estudi d’inundabilitat dels torrents de la Graiera i de Montpeó, on s’ha definit la 

línia d’inundació per períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys i que poden 

consultar-se a la documentació presentada per l’aprovació inicial del pla. 

 

 

1 Risc Incendi 

 

El tipus de coberta vegetal boscosa i de matollars, especialment al nord del 

municipi, la orientació i exposició de les masses forestals, i la situació climàtica 

de Calafell, amb un elevat dèficit hídric (veure apartat 1.1.2.1) fan que gran 

part del sòl no construït presenti un risc alt o molt alt d’incendis, la qual cosa 

s’agreuja per la proximitat de les àrees habitades de tipus dispers i la densitat 

elevada d’infrastructures que fraccionen el territori.  

Descripció 
activitat 

especials inerts 
no 

especials 
total 

% 
respecte 

la 
comarca 

Productes 
minerals no 
metàl·lics 

0 0 60 60 2.25 

Mecanització 
de metalls 

0 0 1 1 0.04 

Altres 
indústries 

5 0 2.601 2.607 97.71 

Total 5 0 2.663 2.668 4.46 
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Malgrat això, el municipi no està inclòs en cap perímetre de protecció prioritària 

contra incendis del pla d’incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) de la 

Generalitat de Catalunya, però sí figura en l’annex 1 del citat pla com a 

municipi amb risc forestal, fet que ha produït que el municipi redactés el seu 

Pla d’Acció Municipal enfront d’incendis forestals, que fou aprovat el 16 de 

febrer del 2000 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 8 

de juny del mateix any. El Pla estableix que la carretera d’accés al sector nord 

del municipi és un punt negre, a causa de les dificultats que plantejaria 

l’evacuació de persones en cas d’incendi.  

 

En la il·lustració següent el risc d’incendi s’ha elaborat a partir de les bases del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge. El risc és molt alt al sector est, 

coincidint amb un sector que va patir un incendi de més de 50 ha el 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  34 Risc 

d’incendi 

Font: Elaboració pròpia 

a partir de les bases  

cartogràfiques del 

Departament de Medi 

Ambient i Habitatge. 
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2 Risc d’inundació 

 

Per determinar el risc d’inundació del municipi s’ha consultat el pla 

d’emergència de protecció civil per inundacions (INUNCAT), el qual identifica les 

zones inundables a tot Catalunya. 

A partir de les zones inundables, i mitjançant els criteris de vulnerabilitat 

definits en el pla, s’ha establert un nivell de risc general per a cada municipi de 

Catalunya. En el de Calafell, el risc d’inundació és molt alt, i té la obligatorietat 

d’elaborar un PAM (Pla d’Actuació Municipal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  35 Risc 

municipal enfront les 

inundacions, destacant 

el municipi de Calafell. 

Font: INUNCAT, 2006. 

 

 

 

S’ha consultat la memòria i els plànols corresponents a la Delimitació de zones 

inundables per a la redacció de l’INUNCAT, a les conques internes de 

Catalunya. Com que no existeixen cursos fluvials importants a Calafell, no està 

elaborat el plànol de Delimitació de zones inundables per modelització 

hidràulica, que mostra les àrees inundables segons criteris hidrològics per 

períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys. No obstant sí hi ha definides les 

zones inundables segons criteris geomorfològics, que es mostren en el plànol 6.  

 

D’altra banda, en els estudis del POUM s’ha realitzat un estudi d’inundabilitat 

dels torrents de la Cobertera (també anomenat, de la Graiera) i de Montpeó, on 

s’ha definit la línia d’inundació per períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys i 

que poden consultar-se a la documentació presentada per l’aprovació inicial del 

pla. 
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El risc d'inundabilitat principalment es situa en el torrent de la Cobertera, per 

sobre de la línia de tren, on hi ha un punt negre. La majoria de rieres estan 

entubades o canalitzades, abans de desembocar passen per zona urbana.  

 

També es considera zona inundable segons aquest criteri, tot el front litoral, 

des de la via de tren al mar, i les valls dels torrents principals. Es consideren de 

perill alt la platja de Calafell, limitant amb El Vendrell i tot el recorregut del 

torrent de la Casa Nova de Segur, des de l’autopista fins la desembocadura.  

 

De l’anàlisi històrica que figura en el pla de protecció civil i medi ambiental del 

municipi, els punts que han estat inundats són:  

- Carretera d’en Ralet (nucli urbà i zona costera) 

- Intersecció del carrer Sant Pere amb el Passeig Sant Joan de Deu (Platja de 

Calafell) 

- Torrent de la Graiera: 

o Cruïllada del torrent amb la carretera de Mas Romeu. Amb la 

construcció del pont que salva aquesta cruïlla ha estat solucionat 

el problema. 

o Cruïllada del torrent amb el camí de Mas Vives. 

o Zona de desembocadura (Alorda Park). 

- Vial de connexió entre la urbanització Mas Romeu i Calafell Park. 

- Zona sud-est de la urbanització de Mas Mel. 

- Pas subterrani al sud de la urbanització Mas Mel. La construcció d’un dipòsit 

de pluvials ha millorat la situació tot i que no ha donat la solució a les 

inundacions. 

- Part de baix del torrent de la Casa Nova de Segur. 

- Torrent de la Casa Vella de Segur: 

o Part baixa (desembocadura). 

o Part alta (aigües amunt i aigües avall de l’autopista C-32). 

- Zona del Mercat Central de Segur de Calafell. 

- Inundacions a la zona costera causades per episodis de llevantada o mar 

alta. 

 

D’aquests punts, la localització dels considerats com a punts negres pel Pla 

INUNCAT a causa dels desbordaments es mostren al plànol 6. 

A la il·lustració següent es mostra la delimitació de les zones inundables i els 

elements geomorfològics i punts crítics d’inundabilitat que es troben al pla 

d’actuació municipal. A l’annex 3 es mostra el plànol de vulnerabilitat i 

protecció de la població del mateix pla. 
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Il·lustració  36 

Delimitació de les 

zones inundables, 

elements 

geomorfològics i 

punts crítics. 

Font: Ajuntament de 

Calafell. 

 

 

L’època més vulnerable és a l’estiu i a principis de tardor, on coincideixen el 

nombre d’habitants més elevat amb temporades de pluges.  

El pla de protecció civil i medi ambiental conclou la necessària delimitació 

detallada de la inundabilitat del municipi en el moment de fer la revisió del 

POUM. 

 

 

3 Risc geològic 

 

Tot i que el pla de protecció civil i medi ambiental no estableix cap risc especial 

que faci referència als riscos geològics, les elevades pendents del municipi en 

relació amb la ocupació urbanística poden implicar risc d’erosió. Consultats els 
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plànols informatius de l’avantprojecte del Pla Territorial del Camp de Tarragona 

en l’àmbit on es situa Calafell es situen sectors amb risc per pèrdues de sòl per 

erosió de 50 a 100 tn/any,  que poden qualificar-se com a severes segons la 

categorització d’Alcañiz et. al., 2005, (com. pers.). Al plànol 6 es mostren 

aquestes àrees.  

 

En el plànol 6 es mostren també els àmbits amb pendents superiors al 20% i es 

ressalten els sectors en conflicte, és a dir aquells que segons el planejament 

vigent són sòls urbanitzables en pendents superiors al 20%.  

 

  

4 Riscos tecnològics.  

 

Contaminació accidental de les aigües marines 

 

La proximitat del port de Tarragona com a principal focus de perill, que pot 

generar àrees d’afectació de fins a 40km, fa que el municipi tingui un risc de 

contaminació accidental d’aigües marines. El municipi té l’obligació i ha redactat 

el manual d’actuació corresponent establert pel Pla Especial d’Emergències per 

contaminació accidental de les aigües marines a Catalunya (CAMCAT). Altres 

focus locals són els emissaris submarins. A Calafell se’n situen dos en servei, 

procedents de les urbanitzacions del Barri Marítim i de l’Estany.  

 

Tot el litoral de Calafell es considera vulnerable a aquest risc, amb un a 

població afectada de 27.600 ocupants. Com a elements vulnerables figuren el 

port de Calafell. 

 

Com a medi natural afectat el pla CAMCAT estableix l’hàbitat d’interès 

comunitari “llacunes litorals” (actualment, molt malmès), una zona de 

producció de mol·luscs i una reserva de fanerògames marines. 

 

Transport de mercaderies perilloses 

 

D’acord amb el TRANSCAT (Pla Especial d’Emergències per Accidents en el 

Transport de Mercaderies perilloses per Carretera i Ferrocarril a Catalunya), la 

línia de ferrocarril Tarragona-Barcelona que transcorre paral·lela a la costa no 

està catalogada ni amb flux molt important ni important, fet que portaria 

obligatòriament a l’elaboració d’un manual d’actuació, no obstant, el fet que per 

aquesta via fèrria es transportin mercaderies perilloses i a causa de la 

proximitat de població fa que es faci necessaria la seva elaboració. Val a dir que 

la proximitat de l’AP-7 i la via fèrria Tarragona-Martorell, que estan catalogades 

com de flux molt important, també aconsellen en aquesta direcció.  

 

Segons el Pla de protecció civil i medi ambiental del municipi, els punts negres 

associats a aquest risc són ambdós costats de la via. Com a punts vulnerables 

estableix una sèrie de centres situats a menys de 1000 m del focus de perill 
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(veure annex 4). 

El que es vol ressaltar aquí són les mesures de protecció per al medi ambient 

que estableix el pla, que delimita com a punts d’especial vulnerabilitat 

ambiental els següents: 

 

 

 

 

Taula 16 Punts 

d’especial 

vulnerabilitat en el 

risc del transport de 

mercaderies 

perilloses. 

Font: Pla de protecció 

civil i medi ambiental 

de Calafell. 

 

El pla estableix un protocol a seguir en cas d’abocaments. 

 

Infraestructures amb risc no comprovat: antenes de telefonia mòbil i línies 

d’alta tensió 

 

Les antenes de telefonia mòbil es poden veure al plànol 5 d’infraestructures. 

En el municipi hi ha 18 línies elèctriques, de les quals una és d’alta tensió (A.T.) 

i les altres de mitja tensió (M.T.). La A.T. va del terme municipal del Vendrell al 

terme municipal de Cunit, de 110.000 KV i amb afectació a la massa forestal.  

 

La totalitat de les línies elèctriques pertanyen a FECSA-ENDESA. A la taula 

següent es detalla quines de les línies elèctriques de M.T., totes elles de 25.000 

KV, afecten a la massa forestal. 

Punt Característiques 

Zona 

costera 
La via del tren passa molt propera a la línia de costa. 

L’Estany 
Zona lacustre natural la qual és travessada al seu naixement 

per la via del tren. 

El conjunt de cursos fluvials presents en el municipi. 

Conjunt de platges del municipi a través dels barrancs que hi desemboquen. 
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Taula 17 Afectació 

forestal de les línies 

elèctriques de M.T. 

Font: Pla de protecció 

civil i medi ambiental 

de Calafell. 

Codi Plànol Línia elèctrica de M.T. 
Afecta 
massa 

forestal 

MT-01 
C/ Mossèn Jaume Soler amb Carme Desvalls 
fins al C/ Lluís Companys (paral·lela a la línia de 
ferrocarril Tarragona-Barcelona). 

si 

MT-02 
Vendrell-Cunit des del Coll Calafell fins al límit 
amb Cunit a Segur de Dalt 

SI 

MT-03 De de TA 03456 fins TA 03787 SI 

MT-04 Des de MT-02 fins TA 24171 SI 

MT-05 Des de MT-02 fins TA 03663 SI 

MT-06 Des de TA 03128 fins Mas  Canyís SI 

MT-07 MT Turó de la Font SI 

MT-08 Des de Ronda Bonanova fins la zona educacional NO 

MT-09 Des d’AT-01 fins camp de futbol de Calafell NO 

MT-10 Des de MT-04 fins TA 24424 SI 

MT-11 Des de MT-02 fins TA 03254 NO 

MT-12 Des de MT-02 fins TA 24231 NO 

MT-13 Des de MT-02 fins TA 24166 NO 

MT-14 Des de MT-02 fins TA 24067 NO 

MT-15 Des de MT-02 fins TA 03557 NO 

MT-16 Des de MT-05 fins TA 03246 NO 

MT-17 
Des de C/ Lluís Companys fins Travessia de 
l’Ermita 

NO 
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Il·lustració  37 

Infraestructures 

generals. 

Font: Pla de protecció 

civil i medi ambiental 

de Calafell. 
 
 

Finalment, val a dir que està en tràmit el projecte de soterrament de la línia 

que travessa diagonalment el municipi, i el seu desviament per sobre de 

l’autopista, actuació inclosa en el Pla Especial de la Variant L/110 KV SE 

Tarragona- SE La Geltrú, SE-Altafulla SE-Garraf, que en el moment de 

l’aprovació inicial del POUM es troba pendent de la seva aprovació inicial.  

 

2.2 Determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció 

ambiental establerts en la normativa o en els instruments de 

planejament aplicables 

 

2.2.1 Protecció contra riscos 

 

En relació a l’avaluació dels riscos ambientals, l’article 9 del Text refós de la Llei 

d’urbanisme, diu que:  

 

1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar 

perquè les determinacions i l’execució del planejament urbanístic permetin 

assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, un nivells 

adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació 

enfront dels riscs naturals i tecnològics. 

 

2. És prohibit d’urbanitzar i d’edificar en zones inundables i en zones de risc 
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per a la seguretat i el benestar de les persones, salvant les obres vinculades 

a la protecció i la prevenció dels riscs. 

 

Segons la normativa vigent i segons els plans d’emergència especials de la 

Generalitat de Catalunya, el municipi és objecte dels riscos especials següents: 

• Inundacions 

• Transport de mercaderies perilloses 

• Incendis forestals 

• Contaminació accidental de les aigües marines 

 

El desembre del 2006, el municipi va redactat un pla de protecció civil i medi 

ambiental.  

 

En l’apartat de riscos (2.1.13) es descriuen els diferents riscos existents al 

municipi.  

 

 

2.2.2 Protecció dels sistemes naturals pels seus valors de conservació, 

fragilitat o singularitat  

 

Pel que fa a la protecció de l’aqüífer subterrani, el Decret 328/1988 delimita 

una sèrie de zones on la problemàtica de la sobreexplotació dels aqüífers és 

evident i té intenció d’ordenar les extraccions. Segons dades de la Diagnosi 

municipal (Pla Estratègic per a la sostenibilitat de Calafell), el Baix Penedès es 

divideix en tres zones o aqüífers: el Baix Penedès, que comprèn la major part 

dels municipis de la comarca; el bloc del Gaià, que comprèn la part més 

occidental, i el de Sant Martí – Sarroca – Marmellà, que comprèn part del nord 

de la comarca. Tots els termes municipals, amb l’excepció del Montmell, 

Calafell i Cunit hi són inclosos. En cap dels tres casos hi ha problemes de 

sobreexplotació; tanmateix, és important continuar controlant les extraccions 

d’aquesta zona, que presenta problemes de salinització. 

 

D’altra banda, el terme no està comprès dins del decret de protecció de nitrats.  

Pel que fa a altres figures de protecció referents a la biodiversitat, el municipi 

no té zones incloses en el Pla d’Espais d’Interès Natural ni en la Xarxa Natura 

2000 (Per tant, tot i que té hàbitats d’interès comunitari, aquests no estan 

protegits específicament). 

 

 

2.2.3 Protecció per la concurrència de valors arqueològics i arquitectònics 

susceptibles de preservació 

 

Calafell disposa de molts elements de patrimoni arqueològic producte d’un 

poblament important en l’època prehistòrica. Existeix un Catàleg i Pla Especial 

de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic del municipi de Calafell, 

que es presenta conjuntament amb el POUM. El plànol 8 mostra els elements 
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de patrimoni tant arquitectònic com arqueològic i etnològic que formen part de 

la proposta del Catàleg del municipi. 

 

 

2.2.4 Normativa ambiental aplicable 

 

1 Marc general 

ÀMBIT EUROPEU 

- Directiva 2001/42/CE relativa als efectes de determinats plans i 

programes en el medi ambient. 

ÀMBIT AUTONÒMIC 

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i 

de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels 

animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés 

motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 

d’adequació de les activitats d’incidència ambiental  

- Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 

de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats existents a la 

Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de 

gestió de les dejeccions ramaderes. 

- Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les 

activitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de 

febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 

18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la 

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració 

ambiental, i se n’adapten els annexos. 

- Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració 

Ambiental, en la qual es defineixen les tipologies d’activitats i de permisos, 

sistemes específics de prevenció i control ambiental, les institucions 

implicades i el règim sancionador. 

 

2 Urbanisme i territori 

ÀMBIT ESTATAL 

- Llei 9/2006, de 28 d’ abril, sobre l’avaluació ambiental dels efectes de 

determinats plans i programes en el medi ambient. 

- Llei 8/2007 de 28 de maig, del sòl. 

ÀMBIT AUTONÒMIC 

- Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010), de 3 d’agost 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’urbanisme. 

 

 

3 Aigua 

ÀMBIT EUROPEU 

- Directiva 60/2000/EC per la que s’estableix un marc comunitari 
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d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 

ÀMBIT ESTATAL 

- Llei 46/1999 de 13 de desembre de modificació de la Llei 29/1985 

d’aigües. 

ÀMBIT AUTONÒMIC 

- Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, que modifica el 

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya que deroga la 

LOGTA i altres disposicions. 

 

4 Residus 

ÀMBIT EUROPEU 

- Directiva 2000/76/CE del Parlament Europeu i del Consell de 4 de 

desembre, relativa a la incineració de residus. 

- Directiva 2004/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de 

febrer de 2004, per la que es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als 

envasos i residus d’envasos. 

NIVELL ESTATAL 

- Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos. 

- Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 

ÀMBIT AUTONÒMIC 

- Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de 

juliol, reguladora dels residus. 

- Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de 

tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus. 

- Decret 161/2001, de 12 de juny, que modifica el Decret 201/1994, de 

26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 

5 Contaminació atmosfèrica 

ÀMBIT AUTONÒMIC 

- Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció 

especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del 

Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al 

contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules.  

- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de 

novembre, de protecció de l'Ambient Atmosfèric. 

 

6 Contaminació acústica 

ÀMBIT EUROPEU 

- Directiva 2002/49/CE, 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del 

soroll ambiental. 

ÀMBIT ESTATAL 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. 

ÀMBIT AUTONÒMIC 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
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l’elaboració dels mapes de capacitat acústica. 

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  

 

7 Contaminació lumínica 

ÀMBIT AUTONÒMIC 

- Decret 82/2005, de 3 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament 

per a la protecció del medi nocturn. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament 

per a la protecció del medi nocturn. 

 

8 Edificació 

- DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación 

 

9 Incendi 

NIVELL AUTONÒMIC 

- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

- Resolució de 24 d’octubre de 1994, per la qual es dóna publicitat a l’Acord 

de 29 de setembre de 1994, de Govern de la Generalitat, pel qual s’aprova 

el Pla de Protecció Civil d’emergències per incendis forestals a Catalunya 

(INFOCAT). 

- Decret 46/1999, de 23 de febrer, d’ampliació de termini per adoptar 

mesures de prevenció d’incendis forestals. 

NIVELL ESTATAL 

- Real Decret 949/2005, de 29 de juliol, pel que s’aproven mesures de 

relació amb les adoptades al Real Decret- Llei 11/2005, de 22 de juliol, pel 

que s’aproven mesures urgents en matèria d’incendis forestals. 

- Real Decret- Llei 11/2005, de juliol, pel que s’aproven mesures urgents 

en matèria d’incendis Forestals. 

 

10 Hàbitats d’Interès Comunitari 

NIVELL EUROPEU 

- Directiva 92/43/UE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de 

fauna i flora silvestres, coneguda com a Directiva hàbitats. 

- El 27 d'octubre de 1997, va aprovar la Directiva 97/62/UE, en què 

s’adapten al progrés científic (és a dir, al millor coneixement i definició) els 

hàbitats naturals i les espècies dels annexos I i II. 

 

11 Fauna protegida 

NIVELL EUROPEU 

- Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació 

dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. 

Annex 1: Tipus d’hàbitats naturals d’interès comunitari per a la conservació 

dels quals cal designar zones especials de conservació. 
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Annex 2: Espècies de la fauna i la flora d’interès comunitari per a la 

conservació de les quals cal designar zones especials de conservació. 

Annex 4: Espècies de la fauna i la flora d’interès comunitari que requereixen 

una protecció estricta. 

- Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de 

les aus silvestres. 

Annex 1: Espècies objecte de mesures de conservació especial del seu hàbitat a 

fi d’assegurar-ne la supervivència i la reproducció en la seva àrea de 

distribució. Per a aquestes espècies (175), es classificaran zones de protecció 

especial les (ZEPA). 

NIVELL ESTATAL 

- Reial decret 439/1990, de 30 de març de 1990, pel qual es regula el 

Catàleg nacional d’espècies amenaçades. 

Annex 1: Espècies en perill d’extinció, les quals han de ser objecte d’un pla de 

recuperació. 

Annex 2: espècies d’interès especial, les quals han de ser objecte d’un pla de 

gestió. 

NIVELL AUTONÒMIC 

- Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, modificada per la 

Llei 3/1994. de 20 d'abril modificada per la Llei 18/1998, de 28 de 

desembre. 

 

12 Activitats industrials 
NIVELL AUTONÒMIC 
- Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració 

Ambiental. 

 

 

2.3 Objectius i altres mesures de protecció ambiental previstes al PGM i 

altres instruments de planejament aplicables 

 

2.3.1 Àmbits protegits segons el planejament supramunicipal 

 

El Pla Territorial de Catalunya és l’instrument que defineix els objectius 

d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, marc 

orientador de les accions, que emprenen els poders públics, per a crear les 

condicions adequades per atreure l’activitat econòmica als espais idonis. 

Aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, defineix sis àmbits d’aplicació dels 

plans territorials parcials, basats en la funcionalitat territorial.  

 

El que té incidència sobre el municipi de Calafell és el Pla Territorial Parcial del 

Camp de Tarragona (PTPCT), ja que pertany a aquesta àrea i es troba subjecte 

als planejaments que inclouen aquest àmbit. Actualment, el Pla territorial s’ha 

aprovat inicialment en data del 23 de juliol del 2008.   

 

En referència a l’àmbit d’estudi, aquest Pla descriu l’estat de conservació 

deficient de la xarxa fluvial del Baix Penedès en general, no pel fet 
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de tractar-se de cursos fluvials de poca importància, sinó pel fet de travessar 

un territori fortament antropitzat i urbanitzat. Per tant, el paper de connector 

ecològic que sovint desenvolupen els cursos fluvials d’un territori s’ha perdut en 

bona part del Baix Penedès. 

 

Pel que fa als espais oberts, el PTPCT concreta l’objectiu de protecció del 

paisatge en tres categories diferents de sòl –totes amb el règim jurídic de no 

urbanitzable- en el sistema d’espais oberts: sòl de protecció especial, sòl de 

protecció territorial i de protecció preventiva. 

 

A Calafell, tal i com s’aprecia a la il·lustració 38, hi ha el sòl no urbanitzable de 

les tres categories diferents.  

 

En primer lloc, destaca el sòl de protecció especial, com a sòl de valor natural i 

de connexió, d’una part de l’oest i nord-oest de Calafell. Els espais classificats 

com a sòl de protecció especial inclouen els de més valors naturals de l’àmbit i 

relliguen els espais ja protegits sectorialment per constituir una xarxa continua 

d’espais naturals, que possibilitin la connectivitat ecològica necessària per al 

manteniment de la biodiversitat i la salut dels ecosistemes. El sòl així 

considerat haurà de mantenir la condició d’espai no urbanitzat i, amb aquesta 

finalitat, serà classificat com a sòl no urbanitzable pels plans d’ordenació 

urbanística municipal.  

 

Pel que fa a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a 

l’empara de la Llei d’urbanisme, s’entén que el sòl de protecció especial està 

sotmès a un règim especial de protecció i que són incompatibles totes aquelles 

actuacions d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de forma 

clara els valors que motiven la protecció especial. 

 

A la vegada, hi ha una petita àrea a l’oest del terme municipal classificada com 

a sòl de protecció territorial, pel seu potencial interès estratègic. Inclou aquells 

espais oberts que no són adequats per al desenvolupament urbà (per raons 

topogràfiques, de risc natural, de localització o de distància a les àrees 

urbanes) o que, no essent necessaris per al desenvolupament del sistema 

d’assentaments urbans, tenen valors notables i funcions d’interès a una escala 

territorial que aconsellen no ocupar-los en tant hi hagi altres alternatives de sòl 

de menor valor. En aquest municipi, tenen protecció territorial un espai no 

urbanitzable a l’entrada de l’autopista (per infraestructures) i el sòl costaner 

(per valor paisatgístic). 

 

Finalment, la zona de la platja, juntament amb dos àrees més, són sòl de 

protecció preventiva, en els quals, amb criteris generals i sens perjudici que el 

planejament urbanístic municipal hagi pogut establir especials restriccions, cal 

considerar-los com una opció preferent davant els altres tipus de sòl per a 

implantacions admeses en sòl no urbanitzable. A Calafell el sòl de protecció 

preventiva és de poca extensió, es situa al nord del terme, entre les 
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urbanitzacions, i entre aquestes i el camp de Golf, i a l’entorn de l’actual nucli 

de Calafell.  

 

El PTPCT estableix per al terme de Calafell un creixement moderat (no més 

d’un 30%). Cal destacar les propostes de l’àrea especialitzada del sector al 

Nord de Segur de Calafell, de reducció o extinció d’aquesta àrea. En aquest 

sector també estableix condicions especials pel que fa la ubicació i magnitud de 

les zones verdes. 

 

A la façana litoral i en algunes extensions d’urbanització residencial, on el 

planejament urbanístic vigent massa sovint ha classificat sòl d’una manera 

continua creant grans barreres a la connectivitat ecològica, el pla territorial 

identifica aquells sectors urbanitzables no desenvolupats encara on seria 

possible i tindria interès pel que fa a la biodiversitat o al paisatge, una 

estratègia de concentració dels espais lliures i les zones verdes en unes 

determinades ubicacions. Generalment, es proposa l’acumulació de les cessions 

esmentades al voltant d’un determinat curs fluvial, per aconseguir una certa 

continuïtat dels espais oberts protegits, així com la integració de les 

desembocadures dels rius en els escenaris urbans, tot mantenint un elevat grau 

de naturalitat. El pla territorial assenyala dins d’aquesta estratègia dos àmbits 

del terme de Calafell: Valldemar - les Brises i Segur de Dalt - Mas Romeu.  
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Il·lustració  38 Espais 

oberts, estratègies 

d’assentaments i 

actuacions 

d’infraestructures a 

Calafell. Font: PTPCT. 



 Volum 07 Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 2 Requeriments ambientals de l’àmbit  del Pla  

 
 

            
 

94

Llegenda: 
 

 

  
 
 

Per altra banda, cal destacar que els quatre ports al nord de la ciutat de 

Tarragona, en els quals està el de Segur de Calafell, presenten afectacions 

sobre la dinàmica litoral. El Pla estableix que cal solucionar mitjançant el 

dragatge est-oest, en el sentit del transport litoral de sediments. Pel que fa 

concretament al port de Segur de Calafell, el Pla destaca que pot requerir un 

estudi de les condicions operatives, que doni solució als problemes d’agitació a 

la bocana. D’altra banda, recentment s’han acabat les obres del passeig 

marítim, d’importància per la integració amb el nucli urbà.   

 

Es descriu aquí el projecte que contempla el Pla de desdoblament de l’A-7, al 

llarg de tot l’àmbit del Camp de Tarragona. Per tal de recuperar el corredor 

litoral, la nova autovia enfila cap al sud creuant les vies ferroviàries i disposant 

un enllaç sobre la pròpia N-340 actual, aproximadament a mig camí de l’Arboç i 

Bellvei. Superant aquest últim nucli pel sud, es pot enfilar el corredor de la TV-

2126 fins gairebé el final de la variant de Calafell, de manera que es redueixin 

les afectacions i la nova via pugui donar servei als desplaçaments, 

fonamentalment turístics, amb origen o destí a la zona costanera. 
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Il·lustració  39 Nou 

traçat de l’A-7 pel 

Baix Penedès. Font: 

PTPCT. 

 

 

 

Pel que fa a la implantació de noves infraestructures i ampliació de les 

existents, el Pla estableix unes condicions generals, i estableix que es potencien 

els efectes positius i es minimitzen els impactes de l’ordenació, en particular pel 

que fa a: 

- Efectes negatius a les àrees urbanes o en els seus àmbits d’extensió. 

- Afectació de terrenys de valor natural o agrícola, per a la qual cosa 

s’ubicaran preferentment en sòl de protecció preventiva o de protecció 

territorial. 

- El trossejament de camps, prats i en general de les peces de sòl 

morfològicament rellevants. 

- La necessitat de desmunts i terraplens, mitjançant una suficient adaptació 

de les rasants als terrenys i, si és el cas, la construcció de trams en 

viaducte o túnel. 

- L’efecte barrera, procurant la continuïtat dels camins i disposant els passos 

de fauna necessaris en funció de l’interès dels hàbitats de l’entorn. 

- Els efectes negatius sobre el cicle hidrològic i l’erosió del sòl. 

- La intrusió visual com a elements negatius en el paisatge preexistent. 

-  

 

2.3.2 Àmbits protegits segons el planejament vigent  

 

El Pla General vigent a Calafell va ser aprovat el 1989. En els seus 18 anys de 
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vigència, el Pla ha estat executat o està en vies d’execució pràcticament en la 

seva totalitat, essencialment pel que fa al desenvolupament residencial i 

comercial7.  

 

Com a aspectes positius de cara a la conservació ambiental, es vol destacar 

que preserva l’àrea agroforestal de la Serra del Mig i defineix el Parc del Comú i 

la xarxa principal de zones verdes, basada, essencialment, en els torrents. 

Proteccions en sòl urbà: 

- Verd privat protegit, clau J: Es classifiquen com a verd privat d’interès 

especial aquells espais no edificats amb una vegetació que convé protegir o 

integrats en un ambient o entorn a preservar. Es finalitat del Pla assegurar 

la continuïtat de les característiques actuals d’aquests terrenys. Hi queden 

prohibides les transformacions que suposin desaparició o disminució dels 

arbres i vegetació, i en general, dels elements que constitueixen l’ambient 

d’interès especial. 

 

Pel que fa al sòl no urbanitzable, delimitat al Pla General com a àrees en les 

que no es permeten els processos d’urbanització compacta i de caràcter urbà, i 

amb la finalitat d’assegurar la continuïtat de les condicions naturals i d’ús i la 

preservació dels valors paisatgístics, es diferencien quatre tipus de sòl, amb 

regulació de condicions d’aprofitament més restrictives en ordre creixent: 

- Sòl no urbanitzable lliure permanent, clau 33. 

o Es permeten els usos següents: Habitatge unifamiliar o 

plurifamiliar amb un màxim de dues vivendes quan siguin de 

residència fixa i es situïn en un sol edifici; agrícola i forestal, així 

com instal·lacions, magatzems o indústries agropecuàries;  bar, 

restaurant i similars sempre que siguin a peu de carretera i a 

més de 200m d’un nucli de població mesurat sobre la casa més 

propera de l’esmenta’t nucli; esportiu; abastiment; industrial, en 

la modalitat d’estacions de servei i tallers de reparació si van 

lligats amb ells; educatiu; sanitari-assistencial i extractiu.  

o Pel que fa a les condicions d’ordenació i edificació, hauran 

d’observar les prescripcions següents: superfície mínima 

necessària de terreny és 45.000 m2 per finques de secà i 10.000 

m2 per les de regadiu; el sostre edificat màxim serà de 300 m2; 

el terreny no ocupat per l’edificació haurà d’acondicionar-se amb 

arbres i segons les característiques de l’ambient, prohibir-ne la 

pavimentació; edificacions aïllades i amb una alçada màxima de 

7 m, i s’haurà de preveure sistema de depuració d’aigües 

residuals (no admetent les fosses sèptiques); les construccions i 

                                               
7 Dels darrers grans projectes urbans realitzats o que estan en marxa cal 

destacar: el Passeig Marítim St. Joan de Déu; el Port de Calafell; la Sínia (nou 

barri entre Calafell Poble i Calafell Platja) i la remodelació de la carretera C-31 

(que connecta Barcelona amb Tarragona).  



 Volum 07 Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 2 Requeriments ambientals de l’àmbit  del Pla  

 
 

            
 

97

edificacions amb façana a les carreters hauran de preveure un 

carrer de servei de 10m. 

- Sòl no urbanitzable de protecció de sistemes generals, clau 32 

- Sòl no urbanitzable d’especial protecció valor agrícola i forestal, clau 30. 

o Usos permesos: agrícola i forestal i habitatge unifamiliar si va 

lligat a l’explotació, no es permeten instal·lacions d’indústries 

agràries; educatiu, sanitari-assistencial limitat a la reutilització 

d’edificacions existents; instal·lacions tècniques relacionades 

amb serveis públics. 

o Condicions d’ordenació i edificació: podran autoritzar-se 

edificacions en finques de dimensions superiors a 45.000 m2, per 

finques de secà i a 10.000 m2, per finques de regadiu sempre 

que s’acrediti que la seva inscripció registral com a finca 

independent sigui en la totalitat; el sostre màxim serà de 300 

m2; alçada màxima de 6 m, 3,50 m en habitatges de planta 

baixa; els terrenys no ocupats per l’edificació hauran d’ordenar-

se d’acord amb les característiques rurals. 

- Sòl no urbanitzable d’especial protecció valor paisatgístic, clau 31. Queden 

prohibits els usos que impliquin la transformació del destí o característica 

definidora bàsica del territori o atemptin al valor general o específic que es 

protegeix. D’aquesta manera, resten prohibits els usos següents: industrial, 

inclosa la indústria agropecuària; serveis públics, amb excepció dels 

previstos per la llei; apertura i establiment de camins, carreteres, línies de 

subministrament elèctric, gasoductes, etc.; activitats extractives; 

abocadors d’escombraries; càmpings; cementiris de cotxes i instal·lacions 

de cartells publicitaris. De manera excepcional, es permet l’ús de vivenda si 

va junt amb l’explotació agrícola preexistent, i major a 100.000 m2. En 

zones de protecció forestal es prohibirà encendre foc, pernoctar, la venda 

ambulant, danyar les plantes, alterar el sòl, abocar-hi deixalles, circular 

amb vehicles de qualsevol classe i els aprofitaments forestals, excepte en 

els casos en que es realitzi amb fins de millora, per esclarir i prèvia 

autorització de cada peu.  

 

S’ha realitzat una taula a mode de resum, amb les superfícies i els usos 

globals. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 18 Sòl no 

urbanitzable a Calafell 

(dades del 2008) 

 

Zona Superfície (ha) Usos globals 

30. Protecció agrícola 207 Agrícola 

31. Protecció paisatgística 318 Forestal 

32. Protecció sistemes 

generals 
82 Sistemes ús principal 

33. Lliure permanent 66 -- 
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Finalment, en quant a sistemes generals, destacar els espais lliures (N) de 75,5 

ha, dels quals, en sòl no urbanitzable (Parc del Comú) són 47 ha; i el sistema 

costaner, de 16,38 ha. 

 

 

2.3.3 Pla estratègic per a la sostenibilitat de Calafell 

 

Calafell té elaborat el Pla Estratègic per a la sostenibilitat de Calafell des de 

l’any 2005, on en el seu Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS), proposa 

una sèrie d’actuacions en diversos aspectes del municipi.  

Per a l’elaboració del present IAP s’ha cregut oportú tenir en compte algunes de 

les actuacions proposades, de temàtica ambiental. Les actuacions a destacar 

són les següents: 

- Adequació de la surtida a mar dels torrents de la Casa Vella i de la Casa 

Nova i del Torrent de la Cobertera i de la  Carrerada d’en Ralet. 

- La creació d’una deixalleria municipal nova que s’ubicarà al Parc 

Empresarial 

- La creació d’una Aula Natura, al parc del Comú. 

- L’estudi de la situació actual del cementiri, ja que es creu possible la 

necessitat de crear-ne un de nou. 

- Pel que fa a la mobilitat sostenible: la proposta d’elaboració d’un Pla de la 

xarxa de camins, l’establiment d’una normativa clara sobre les zones de 

vianants i el  disseny de carrils bici.   

 

Així mateix, i pel que fa a la identitat comuna i territorial, es proposa un 

disseny dels espais públics facilitadors de l’intercanvi generacional i social. 

També s’enumera la preservació del paisatge natural i agrícola actual.  

Per últim, i pel que fa als recursos naturals del municipi més concretament, 

s’estableixen una sèrie de consideracions des del Pla Estratègic per a la 

Sostenibilitat, que són les següents. 

- Elaboració d’un inventari conjunt de les zones verdes, els espais entre 

urbanitzacions, els espais verds de les urbanitzacions i les espècies vegetals 

en zones urbanes. 

- La recuperació de l’estany com a zona humida, regulant la flora i fauna 

d’aquest ecosistema.  

- L’elaboració d’un estudi de protecció de la platja per tal de garantir els 

nivells de sorra adequats per a la seva estabilització.  

- Habilitar el Parc del Comú com a viver d’espècies autòctones.  
- Es proposa el càlcul de la petjada ecològica del municipi de Calafell, el qual 

encara no està elaborat. 

 

 

2.4 Objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del POUM 

 

 

El present apartat parteix dels aspectes més importants de la diagnosis 
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establerta en els apartats anteriors, en què s’han detectat les potencialitats i 

fragilitats del territori de Calafell.  

 

Els plànols 1 i 7 sintetitzen els principals valors paisatgístics i ecològics del 

municipi. En contraposició, els plànols 9 i 10 mostren els seus punts febles, els 

quals poden ser focus d’atenció en el moment de decidir nous sòls 

urbanitzables i que ofereixen la possibilitat de desenvolupar propostes en 

positiu que des de l’àmbit d’aquest POUM puguin oferir solucions. En el plànol 9 

es mostren les fragilitats del territori (tendències d’urbanització, zones 

inundables, pedreres, etc.) i el plànol 10 mostra les tendències de creixement 

(és a dir, les atraccions que s’estableixen, per proximitat, en l’ocupació del 

territori per edificacions) en contraposició amb la base territorial que 

constitueix el sistema natural, entesa aquí com la massa de vegetació contínua 

més interior (és a dir, aquella que queda més allunyada dels efectes de barrera 

provocats per les infraestructures i la urbanització).  

 

En la taula següent es mostra una síntesi dels aspectes més destacats de la 

diagnosi i la seva derivació en estratègies pel planejament, que configuren els 

criteris i objectius ambientals. 

 

 

SINGULARITATS 
POTENCIALITATS/ASPECTES DESTACATS 
DE DIAGNOSI 

ESTRATÈGIES 
(CRITERIS/OBJECTIUS) 

GEA 

Pendents alts: Un sector 
relativament ampli dels sòls del 
municipi tenen pendents superiors 
al 20%, en concret, sumen 767 
ha, un 37,6% del terme, la 
majoria en SNU i urbanitzable. 
També hi ha sòl urbà per sobre 
del 20% de pendent. Existeix un 
ritme accelerat de construcció al 
nord de segur de Calafell, en 
zones amb aquest pendent. Zona 
d'atenció per crear una via 
d'accés a un nucli urbanitzable 
per sobre de l'autopista. 
 
Més de la meitat del terme 
presenta orientacions prioritàries 
vers el sud i sud-est, la qual cosa 
afavoreix l’assolellament. 

Buscar mecanismes legals que 
facilitin no urbanitzar en la 
zona urbanitzable al nord de 
Segur de Calafell.  
 
Tenir en compte el pendent 
com a factor decisiu per la 
presa de decisions sobre: 
equipaments en SNU, millora 
de l'accessibilitat a la C-32 i E-
O a Segur de Calafell Nord (sòl 
urbanitzable).  
 
Valorar l'impacte de les 
diferents alternatives de 
traçat, escollint la que menys 
impacte suposi al sòl no 
urbanitzat.  
 
Considerar l’eficiència 
energètica en el 
desenvolupament del Sòl 
urbanitzable, tenint en compte 
la orientació (sens detriment 
de la minimització d'impactes 
sobre la gea, que tindrien un 
caràcter prioritari). 
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SINGULARITATS 
POTENCIALITATS/ASPECTES DESTACATS 
DE DIAGNOSI 

ESTRATÈGIES 
(CRITERIS/OBJECTIUS) 
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rr
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Els principals cursos fluvials del 
terme de Calafell són, d’oest a 
est: torrent de la Graiera (també 
anomenat de la Cobertera), 
torrent de Montpeó, torrent de la 
Casa Nova, torrent de la Casa 
Vella. Xarxa de torrents N-S, amb 
conques petites. La majoria amb 
curs modificat, excepte el torrent 
Graiera. Tota la primera franja 
litoral i la Cobertera per sobre de 
la via de tren presenta 
inundabilitat segons criteris 
geomorfològics. S’hauria de 
confirmar i quantificar amb un 
estudi d’inundabilitat detallat. 

Un cop estudiada amb detall la 
inundabilitat, utilitzar la zona 
inundable com a àmbit de 
referència d'un parc fluvial que 
connecti el poble de Calafell 
amb la platja. Interferir el 
mínim amb la dinàmica fluvial, 
evitant la modificació o 
canalització del seu curs, 
minimitzant la superfície 
d'elements viaris que les 
travessin, evitant l'afectació 
de la llera amb infrastructures 
viàries (pilars, etc.). 
 
Alliberar el màxim sòl possible 
vinculat als torrents en sòl 
urbà i fer parcs urbans en 
relació amb els torrents, 
restablint la vegetació 
potencial.  
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SINGULARITATS 
POTENCIALITATS/ASPECTES DESTACATS 
DE DIAGNOSI 

ESTRATÈGIES 
(CRITERIS/OBJECTIUS) 
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Hàbitats d'interès comunitari 
(HIC) en gairebé tot el SNU. 
També, en sòl urbà no 
desenvolupat i en urbanitzable. 
HIC prioritari en zona de del parc 
del comú (zona de patró 
paisatgístic) i en desembocadura 
del torrent de la Cobertera, sota 
la via de tren, que s'ha canalitzat 
però es pot recuperar. 
 
Flora d'interès  (Erodium sanguis-
christi), protegida pel Decret 
328/92 vinculada a l'hàbitat de 
pineda sobre màquia. Murtra 
(representació de la zona més 
septentrional de la seva 
distribució a Catalunya) en les 
Muntanyes entre Calafell i Cunit. 
 
Elevada diversitat faunística 
lligada a la massa forestal i a la 
zona d'ecotó agrícola-bosc i en 
fileres d'arbres entre conreus. 
Facilitada per la proximitat dels 
espais de Bonastre i Garraf. Es 
cita avifauna catalogada com en 
perill o propera a l'amenaça a 
Catalunya. 
 
Conreus amb D.O. N'hi ha a la 
vall de Montpeó i de la Cobertera-
Parc del comú. Perill 
d'abandonament de l'activitat a 
un ràpid ritme. Sovint els 
productors agrícoles que tenen 
terres al municipi són de 
municipis veïns.  

Establir mecanismes de 
manteniment dels conreus 
existents actualment. Facilitar 
mitjançant el planejament, el 
rec de zones de conreu, 
preveient com a compatible la 
infraestructura necessària per 
al rec en zones agrícoles. En 
cas necessari d'ocupació per 
equipaments d’actuals zones 
de conreu, caldrà tenir en 
compte els criteris ecològics 
com el manteniment d'espais 
d'ecotó com a zones agrícoles 
i la conservació dels límits 
vegetals. 
 
Buscar mecanismes que evitin 
l'abandonament agrícola. Zona 
de patró agrícola: en cas 
necessari d'ocupació de les 
zones de conreu, serà 
prioritari ocupar les zones 
menys productives. 
Minimitzar la ocupació urbana 
de zones forestals. 
 
Zona de patró agrícola: en cas 
necessari d'ocupació de les 
zones de conreu, caldrà tenir 
en compte els criteris 
paisatgístics com la 
conservació dels límits 
vegetals i l'estructura del 
parcel·lari i la no afectació dels 
elements patrimonials 
relacionats amb el paisatge de 
vinya: barraques, murs de 
pedra seca, masos. 
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SINGULARITATS POTENCIALITATS/ASPECTES 
DESTACATS DE DIAGNOSI 

ESTRATÈGIES 
(CRITERIS/OBJECTI
US) 

LI
T
O

R
A
L 

La línia de mar és un valor del municipi, es 
pot considerar zona lliure pels residents en 
la primera línia dl front litoral. Hi ha 
interferència en la dinàmica litoral a causa 
del les infraestructures inclosa el port de 
Segur de Calafell. Des del Departament de 
Costes, recomanen esponjar la zona litoral. 

En la franja d'edificis 
del front litoral, 
esponjar la segona 
línia, per 
incrementar l'espai 
verd públic i alhora 
facilitar la circulació 
de vents, cosa que 
influencia en la 
dinàmica litoral.  

PA
IS

A
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G

E
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 v
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ib
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Existeixen dos eixos principals N-S vinculats 
al Torrent de la Cobertera, el Torrent de 
Montpeó i el Torrent de Segur de Calafell, 
que lliguen les muntanyes amb el mar 
(tercer eix E-O) i una xarxa àmplia de 
camins històrics que fan de comunicació E-
O. 
 
Elevada presència d'elements patrimonials 
culturals i etnològics (patrimoni arqueològic 
i arquitectònic, barraques i terrasses de 
pedra seca, propis del paisatge de vinya i 
olivera). 136 elements inventariats segons 
la proposta de catàleg del patrimoni, 37 
dels quals es troben en sòl no urbanitzable 
segons el planejament actual.  
 
Hi ha dos carrerades inventariades des de 
1976, descrites i protegides, que no 
obstant, passen per sòl urbà. En elaboració, 
el Catàleg i Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic del 
municipi de Calafell. 
 
Importància de la visibilitat des dels camins 
de carena. Un camí de mirador en Sòl 
urbanitzable en el sector urbanitzable de la 
urbanització al nord de Segur de Calafell. 

Compatibilitzar els 
usos i activitats en 
sòl no urbanitzable 
amb els valors 
paisatgístics i 
ecològics del 
municipi i potenciar 
els seus valors en 
general. 

E
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L'autopista i l'elevada densificació urbana 
del litoral malmeten la connexió muntanya-
mar. 
 
Importància de la connectivitat E-O entre el 
massís del Garraf i la Serra de Bonastre, 
espais protegits per la legislació.  

Detectar les 
principals vies de 
connectivitat i els 
punts conflictius, per 
evitar la seva 
afectació i que 
siguin un factor 
limitant alhora de 
definir possibles 
creixements 
urbanístics i 
infrastructures. 
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SINGULARITATS POTENCIALITATS/ASPECTES 
DESTACATS DE DIAGNOSI 

ESTRATÈGIES 
(CRITERIS/OBJEC
TIUS) 

    A
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L'Aigua prové de la conca de l'Ebre (CAT). 
Elevat consum d'aigua per habitant (més de 
200l/persona/dia). Marcada estacionalitat i, 
sobretot, marcada diferència en els caps de 
setmana. El model de ciutat difusa afavoreix 
l'elevat consum. Pèrdues en xarxa s'han anat 
millorant amb els anys. Actualment es perd un 
25% de l'aigua. Tots els nuclis estan 
connectats a la xarxa.  
 
L'aigua depurada té tractament terciari i té 
destí al camp de Golf. La cooperativa agrària té 
conveni per aprofitar també l'aigua del terciari, 
però el procés està aturat. L'aigua depurada es 
destina per emissari submarí al mar, però es 
podria tornar al torrent. La depuradora 
funciona de forma flexible a causa de la 
diferència de cabals en el temps i de vegades 
aboca només amb un primer tractament, fent 
un bypass. S'està solucionant el problema 
d'infiltració d'aigua del subsòl al canal 
d'entrada de la depuradora, amb la qual cosa 
es preveu que no s'haurà de bypassar tant de 
volum.  Actualment la depuradora funciona al 
50% de la seva capacitat, com a promig i té 
espai per ser ampliada.  
 
Totes les infrastructures ambientals en relació 
amb l'aigua són de titularitat municipal, però 
gestionades per un ens privat.  
 
Actualment el municipi de Calafell no te 
recursos propis de qualitat per poder 
subministrar aigua als abonats del servei 
municipal. Els pous existents al municipi no 
ofereixen aigua de suficient qualitat per a 
l’abastament. 
 
Es detecten algunes mancances a nivell de 
recurs i de gestió de la pròpia xarxa. El PSAAC 
(Pla Sectorial d'Abastament d'Aigua a 
Catalunya), proposa la recuperació de pous en 
desús de cara a tornar a aprofitar recursos 
existents i l’ampliació de la connexió del CAT, 
així com una millora del rendiment de la xarxa 
de subministrament domiciliari. 
 
D’acord amb el Programa de Sanejament 
d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU2005), es 
prevista, per al segon escenari d’inversions 
2009-2014, l’actuació de: DIGESTIÓ 
ANAERÒBIA AMB AUTOGENERACIÓ D'ENERGIA 
ELÈCTRICA A CALAFELL. 
 

Adaptar els 
creixements 
poblacionals als 
factors limitants 
de la concessió 
d'aigua. 
 
Regular la 
instal·lació de 
piscines. Piscines 
comunitàries. 
 
Evitar la dispersió 
urbanística per 
minimitzar les 
pèrdues en la 
xarxa de 
distribució 
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SINGULARITATS POTENCIALITATS/ASPECTES 
DESTACATS DE DIAGNOSI 

ESTRATÈGIES 
(CRITERIS/OBJEC
TIUS) 

R
E
S
ID

U
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Elevada producció de residus per persona, 2,61 
kg/persona-dia. Influència de l'estacionalitat. 

Facilitar 
mitjançant el 
planejament 
general, que 
existeixin els 
espais suficients 
per fer el 
tractament dels 
residus i facilitar 
la recollida 
selectiva, si es 
consideren 
necessaris 
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El consum d'energia elèctrica per persona és 
elevat (2,7MWh l'any 2006, quan un estudi de 
Madrid establia la xifra de 0,8 MWh). El 
consum d’electricitat i gas natural és de 4,36 
MWh/persona/any.  
 
El model de ciutat difusa condiciona el major 
consum d'energia, perquè els edificis estan 
menys aïllats i per raons de mobilitat -explicats 
en el punt de cont. Atmosfèrica). 

Minimitzar la 
dispersió 
urbanística. 
 
Millorar la 
mobilitat urbana. 
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Bona qualitat de l'aire. No hi ha gairebé 
activitat industrial. El principal problema és 
l'elevada emissió de gasos hivernacle a causa 
de la mobilitat: s'emeten més de 5000 kg/CO2 
per persona i any, quan una emissió sostenible 
seria uns 1500 kg.  
 
Bona qualitat acústica. Hi ha problemes en dos 
punts del municipi, en casc urbà.  
 
Qualitat lluminosa mediocre a causa de la 
dispersió urbanística. El sòl urbanitzat o 
urbanitzable es considera zona de protecció 
moderada i aquest és més de la meitat del 
terme municipal. El Sòl no urbanitzable té 
protecció alta, que condiciona els projectes que 
s'hi puguin vincular. El parc del comú és zona 
de protecció alta.  

   
   
  
Tenir en compte 
els plànols de 
zonificació i 
capacitat acústica 
i llumínica 
elaborats pel 
municipi.  
 
Evitar la dispersió 
urbanística. 
 
Regular els usos 
en el sòl no 
urbanitzable per 
evitar la 
contaminació. 
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SINGULARITATS POTENCIALITATS/ASPECTES 
DESTACATS DE DIAGNOSI 

ESTRATÈGIES 
(CRITERIS/OBJECTIUS) 

R
IS

C
O

S
 

Com a riscos naturals destaca el 
derivat de la urbanització en pendents 
elevats (no obstant el material geològic 
és de naturalesa dura i per tant no es 
preveuen lliscaments). No obstant, 
s'estima una pèrdua de sòls per erosió 
de 50-100th/any. 
  
Destaca el risc d'incendi, relacionat 
amb el tipus de vegetació, que és més 
greu a causa de les urbanitzacions en 
sòl forestal. El risc és molt alt al sector 
est, coincidint amb un sector que va 
patir un incendi de més de 50 ha el 
1992.  
 
Risc d'inundabilitat principalment en el 
torrent de la Cobertera, per sobre de la 
línia de tren, on hi ha un punt negre. 
No hi ha estudis de detall. La majoria 
de rieres estan entubades o 
canalitzades i abans de desembocar 
passen per zona urbana.  
 
Com a fragilitat, destaquen les 
activitats no desitjables en sòl no 
urbanitzable, les tendències 
edificatòries i els punts d'alta intensitat 
viària. Hi ha tres antenes de telefonia 
mòbil en SNU i una línia elèctrica d'alta 
tensió. 

  
   
Definir els àmbits 
inundables i seguir les 
recomanacions de l’ACA 
pel planejament 
urbanístic en la 
zonificació i regulació 
d’usos en els àmbits 
definits.  
 
Basses de laminació per 
evitar riscos 
d’inundabilitat. 
 
Regular els usos en sòl 
no urbanitzable per 
evitar la freqüentació 
dispersa i evitar els 
riscos d’incendi. 
 
Regular les edificacions 
en sòl no urbanitzable. 
 
Evitar l’ocupació en 
pendents superiors al 
20%. 
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El model d'ordenació precedent, basat 
en la urbanització de baixa densitat és 
el causant de molts dels problemes 
ambientals d'insostenibilitat: elevat 
consum energètic, emissions de gasos 
hivernacle deguts a la mobilitat 
obligada, elevat consum d'aigua, grans 
modificacions topogràfiques per la 
construcció en zones amb elevat 
pendent i els seus accessos.  

Limitar el creixement 
urbanístic dispers. 

 

2.5 Propostes d’ordenació 

 

En base a les estratègies exposades en el punt anterior, des d’aquest informe 

es fan unes propostes d’ordenació, les quals es mostren gràficament a l’annex 

5 i que principalment consisteixen en oferir patrons per ordenar 

convenientment el sòl no urbanitzable i per mantenir els valors 
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paisatgístics i ambientals en el desenvolupament del sòl urbà i urbanitzable.  

Aquestes propostes a grans trets són: 

 

Establiment dels eixos vertebradors del paisatge com a zones 

prioritàries de la ordenació del SNU: 

 

Entre els dos eixos prioritaris N-S es pot establir un circuit tancat que passa per 

diverses zones d'interès: zona de patró agrícola, zona inundable, centre 

d'atracció del nucli de Montpeó, zones d'interès per la connectivitat en el sòl 

urbanitzable, urbanització de Segur i zona d'esponjament en el litoral de Segur. 

Es pot establir una estructura complementària en sentit E-O que relliga 

l'estructura principal i que pot establir-se amb la xarxa de camins històrics.  

 

Itineraris paisatgístics que articulin els elements de valor visual i identitari 

(patrimoni arquitectònic-arqueològic-etnològic-agrícola) basats en la 

recuperació de camins històrics. 

 

Estructura N-S ofereix una visibilitat alternada en carenes i valls i pot passar 

per la majoria de zones de patrimoni cultural. 
 

Definició dels valors del territori i establir la protecció adequada 

 

Compatibilitzar els valors paisatgístics i la productivitat agrícola amb la ubicació 

dels nous equipament en el SNU. Específicament, s'evitarà l’ocupació 

d'equipaments en les àrees d'ecotó.  

 

Desenvolupar el sector urbà del parc del comú tenint en compte els seus valors 

paisatgístics i ecològics (Hàbitat d’interès comunitari prioritari) 

 

Limitar el creixement del sector urbanitzable a segur de Calafell nord tenint en 

compte els seus valors paisatgístics i ecològics (Hic prioritari i flora d'interès) 

 

S'estableixen punts estratègics per mantenir la continuïtat ecològica del mosaic 

agroforestal  entre les urbanitzacions vinculades a la previsió d'una via de 

ronda que les comuniqui. 

 

Fer un tractament global de l'àmbit del torrent de la Cobertera, 

estudiant la possibilitat de deconstruïr la desembocadura i recuperar 

l'hàbitat. 

 

Zones d'esponjament urbà en el front litoral. 

 

Elaborar la normativa adequada per tal que des de l'àmbit de capacitat 

del POUM s'estableixin especificacions general i per al planejament 

derivat orientades a la minimització del consum d'aigua, un bon 

sanejament, màxima eficiència energètica i un tractament adequat dels 

residus: 
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Desenvolupar la normativa adequada per minimitzar els riscos naturals i 

tecnològics. 

 

Adequar el planejament per tal de minimitzar l’exposició als diferents riscos per 

la població i evitar l’afectació al medi natural. 

 

Assumir les propostes per reduir el risc d’inundabilitat del pla Director 

de Sanejament 

 

Propostes per garantir l’abastament d’aigua amb les previsions de 

creixement de població (indispensables fins que no s’obtingui una 

ampliació de la concessió): (Aquests es proposen per l’ISA però no es poden 

regular en l’àmbit del POUM). 

 
Aplicar les mesures adients per a reduir de pèrdues tècniques de la xarxa i 
augmentar del rendiment per tal d’utilitzar amb més eficiència el recurs hídric 
provinent de l’Ebre. 
 
Encertada gestió de la demanda que faci veure a tots els abonats la necessitat 
d’estalvi d’aigua especialment els mesos d’estiu on el consum de Calafell es 
dispara. 
 
Reutilització de l’aigua de l’EDAR amb el rec com a destí final. 

 
 

Propostes per garantir la capacitat de les infrastructures de 

sanejament (EDAR) (Aquests es proposen per l’ISA però no es poden regular 

en l’àmbit del POUM). 

 
Ampliació de l’EDAR augmentant la seva capacitat seria la construcció d’un gran 
dipòsit de laminació de les aigües residuals. 
 
Major reutilització de les aigües efluents ampliant el terciari que actualment 

només dóna servei al golf. Aquesta nova aigua es podria utilitzar per al reg dels 

conreus de vinya del municipi, així com per millorar les condicions  sanitàries 

de la riera de l’Estany introduint-hi un cabal ecològic que faria recircular les 

aigües estancades que hi ha avui en dia. 
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3.1 Descripció de les característiques de les alternatives considerades 

 

 

3.1.1 Alternativa zero 

 

Aquesta alternativa correspon al desenvolupament del previst pel PGO vigent, 

aprovat el 1989. Des del punt de vista ambiental, el Pla proposa essencialment 

consolidar el model ja existent ampliant les àrees d’urbanització, consolidant el 

creixement de Calafell Poble i la seva connexió amb Calafell Platja a l’oest de la 

carretera del Vendrell; colmatant i donant continuïtat al front litoral entre 

Calafell Platja i la zona del Port de Calafell; Consolidant i ampliant les àrees de 

creixement residencial unifamiliar (Bellamar-Mas Mel, Mas Romeu, Calafell 

Parc, Valldemar, Les Brises i, sobretot, a Segur de Dalt, on fixa com a 

urbanitzable programat una àmplia extensió de sòl que actualment connecta 

totes aquestes urbanitzacions mantenint part de l’espai agroforestal); Definint 

la zona de desenvolupament del golf de La Graiera; Definint l’àrea industrial a 

la carretera de Bellvei i reservant el territori per al desenvolupament de la 

carretera C-32. 

 

En l’apartat 2.2.7. s’han exposat les principals proteccions ambientals 

establertes pel planejament vigent actualment. En l’annex 6 es mostra una 

imatge de la ordenació segons el PGO.  

 

Segons aquesta alternativa, tot i que les proteccions establertes per les claus 

30 i 31 es consideren acceptables, no tot el sòl no urbanitzable tindria algun 

grau de protecció. La clau 33 (62,72 ha) permet el desenvolupament de certs 

usos que no sempre permetrien la conservació dels valors ambientals i 

paisatgístics existents (veure apartat 2.2.7).  

 

D’altra banda, el sòl urbanitzable, concretament aquell situat al nord de la 

urbanització de Segur de Calafell es situa gairebé completament en pendents 

superiors al 20%, en zona d’elevat risc d’incendis, i ocupant territori d’elevat 

valor ecològic (zona d’interès per la connexió, hàbitats d’interès comunitari) i 

paisatgístic (alta exposició visual i zona de mirador). 

 

En relació al sòl urbà, com a aspectes més importants, perdurarien les 

problemàtiques per resoldre en relació a la baixa connectivitat interna del 

municipi i a la manca de disponibilitat de zones verdes públiques i 

equipaments, sobretot a Segur de Calafell i al front litoral. El front litoral pateix 

d’una elevada densitat, cosa que unida al procés que s’està donant de convertir 

segones a primeres residències podria convertir-lo en un barri de baixa qualitat 

i marginal. En relació a les infrastructures, quedarien per resoldre problemes de 

mobilitat entre les urbanitzacions i entre aquestes i el nucli de Calafell, a més 

de l’efecte de barrera i segregació urbanística que actualment provoca la línia 

de tren. 
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El desenvolupament del sòl urbà i urbanitzable, tal com està contemplat 

actualment pel planejament vigent no valora el paper dels torrents com a eixos 

vertebradors del territori, de manera que la zona urbana viu d’esquenes al seu 

entorn natural, sense potenciar, a més, la connectivitat entre la muntanya i el 

mar.  

 

Respecte la regulació dels vectors ambientals, i en relació a la qualitat de l’aire, 

val a dir que l’actual model urbanístic provoca una gran dependència al vehicle 

privat, amb els conseqüents efectes d’emissions de contaminants atmosfèrics.  

Pel que fa al cicle de l’aigua, seria més difícil l’adaptació a les propostes dels 

plans sectorials referents a l’abastament i al sanejament, el pla vigent, a més, 

no preveu la reducció del consum d’aigua ni per aprofitar les aigües depurades.  

 

 

3.1.2 Alternativa proposada 

 

Les propostes de l’alternativa adoptada es mostren gràficament a l’annex 7.  

De forma esquemàtica, el POUM parteix de les següents estratègies:  
 

 

 

 

 

 



 Volum 07 Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 3 Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposada  

 
 

 

110

i realitza les següents propostes principals: 
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és destacable des del punt de vista ambiental és que s’assumeixen les 

propostes descrites en l’apartat 2.4 del present document i a més, són 

significatives les següents accions: 

- l’alliberament de sòl urbanitzable al nord de Segur de Calafell (per sobre de 

l’autopista), unit a l’optimització de la trama urbana actual, que permeti 

alliberar sòl urbanitzable. 

- l’esponjament del front litoral, en peces unitàries endreçades 

- crear una nova àrea de centralitat al front litoral vinculada a la nova estació 

i al port de Calafell 

- millorar la mobilitat urbana i fer més permeable la via de tren 

- la creació de nou sòl urbanitzable prop de la desembocadura del torrent de 

la Cobertera, vinculada a un nou parc fluvial 

- estudi de la inundabilitat. 

 

 

3.2 Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa seleccionada 

 

Per a desenvolupar aquest apartat s’utilitzen els criteris ambientals proposats 

més amunt, com a eina de valoració de les alternatives. Sense que sigui 

l’objectiu d’aquest apartat fer un anàlisi d’impactes, es fa una valoració general 

de cada alternativa segons si s’aproximen més o menys als criteris i objectius. 

Com es pot despendre de la taula, és justificable l’alternativa 1, és a dir, la que 

finalment s’adopta, des del punt de vista ambiental, més que l’alternativa zero. 
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GEA 

 

ESTRATÈGIES 

(CRITERIS/OBJECTIUS) 
ALT 0  ALT 1 

PREFERÈN

CIA 

Buscar mecanismes legals que 

facilitin no urbanitzar en la zona 

urbanitzable al nord de Segur de 

Calafell.  

Tenir en compte el pendent com a 

factor decisiu per la presa de 

decisions sobre: equipaments en 

SNU, millora de l'accessibilitat a 

l'A7 i E-O a Segur de Calafell 

Nord (sòl urbanitzable).  

Valorar l'impacte de les diferents 

alternatives de traçat, escollint la 

que menys impacte suposi al sòl 

no urbanitzat.  

Considerar l’eficiència energètica 

en el desenvolupament del Sòl 

urbanitzable, tenint en compte la 

orientació (sens detriment de la 

minimització d'impactes sobre la 

gea, que tindrien un caràcter 

prioritari) 

Estableix 

una zona 

urbanitzab

le extensa 

en 

pendents 

superiors 

al 20%. 

Intenta 

donar 

resposta a 

tots els 

objectius 

exposats. 

Alt 1 
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HIDROLOGIA (torrents, zones humides i aqüífers) 

 

ESTRATÈGIES 

(CRITERIS/OBJECTIUS) 
ALT 0  ALT 1 

PREFERÈN

CIA 

Un cop estudiada amb detall la 

inundabilitat, utilitzar la zona 

inundable com a àmbit de 

referència d'un parc fluvial que 

connecti el poble de Calafell amb 

la platja. Interferir el mínim amb 

la dinàmica fluvial, evitant la 

modificació o canalització del seu 

curs, minimitzant la superfície 

d'elements viaris que les 

travessin, evitant l'afectació de 

la llera amb infrastructures 

viàries (pilars, etc.). 

Alliberar el màxim sòl possible 

vinculat als torrents en sòl urbà i 

fer parcs urbans en relació amb 

els torrents, restablint la 

vegetació potencial.  

No ho 

contempla. 

Intenta 

donar 

resposta a 

tots els 

objectius 

exposats. 

Alt 1 
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BIODIVERSITAT I PERMEABILITAT ECOLÒGICA 

 

ESTRATÈGIES 

(CRITERIS/OBJECTIUS) 
ALT 0  ALT 1 

PREFERÈN

CIA 

Establir mecanismes de 

manteniment dels conreus 

existents actualment. Facilitar 

mitjançant el planejament, el reg 

de zones de conreu, reservant la 

superfície de serveis tècnics 

necessaris. En cas necessari 

d'ocupació de les zones de 

conreu, caldrà tenir en compte 

els criteris ecològics com el 

manteniment d'espais d'ecotó 

com a zones agrícoles i la 

conservació dels límits vegetals. 

Buscar mecanismes que evitin 

l'abandonament agrícola. Zona 

de patró agrícola: en cas 

necessari d'ocupació de les zones 

de conreu, serà prioritari ocupar 

les zones menys productives- 

Facilitar la concentració de 

propietat agrícola. 

Minimitzar la ocupació urbana de 

zones forestals. 

Zona de patró agrícola: en cas 

necessari d'ocupació de les zones 

de conreu, caldrà tenir en 

compte els criteris paisatgístics 

com la conservació dels límits 

vegetals i l'estructura del 

parcel·lari i la no afectació dels 

elements patrimonials 

relacionats amb el paisatge de 

vinya: barraques, murs de pedra 

seca, masos. 

Estableix 

proteccio

ns en sòl 

forestal i 

agrícola, 

però 

contempl

a una 

àmplia 

zona de 

sòl 

urbanitza

ble en el 

sòl 

forestal.  

Contempla els 

criteris 

exposats. 

Preveu 

l’ocupació 

d’una zona de 

valor agrícola i 

paisatgístic 

amb una sèrie 

d’equipaments 

esportius. 

Aquest fet 

comporta 

l’aspecte 

positiu de 

vincular el 

nucli de 

Calafell poble 

amb Segur de 

Calafell, però 

caldrà fer 

compatible la 

proposta amb 

els valors 

existents al 

territori. 

Aquesta 

compatibilitat 

es pren com a 

criteri de 

planejament.  

Contempla 

l’alliberament 

de sòl 

urbanitzable. 

Alt 1. 
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LITORAL 

 

ESTRATÈGIES 

(CRITERIS/OBJECTIUS) 
ALT 0  ALT 1 

PREFERÈN

CIA 

En la franja d'edificis del front 

litoral, esponjar la segona línia, 

per incrementar l'espai verd 

públic i alhora facilitar la 

circulació de vents, cosa que 

influencia en la dinàmica litoral.  

No ho 

contempl

a. 

És un objectiu 

de 

planejament.  

Alt 1 

 

PAISATGE (qualitat i visibilitat) 

 

ESTRATÈGIES 

(CRITERIS/OBJECTIUS) 
ALT 0  ALT 1 

PREFERÈN

CIA 

Compatibilitzar els usos i 

activitats en sòl no urbanitzable 

amb els valors paisatgístics i 

ecològics del municipi i potenciar 

els seus valors en general. 

Existeix en 

la zona de 

protecció 

paisatgístic

a. 

Es pren com 

un criteri 

d’ordenació 

transversal. 

Alt 1 

 

ESTRUCTURA ECOLÒGICA DEL PAISATGE 

 

ESTRATÈGIES 

(CRITERIS/OBJECTIUS) 
ALT 0  ALT 1 

PREFERÈN

CIA 

Detectar les principals vies de 

connectivitat i els punts 

conflictius, per evitar la seva 

afectació i que siguin un factor 

limitant alhora de definir 

possibles creixements urbanístics 

i infrastructures. 

No té en 

compte la 

connectivit

at. 

Es considera 

un criteri 

d’ordenació. 

S’evita 

ocupar 

territori 

connector i 

es 

potenciaran 

els eixos. 

Alt 1 
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AIGUA (distribució, consum, sanejament) 

 

ESTRATÈGIES 

(CRITERIS/OBJECTIUS) 
ALT 0  ALT 1 

PREFERÈN

CIA 

Adaptar els creixements 

poblacionals als factors limitants 

de la concessió d'aigua. 

Regular la instal·lació de 

piscines. Piscines comunitàries. 

Evitar la dispersió urbanística per 

minimitzar les pèrdues en la 

xarxa de distribució 

No es 

contempla.  

Es tindran en 

compte les 

propostes 

dels plans 

sectorials. 

Alt 1 

 

RESIDUS 

 

ESTRATÈGIES 

(CRITERIS/OBJECTIUS) 
ALT 0  ALT 1 

PREFERÈN

CIA 

Facilitar mitjançant el 

planejament general, que 

existeixin els espais suficients 

per fer el tractament dels residus 

i facilitar la recollida selectiva, si 

es consideren necessaris 

No es 

contempla. 

Es té en 

compte com 

a criteri, 

però encara 

no 

s’ofereixen 

propostes 

concretes. 

Alt 1 

 

ENERGIA I QUALITAT DE L’AIRE (contaminants) 

 

ESTRATÈGIES 

(CRITERIS/OBJECTIUS) 
ALT 0  ALT 1 

PREFERÈN

CIA 

Minimitzar la dispersió 

urbanística. 

Millorar la mobilitat urbana. 

No es 

contempla. 

Es té en 

compte 
Alt 1 
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QUALITAT ACÚSTICA, LLUMÍNICA 

 

ESTRATÈGIES 

(CRITERIS/OBJECTIUS) 
ALT 0  ALT 1 

PREFERÈN

CIA 

Tenir en compte els plànols de 

zonificació i capacitat acústica i 

llumínica elaborats pel municipi.  

Evitar la dispersió urbanística. 

Regular els usos en el sòl no 

urbanitzable per evitar la 

contaminació. 

No es 

contempla. 

Es té en 

compte com 

a criteri, 

però encara 

no 

s’ofereixen 

propostes 

concretes. 

Alt 1 

 

RISCOS 

 

ESTRATÈGIES 

(CRITERIS/OBJECTIUS) 
ALT 0  ALT 1 

PREFERÈN

CIA 

Definir els àmbits inundables i 

seguir les recomanacions de 

l’ACA pel planejament urbanístic 

en la zonificació i regulació 

d’usos en els àmbits definits. 

Basses de laminació per evitar 

riscos d’inundabilitat. 

Regular els usos en sòl no 

urbanitzable per evitar la 

freqüentació dispersa i evitar els 

riscos d’incendi. 

Regular les edificacions en sòl no 

urbanitzable. 

Evitar l’ocupació en pendents 

superiors al 20%. 

No es 

contempla. 

Es té en 

compte. 
Alt 1 

 

SOSTENIBILITAT GLOBAL DEL MODEL D'ORDENACIÓ  

 

ESTRATÈGIES 

(CRITERIS/OBJECTIUS) 
ALT 0  ALT 1 

PREFERÈN

CIA 

Limitar el creixement urbanístic 

dispers. 

No es 

contempla. 

Es pren com 

a criteri 

principal 

d’ordenació 

Alt 1 
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4.1 Síntesi descriptiva del contingut del pla amb expressió de les seves 

determinacions amb possibles repercussions significatives sobre el 

medi ambient 

 

La memòria del pla inclou una descripció general de les seves propostes. En 

síntesi, les principals determinacions que poden causar repercussions 

significatives sobre el medi ambient es mostren esquemàticament a la matriu 

següent. Una valoració detallada de cadascun es desenvolupa en l’apartat 5 i a 

la matriu d’impactes de l’annex 8. D’altra banda, la proposta d’ordenació es 

mostra a la documentació del POUM. Com es pot comprovar a la taula següent i 

en la matriu d’impactes, els aspectes rellevants s’han ordenat seguint els 

darrers criteris del DMAH per a l’avaluació ambiental estratègica. 

 

Taula 19 Determinacions 

del pla que poden causar 

efectes negatius segons 

l’aspecte rellevant afectat 
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Determinacions de 
caràcter general (art. 
57-58.1 del DL 
1/2005) 

  

Classificació del sòl x x x x x x x x x x x x 
Sistemes generals 
(art. 34 i 58.1) 

 

Sistema hidrològic x x x             x x x 
Comunicacions x x     x         x x x 
Espais lliures públics     x             x   x 
Equipaments x   x             x   x 

Sòl urbà (art. 58.2-6)  

Zoni?cació i regulació.     x   x             x 

Sectors de SUNC x   x   x x   x x x   x 
Sòl urbanitzable 
delimitat (art. 58.7).  

x x x   x x x x x x x x 

Sòl urbanitzable no 
delimitat (art. 58.8)  

x x x   x x x x x x x x 

Sòl no urbanitzable 
(art. 58.9) 

x x x             x x x 

Catàleg de masies i 
cases rurals 

                      x 
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Classificació del sòl:  

 

Canvis en la classificació del sòl. La nova proposta implica tant la 

desclassificació d’alguns espais com creixements nous. En comparació amb el 

planejament vigent, com es comenta més llargament a l’apartat 4.2., es 

desclassifiquen 142 ha (sòls que el PG considera urbanes o urbanitzables i el 

POUM classifica com a sòl no urbanitzable) i es reclassifiquen 27,26 ha (sòl que 

el PG considera no urbanitzables i passen a ser urbanes o urbanitzables). En 

total doncs, una superfície global neta de 115 ha aproximadament es 

desclassifiquen.   

 

A la taula es mostren les superfícies de reclassificació del sòl, és a dir, aquelles 

ampliades respecte les que ja existien en pla vigent, per a cada sector:  

 

 

 

 

 

 

Taula 20 Superfície 

urbanitzable sobre el 

sòl classificat en el 

PGO vigent com a no 

urbanitzable 

 

D’altra banda, considerant els sòls urbans i urbanitzables que el POUM proposa 

i afegint els que es mantenen del planejament vigent i les ARE, finalment els 

sòls que el POUM proposa sumen 127 ha d’ocupació real sobre el territori. A la 

taula es mostra aquesta superfície de sòl: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 20b Superfície 

total de transformació  

 

 

 

sòl urbanitzable i urbà de 
nova ocupació proposats 
pel POUM 

Superficie  (ha) 

PPU ND Els Cirerers 13.85 
PPU Bellamar Nord 0,56 
PPU Hostal del Prat 0,25 
PPU Mirador del Castell 3,02 
PPU Comafarella 0,14 
PAU Masia de Cal Perotet 1,50 
PMU Mirador del Romaní 7,93 
TOTAL 27,26 

sòl urbanitzable i urbà de 
nova ocupació proposats 
pel POUM 

Superfície total 

PPU ARE La Barquera 7,4 
PPU Eixample del Barber 25,2 
PPU en execució Les Villes 19,8 
PPU ND Els Cirerers 24,7 
PPU Bellamar Nord 2,8 
PPU Hostal del Prat 2,3 
PPU Mirador del Castell 8,2 
PPU Comafarella 24,8 
PAU Masia de Cal Perotet 2,3 
PMU Mirador del Romaní 9,6 
TOTAL 127,2 
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Aquests sòls són els que principalment poden causar efectes adversos al medi, 

sobre tots els aspectes rellevants, en major o menor mesura: medi geològic, el 

cicle de l’aigua, la qualitat atmosfèrica, acústica i lluminosa, la gestió de 

residus, el consum energètic, la Biodiversitat i el Paisatge. Previ a la fase de 

funcionament del pla, cal tenir en compte que la fase de desenvolupament dels 

plans i projectes derivats els impactes previsibles són principalment en la 

contaminació atmosfèrica i acústica. També en la generació de residus de la 

construcció. 

 

 

Sistemes generals:  

 

Sistema hidrològic: a partir dels estudis d’inundabilitat dels torrents de 

Montpeó i de la Graiera, i de l’estudi de la inundabilitat del torrent innominat 

que travessa el PP de Comafarella sud, que són incorporacions del pla, es 

delimita el sistema hidrològic (7) a partir domini públic hidràulic, definit com 

aquella zona inundable amb període de retorn de 10 anys, tal com determina la 

Llei d’Urbanisme i al reglament que la desenvolupa, així com seguint els criteris 

de l’ACA. També, un àmbit relacionat ecològicament amb els espais annexos a 

aquest sistema, on s’ha detectat vegetació de ribera, es protegeix amb la 

regulació dels usos com a zona rústic de ribera (RR). Aquest fet té efectes 

positius sobre la biodiversitat, el cicle de l’aigua i els riscos, tal com es pot 

veure a la taula 19. 

 

Comunicacions: Les propostes en la millora del viari, tant dins de les 

urbanitzacions com de la comunicació entre aquestes i amb l’autopista, així 

com la proposta de passos en els punts estratègics per travessar les vies del 

tren, comporten la millora de la mobilitat en general, la qual cosa pot implicar 

la disminució en el temps de desplaçament. Aquestes propostes tenen efectes 

positius sobre el medi atmosfèric. Les obres que impliquen aquestes actuacions 

(nova connexió entre Valldemar i Calafell park, i connexió amb l’autopista), 

però, tindran efectes negatius en la gea i en la biodiversitat. 

 

Espais lliures públics: Es procura que la reserva d’espais lliures públics sigui 

acord amb què l’àrea de població abastada cobreixi la totalitat de la ciutat 

habitada. S’ofereixen nous espais lliures tant dins el sòl urbà (sobretot on s’han 

observat mancances al front litoral) com, en una superfície molt significativa, 

en sòl no urbanitzable, al Nord de Segur de Calafell i al Parc del Comú. 

Aquestes zones verdes en SNU van acompanyades d’una regulació que és més 

estricta respecte la preservació dels valors naturals que en sòl urbà, per raó 

dels llocs on s’ubiquen, sobre una matriu forestal. En conjunt es fan reserves 

que en superfície superen els mínims requerits per la Llei d’Urbanisme de 

Catalunya. També, a Segur de Calafell es procura que la distribució de les 

zones verdes garanteixi l’existència d’una xarxa verda intraurbana que la 

relacioni amb els espais oberts del SNU de dins i de fora del terme municipal, 

estructurades a través de la xarxa hídrica. Es considera que aquestes propostes 

tenen efectes positius per als següents aspectes ambientals rellevants: 
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biodiversitat i medi atmosfèric. 

 

Equipaments: Es proposa incrementar la dotació d’equipaments en sòl urbà i 

fer les cessions obligatòries en sòl urbanitzable. En sòl no urbanitzable destaca 

la reserva per a equipaments de serveis tècnics i de transport que es situen a 

l’entorn de l’actual EDAR i que ocupen zones actualment agrícoles. Tot i que la 

major part d’aquests sòls ja estan ocupats actualment per instal·lacions (EDAR 

existent) la reserva no estava contemplada en el PG, que classificava aquest sòl 

com a no urbanitzable. En total aquest àmbit amb clau 4t fa 5,7 ha, i l’àrea 

actualment sense ocupació que serà transformada fa 1,75 ha. Aquesta ocupació 

pot implicar impactes negatius sobre el medi hidrològic, la biodiversitat i la 

qualitat del paisatge.  

 

 

Sòl urbà: 

 

De cara als seus efectes ambientals, són rellevants les actuacions en sòl urbà 

no consolidat (SUNC). Es preveu la densificació al centre de Segur de Calafell. 

Es fan actuacions de millora del teixit urbà i dotació d’equipaments als nuclis de 

Calafell, Segur de Calafell i, sobretot, al Front de Mar. Els habitatges oferts en 

les actuacions de SUNC són aproximadament 1.300. La densitat bruta promig 

de les noves actuacions en sòl urbà és d’aproximadament 47 habitatges/ha, 

aquest indicador general indica que previsiblement el model de ciutat és 

compacte, responent als objectius i criteris ambientals exposats en altres punts 

d’aquest ISA.  Dins de sòl urbà també s’inclouen dos nous sectors que el PG no 

contemplava: el PAU Masia de Cal Perotet, de 2,32 ha sobre sòl boscós i 

agrícola i amb una densitat de 7 habitatges/ha i el PMU Mirador del Romaní, 

sobre sòl boscós, de 9,6 ha, amb un 75,8% de zones verdes i on es preveu una 

activitat dotacional privada d’ús escolar. 

 

 

Sòl urbanitzable delimitat: 

 

Del total de sectors de sòl urbanitzable proposats per aquest POUM: ARE  La 

Barquera, Hostal del Prat, Eixample del Barber, Bellamar Nord, Mirador del 

castell, Comafarella i Les Villes, tots ells ja contemplats com a urbanitzables en 

el pla vigent, quatre d’aquests sectors impliquen una extensió i per tant 

suposen sòls de transformació, en ocupar en part, sòl no urbanitzable actual. 

Aquests són: PPU Hostal del Prat, PPU Bellamar Nord, PPU Mirador del Castell i 

PPU sector discontinu de Comafarella. La densitat d’habitatges per hectàrea del 

sòl delimitat és, respectivament, 48, 30, 30 i 15,6, responent a un model 

compacte, excepte el sector de Comafarella.  

 

El total de sectors urbanitzables delimitats (independentment de si eren 

urbanitzables o no, sumen 90,5 ha). 

 

Previsiblement aquestes extensions impliquen impactes sobre el medi geològic, 



 Volum 07 Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 4 Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa d’ordenació 

adoptada  

 
 

122

la biodiversitat, el paisatge, el cicle de l’aigua, el medi atmosfèric, la gestió de 

residus i en el consum energètic.  

 

 

Sòl urbanitzable no delimitat: 

 

Es proposa un nou sector sobre l’actual sòl no urbanitzable que ocupa 

aproximadament 24,7 ha: el PP Els Cirerers, on es preveu una densitat de 49 

habitatges/ha. Com en el cas anterior, a més dels impactes de la fase de 

construcció (impactes sobre el medi atmosfèric, acústic, lluminós i gestió de 

residus: terres), la seva classificació pot causar efectes adversos al medi, sobre 

tots els aspectes rellevants, en major o menor mesura: medi geològic, el cicle 

de l’aigua, qualitat atmosfèrica, acústica i lluminosa, gestió de residus, consum 

energètic, biodiversitat i paisatge. 

 

 

Sòl no urbanitzable: 

 

Desenvolupament de l’estructura general i el model territorial: Tot allò que 

forma part del SNU té algun grau de protecció d’acord amb els valors que es 

pretenen protegir. Es desenvolupa una normativa acurada quant a les activitats 

i instal·lacions permeses. Es preveuen dos plans especials en sòl no 

urbanitzable per ordenar activitats i edificacions existents amb criteris 

paisatgístics: el PE del Torrent de la Graiera i el PE del Mas d’En Vives. La 

ordenació del SNU es valora com a positiva per a diferents aspectes rellevants, 

principalment la biodiversitat, el medi geològic i el paisatge.  

 

 

Catàleg de masies i cases rurals:  

 

S’incorporen els elements del SNU dins del catàleg, pel qual s’ha elaborat en 

paral·lel a la redacció del present POUM, el Pla Especial de Protecció del 

Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Calafell.  

 

 

4.2 Identificació i quantificació dels sòls objecte de transformació i de les 

demandes addicionals de recursos naturals i d’infraestructures de 

sanejament, de gestió de residus i similars derivades de l’ordenació 

proposada 

 

 

Sectors de transformació 

 

Es considera que els sectors de transformació són aquells que canvien la seva 

classificació: de urbà/urbanitzable a sòl no urbanitzable i viceversa. Per tal 

d’avaluar els sectors de transformació, es compara la superfície proposada com 

a urbana o urbanitzable en el POUM amb la que ja tenia aquesta classificació en 
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el planejament vigent.  

 

Es tenen en compte les superfícies significatives que són resultat d’ajustament 

de límits (per això hi ha superfície de creixement que es proposa directament 

com a urbana i no com a urbanitzable), però s’han discriminat les que resulten 

de la diferència entre els dos àmbits de pla (l’àmbit del PG és diferent del 

POUM) o aquells que es deuen a ajustaments dels límits en els sectors urbans 

preexistents. 

 

El resultat de la comparació mostra que aproximadament hi ha 27 ha de sòl 

proposat com urbà o urbanitzable, que el PG classificava com a no 

urbanitzable. D’altra banda, un total de 142 ha es desclassifiquen, és a dir, 

passen de sòl urbà o urbanitzable a sòl no urbanitzable. Així doncs, la 

diferència és una superfície de 115 ha netes de superfície total desclassificada.  

En la il·lustració següent es mostra esquemàticament la comparació: 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 40 

Creixements i 

decreixements 

proposats segons el 

POUM 

 

A continuació es fa una descripció detallada dels àmbits de planejament que 

poden tenir afectacions ambientals significatives i que són propostes noves del 

pla. Es comenten les característiques dels sòls que es transformen tenint en 

compte els impactes negatius, i per tant, els que són proposats com a nous 

creixements.  Com s’ha dit, una valoració detallada de l’impacte es desenvolupa 

en l’apartat 5 i a la matriu d’impactes de l’annex 8. 

 

Al sud, el polígon dels Cirerers i una part del PPU Bellamar Nord es proposen 

com a sòls residencials amb densitats brutes que ronden els 49 hab/ha en el 

cas dels primers, i uns 30 hab/ha en el segon cas. Es situen sobre sòls 

principalment sobre sòl agrícola. Destaca la inundabilitat del Torrent de la 

Graiera, que passa pel mig del sector, per la qual cosa es proposa la solució 

d’una bassa de laminació que elimini el risc, i la posició de les zones verdes 

annexes al torrent. 

 

 

 

 

 

creixement

decreixement

àmbit del POUM
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Il·lustració 41 Zona 

dels Cirerers i de 

Bellamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 42 

Inundabilitat del 

Torrent de la Graiera 

 

 

D’altra banda, més al nord, hi ha el sector no delimitat de la Mirador del 

Castell, que té una extensió més gran que la que estava prevista pel 

planejament vigent, i el sector de l’ARE, que en la proposta ajusta els seus 

límits en un àmbit subtilment més gran. Es proposen sectors residencials en el 

primer cas amb una densitat bruta més baixa que en el segon, respectivament 

de 30 hab/ha i de 50 hab/ha). La transformació es donarà sobre sòls amb 

cobertura de matollars i retalls agrícoles, també, en actuals sòls industrials. 

D’altra banda, un sòl no urbanitzable, es classifica directament a urbà: al sector 

anomenat Mirador del romaní es proposa un equipament, i es deixa una 
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extensió important com de zona verda urbana actualment ocupada per pineda 

mediterrània.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 13 

Creixement de la Gran 

Calma i de l’ARE 

 

 

 

Finalment, el sòl urbà del sector del PAU de la Masia de Cal Perotet es proposa 

com un model lax. Juntament amb dos ajustos que amplien el sòl urbà 

preexistent a Valldemar, l’àmbit es situa damunt de sòl agrícola i forestal. Són 

rellevants en aquest lloc els punts estratègics per la connexió i el valor de les 

peces agrícoles, que es preserven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 44 

Dereixements del nord-

est de Calafell 

 

 

A tall d’informació, finalment, s’afegeix que els sòls que són desclassificats es 

situen sobre cobertura forestal. En el sector nord, és molt rellevant la 

desclassificació de gairebé la totalitat del Sector del PPU Les Villes, ja que, tot i 

que es manté una part d’aquest com a urbanitzable (justament on ja s’havien 

construït els vials i previstos els serveis), l’àmbit proposat pel PPU en la 
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proposta de POUM és aproximadament un 30% del total del sector urbanitzable 

del pla vigent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 45 

Decreixements nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 46 

Decreixements oest 

 

 

Demandes addicionals de recursos naturals i d’infraestructures de 

sanejament, de gestió de residus i similars derivades de l’ordenació 

proposada 

 

En aquest apartat les necessitats s’analitzen en relació a les previsions de 

població i la demanda final d’habitatges per l’horitzó de vigència del Pla. 

El document dels estudis justificatius del pla “INFORME DE LA XARXA DE 
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Població Estacional

Població Total

Població Agost

SERVEIS” inclou un càlcul de les demandes d’energia i aigua (tant 

d’abastament com de capacitat de la xarxa de sanejament) que s’estimen a 

partir de les propostes del POUM, amb una diagnosi de l’estat actual de les 

capacitats, una estimació dels consums i una justificació de la suficiència 

d’aquests recursos.  

 

Per a conèixer les conseqüències sobre el municipi de la revisió del 

planejament, l’IERM ha dissenyat un model prospectiu estimant la població en 

funció del ritme constructiu. Es considera que el Pla començarà a desenvolupar-

se l’any 2.011 i tindrà una durada de 12 anys, considerant l’horitzó final l’any 

2.023. 

 

S’han establert diferents hipòtesis segons diferents escenaris de baixa o alta 

construcció i baixa o alta transformació. En l’escenari A, més desfavorable 

(construcció i transformació baixes), la tassa de creixement es troba en el 

2,4% anual. En l’escenari D, més favorable (construcció i transformació 

altres),la tassa de creixement es troba en el 4,5% anual. 

 

Per a cada un dels escenaris descrits, s’ha fet un estudi de quina serà la 

població Censada, la Població Estacional, la població Total (població mitja) així 

com la població en el mes d’agost. S’observa que el municipi de Calafell 

continuarà tenint una població molt variable estacionalment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic  14 Projecció de 

la població a Calafell a 

2023. Font: POUM 

 

Per facilitar les estimacions d’aquest apartat s’ha escollit un dels escenaris, 

concretament l’escenari C, un dels intermedis, que preveu que el 2023 la 

població de Calafell se situï al voltant dels 39.000 habitants (50.200 habitants 

tenint en compte la població estacional, amb un pic al mes d’agost de 69.000 

habitants totals).  
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1 Consums d’aigua 

 

Tal com s’explica en l’apartat 2.1.10 d’aquest ISA, les dades del 2007 mostren 

un consum promig de 249 l/hab/any (tenint en compte la població estacional i 

una eficiència de la xarxa del 70%).  

 

Els consums previstos tenint en compte el consum del 2007 serien els que es 

mostren a la taula: 

 

 

 

 

 

 

Taula 21 Consums 

d’aigua. Font: POUM 

 

El document “Informe de la xarxa de serveis”, d’altra banda, fa els càlculs 

estimant un consum per habitant i dia de 200 l/hab. Els resultats calculats 

segons aquest informe per a les 4 hipòtesis de creixement són els que es 

mostren al gràfic següent: 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic  15 Prognosi dels 

consums d’aigua a 

l’horitzó 2023. Font: 

POUM 

 

 

El Pla Director d’abastament de 2001, fixava l’ampliació de la concessió del CAT  

Per tant, en qualsevol dels casos, tant si es fa una reducció del consum d’aigua 

com si continua amb l’actual, la població total no podria ser abastada per la 

concessió actual del CAT. 

 

fins al seu sostre a 4.032.000 m3, suficient per al consum a mig termini

(estimat per al 2006 en 3.466.322 m3 segons el Pla Director) que s’han

sobrepassat a l’actualitat.  

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

Actual (2007) Escenari A Escenari B Escenari C Escenari D

Concessió CAT Previsió consums d'aigua

   l/hab dia Hab  l totals dia m3 any 

Població censada  249 39.000  9.711.000 3.544.515 

Població total promig  

anual   249 50.200  12.499.800 4.562.427 

   l/hab dia hab  l totals dia m3 agost 

Població agost  249 68.000  16.932.000 524.892 
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Taula 22 Previsions de 

consum durant l’any. 

Font: Informe de 

Serveis (POUM) 

En la taula anterior, s’observa una vegada més, que la concessió del CAT és

totalment insuficient, tant a curt, a mig, i a llarg termini. 

 

Segons l’estudi previ fet a nivell anual per l’equip redactor, caldrà estudiar la

distribució del CAT al llarg de l’any: a continuació es reprodueix aquest estudi,

basat, al seu torn, en els estudis de l’Avanç del Pla Director, el qual preveu un

escenari futur de creixement del municipi i mesura les necessitats d’aconseguir

nous abastament d’aigua. Preveu una població màxima de 70.000 habitants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dotació actual del CAT al mes d’agost és de 561.580 m3/hab, per tant

conclou que hi haurà suficient aigua per a la població futura. 

 

No obstant això, encara que la dotació del més d’agost sigui superior al estimat

que s’ha de consumir, la dotació anual total de 4.032.000 m3 no serà suficient

per tot l’any, ja que pel 2023 s’estima un consum de 4.676.427 m3. S’ha

d’estudiar la distribució de la concessió: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabal agost 2008: 470.252 m3 

Habitants agost 2008: 63.475 hab. 

Consum per habitant: 7,41 m3/hab 

Consum futur agost; 7,41 x 70.000 hab 518.700 m3 

Volum anual 2008 3.369.369 m3 

Volum anual 2023 4.676.427 m3 

MES Demanda 2023 
(m3/mes) Dotació CAT (m3) Dotació reserva 

(m3) 
Gener 343.717 380.000 31.000 

Febrer 319.754 360.000 28.100 

Març 380.130 380.000 31.000 

Abril 344.797 370.000 30.000 

Maig 380.549 380.000 31.000 

Juny 418.652 425.000 30.000 

Juliol 468.641 575.000 - 

Agost 518.700 575.000 - 

Setembre 423.786 425.000 30.000 

Octubre 355.739 380.000 31.000 

Novembre 352.291 370.000 30.000 

Desembre 369.671 380.000 31.000 

TOTAL 4.676.427 5.000.000 303.000 
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Més enllà de l’any 2009 el consum d’aigua es troba a uns nivells molt propers al 

sostre de la concessió màxima actual. El CAT capta de mitja entre 2,3 i 2,5 

m3/seg, sobre la concessió màxima atorgada de captació del riu Ebre de 3.856 

m3/seg. Per tant encara té un cert marge per ampliar concessions.  

 

- Aplicar les mesures adients per a reduir de pèrdues tècniques de la xarxa i 

augmentar el rendiment per tal d’utilitzar amb més eficiència el recurs 

hídric provinent de l’Ebre, entre aquestes, en concordànça amb el que 

preveu el Pla Director d’abastament, homogeneïtzar les pressions.  

- Minimitzar el consum per persona, prenent consciència, cada usuari , de la 

necessitat d’estalviar aigua. 

- Reutilització de l’aigua de l’EDAR amb el reg com a destí final. 

- Ampliar la quantitat d’hidrants i renovar la xarxa de distribució d’aigua 

potable.   

- Aprofitar la superficialitat del nivell freàtic en la localitat de cara a regar 

parcs i jardins amb pous independents per cada sector a regar. 

- Incorporar les propostes del Pla Director en fase de redacció per tal de 

millorar el servei: entre d’altres, instal·lar 429 hidrants, substituir les 

canonades de fibrociment (62% del total), utilització d’aigües freàtiques per 

al reg i neteja viària, millores en els dipòsits existents, adequació i 

manteniment o rehabilitar la Mina de Gran Aqüeducte per tenir un cabal 

auxiliar en cas d’imprevist amb el CAT.  

 

 

2 Sanejament 

 

Tal com s’explica a l’apartat 2.1.10, l’EDAR de Calafell té una població 

equivalent de disseny és de 70.000 persones, donant servei l’any 2007 a 

27.837,33 habitants equivalents i a 24.602,00 l’any 2006. El cabal de disseny 

de la planta és de 12.000 m3/dia, que equival aproximadament a un cabal de 

360.000m3/mes i a 4.380.000 m3/any. No obstant, les dades mensuals i 

anuals són orientatives, ja que al municipi existeix una variació important de 

cabal durant el mes (diari-cap de setmana) i anual (mesos d’estiu-resta de 

l’any). Aquesta EDAR depura les aigües del terme municipi de Calafell incloent 

totes les seves urbanitzacions i diferents nuclis. Annex a l’EDAR hi ha una 

planta de tractament terciari que fa un altre tractament a les aigües efluents de 

La suma de recursos disponibles a sol·licitar al CAT seria de 5.303.000 m3/any

que són 14.529 m3/dia de mitjana. La demanda futura serà de 12.812 m3/dia,

el que dona un marge del 13% 

 

Caldria doncs estudiar la distribució de la concessió del CAT mensual perquè

estigui d’acord a les demandes d’aigua que es poden donar al llarg de tot l’any. 

 

Donat que la demanda anirà en augment, en un context on el recurs aigua és 

escàs es fa necessari que aquest problema s’afronti per tres vies diferents, més 

enllà d’ampliar la citada concessió: 
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l’EDAR per poder ser reutilitzades per a altres usos. Actualment la totalitat de 

les aigües tractades pel terciari són enviades al golf de Calafell. Calafell disposa 

també d’una xarxa de recollida d’aigües pluvials, que actualment és molt poc 

extensa. 

 

Tot i que segons les dades de promig anual, el cabal tractat per la depuradora 

no arriba a superar el seu cabal de disseny, és important l’estacionalitat i hi ha 

mesos en què es supera el 80% del cabal de referència que marca la saturació, 

arribant a gairebé el 100% del cabal de disseny.  

 

Per calcular l’impacte del creixement de població sobre les infraestructures de 

sanejament, es farà l’estimació que un 90% de l’aigua abastada és destinada a 

la depuració (tenint en compte un consum per persona de 249 l/hab). En 

relació a l’EDAR, no es tenen dades mensuals ni diàries de població, que, com 

s’ha vist, són determinants, donada l’estacionalitat existent tant mensual com 

de caps de setmana, perquè son aquestes les que superen puntualment la 

capacitat de l’EDAR actualment. De tota manera, s’utilitzaran les dades 

agregades del mes d’agost i les de la població total anual i es compararan amb 

les dades de capacitat mensuals i anuals de l’EDAR, per tenir una dada 

orientativa. 

 

sanejament (90%) 
Escenari 
C 

l totals dia m3 mes m3 any 

capacitat 
EDAR 
mensual 
(m3) 
promig 

anual 
(m3) 
promig 

població censada 39.000 8.739.900 262.197 3.146.364 

població total promig anual 50.200 11.249.820 337.494,6 4.049.935,2 
població agost 68.000 15.238.800 472.402,8  

360.000 4.380.000 

Taula 23 Estimacions 

de volums d’aigua per a 

la depuració segons 

l’escenari C l’any 2023 

Com es pot observar en cap cas es supera el cabal de disseny de l’EDAR, que, 

com s’ha dit més amunt, està dissenyada per una població equivalent de 

70.000 habitants. No obstant això, no s’han pogut considerar els cabals pic 

derivats dels augments intrasetmanals i intranuals de població. Segons 

l’informe de serveis adjuntat en aquest POUM, tot i que no hi ha cap mes on es 

superi de mitja el cabal de disseny de l'EDAR (12.000 m3/dia), dins del mateix 

mes on de mitja no es supera la capacitat, en caps de setmana, festius o certs 

períodes associats a períodes de precipitació sí que es pot superar. 

 

En relació a la canalització de la xarxa, el Pla Director de Sanejament ja preveu 

que tindrà manques quasi estructurals de capacitat.  

Per tant, en concordança amb els estudis que s’adjunten al POUM es fan les 

següents propostes: 

- Recentment s’ha finalitzant la redacció del Pla Director de Sanejament de 

Calafell (juliol del 2009). En el Pla es farà un estudi molt més exhaustiu tant 
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de l’estat de la xarxa com de les necessitats d’intervenció. Aquest estudi 

més exhaustiu del sistema de sanejament del municipi i les previsions de 

creixement de la població han de determinar la necessitat d’una ampliació 

de l’EDAR. Cal apuntar que seria necessari fer les reserves de sòl 

necessàries per a possibilitar aquesta eventual ampliació. Actualment 

aquestes reserves existeixen i es tenen en compte en l’actual proposta del 

POUM. 

- La construcció d’un gran dipòsit de laminació de les aigües residuals. La 

capacitat de la planta només es supera els caps de setmana i dies concrets, 

l'estacionalitat de la càrrega que ha de suportar la planta és intrasetmanal. 

Per això els valors mitjos del cabal tractat són inferiors als de la seva 

capacitat i continua havent-hi cabals by-passats. Una mesura per poder 

tractar la majoria dels cabals d'entrada durant l'any seria la construcció 

d'un dipòsit d'una certa capacitat per emmagatzemar i laminar les arribades 

puntuals fortes de cap de setmana, i poder-les tractar durant la setmana 

quan la càrrega és menor. Amb això segurament continuaria havent-hi 

alguns by-passos durant l’època de més càrrega de l’estiu, però la 

implantació d'aquesta mesura suposaria poder fer front a la depuració de la 

majoria de les aigües durant l'any i seria més econòmic que una ampliació 

de la capacitat de tractament d'aigües. 

- Per altra banda, en el marc del Programa de Sanejament d’Aigües Residuals 

Urbanes 2005 (PSARU) es contempla (a més del programat col·lector des 

de la Baronia de Mar fins a l’EDAR) una actuació de digestió anaeròbia amb 

autogeneració d'energia elèctrica a Calafell, el que entenem que no 

augmentarà la capacitat de la planta. 

- També relacionat amb l’EDAR, es proposa una major reutilització de les 

aigües efluents ampliant el terciari que actualment només dóna servei al 

golf. Aquesta nova aigua es podria utilitzar per al reg dels conreus de vinya 

del municipi, així com per millorar les condicions sanitàries de la riera de 

l’Estany introduint-hi un cabal ecològic que faria recircular les aigües 

estancades que hi ha avui en dia.  

- El Pla Director de Clavegueram de Calafell proposa una sèrie d’accions per 

millorar la xarxa actual i la seva eficiència. Aquestes mesures són:  

o Obres generals; com són pous per inspecció, desasfaltat de pous, 

nous embornals, eliminació de contrapendents i adequació de 

diàmetres per resoldre els problemes esmentats en el capítol 

anterior. 

o Obres residuals; accions concretes en certs punts del municipi 

necessàries perquè la xarxa compleixi que no hi hagi sobreeixides 

per Q5 futur i que cap tram vagi més d’un 70% de càrrega. 

 

 

3 Consums d’energia 

 

Tal com es cita en l’apartat 2.1.11, el consum actual d’energia elèctrica per 

habitant és de 2,819 MWh/hab/any (segons dades del 2003). Pel sector 

residencial, les dades més recents disponibles (del 2006) indiquen un consum 
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per habitant de 2,700 kWh/hab/any. Pel que fa al consum de gas natural, la 

dada (en base al 2006) és de 1,54 Mwh/hab/any, i pel sector domèstic, de 1,34 

Mwh/hab/any. Això indica que en total, per habitant es consumeix 4,36 

Mwh/any, del quals, corresponen al sector domèstic, 4,04 Mwh/any. 

Tenint en compte les previsions de població segons l’escenari C, es preveu un 

consum final de: 

 

 

 

 

Taula 24 Consums 

d’energia elèctrica i 

de gas natural segons 

l’escenari C l’any 

2023 

 

Pel que fa a les dades de consum de carburants totals als habitatges, pel 2003 

el consum per habitant és de 109,7 litres de gas-oil per a la calefacció. Aquesta 

dada indica que segons les previsions de població caldran: 

 

Taula 25 Consums de 

Carburants totals als 

habitatges segons 

l’escenari C l’any 

2023 

 

L’abastament energètic depèn de companyies privades i la suficiència 

d’abastament queda garantida en tots els casos.   

 

 

4 Residus generats de la nova població 

 

Tenint en compte que els residus de les activitats i els industrials es gestionen 

per les mateixes indústries, es farà una estimació dels residus domèstics 

generats. 

 

Segons les dades de la diagnosi, es generaren 2,61 kg/persona-dia de residus 

municipals (dada del 2006).  

 

Si la generació de residus es manté com en l’actualitat es pot estimar que la 

producció per l’any 2023 serà de: 

 

Taula 26 Producció de 

residus segons 

l’escenari C l’any 

2023 

 

total Mwh/hab/any població 
Consum (Mwh any 

2023) 
població censada 4,36 39.000 170.001 

població total promig anual 4,36 50.200 218.821,8 
del sector domèstic   

població censada 4,04 39.000 157.560 

població total promig anual 4,04 50.200 202.808 

carburants totals litres Població litres 

població censada 109,70 39.000 4.278.300 
població total promig 
anual 

109,70 50.200 5.506.940 

residus kg/hab/dia Població 
Kg totals 
/dia 

Tones/any 

població censada 2,61 39.000 101.790 37.153,35 
població total promig 
anual 

2,61 50.200 131.022 47.823,03 
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Val a dir que la segona xifra pot estar sobredimensionada, ja que la producció 

de 2,6 kg de residus/persona considera també la població estacional.  

Actualment existeix una planta de transferència de residus, darrera l’EDAR de 

Calafell, els quals es porten a l’abocador de Tivissa. La matèria orgànica es 

porta a la Planta de Compostatge de Sant Pere de Ribes.  

 

En els dos casos, el PLA TERRITORIAL SECTORIAL D’INFRAESTRUCTURES DE 

GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS DE CATALUNYA (2005-2012) (PTSIGRM) 

preveu infrastructures d’ampliació i de millora que han de tenir capacitat per 

acollir els nous residus generats (veure apartat 2.1.12.d’aquest ISA). 

 

D’altra banda, a nivell municipal, caldrà tenir en compte la previsió d’espais als 

carrers per tal de facilitar la recollida municipal.  

 

4.3 Mesures previstes per al foment de la preservació i la millora del medi 

ambient 

 

En l’apartat 3 d’anàlisi de les alternatives es fa un anàlisi de l’alternativa 

escollida en relació als objectius i criteris ambientals. En aquell apartat es 

descriuen en la casella corresponent a l’alternativa 1 (escollida) aquelles 

propostes del pla que serveixen per al foment de la preservació i de la millora 

del medi ambient. De tota manera, aquí es destaquen les següents: 

- Ordenació del SNU encarat a protegir els valors que el composen, tant d’ús 

com dels sistemes naturals que el sostenen. 

- Zonificació del sistema hidrològic en funció del període de retorn de 10 

anys, i d’unes zones annexes definides com a Protecció Hidrològica, 

destinades a protegir els sistemes naturals que sostenen la funcionalitat del 

sistema fluvial. 

- En el sòl urbanitzable de Calafell (PPU dels Cirerers i PPU Hostal del Prat) 

definir els creixements en funció a l’estudi d’inundabilitat, tot preveient 

també una bassa de laminació per evitar el risc d’inundabilitat.   

- l’alliberament de 115 ha de sòl urbà i urbanitzable previstos pel 

planejament vigent. Destaca la desclassificació del sòl urbanitzable al nord 

de Segur de Calafell (per sobre de l’autopista), unit a l’optimització de la 

trama urbana actual, que permet alliberar sòl urbanitzable. 

- l’esponjament del front litoral, en peces unitàries endreçades 

- crear una nova àrea de centralitat al front litoral vinculada a la nova estació 

i al port de Calafell 

- millorar la mobilitat urbana: fer més permeable la via de tren, connectar 

urbanitzacions i millorar la mobilitat dins de les urbanitzacions. 

- la creació de nou sòl urbanitzable prop de la desembocadura del torrent de 

la Cobertera, vinculada a un nou parc fluvial. 

- estudi de la inundabilitat. 

 

D’altra banda, a partir de l’anàlisi dels impactes d’aquest Pla, en el pla de 

seguiment ambiental es detallen una llista de determinacions ambientals pel 
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desenvolupament del pla, incloent les de conservació i millora del patrimoni 

natural, a la correcció dels deterioraments ambientals preexistents i a la 

supressió reducció i compensació dels efectes significatius sobre el medi 

ambient produïts per les determinacions del pla. Aquestes determinacions es 

desenvolupen a l’apartat 6.3. 
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5.1 Sobre els efectes sobre els recursos naturals 

 

El desenvolupament del pla implicarà efectes significatius sobre els recursos 

naturals entenent que l’augment de població i el creixement del sòl urbà implica 

directament un increment del consum d’aigua i energia, així com uns efectes 

negatius de contaminació de l’ambient atmosfèric, de l’aigua i generació de més 

residus. Aquest impacte es valora en l’apartat 4.2 i, en relació als aspectes 

rellevants afectats per aquests efectes, en l’apartat 5.2 del present ISA. 

 

 

5.2 Sobre els efectes sobre els espais i aspectes identificats d’acord amb 

l’apartat 2. 

 

Per tal d’avaluar aquests efectes s’ha realitzat una matriu d’impactes (veure 

annex 8). En aquesta matriu es determina quines són les principals 

repercussions que pot implicar la proposta de POUM, d’acord amb les diferents 

zones i sistemes i les determinacions que s’estableixen sobre ells, respecte els 

aspectes ambientalment rellevants contemplats a la diagnosi.  

 

Cal aclarir que en l’aspecte rellevant “classificació del sòl” es considera la 

proposta comparada respecte la situació urbanística de partida, és a dir, la del 

planejament vigent. Com que molts impactes estan relacionats amb la ocupació 

del sòl, sovint els impactes són positius, perquè, com s’ha comentat en 

l’apartat 4, la proposta del POUM desclassifica més sòl que no en proposa de 

nou. Els impactes, però, dels sectors de sòl urbanitzable tenen en compte la 

situació real de la ocupació del territori tal com està actualment, és a dir, sense 

considerar el planejament vigent, a fi de poder valorar l’impacte des de la 

situació real del territori i poder considerar les mesures correctores i/o 

compensatòries apropiades. Cal considerar, així mateix, que el sòl urbanitzable 

definit per l’Àrea Residencial Estratègica ha tingut un procés d’aprovació 

esdevinguda per planejament supramunicipal i per tant ha seguit un procés 

independent d’avaluació ambiental, per això, en la matriu d’impactes, a 

vegades la seva repercussió s’assenyala separadament de la resta.  

 

A partir de l’avaluació els diferents efectes es pot determinar que els principals  

impactes negatius venen donats per les noves ocupacions que determina el pla, 

en tant que suposen una implantació territorial i un increment de la població 

que conseqüentment implica un major consum de recursos. S’han avaluat com 

a positives les determinacions que estableix el pla tant pel que fa a la 

regeneració del teixit urbà existent, les millores en la mobilitat i la conservació 

de les zones d’interès per la seva biodiversitat, així com la protecció dels cursos 

d’aigua i les seves respectives zones d’influència.  

 

Com a síntesi dels efectes detallats a la matriu que s’adjunta es pot determinar 

que:
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Respecte el model territorial i la ocupació del sòl: 

 

Sobre la geologia i la morfologia, els efectes positius venen donats per una 

menor ocupació de sòl respecte al planejament previ, tot i que en la nova 

proposta hi ha sòls situats en pendents superiors al 20%, sobretot en el cas del 

sector de sòl urbanitzable de Les Villes, que està parcialment executat. La resta 

de sòl urbanitzable, situa la major part de les zones amb pendent en el sistema 

de zones verdes i espais lliures (és el cas del Mirador del Romaní, en sòl urbà 

de classificació directe, i del PPU de Comafarella-nord).  La proposta de 

connexió amb l’autopista d’altra banda, pot implicar moviments de terra 

important, ja que es situa en zones de pendents elevats. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 47 Ocupació 

proposada segons 

pendents superiors al 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendent superior al 20%

sòl desclassificat

sòl urbanitzable

límit municipal

noves vies

superfície neta de nova ocupació
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Il·lustració 48 Ocupació 

proposada segons els 

riscos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 48b 

ordenació interna del 

PPU Comafarella-sud 

proposada per evitar el 

riscs d’inundabilitat 

 

 

 

sòl desclassificat

sòl urbanitzable

límit municipal

noves vies

superfície neta de nova ocupació
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Sobre els riscos no hi ha efectes destacables, en tant es contemplen i es 

protegeixen les zones en les que s’han detectat riscos d’inundació. Pel que fa al 

risc d’incendi forestal, ha disminuït la ocupació en les àrees de risc forestal 

elevat, no obstant els polígons es desenvolupen a vegades en zones de risc 

d’incendi alt o molt alt, ja que estan en contacte amb la massa forestal. D’altra 

banda, pel que fa a les infraestructures, la proposta de la carretera de connexió 

entre Valldemar i Calafell Park es situa llindant amb una àrea risc d’incendi alt. 

 

Respecte el cicle integral de l’aigua 

 

Sobre la hidrologia superficial i subterrània s’estableixen mesures per preservar 

tant els cursos d’aigua superficials, tot i que s’avalua negativament la pèrdua 

d’infiltració derivada de les noves ocupacions.  

Sobre el cicle de l’aigua s’ha avaluat de forma negativa l’increment en el 

consum d’aigua. L’impacte es valora com un impacte moderat, sempre i quant 

es garanteixi que es pot incrementar la dotació d’aigua del CAT per a garantir el 

subministrament, el qual té encara marge per ampliar les concessions. Pel que 

fa al sanejament, caldrà una millora en la xarxa de sanejament per garantir la 

seva capacitat. La capacitat de la depuradora existent, tenint en compte les 

mesures de millora previstes pels plans vigents, és suficient.  

 

 

Respecte l’ambient atmosfèric 

 

Sobre la qualitat atmosfèrica s’avalua negativament l’increment d’emissions 

derivat dels nous creixements proposats, i en particular la producció de CO2 

derivada de l’augment de la població. 

Sobre la qualitat acústica i lluminosa és remarcable que l’àrea urbanitzable 

s’hagi reduït considerablement respecte el planejament vigent i per tant 

disminueixi la dispersió de les fonts d’emissió. Els creixements que es proposen 

són en contacte amb la trama urbana actual. 

 

Respecte la generació i gestió dels residus  

 

S’ha avaluat negativament l’increment en la producció, tot i que s’ha constatat 

la suficiència de les instal·lacions per a la seva correcta gestió 

 

Respecte el consum energètic  

 

Cal esmentar tanmateix que s’ha avaluat negativament l’increment del consum 

energètic derivat de l’augment de població, tot i que es pugui garantir un 

subministrament a través de les companyies privades. 

 

Respecte la biodiversitat territorial i el patrimoni natural 

 

S’avalua positivament la conservació del hábitats de major interès, en 

particular dels d’interès comunitari que queden englobats dins dels sòls no 
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urbanitzables, el sistema hidràulic i el sistema de zones verdes no 

urbanitzables, sobretot tenint en compte que la comparació amb el 

planejament vigent fa positiva la proposta del POUM. També s’ha considerat 

positiva la regulació del sòl no urbanitzable, que detalla els usos i activitats 

permeses per tal de garantir la protecció dels seus valors. En contraposició, 

s’ha avaluat negativament la pèrdua d’altres zones d’interès com és el cas del 

mosaic agroforestal afectat pels nous creixements proposats, sobretot en el cas 

del sòl urbanitzable delimitat. No és el cas del sector del Mirador del Romaní, 

en què, tot i que continuen estant dins del sector urbanitzable, s’han localitzat 

les zones verdes als espais de valor per a la vegetació i el punt d’interès per a 

la connexió.  D’altra banda, pel que fa a les infraestructures viàries, la proposta 

del vial de connexió entre Valldemar i Calafell Park es situa en una zona 

d’hàbitat d’interès comunitari. Aquest vial, amb un traçat aproximadament 

similar al que ja existeix actualment, el qual està en mal estat, es proposa que 

es redefineixi per a fer-lo apte al pas de vehicles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 49 Ocupació 

proposada segons els 

valors ecològics 

 

 

 

 

 

 

 

sòl desclassificat

sòl urbanitzable

límit municipal

noves vies

superfície neta de nova ocupació
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Il·lustració 49b Zones 

verdes al sector del 

Mirador del Romaní i 

de Comafarella nord 

(en verd, clau 3: 

Sistema d’espais 

lliures i zones verdes) 

 

 

 

 

Respecte la connectivitat ecològica  

 

Sobre l’estructura ecològica del paisatge els nous creixements no afecten punts 

claus per a la connectivitat. Encara es mantenen polígons de creixement en 

punts clau per la connectivitat, en algun cas proposats de nou pel POUM. Els 

creixements de Comafarella nord i el del Mirador del Romaní mantenen les 

zones connectores dins dels espais reservats com a zones verdes (veure les 

fitxes d’ordenació corresponents, al POUM i figura 49b). D’altra banda, la 

proposta del vial de connexió entre Valldemar i Calafell Park es situa en un eix 

important per la connexió ecològica. Aquest eix actualment ja està afectat per 

un camí existent, no obstant la proposta implica fer-lo apte al pas de vehicles i 

per tant disminuirà la funció connectora. 
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zones verdes  

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 50 

Ocupació segons la 

permeabilitat  

 

 

 

Respecte la qualitat del paisatge 

 

En relació a l'estructura paisatgística (il·lustració 51), el sòl urbanitzable dels 

Cirerers i el PAU de la Masia de Cal Perotet es situa en eixos relacionats amb 

els torrents i en camins històrics, però sense ocupar amb edificacions aquests 

elements. En el cas de noves ocupacions, no s’afecta escencialment 

l’estructura, sobretot si es té en compte que la localització dels sistemes 

(hídrics o zones verdes) es situen en l’indret on es localitzen els elements de 

valor estructural (PPU de Comafarella nord i sud, PMU Mirador del Romaní). 

D’altra banda, el sòl desclassificat ocupava sobretot sòls de valor per situar-se 

en indrets careners. També es desclassifica un sector de valor cultural (prop de 

Montpeó).  

 

Pel que fa als valors paisatgístics (il·lustració 52), el sòl urbanitzable proposat 

pel POUM es situa parcialment en àrees visibles i en trams de camins rurals, 

així com, en el cas dels Cirerers, en fragments de vegetació entre camps 

agrícoles, i, parcialment en zones de patró significatiu. En el cas de la nova 

proposta del POUM en el Mirador del romaní i en el PP de Comafarella nord i en 

el PP de la Masia de Cal Perotet, també en un indret de valor per la cobertura 

vegetal. En el cas del Mirador del romaní, també en sòl de valor patrimonial i 

en una àrea força visible. No obstant, en els casos de Comafarella nord i 

sòl desclassificat

sòl urbanitzable

noves vies

superfície neta de nova ocupació
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Mirador del Romaní es manté com a zona verda la superfície de valor. D’altra 

banda, el sòl desclassificat ocupava zones visibles -algun sector d'alta 

visibilitat-, zones de valor patrimonial, camins estructurants i patrons 

significatius.  

Com a resultat de tot això, el pla encara manté la ocupació en zones de valor, 

així que la comparativa resulta en un impacte negatiu.  

 

D’altra banda, es valora positivament la protecció amb criteris paisatgístics del 

sòl no urbanitzable.  

Pel que fa a la proposta de nous vials, cal destacar l’impacte positiu de la 

proposta de camins rurals en sòl no urbanitzable i, d’altra banda, l’efecte 

negatiu del vial de connexió entre Valldemar i Calafell Park ocupa un àmbit 

d'importància pel mosaic agroforestal existent, sense afectar significativament 

però, l'estructura del paisatge ni, sensiblement, la fragilitat paisatgística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 51 

Ocupació segons 

l’estructura del  

Paisatge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sòl desclassificat

sòl urbanitzable

límit municipal

noves vies

superfície neta de nova ocupació
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Il·lustració 52 Ocupació 

segons valors 

paisatgístics 
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Il·lustració 53 

Ocupació segons 

visibilitats 

 

 

 

E

A partir d’aquestes determinacions, en conjunt s’avalua que el pla té uns 

efectes compatibles respecte els aspectes ambientalment rellevants. També 

s’adapta a les prescripcions del planejament superior vigent, tal com s’explica a 

l’apartat 6 i com es desenvolupa a la darrera columna de la matriu d’impactes. 

  

Cal esmentar així mateix que no s’han considerat mesures correctores i/o 

compensatòries a partir de l’avaluació d’aquests efectes, en tant aquestes 

mesures ja han estat incorporades pel propi pla. En el desenvolupament dels 

plans i projectes derivats del pla són d’obligat compliment les mesures 

establertes a l’apartat 6.3. 

 

 

5.3 Els efectes derivats de la mobilitat generada per l’ordenació prevista 

pel Pla 

 

Tenint en compte les previsions de creixement de població estimada de 22.939  

persones l’any 2008 a 39.000 l’any 2023 i 50.200 tenint en compte la població 

estacional, es pot calcular, aproximadament, l’augment d’emissions de CO2 que 

això comportarà respecte el total de població actual.  
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En la taula 11 de l’apartat 2.1.7 de l’ISA es calcula la xifra d’emissions totals de 

CO2 per habitants a Calafell calculada en el Pla Estratègic per a la sostenibilitat 

de Calafell. Aquesta xifra oscil·la entre les 5 i les 11 kilotones de 

CO2/persona/any, segons si es considera la població total (estacional i 

resident) o només la resident, respectivament.  

 

Per avaluar l’impacte, doncs, s’utilitzarà una xifra intermitja que concorda amb 

els indicadors dels Objectius de desenvolupament del Mil·leni de la ONU, que 

calcula (segons dades del 2004) una emissió de CO2 de 7,7 tones de 

CO2/càpita.  

 

Així doncs, pot estimar-se que l’emissió de CO2 actual es situa al voltant de les 

176,6 Kilotones de CO2 si es tenen en compte els 22.939 habitants residents el 

2008, preveient un increment de  123,7 kilotones per a l’any 2023 degut a 

l’augment de la població, fins arribar a un total de 300 kilotones/any el 2023 

per la població resident i un augment de 210 kilotones fins arribar a 387 

kilotones/any considerant també la població estacional (considerant la hipòtesis 

C de creixement de població). 

 

Segons l’Instituto para la Diversificació y Ahorro de la Energía, l’any 2002 el 

transport va ser el responsable del 28% de les emisions de CO2 a Espanya. Per 

tant: 

 7,7 Tn CO2/càpita x 0,28 = 2,16 Tn CO2/càpita deguda al transport  

Aquesta xifra és molt propera  a l’estimació del Pla Estratègic per a la 

sostenibilitat de Calafell (veure taula 9 de l’apartat 2.1.7 d’aquest ISA), que 

calcula, amb altres fonts, una emissió de 91.728.000 kg/CO2 per una població 

(estimada estacional+resident) de 35.000 habitants l’any 2004, i per tant, una 

emissió de 2,6 Tn CO2/habitant i any. 

Així, utilitzant les dades del Pla Estratègic per a la sostenibilitat de Calafell 

poden calcular-se les emissions de CO2 que comportaria aquest augment de 

població al municipi de Calafell: 

Població resident any 2008: 0,0026 Kilotones CO2/càpita deguda al transport x 

22.939  habitants (2008) =  59,6 kilotones 

Població resident l’any 2023: 0,0026 kilotones CO2/càpita deguda al transport 

x 39.000 habitants (2023) = 101,4 kilotones  

Població total l’any 2023: 0,0026 kilotones CO2/càpita deguda al transport x 

50.200 habitants (2023) = 130,52 kilotones  

 

Així doncs, l’augment del total de població l’any 2022 respecte l’any 2008 

comportarà un increment de 70,92 kilotones de CO2 emeses a l’atmosfera 

tenint en compte la població total (41,8 Kilotones si només es té en compte la 

població resident). 

 

Cal tenir amb compte que això inclou el transport de mercaderies, entre 

d’altres, que posteriorment seran consumides pels habitants. D’altra banda, els  

càlculs haurien sigut molt més acurats si s’hagués disposat de les emissions de 

CO2 per càpita de l’any 2008. 
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El POUM contempla que la urbanització dels nous sectors de desenvolupament 

es realitzarà de tal manera que es garanteixin les condicions de connectivitat i 

mobilitat sostenible. Així mateix promou l’establiment d’un teixit complex en el 

sòl urbà existent, de forma que es contribueixi a disminuir la mobilitat obligada. 

D’altra banda, en referència a l’impacte sobre la contaminació acústica, el 

model d’implantació humana busca la concentració dels nous 

desenvolupaments sempre relacionats amb el sòl urbà existent i en continuïtat 

amb aquest. D’aquesta manera es redueix parcialment la dispersió de les fonts 

de contaminació acústica relacionades amb els sòl urbà i alhora les relacionades 

amb la mobilitat, però d’altre banda hi ha un increment important de la 

població, cosa que comporta un fort increment de la mobilitat generada. En 

conjunt es valora com a impacte moderat en relació a la dispersió de les fonts 

contaminants. 
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6.1 Verificació i justificació detallades de la congruència del pla amb els 

requeriments ambientals assenyalats en l’apartat 2. 

 

6.1.1 En relació als aspectes ambientalment rellevants 

 

A continuació es mostren els objectius plantejats a l’inici de la redacció del pla i 

el grau de compliment que s’ha assolit. Es comprova que la majoria dels 

mateixos s’han acomplert. 

 

 

A
S
PE

C
T
E
S
  

ESTRATÈGIES (CRITERIS/OBJECTIUS) 

G
ra

u
 d

e 
co

m
p
lim

en
t 

G
E
A
 

Buscar mecanismes legals que facilitin no urbanitzar en 
la zona urbanitzable al nord de Segur de Calafell.  
 
Tenir en compte el pendent com a factor decisiu per la 
presa de decisions sobre: equipaments en SNU, millora 
de l'accessibilitat a la C-32 i E-O a Segur de Calafell 
Nord (sòl urbanitzable).  
 
Valorar l'impacte de les diferents alternatives de traçat, 
escollint la que menys impacte suposi al sòl no 
urbanitzat.  
 
Considerar l’eficiència energètica en el desenvolupament 
del Sòl urbanitzable, tenint en compte la orientació 
(sens detriment de la minimització d'impactes sobre la 
gea, que tindrien un caràcter prioritari). 

Alt 
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H
ID

R
O

LO
G

IA
 (

to
rr

en
ts

, 
zo

n
es

 h
u
m

id
es

 i
 a

q
ü
íf
er

s)
 Un cop estudiada amb detall la inundabilitat, utilitzar la 

zona inundable com a àmbit de referència d'un parc 
fluvial que connecti el poble de Calafell amb la platja. 
Interferir el mínim amb la dinàmica fluvial, evitant la 
modificació o canalització del seu curs, minimitzant la 
superfície d'elements viaris que les travessin, evitant 
l'afectació de la llera amb infrastructures viàries (pilars, 
etc.). 
 
Alliberar el màxim sòl possible vinculat als torrents en 
sòl urbà i fer parcs urbans en relació amb els torrents, 
restablint la vegetació potencial.  

Alt 
B
IO

D
IV

E
R
S
IT

A
T
 I

 P
E
R
M

E
A
B
IL

IT
A
T
 E

C
O

LÒ
G

IC
A
 

Establir mecanismes de manteniment dels conreus 
existents actualment. Facilitar mitjançant el 
planejament, el rec de zones de conreu, preveient com 
a compatible la infraestructura necessària per al rec en 
zones agrícoles. En cas necessari d'ocupació per 
equipaments d’actuals zones de conreu, caldrà tenir en 
compte els criteris ecològics com el manteniment 
d'espais d'ecotó com a zones agrícoles i la conservació 
dels límits vegetals. 
 
Buscar mecanismes que evitin l'abandonament agrícola. 
Zona de patró agrícola: en cas necessari d'ocupació de 
les zones de conreu, serà prioritari ocupar les zones 
menys productives. 
Minimitzar la ocupació urbana de zones forestals. 
 
Zona de patró agrícola: en cas necessari d'ocupació de 
les zones de conreu, caldrà tenir en compte els criteris 
paisatgístics com la conservació dels límits vegetals i 
l'estructura del parcel·lari i la no afectació dels elements 
patrimonials relacionats amb el paisatge de vinya: 
barraques, murs de pedra seca, masos. 

Alt 

LI
T
O

R
A
L En la franja d'edificis del front litoral, esponjar la segona 

línia, per incrementar l'espai verd públic i alhora facilitar 
la circulació de vents, cosa que influencia en la dinàmica 
litoral.  

Alt 

PA
IS

A
T
G

E
 

(q
u
al

it
at

 i
 

vi
si

b
ili

ta
t)

 

Compatibilitzar els usos i activitats en sòl no 
urbanitzable amb els valors paisatgístics i ecològics del 
municipi i potenciar els seus valors en general. 

Alt 

E
S
T
R
U

C
T

U
R
A
 

E
C
O

LÒ
G

I
C
A
 D

E
L 

PA
IS

A
T
G Detectar les principals vies de connectivitat i els punts 

conflictius, per evitar la seva afectació i que siguin un 
factor limitant alhora de definir possibles creixements 
urbanístics i infrastructures. 

Alt 
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  A
IG

U
A
 

(d
is

tr
ib

u
ci

ó
, 

co
n
su

m
, 

sa
n
ej

am
en

t)
  

Adaptar els creixements poblacionals als factors 
limitants de la concessió d'aigua. 
 
Regular la instal·lació de piscines. Piscines comunitàries. 
 
Evitar la dispersió urbanística per minimitzar les pèrdues 
en la xarxa de distribució 
   

Mode
rat 

R
E
S
ID

U
S
 

Facilitar mitjançant el planejament general, que 
existeixin els espais suficients per fer el tractament dels 
residus i facilitar la recollida selectiva, si es consideren 
necessaris 

Mode
rat 

E
N

E
R
G

IA
 I

 
Q

U
A
LI

T
A
T
 

D
E
 L

’A
IR

E
  

Minimitzar la dispersió urbanística. 
 
Millorar la mobilitat urbana.  

Alt 

Q
U

A
LI

T
A
T
 

A
C
Ú

S
T
IC

A
, 

LL
U

M
ÍN

IC
A
 

Tenir en compte els plànols de zonificació i capacitat 
acústica i llumínica elaborats pel municipi.  
 
Evitar la dispersió urbanística. 
 
Regular els usos en el sòl no urbanitzable per evitar la 
contaminació. 

Alt 

R
IS

C
O

S
 

Definir els àmbits inundables i seguir les recomanacions 
de l’ACA pel planejament urbanístic en la zonificació i 
regulació d’usos en els àmbits definits.  
 
Basses de laminació per evitar riscos d’inundabilitat. 
 
Regular els usos en sòl no urbanitzable per evitar la 
freqüentació dispersa i evitar els riscos d’incendi. 
 
Regular les edificacions en sòl no urbanitzable. 
 
Evitar l’ocupació en pendents superiors al 20%. 

Alt 

S
O

S
T
E
N

IB
IL

IT
A
T
 G

LO
B
A
L 

D
E
L 

M
O

D
E
L 

D
'O

R
D

E
N

A
C
IÓ

 

Limitar el creixement urbanístic dispers. Alt 

 

 

6.1.2 En relació als objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental 

establerts en la normativa i en els instruments de planejament 

aplicables 

 

1 Protecció contra riscos 

El POUM dona compliment a la directriu de preservació front als riscs 

d’inundació establerta a l’article 6 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
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2 Protecció dels sistemes naturals pels seus valors de conservació, 

fragilitat o singularitat 

 

En el municipi, els únics espais protegits per la normativa vigent pels seus 

valors de conservació, fragilitat o singularitat són hàbitats d’interès comunitari, 

que no obstant, no s’inclouen en la xarxa natura 2000. El POUM localitza només 

un sector de sòl urbanitzable delimitat (Les Villes) una zona delimitada com 

hàbitat d’interès comunitari prioritari com a matollars termomediterranis i 

predesèrtics. No obstant, aquest sector ja estava en execució en el moment 

d’iniciar el POUM.   

 

3 Protecció per la concurrència de valors arqueològics i arquitectònics 

susceptibles de preservació 

 

Els elements de patrimoni arqueològic i arquitectònic s’inclouen en Pla Especial 

de Protecció del Patrimoni. 

 

4 Àmbits protegits pel planejament supramunicipal: el Pla Territorial 

Parcial del Camp de Tarragona 

 

En relació a la oferta d’habitatge prevista pel POUM, aquesta s’adapta a 

l’establert pel Pla, establint un creixement moderat de la població.  

Respecte la localització dels creixements, cal destacar que superfícies 

significatives dels polígons de sòl urbanitzable proposats s’inclouen en sòl ja 

considerat urbanitzable pel Pla General vigent, i per tant, no dins dels espais 

oberts del PTPCT, o bé, en tres casos, ocupen superfície de protecció 

preventiva.  

 

En sòl urbà es proposa el PMU del Mirador del Romaní, que té protecció especial 

amb valor per la connexió. Caldrà prendre mesures en la major part de la seva 

extensió, ja considerada com a zona verda en la proposta, per tal de mantenir 

aquesta funcionalitat.  

 

El POUM d’altra banda, també contempla ubicar un nou equipament i zones 

verdes del SNU en àmbits de protecció especial.  

 

D’altra banda, redueix molt significativament la superfície del pla parcial de Les 

Villes, al nord de Segur de Calafell, seguint les indicacions de les estratègies del 

PTPCT.  

 

El POUM adapta les propostes de sòl no urbanitzable a les disposicions del Pla 

Territorial i al seu tipus de protecció.  

En relació a les propostes per les infraestructures que fa el PTPCT en l’àmbit, 

encara no concretades pel mateix, la zonificació i regulació del POUM no és 

contradictòria a la concreció que se n’estableixi en el seu moment.  
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Il·lustració 54 

Relació amb el 

planejament 

superior: PTPCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condicions per les zones verdes

! Xarxa viària Proposta de nou enllaç

Proposta de nou traçat indicatiu

Proposta d'acondicionament

Protecció territorial

d'interès paisatgístic i/o agrícola
de potencial interès estratègic

de preservació de corredor d'infraestructures

Proteccio especial

Connector

EIN

Proteccio preventiva

Àrees especialitzades

Estratègia

Centralitat

Estratègia específica

Intensificació

Reducció

Extensió

Espais lliures interns

Infraestrcutures. Viari.
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6.2 Avaluació global del pla tenint en compte l’anàlisi comparativa dels 

perfils ambientals inicial i resultant del municipi 

 

En l’apartat de 3.2 de justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa 

seleccionada, s’analitza la relació entre les propostes de l’alternativa 2 

(l’escollida) i els objectius i criteris ambientals. Tal com es mostra en aquell 

apartat, des d’un punt de vista general, el POUM s’ajusta a aquests objectius i 

criteris. Tot i que per un millor assoliment d’aquests, caldrà tenir en compte les 

mesures correctores i de seguiment que s’indiquen en altres apartats d’aquest 

ISA.  

 

Tot i això, es fa necessària l’aplicació dels indicadors que a continuació es 

calculen, per tal de fer l’anàlisi comparatiu dels perfils inicial i final del medi 

ambient del  municipi.  

 

 

6.2.1 Indicadors ambientals 

 

Amb l’objectiu d’avaluar la sostenibilitat ambiental i l’assoliment dels objectius i 

criteris ambientals establerts, s’elaboren els següents indicadors: 

 

1 Ocupació urbana del sòl 

 

Aquest indicador analitza el potencial d’ocupació urbana del sòl, considerant 

tant la superfície urbana ocupada (sòl urbà) com la que es troba en previsió de 

ser ocupada (sòl urbanitzable delimitat). El seu càlcul determina la relació entre 

la superfície total municipal i el seu potencial urbanístic. L’indicador pot ser 

d’utilitat per a definir els seus objectius de creixement de sòl urbà, per 

incorporar en futures revisions del planejament urbanístic del municipi. En 

aquest sentit, aquest indicador ha de reflectir un creixement urbà equilibrat. 

 

INDICADOR 1: 100*(Sòl urbà + sòl urbanitzable)/superfície total: 

PLA VIGENT: 1.375 ha/ 2.042,54 ha= 67%  

POUM APROVACIÓ PROVISIONAL (2010): 1.260 ha /2.042,54 ha= 61% 

 

2 Densitat- model urbà 

 

INDICADOR 2: Superfície per habitant de sòl urbà + sòl urbanitzable  

Respecte la població resident del 2008: 22.939 

PLA VIGENT: = 600m2 

POUM APROVACIÓ PROVISIONAL (2010): = 550 m2 

 

D’acord amb aquest càlculs s’estima una reducció del valor d’aquest indicador, 

en tant el model proposat cerca una compactació dels desenvolupaments. 
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INDICADOR 3: Densitat promig d’habitatges per hectàrea (de sòl urbà i 
sòl urbanitzable delimitat), excloent el sòls no residencials: 
PLA VIGENT: sense dades.  

Aproximació a l’indicador: 26.000 (habitatges acabats el 2007)/ 1.375 ha= 
19 habitatges/ha 
POUM APROVACIÓ PROVISIONAL (2010): sense dades. 
 Aproximació a l’indicador:  
Densitat promig dels sectors de sòl urbà PAU: 105 habitatges/ha      
Densitat promig dels sectors de sòl urbà PMU: 77 habitatges/ha 
Densitat promig dels sectors de sòl urbanitzable delimitat: 37 habitatges/ha 
Densitat promig dels sectors de sòl urbanitzable no delimitat: 49 habitatges/ha 

 

Respecte l’indicador 3, no s’ha pogut calcular ni fer la comparativa perquè en el 

moment de tancar aquest informe no es tenien les dades necessàries. No 

obstant, s’ha calculat amb les dades disponibles una aproximació a l’indicador 

que permet estimar una tendència a la densificació a partir de la proposta del 

POUM. Les dades del planejament actual descriuen una densitat bruta de 19 

habitatges/ha en sòl urbà. En relació a la proposta es pot fer la hipòtesi de que 

s’incrementarà la densitat, ja que les propostes respecte els sectors de sòl urbà 

(PAU i PMU), així com les propostes del sòl urbanitzable permeten densitats 

superiors a les mitjanes del PG actual. No es té, però, la densitat final del sòl 

urbà amb la proposta, així com tampoc, la densitat del sòl urbanitzable previst 

pel planejament vigent. També cal dir que per avaluar el model, es considera 

necessari que aquest indicador s’avaluï de forma periòdica, en la mesura que es 

vagi implantant el desenvolupament del pla. Es considera que una densitat 

bruta de 50 habitatges/ha és adequada per una ciutat com Calafell. 

 

3 Accés a les zones verdes 

 

Es considera útil aquest paràmetre que permet avaluar la relació de la ciutat 

amb l’espai lliure més immediat i accessible, les zones verdes. Tot i que no 

s’han pogut calcular per manca de dades, en aquest apartat es volen proposar 

alguns indicadors. Com a referència, val a dir que el criteri urbanístic de la OMS 

és que en medi urbà cal un mínim de 10m2 de zona verda per habitant com un 

dels requisits de qualitat de vida pels ciutadans: 

 

INDICADOR 4: Superfície total de zones verdes en sòl urbà qualificades 

com a tal pel planejament, per habitant: 

PLA VIGENT: --- (m2 /habitant). Sense dades. 

POUM APROVACIÓ PROVISIONAL (2010): --- (m2/habitant). Sense dades. 

 

També, de cara a la qualitat de les zones verdes i en relació a la biodiversitat 

que poden oferir dintre de la trama urbana, es proposa el següent indicador: 
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INDICADOR 5: Espais lliures accessibles majors de 1.000m2 (zones 

verdes urbanes amb pendent acord a l’ús, equipaments amb àrea 

verda, sense el sòl construït), en m2. Percentatge de permeabiliat de 

les zones verdes. 

PLA VIGENT (2006):  -- m2. D’aquestes, permeables o semi-permeables per 

sobre del 50%, (és a dir, que permeten desenvolupar vegetació): -- %. Sense 

dades. 

POUM APROVACIÓ PROVISIONAL (2010): -- m2. D’aquestes, permeables o 

semi-permeables per sobre del 50%, (és a dir, que permeten desenvolupar 

vegetació): -- %. Sense dades. 

 

Tenint en compte l’àrea que abasteixen aquestes zones verdes, es considera 

que és vàlida una distància de 200m a partir del seu contorn, com per situar-se 

a una distància útil per als ciutadans: 

 

INDICADOR 6: Superfície de sòl residencial (en sòl urbà i sòl 

urbanitzable delimitat) situat fora de l’àmbit de 200m entorn de les 

zones verdes majors de 1000m2 

PLA VIGENT: ---m2 (--% del sòl urbà i urbanitzable). 

POUM APROVACIÓ PROVISIONAL (2010): -- m2 (--% del sòl urbà i 

urbanitzable). 

 

4 Biodiversitat 

Amb la nova proposta s’incrementa significativament el sòl no urbanitzable 

protegit pels seus valors ambientals, mitjançant la zonificació i la regulació 

urbanística,: 

 

INDICADOR 7: Superfície de sòl no urbanitzable de protecció 

ambiental/ superfície total municipal 

PLA VIGENT. Claus protecció agrícola (30), protecció paisatgística (31) i espais 

lliures en Sòl no urbanitzable (Parc del Comú):  572 ha (28%) 

POUM APROVACIÓ PROVISIONAL (2010):. Claus Agrícola (A), Agrícola 

paisatgístic (AP), Forestal (F), Espais lliures en SNU i Protecció hidrològica 

(PH): 753 ha (37%) 

 

Amb la proposta del POUM es redueix en 148 ha l’àmbit d’aquells hàbitats 

d’interès comunitari situats en sòl urbà i urbanitzable, principalment a causa de 

la desclassificació de Les Villes: 
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INDICADOR 8: Superfície d’hàbitats d’interès comunitari en sòl urbà i 

urbanitzable: 

PLA VIGENT: 616 ha 

POUM APROVACIÓ PROVISIONAL (2010): 225 ha 

La diferència és de 391 ha 

Els hàbitats afectats pel creixement en ambdós casos són: Matollars 

termomediterranis i pre-desèrtics i  pinedes mediterrànies. 

 

5 Riscos 

 

Amb la proposta del POUM es redueix en 120 ha la superfície amb pendents 

superiors al 20% situats en sòl urbà i urbanitzable: 

 

INDICADOR 9: superfície de sòl urbà i urbanitzable amb pendents 

superiors al 20%  

PLA VIGENT: 439 ha (32% del total de sòl urbà i urbanitzable previst pel pla 

vigent) 

POUM APROVACIÓ PROVISIONAL (2010): 319 ha (25% del total de sòl urbà i 

urbanitzable previst pel POUM) 

DIFERÈNCIA ABSOLUTA: 120 ha. 

 

Amb la proposta del POUM s’incrementa en aproximadament 1,6 ha la 

superfície amb risc d’inundabilitat situats en sòl urbà i urbanitzable. La raó és el 

creixement previst a Els Cirerers. Val a dir que el POUM preveu la solució per 

mitigar el risc i fer-lo compatible amb l’ús residencial, donant compliment a la 

legislació vigent: 

 

 INDICADOR 10: superfície de sòl urbà i urbanitzable situat en zona 

inundable (T=100 anys) 

PLA VIGENT: 17,4 ha  

POUM APROVACIÓ PROVISIONAL (2010): 19 ha  

DIFERÈNCIA: 1,6 ha. 

 

6 Consum de recursos 

 

Com a producte de l’increment de població, els indicadors referents al consum 

de recursos indiquen una situació pitjor en el perfil final que en l’inicial. Aquest 

és un impacte que va associat sempre a l’increment de població, i, tot i que, 

com s’indica en altres apartats del present informe, es justifica la capacitat 

d’abastament, per tendir a la sostenibilitat global, caldrà prendre les mesures 

necessàries en ecoeficiència que minimitzin aquests consums.  

 

 

 

 

 



 Volum 07 Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 6  Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius 

ambientals establerts  

 
 

 

157

INDICADOR 11: Consum d’energia total del sector domèstic 

PLA VIGENT (segons població del 2008, 22.939 habitants residents): 

99.991Mwh (electricitat i gas natural) i 2.516.408 l de carburants. 

POUM APROVACIÓ PROVISIONAL (2010) (segons població prevista 2023, 

39.000 habitants residents): 170.000 MWh (electricitat i gas natural) i 

4.278.300 l de carburants 

*dades estimades a partir d’un consum mitjà per habitant de 4,36 

Mwh/hab/any i 109,70 l/hab/any 

 

 

INDICADOR 12: Consum d’aigua total 

PLA VIGENT (2007) (21.871 habitants residents): 1.995.729 m3. 

POUM APROVACIÓ PROVISIONAL (2010), segons població del 2023 (39.000 

habitants residents): 3.544.515 m3 

*dades estimades a partir d’una dotació mitjana per habitant de 250 l/habitant. 

 

7 Contaminació: 

 

Com en el cas anterior, com a resultat de l’increment de població, els 

indicadors referents a la contaminació indiquen una situació pitjor en el perfil 

final que en l’inicial. Aquest és un impacte que va associat sempre a l’increment 

de població, i, caldrà prendre les mesures necessàries en gestió dels residus i 

en la depuració i reutilització de l’aigua depurada per tal de tendir a la 

sostenibilitat global: 

 

INDICADOR 13: Generació de residus municipals total  

PLA VIGENT (segons població del 2008, 22.939 habitants residents):  21.853 

tones 

POUM APROVACIÓ PROVISIONAL (2010) (segons població prevista 2023, 

39.000 habitants residents): l’any 2023: 37.153 tones 

*considerant una producció de 2,61 kg/hab/dia 

 

INDICADOR 14: Volum d’aigües residuals urbanes: 

PLA VIGENT (segons població del 2008, 22.939 habitants residents):  4.921 

m3/dia i 17.961.556 m3/any. 

POUM APROVACIÓ INICIAL (2009), (segons població prevista 2023, 39.000 

habitants residents): 8.734 m3/dia i 3.146.364 m3/any. 

 

INDICADOR 15: Percentatge d’aigües residuals depurades i que 

compleixen els paràmetres de qualitat legislativament establerts: 

PLA VIGENT: 100%  

POUM APROVACIÓ INICIAL (2009): 100% 
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INDICADOR 16: Emissions de CO2 totals en relació a la població 

existent: 

PLA VIGENT (segons població del 2008, 22.939 habitants residents): 176,6 

Kilotones de CO2 a l’atmosfera/any 

POUM APROVACIÓ INICIAL (2009) (segons població prevista 2023, 39.000 

habitants residents): 300 kilotones de C en CO2 a l’atmosfera/any 

*considerant una emissió de 7,7 tones de CO2 per habitant i any. 

 

 

8 Conclusions: 

 

De l’anàlisi dels indicadors es desprèn que amb la ordenació proposada la 

situació millora en la majoria d’indicadors, i és pitjor en aquells casos 

relacionats amb els vectors ambientals, a causa de l’increment de població.  

En aquest darrer cas, val a dir que en la majoria dels casos s’ha considerat que 

el consum de recursos i l’emissió de contaminants per habitant té el mateix 

valor en el moment actual que en el futur, per això, els indicadors milloraran 

sensiblement en la mesura que millori el comportament dels ciutadans en 

relació al consum dels recursos i l’emissió dels contaminants, també, si es 

promouen tecnologies més netes i es millora el model de gestió dels materials. 

 

S’és conscient que, tot i que aquests indicadors es consideren suficients per 

comparar els perfils inicial i final del municipi i són adequats per la realitat de 

Calafell, se’n poden desenvolupar d’altres que facilitin el seguiment del pla. 

Aquests, s’indiquen a l’apartat 6.3. 

 

 

6.3 Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes 

 

La legislació per a l’avaluació ambiental de plans i programes, sol·licita establir 

mesures de supervisió i control per a les diferents fases que comporta 

l’execució de l’actuació. 

Aquestes mesures de seguiment de caràcter general caldrà que siguin 

concretades amb les prescripcions dels projectes constructius. 

El Pla de Seguiment Ambiental (PSA) és un document tècnic de control 

ambiental, en el qual s’especifiquen els paràmetres de seguiment de la qualitat 

dels diferents factors ambientals afectats pel planejament i el projecte derivat.  

El PSA ha de cobrir els aspectes que es citen a continuació: 

• Control i supervisió de documentació en fase de planejament i de redacció del 

projecte d’urbanització (i d’infraestructures derivades). Cal comprovar que 

s’han incorporat els criteris ambientals establerts a la documentació associada, 

és a dir, a l’Informe Ambiental (ISA). 

• Control i assistència en obres  

• Control i assistència en fase d’explotació de l’actuació 

Les mesures definides al document s’hauran de diferenciar segons si 

s’apliquen: 

• En fase de planejament i projecte d’urbanització 
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• En fase d’obres 

• En fase d’explotació 

Tot seguit es mostra un diagrama que recull el desenvolupament del PSA per a 

les diferents fases del procés urbanístic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aquest ISA recull les mesures i condicionants específics que han de formar part 

del PSA per les tres fases de l’actuació en els objectius i en les diferents 

mesures correctores. Aquests són necessaris per elaborar el PSA (seguint les 

indicacions del diagrama que precedeix). Han de ser complementats amb 

d’altres que es creguin específics per a l’àmbit on es duran a terme les obres, 

així com amb d’altres que hagin estat especificats en informes dels organismes 

consultats (DMAH, ACA, DAAR, etc.). 

 

Per al cas de la fase d’explotació, s’haurà de considerar l’efectivitat i l’aplicació 

de les mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient per 

aquesta fase i, també, la totalitat de criteris de caràcter ambiental contemplats 

en fases anteriors (especialment en planejament i redacció de projecte). 

L’entitat responsable de l’explotació haurà d’encarregar-se de vetllar pel seu 

compliment. 
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6.3.1 Especificacions per al pla de seguiment ambiental en el planejament 

derivat 

 

Seguidament, es proposen les mesures correctores que s’hauran de considerar 

i incorporar durant la fase de disseny dels plans parcials de delimitació  i 

dels projectes constructius que desenvoluparan la proposta, i que 

permetran minimitzar els impactes durant la fase de funcionament. El 

seguiment ambiental s’establirà en el projecte executiu a partir de la 

comprovació de que s’incorporen les mesures següents. 

 

En relació a la delimitació de zones i sistemes: 

- La delimitació de les zones i sistemes es farà de manera que s’afecti el 

mínim la vegetació de valor existent, tant en relació al valor florístic com 

d’hàbitat faunístic, d’oferta tròfica i de protecció contra l’erosió. També, es 

prioritzarà la localització de les zones verdes i espais lliures tenint en 

compte la dinàmica de la xarxa superficial d’aigua i la permeabilitat 

ecològica preexistent en el context de l’àmbit d’actuació. 

 

En aquest sentit caldrà tenir en compte, en relació amb les propostes 

del POUM, les mesures següents: 

- Viari de connexió entre Valldemar i Calafell Park: mantenir els passos de 

fauna de mida i tipus adequat per garantir la permeabilitat ecològica.  

- Enllaç amb l’autopista: minimitzar els moviments de terra, establir un 

tractament acurat dels talussos generats. 

- Nou equipament en SNU:  

o Evitar l’afectació a les àrees d’ecotó.  

o Prioritzar la integració paisatgística del conjunt i dels seus accessos.  

- PPUD Les Villes:  

o Minimitzar els moviments de terra, establir un tractament acurat 

dels talussos generats, 

o Prioritzar la localització dels edificis allunyats de l’eix de 

connectivitat. 

- PPUD Els Cirerers: 

o Reservar un espai adequat per la ubicació d’una bassa de laminació 

per evitar el risc d’inundabilitat 

o Integrar el pas del torrent de la Graiera a la proposta amb un 

tractament paisatgístic que restitueixi els valors ambientals. 

o Prioritzar la localització dels edificis allunyats de l’eix de 

connectivitat, resevar les zones verdes en contacte amb el torrent. 

- PPUD Hostal del Prat: 

o Prioritzar la localització dels edificis allunyats de l’eix de 

connectivitat, reservar les zones verdes en contacte amb el torrent. 

- PPUD Bellamar Nord: 

o Minimitzar els moviments de terra, establir un tractament acurat 

dels talussos generats. 

- PPUD Comafarella 
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o Minimitzar els moviments de terra, establir un tractament acurat 

dels talussos generats. 

o Prioritzar la localització dels edificis allunyats de l’eix de 

connectivitat, reservar les zones verdes en contacte amb el torrent. 

o Minimitzar els moviments de terra, establir un tractament acurat 

dels talussos generats. 

o Reservar les zones verdes en contacte amb el torrent 

- PAU Masia de Cal Perotet  

o Minimitzar els moviments de terra, establir un tractament acurat 

dels talussos generats. 

o Evitar l’afectació al patrimoni històric: fer els estudis adequats per 

determinar la seva existència i localització i estudiar la forma 

d’incorporar-lo en el disseny del pla.  

 

En relació al moviment de terres:  

- Comprovar el càlcul de moviment de terres. El balanç global de moviment 

de terres ha de ser compensant, l’excavació i terraplenat. 

- Inclusió d’un Estudi de Gestió dels residus d’enderrocament, construcció i 

excavació on, també, ha de figurar la gestió de les terres sobrants.  

- El projecte ha de contemplar la gestió correcta de les terres vegetals 

- Disseny de talussos correcte, si n’hi ha.  

 

En relació a la biodiversitat: 

- El projecte contemplarà la restauració d’aquelles àrees d’ocupació temporal 

que no seran urbanitzades ni enjardinades però que han sofert una alteració 

a causa de les obres.  

- Es plantaran espècies de baix consum hídric, preferiblement autòctones, 

que garanteixin la funcionalitat com a hàbitats del sòl no urbanitzables i que 

per les seves característiques ofereixin recursos tròfics i permetin 

l’establiment d’estructures de vegetació complexes per tal d’afavorir la 

presència de fauna. Es buscarà la diversitat d’estrats de vegetació i la 

continuïtat dels espais no pavimentats. 

- Conservar els elements naturals significatius (com ara arbres de mida 

significativa: oliveres, xiprers i pins pinyers). 

- Adaptar les línies elèctriques a la protecció de l’avifauna. 

- Resoldre correctament la compatibilitat de la millora de la xarxa viària amb 

la xarxa d’espais verds tenint present que les millores, ampliacions i 

modificacions de la xarxa viària que es proposin han de tenir en compte 

l’estructura del verd urbà i no interferir-la . 

 

En relació a la qualitat del paisatge 

- Delimitar les zones adequades d’acopi de materials i runes. 

- Condicions d’integració de les noves edificacions 

- Vegetació en les àrees de viari i aparcament 

- Condicions d’integració de materials en espais lliures, talussos i elements de 

protecció visual. 
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- Construir les edificacions d’una forma esglaonada, amb una alçada i una 

tipologia, material i colors que tinguin poc impacte visual. 

 

En relació al vector aigua: 

- Instal·lar xarxa separativa d’aigües, sistemes d’emmagatzematge i 

reutilització d’aigües, i reutilitzar les aigües pluvials.  

- S’assegurarà el tractament de les aigües pluvials abans de ser abocades a 

la xarxa.  

- Les actuacions del planejament hauran d’estar d’acord amb els Criteris 

d’intervenció dels espais fluvials redactats per l’ACA en març del 2002 i 

publicats en la seva pàgina web. 

- Garantir la maximització de la superfície amb tractaments tous . 

- Disseny adequat de la xarxa de distribució d’aigua i de l’aigua residual, amb 

la correcta separació de pluvials, centralització de sistemes de control per a 

reg i control de pressions i cabals per detectar fuites a la xarxa, amb un 

correcte disseny també per facilitar el posterior manteniment tenint en 

compte l’accessibilitat als serveis i minimitzar la longitud de la xarxa de 

distribució.  

- Garantir el tractament de les aigües residuals. 

- Assegurar el compliment del CTE, instal·lació dels mecanismes de 

minimització dels consums d’aigua en edificis i construcció d’aljubs per la 

reutilització de l’aigua. 

- Tipus de reg dels espais verds: prioritzant l’ús de pluvials 

emmagatzemades. Si encara es considera necessari, després d’utilitzar 

plantes de baix consum hídric en el disseny del verd,  instal·lar 

programadors de reg.  

- Estudiar la possibilitat d’una gestió compartida dels serveis d’aigua calenta 

sanitària. 

 

En relació a l’energia: 

- Determinar una tipologia edificatòria plurifamiliar i una posició dels edificis 

que permeti la màxima entrada de llum. 

- Disseny dels edificis amb els criteris d’ecoeficiència, com a mínim seguint 

l’establert en la normativa en relació a l’aigua calenta sanitària. 

- Disseny de l’enllumenat exterior seguint els paràmetres establerts.  

- Preveure les reserves de sòl necessàries per als serveis tècnics energètics. 

- Disseny de la ordenació concreta dels edificis: orientació, ventilació.  

 

En relació a la qualitat atmosfèrica, acústica i lluminosa: 

- Planificar adequadament les zones verdes privades 

- Ordenar els usos interns i les tipologies edificatòries de manera adequada, 

considerant el mapa de capacitat acústica municipal 

- Adoptar solucions de disseny (apantallament amb vegetació) que en 

minimitzin l’impacte acústic. 

- Tipus de paviments sonoreductors. 

- Estructures compactes que evitin la dispersió d’il·luminació 
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- Calcular les necessitats lumíniques en funció dels factors de clima i color 

dels materials. No il·luminar excessivament, sinó de forma adaptada al 

tipus de via i d’edifici sens detriment de la seguretat. 

- Elements d’il·luminació exterior que minimitzen el consum energètic: 

cèl·lules fotoelèctriques, làmpades de vapor de sodi, etc. 

 

En relació als residus: 

- Estudi de Gestió de residus d’enderrocament, construcció i excavació.  

- Planificació dels sistemes constructius de manera que es minimitzin els 

materials sobrants. 

- Gestió de les terres excedents. 

- Preveure els espais necessaris per a la recollida selectiva i considerar 

l’estalvi de materials per a les construccions posteriors.  

- Dissenyar els talussos de forma que siguin estables, si n’hi hagués.  

- Respectar les servituds de les línies elèctriques.  

- Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de 

minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la 

durabilitat, la reutilització i el reciclatge. 

- Evitar la utilització de materials amb forts impactes ambientals de fabricació 

i d’aquells potencialment perillosos per a la salut. 

- Dissenyar el mobiliari urbà amb materials d’empreses que garanteixin que 

l’origen de la fusta no prové de tales il·legals o que són de compra venda, 

per exemple amb distintiu FSC, que garanteixi que els productes de boscos 

o plantacions forestals gestionades correctament des del punt de vista 

social, econòmic i ambiental. 

- Fomentar a través de la normativa d’urbanització i d’edificació i de la 

implantació de beneficis fiscals, la utilització de materials i productes que 

disposin de distintiu de garantia de qualitat ambiental i l’elecció preferent de 

materials de llarga durada, reutilitzables o reciclables. 

 

 

6.3.2 Fase d’execució 

 

El pla de vigilància ambiental haurà d’establir el seguiment de les mesures 

durant el període d’obres, tant d’aquelles que es derivin del projecte executiu 

(que haurà de situar en el temps un cop es tingui el calendari de l’execució del 

projecte), com de les següents, que són exclusivament de l’obra: 

 

Període de les obres: 

- S’ha de realitzar fora del període reproductiu i de nidificació. Les activitats 

de major impacte (voladures, demolicions, etc.) es realitzaran fora del 

període febrer – agost. La desbrossada de la vegetació i el decapatge de 

terra vegetal s’ha de planificar per a realitzar-lo fora del període febrer - 

juny. 

- Fer la plantació i la hidrosembra de les zones verdes considerant les 

condicions climàtiques, per tant a la tardor. 
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Operacions prèvies: 

- Delimitar les àrees d’afectació. En cap cas s’afectaran les zones properes 

de sòl no urbanitzable, o els sòls destinats a espais lliures. Així mateix, 

tampoc ho farà la maquinària.  

- S’hauran de minimitzar i delimitar estrictament les zones de trànsit i 

maniobra dels vehicles i la maquinària, per minimitzar el trepig en les 

zones que no sigui imprescindible. Aquesta delimitació la realitzarà la 

Direcció Ambiental de l’obra en base als plànols d’ordenació, i es 

senyalitzaran tots els recorreguts amb tanques plàstiques  reflectants i 

visibles. 

- Les zones d’estacionament i manteniment la maquinària es localitzaran en 

punts sense desnivell, delimitant-les amb tanca perimetral o qualsevol altre 

sistema que delimiti clarament l’espai. 

- Delimitar les àrees per estacionament de maquinària i acopi de runes i 

materials d’acord amb el projecte d’obres. 

- Prèviament a l’inici de les obres, caldrà marcar un perímetre de protecció 

de la vegetació que no s’hagi de veure afectada de com a mínim la 

projecció vertical de les capçades. 

- Inspecció tècnica dels vehicles de l’obra: reducció de gasos contaminants, 

bones condicions de funcionament per evitar emissions de soroll 

inadequades.  

 

En l’execució de les obres: 

- Les obres es portaran a terme sempre de dia, i en l’horari comprés entre 

les 8:00 del matí i les 20:00 de la tarda. El treball nocturn haurà de ser 

expressament autoritzat per l’Ajuntament. 

- Retirada i acumulació de terra i material vegetal. Previ a les operacions de 

replanteig i excavació es realitzaran la desbrossada i la retirada superficial 

o decapatge dels horitzons orgànics (15-25 cm). Prèviament s’hauran 

definit les zones on s’acumularà aquesta terra es destinarà a la restauració 

de les zones identificades com a sistema d’espais lliures, que es destinarà. 

- Fer la neteja de la maquinària en espais impermeabilitzats i assegurant que 

no s’infiltri al subsòl ni s’escoli en direcció als cursos superficials 

- Utilitzar les instal·lacions temporals adequades que assegurin que les 

aigües residuals no afecten l’aqüífer: dipòsits o connectats a la xarxa. 

- Els arbres pels quals es plantegi el trasplantament segons la direcció 

facultativa, caldrà que siguin marcats prèviament a l’inici de les obres, 

preparant-los adequadament; s’han d’evitar el trasplantaments en períodes 

d’activitat vegetativa. A títol indicatiu es proposa: 
Tipus de planta Època de trasplantament 
Coníferes (pins i avets) De setembre a abril 
Arbres de fulla persistent A finals d’hivern 
Arbres de fulla caduca De novembre a març 

- Les àrees destinades a acopiament d’espècies vegetals per a la posterior 

plantació s’instal·larà una sistema de rec automatitzat de tipus provisional, 

individualitzat per hidrozones, intentant no barrejar-les, així com els 

mecanismes necessaris per l’aprofitament per el rec de l’aigua de pluja. 
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- S’evitarà l’abocament de qualsevol mena de residu o la impermeabilització 

de les zones lliures així com encendre foc en la proximitat de les zones 

arbrades. 

- Procedir correctament en cas d’afectació a fauna o als seus nius: En cas 

que es trobin individus d’espècies de fauna salvatge, ferits o desorientats i, 

sempre que s’afecti involuntàriament un niu o un cau,  s’hauran de 

comunicar els fets immediatament al centre autoritzat de recuperació de 

fauna salvatge més pròxim a l’àmbit d’estudi i, en el seu defecte, a l’Oficina 

territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Es procedirà a 

actuar segons dictaminin els organismes citats. 

- En el supòsit de que es detectés l’existència d’espècies incloses a l’Annex I 

de la Directiva referent a la conservació de les Aus Silvestres 91/294/CE, 

s’hauran de prendre mesures de protecció del seu hàbitat. Idèntica 

actuació haurà de fer-se de detectar-se qualsevol de les incloses a l’Annex 

II del Conveni de Berna, tot i que no estiguin amenaçades ni a Catalunya ni 

a l’estat espanyol.  

- Gestió de correcta de residus i materials. 

- Evitar aixecament de pols. 

- Evitar mantenir el motor encès quan no sigui necessari. 

- Gestió correcta de residus i materials en funció a l’Estudi de Gestió de 

residus d’enderrocament, construcció i excavació, fent una separació en 

origen. 

- No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en 

àrees arbrades i arbustives i en les zones properes. No encendre foc dins 

l’àmbit de les obres per a la crema de residus, ni tan sols els d’origen 

vegetal. 

- Dur a terme les tasques relatives a la prevenció i minimització dels 

fenòmens erosius: regs, restauracions, etc.  

- Assegurar l’estabilitat dels talussos. Si per les exigències del projecte 

calguéssin talussos més verticals, per aquests s’haurà de justificar la 

conveniència i l’estabilització amb altres elements (en el projecte o durant 

la vigilància ambiental) i s’haurà de fer seguint criteris paisatgístics.  

 

En la fase final: 

- Restauració d’aquelles àrees d’ocupació temporal.  

- Neteja general de l’àmbit  

- Gestió de les terres excedents. 

 

6.3.3 Indicadors de seguiment 

 

Si el consistori ho considera adequat, per un control de la implantació de les 

mesures ambientals indicades, es poden utilitzar els següents indicadors de 

seguiment, en la fase d’obres i d’execució:  

BIODIVERSITAT: 

• Superfície agroforestal afectada per la urbanització o l’edificació. 

CICLE DE L’AIGUA:  

• Consum d’aigua d’abastament previst. 
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• Volum d’aigua depurada i pluvial reutilitzada al sector.  

• Percentatge d’aigües residuals depurades i que compleixen els paràmetres 

de qualitat. 

ENERGIA: 

• Consum energètic previst en el sector.  

• Percentatge energètic de producció pròpia en relació al consum total en el 

sector. 

RESIDUS:  

• Percentatge de residus sòlids urbans recollits de forma selectiva. 

MOBILITAT/QUALITAT ATMOSFÈRICA:  

• Percentatge de superfície viària exclusiva o prioritària per a vianants i/o 

bicicletes en relació a la totalitat del sistema viari urbà. 

• Percentatge de xarxa viària adaptada a la recollida selectiva de residus. 

SOROLL: 

• Persones exposades a nivells sonors superiors a 65 dB diürns i 55dB 

nocturns. 

 

També, es considera convenient analitzar periòdicament els indicadors 

de l’apartat anterior, concretament l’indicador 1, 3, 4, 5 (incloent el 

percentatge de permeabilitat-semipermeabilitat de les zones verdes), 

6, 11, 12, 13, 14 i 15. 

 

La periodicitat que es considera òptima per la mesura d’aquests indicadors és 

l’ANUAL.  
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El primer que es vol destacar és que l’ISA, document destinat a avaluar els 

aspectes i elements ambientals rellevants que puguin ser afectats pel 

desenvolupament i execució de la proposta, així com la identificació dels criteris 

i objectius ambientals tinguts en compte per la redacció del mateix i que 

justifiquen l’alternativa escollida, s’ha elaborat en paral·lel a la redacció de la 

proposta del POUM. D’aquesta manera, molts dels objectius i criteris ambientals 

que han sorgit en la discussió i presa de decisions del pla han tingut en compte 

totalment o parcial aquests objectius.  

 

A Calafell, la principal característica en relació als aspectes rellevants del medi, 

és que es tracta d’un municipi, que, tot i la proporció alta de sòl construït (més 

del 60% del terme és sòl urbà o urbanitzable), encara manté una superfície 

àmplia de sòl no urbanitzable, el qual una gran proporció té elevat valor. Es 

delimiten hàbitats d’interès comunitari en gairebé tota la superfície d’espais 

oberts, que sostenen una elevada diversitat faunística, principalment 

d’avifauna. També és destacable la orografia: Un sector relativament ampli dels 

sòls del municipi tenen pendents superiors al 20%, en concret aproximadament 

el 40% del terme, la majoria en SNU i urbanitzable. També hi ha sòl urbà per 

sobre del 20% de pendent. Existeix un ritme accelerat de construcció sobretot 

al nord de segur de Calafell, en zones amb pendents elevats.  

 

Aquesta àrea més interior, corresponent al Massís del Garraf, està cosida amb 

diversos cursos d’aigua poc importants i de règim irregular (on el torrent de la 

Cobertera és el principal) i amb una important presència de nombroses 

urbanitzacions en disposició desordenada que trenquen les continuïtats de les 

masses forestals de pi blanc, disposades en mosaic ocupant l’espai que han 

deixat lliure les urbanitzacions. L’agricultura, que hi té una presència 

superficialment poc significativa, es situa en les zones més planeres i en les 

valls dels torrents que tenen prou secció, i hi dominen dels cultius llenyosos de 

secà. Tot i el seu relatiu poc pes en mida, la cobertura agrícola és un dels 

factors que configuren diversos elements en el paisatge del municipi: la divisió 

del parcel·lari, les línies de vegetació entre parcel·les i els patrons nítids, a més 

de la importància productiva quan es tracta de cultius amb denominació 

d’origen de la vinya i de l’olivera. 

 

El terme municipal està dividit pel mig per l’autopista C-32. Aquesta talla 

horitzontalment el territori amb una sèrie d’incisions importants en la roca 

calcària que les fa visibles des de diferents indrets. La creació d’accessos per a 

les urbanitzacions existents en el moment de la seva construcció va comportar 

un increment dels nivells d’edificació, que encara continuen avui dia. De la 

mateixa manera, l’ampliació del Golf de la Graiera, situat al nord-oest del 

municipi, ha esdevingut un important element modificador del paisatge, en 

provocar la tala d’arbres i la plantació de gespa.  

 

D’altra banda, hi ha la dinàmica pròpia de costa, paisatge típic litoral de 

caràcter turístic, on els elements que hi dominen són els blocs de pisos a 

primera línia de mar i de fons el propi mar. El paisatge a primera línia de costa 
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és despersonalitzat per la profusió de construccions de tipologies diverses en el 

front litoral del municipi. Les platges presents són de sorra fina, llargues i 

rectilínies, formades per materials sedimentaris del Plistocè. Les 

infraestructures lineals (sobretot la via del tren) paral·leles a la línia de costa 

condicionen l’ocupació urbana i l’equilibri ecològic dels diversos ecosistemes 

que hi puguin haver, com seria el cas d’unes petites surgències d’aigua 

subterrània molt pròximes a l’estació de tren de Calafell. 

 

El paisatge s’estructura en carenes i valls situades alternativament en sentit 

nord-sud. En concret, tres valls diferenciades marquen el paisatge interior de 

Calafell, mentre que la litoral domina l’eix est-oest marcat per la línia de costa. 

No obstant això, existeixen línies complementàries en sentit est-oest per 

l’interior, estructurades per una massa forestal que encara manté la 

continuïtat, d’elevada importància si es té en compte la funcionalitat que 

aquesta massa té per mantenir la permeabilitat ecològica entre els dos espais 

protegits (EIN) del Massís del Garraf, per una banda, i la Serra de Bonastre, per 

l’altra. Existeixen punts estratègics que cal considerar per mantenir aquesta 

continuïtat: entre les urbanitzacions i per sobre de l’autopista. El torrent de la 

Graiera, tot i l’elevada urbanització en el seu tram final, no està entubat i 

desemboca directament al mar. 

 

És molt rellevant d’altra banda, el patrimoni històric i cultural present al 

municipi.  

 

Pel que fa als riscos naturals, a més de les infraestructures viàries presents, les 

urbanitzacions, que responen a un model lax de ciutat, estan en contacte amb 

una massa forestal que intrínsecament té un elevat risc d’incendi. D’altra 

banda, s’ha estudiat la inundabilitat dels dos torrents principals del municipi, 

que finalment es converteixen en un: el Torrent de Montpeó i el Torrent de la 

Graiera. Aquests estudis determinen un punt crític inundable a la 

desembocadura del torrent, provocat en bona mesura pel tap que provoca la 

via de tren. Amb una bassa de laminació calculada per absorbir el cabal es pot 

mitigar el risc.  

 

Finalment, s’han estudiat els fluxes o vectors ambientals. En aquest sentit cal 

mencionar en primer lloc que la indústria és una activitat de poca presència en 

el municipi, i en segon lloc, l’elevada influència que hi té l’estacionalitat de la 

població al municipi, que no només és intranual (estiu-hivern), deguda al 

turisme, sinó també intrasetmanal, a causa de la importància de la segona 

residència. També hi té una elevada influència el model que fins ara ha 

perdurat al municipi, de les urbanitzacions de baixa densitat.  

Així, s’obté que a Calafell hi ha un elevat consum d’aigua per habitant (250 

l/hab/dia), la qual prové de fonts de fora del municipi, concretament de l’Ebre; 

una xarxa de sanejament deficient –tot i que l’EDAR té prou capacitat, 

considerant el promig mensual, no així els pics diaris-; una producció de 

residus elevada (2,61 kg/hab/dia), i un consum energètic alt (4,36 

MWh/hab/any, sense considerar els carburants). 
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També, el model urbanístic lax, estructurat en bosses a les urbanitzacions, és 

un dels principals responsables d’una mobilitat obligada en vehicle privat molt 

significativa, i per tant, de les emissions de CO2. s'emeten més de 5000 

kg/CO2 per persona i any, quan una emissió sostenible seria uns 1500 kg.  

Com a resultat, de l’anàlisi dels aspectes rellevants es proposen un seguit 

d’objectius ambientals: 

 

ASPECTES DEL 
TERRITORI 

ESTRATÈGIES (CRITERIS/OBJECTIUS) 

GEA 

Buscar mecanismes legals que facilitin no urbanitzar 
en la zona urbanitzable al nord de Segur de Calafell.  

Tenir en compte el pendent com a factor decisiu per la 
presa de decisions sobre: equipaments en SNU, millora 
de l'accessibilitat a la C-32 i E-O a Segur de Calafell 
Nord (sòl urbanitzable).  

Valorar l'impacte de les diferents alternatives de 
traçat, escollint la que menys impacte suposi al sòl no 
urbanitzat.  

Considerar l’eficiència energètica en el 
desenvolupament del Sòl urbanitzable, tenint en 
compte la orientació (sens detriment de la 
minimització d'impactes sobre la gea, que tindrien un 
caràcter prioritari). 

HIDROLOGIA 
(torrents, zones 
humides i aqüífers) 

Un cop estudiada amb detall la inundabilitat, utilitzar la 
zona inundable com a àmbit de referència d'un parc 
fluvial que connecti el poble de Calafell amb la platja. 
Interferir el mínim amb la dinàmica fluvial, evitant la 
modificació o canalització del seu curs, minimitzant la 
superfície d'elements viaris que les travessin, evitant 
l'afectació de la llera amb infrastructures viàries 
(pilars, etc.). 

Alliberar el màxim sòl possible vinculat als torrents en 
sòl urbà i fer parcs urbans en relació amb els torrents, 
restablint la vegetació potencial.  

BIODIVERSITAT I 
PERMEABILITAT 
ECOLÒGICA 
  

Establir mecanismes de manteniment dels conreus 
existents actualment. Facilitar mitjançant el 
planejament, el rec de zones de conreu, preveient com 
a compatible la infraestructura necessària per al rec en 
zones agrícoles. En cas necessari d'ocupació per 
equipaments d’actuals zones de conreu, caldrà tenir en 
compte els criteris ecològics com el manteniment 
d'espais d'ecotó com a zones agrícoles i la conservació 
dels límits vegetals. 

Buscar mecanismes que evitin l'abandonament 
agrícola. Zona de patró agrícola: en cas necessari 
d'ocupació de les zones de conreu, serà prioritari 
ocupar les zones menys productives. 

Minimitzar la ocupació urbana de zones forestals. 
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Zona de patró agrícola: en cas necessari d'ocupació de 
les zones de conreu, caldrà tenir en compte els criteris 
paisatgístics com la conservació dels límits vegetals i 
l'estructura del parcel·lari i la no afectació dels 
elements patrimonials relacionats amb el paisatge de 
vinya: barraques, murs de pedra seca, masos. 

LITORAL 

En la franja d'edificis del front litoral, esponjar la 
segona línia, per incrementar l'espai verd públic i 
alhora facilitar la circulació de vents, cosa que 
influencia en la dinàmica litoral.  

PAISATGE (qualitat 
i visibilitat) 

Compatibilitzar els usos i activitats en sòl no 
urbanitzable amb els valors paisatgístics i ecològics del 
municipi i potenciar els seus valors en general. 

ESTRUCTURA 
ECOLÒGICA DEL 
PAISATGE 
  

Detectar les principals vies de connectivitat i els punts 
conflictius, per evitar la seva afectació i que siguin un 
factor limitant alhora de definir possibles creixements 
urbanístics i infraestructures. 

 AIGUA 
(distribució, 
consum, 
sanejament)  
   

Adaptar els creixements poblacionals als factors 
limitants de la concessió d'aigua. 

Regular la instal·lació de piscines. Piscines 
comunitàries. 

Evitar la dispersió urbanística per minimitzar les 
pèrdues en la xarxa de distribució 

  

RESIDUS 

Facilitar mitjançant el planejament general, que 
existeixin els espais suficients per fer el tractament 
dels residus i facilitar la recollida selectiva, si es 
consideren necessaris 

ENERGIA I 
QUALITAT DE 
L’AIRE 
(contaminants) 

Minimitzar la dispersió urbanística. 

Millorar la mobilitat urbana. 

 

QUALITAT 
ACÚSTICA, 
LLUMÍNICA 
  

Tenir en compte els plànols de zonificació i capacitat 
acústica i llumínica elaborats pel municipi.  

Evitar la dispersió urbanística. 

Regular els usos en el sòl no urbanitzable per evitar la 
contaminació. 

RISCOS 

Definir els àmbits inundables i seguir les 
recomanacions de l’ACA pel planejament urbanístic en 
la zonificació i regulació d’usos en els àmbits definits.  

Basses de laminació per evitar riscos d’inundabilitat. 

Regular els usos en sòl no urbanitzable per evitar la 
freqüentació dispersa i evitar els riscos d’incendi. 

Regular les edificacions en sòl no urbanitzable. 

Evitar l’ocupació en pendents superiors al 20%. 

SOSTENIBILITAT 
GLOBAL DEL 
MODEL 
D'ORDENACIÓ 

Limitar el creixement urbanístic dispers. 
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En l’ISA cada un d’aquests objectius es desenvolupa amb criteris concrets que 

serveixen per guiar i avaluar la sostenibilitat del pla.  

Un altre aspecte considerat per avaluar l’impacte ambiental ha estat 

l’antecedent que representa el pla general vigent i el planejament 

supramunicipal incident en el municipi.  

 

Cal mencionar que el pla general municipal estableix tres categories que poden 

considerar-se incidents en la protecció dels valors ambientals del municipi des 

del punt de vista de la seva implantació en el territori: les claus 30, de 

protecció agrícola, 31, de protecció paisatgística i el sistema d’espais lliures, 

principalment l’àrea central entre Calafell i Segur de Calafell, el Parc del Comú.  

 

També es protegeixen els sistemes hídric i costaner, seguint la legislació vigent 

en el moment. En total es protegeixen prop de 600 ha del terme.  

 

D’altra banda, en relació amb el pla vigent en el municipi, el pla supramunicipal 

que té competència en la ordenació municipal és el Pla Territorial Parcial del 

Camp de Tarragona (PTPCT), ja que pertany a aquesta àrea i es troba subjecte 

als planejaments que inclouen aquest àmbit. Actualment, el Pla territorial s’ha 

aprovat inicialment en data del 23 de juliol del 2008.  Aquest pla estableix per 

al municipi les tres categories pels espais oberts, la protecció especial, que 

engloba gairebé tot el sòl no urbanitzable, la protecció territorial principalment 

relacionada amb la protecció per a infraestructures, i la protecció preventiva, 

en una superfície proporcionalment molt més reduïda, entesa com el 

complement entre les anteriors categories d’espais oberts i el sistema 

d’assentaments. Per aquest cas, el Pla proposa un creixement moderat del 

municipi (no superior al 30%), i les propostes de l’àrea especialitzada del sector 

al Nord de Segur de Calafell, de reducció o extinció d’aquesta àrea. En aquest 

sector també estableix condicions especials pel que fa la ubicació i magnitud de 

les zones verdes. A la façana litoral i en algunes extensions d’urbanització 

residencial, on el planejament urbanístic vigent massa sovint ha classificat sòl 

d’una manera continua creant grans barreres a la connectivitat ecològica, el pla 

territorial identifica aquells sectors urbanitzables no desenvolupats encara on 

seria possible i tindria interès pel que fa a la biodiversitat o al paisatge, una 

estratègia de concentració dels espais lliures i les zones verdes en unes 

determinades ubicacions. També, en relació a les infraestructures, proposa la 

millora de la Carretera de Barcelona i un traçat indicatiu per al desdoblament 

de l’A7 que passa per l’oest del terme.    

 

Així, finalment, les principals propostes del pla amb incidència ambiental són: 

 

Classificació del sòl:  

 

Canvis en la classificació del sòl. La nova proposta implica tant la 

desclassificació d’alguns espais com creixements nous. En comparació amb el 

planejament vigent, com es comenta més llargament a l’apartat 4.2., es 
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desclassifiquen 142 ha (sòls que el PG considera urbanes o urbanitzables i el 

POUM classifica com a sòl no urbanitzable) i es reclassifiquen 27 ha (sòl que el 

PG considera no urbanitzables i passen a ser urbanes o urbanitzables). En total 

doncs, una superfície global neta de 115 ha aproximadament es 

desclassifiquen.   

D’altra banda, considerant els sòls urbanitzables que el POUM incorpora i 

afegint els que manté, finalment els sòls urbanitzables que el POUM proposa 

sumen 127 ha d’ocupació real sobre el territori.  

 

Sistemes generals:  

 

Sistema hidrològic: a partir dels estudis d’inundabilitat dels torrents de 

Montpeó, de la Graiera i del torrent que travessa el sector PPU Comafarella sud, 

que són incorporacions del pla, es delimita el sistema hidrològic (7) a partir 

domini públic hidràulic, definit com aquella zona inundable amb període de 

retorn de 10 anys, tal com determina la Llei d’Urbanisme i al reglament que la 

desenvolupa, així com seguint els criteris de l’ACA. També, un àmbit relacionat 

ecològicament amb els espais annexos a aquest sistema, on s’ha detectat 

vegetació de ribera, es protegeix amb la regulació dels usos com a zona rústic 

de ribera (RR).  

 

Comunicacions: Es concreten propostes en la millora del viari, tant dins de les 

urbanitzacions  -jerarquització- com de la comunicació entre aquestes (nova 

connexió entre Valldemar i Calafell park) i enllaç amb l’autopista, així com la 

proposta de passos en els punts estratègics per travessar les vies del tren. 

 

Espais lliures públics: S’ofereixen nous espais lliures tant dins el sòl urbà 

(sobretot 7on s’han observat mancances al front litoral) com, en una superfície 

molt significativa, en sòl no urbanitzable, al Nord de Segur de Calafell i al Parc 

del Comú. Aquestes zones verdes en SNU van acompanyades d’una regulació 

que és més estricta respecte la preservació dels valors naturals que en sòl 

urbà, per raó dels llocs on s’ubiquen, sobre una matriu forestal. En conjunt es 

fan reserves que en superfície superen els mínims requerits per la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya. També, a Segur de Calafell es procura que la 

distribució de les zones verdes garanteixi l’existència d’una xarxa verda 

intraurbana que la relacioni amb els espais oberts del SNU de dins i de fora del 

terme municipal, estructurades a través de la xarxa hídrica.  

 

Equipaments: Es proposa incrementar la dotació d’equipaments en sòl urbà i 

fer les cessions obligatòries en sòl urbanitzable. En sòl no urbanitzable destaca 

la reserva per un nou equipament destinat a serveis tècnics ubicat en l’entorn 

de l’EDAR. 

 

Sòl urbà: 

 

De cara als seus efectes ambientals, són rellevants les actuacions en sòl urbà 

no consolidat (SUNC). Es preveu la densificació al centre de Segur de Calafell. 
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Es fan actuacions de millora del teixit urbà i dotació d’equipaments als nuclis de 

Calafell, Segur de Calafell i, sobretot, al Front de Mar. Els habitatges oferts en 

les actuacions de SUNC són aproximadament 1.500. La densitat bruta promig 

de les noves actuacions en sòl urbà és d’aproximadament 47 habitatges/ha, 

aquest indicador general indica que previsiblement el model de ciutat és 

compacte, responent als objectius i criteris ambientals exposats en altres punts 

d’aquest ISA. Dins de sòl urbà també s’inclouen dos nous sectors que el PG no 

contemplava: el PAU Masia de Cal Perotet, i el PMU Mirador del Romaní, sobre 

sòl boscós i amb densitats d’ocupació molt baixes.  

 

 

Sòl urbanitzable delimitat: 

 

Es proposen 7 sectors, que ja existeixen en el planejament vigent: PPU Mirador 

del Castell, PPU Bellamar Nord, PPU Hostal del Prat, PPU Eixample del Barber, 

PPU ARE La Barquera, PPU Les Villes (en execució) i el PPU sector discontinu de 

Comafarella. La densitat d’habitatges per hectàrea és pròxima als 50 excepte 

en els dos darrers casos, que és inferior a 20.  

 

Sòl urbanitzable no delimitat: 

 

Es proposa un nou sector, el PP Els Cirerers, on es preveu una densitat 

d’habitatges/ha de 49,43. 

 

Sòl no urbanitzable: 

 

Tot allò que forma part del SNU té algun grau de protecció d’acord amb els 

valors que es pretenen protegir. Es desenvolupa una normativa acurada quant 

a les activitats i instal·lacions permeses. Es preveuen dos plans especials en sòl 

no urbanitzable per ordenar activitats i edificacions existents amb criteris 

paisatgístics. 

 

Catàleg de masies i cases rurals:  

 

S’incorporen els elements del SNU dins del catàleg, pel qual s’ha elaborat en 

paral·lel a la redacció del present POUM, el Pla Especial de Protecció del 

Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Calafell.  

Aquesta alternativa es compara amb el planejament vigent. Com a conclusió, 

prenent com anàlisi l’àmbit municipal, l’alternativa proposada és la que més 

s’ajusta al compliment de criteris i objectius ambientals.  

 

La proposta contempla mesures per al foment i la millora del medi ambient, 

que es resumeixen en: 

- Ordenació del SNU encarat a protegir els valors que el composen, tant d’ús 

com dels sistemes naturals que el sostenen. 

- Zonificació del sistema hidrològic en funció del període de retorn de 10 

anys, i d’unes zones annexes definides com a Protecció Hidrològica, 
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destinades a protegir els sistemes naturals que sostenen la funcionalitat del 

sistema fluvial. 

- En el sòl urbanitzable de Calafell (PPU dels Cirerers i PPU Hostal del Prat) 

definir els creixements en funció a l’estudi d’inundabilitat, tot preveient 

també una bassa de laminació per evitar el risc d’inundabilitat.   

- l’alliberament de 112 ha de sòl urbà i urbanitzable previstos pel 

planejament vigent. Destaca la desclassificació del sòl urbanitzable al nord 

de Segur de Calafell (per sobre de l’autopista), unit a l’optimització de la 

trama urbana actual, que permet alliberar sòl urbanitzable. 

- l’esponjament del front litoral, en peces unitàries endreçades 

- crear una nova àrea de centralitat al front litoral vinculada a la nova estació 

i al port de Calafell 

- millorar la mobilitat urbana: fer més permeable la via de tren, connectar 

urbanitzacions i millorar la mobilitat dins de les urbanitzacions. 

- la creació de nou sòl urbanitzable prop de la desembocadura del torrent de 

la Cobertera, vinculada a un nou parc fluvial. 

- estudi de la inundabilitat. 

 

Els efectes ambientals del pla sobre els recursos naturals es deriven 

principalment de l’increment de població esperada, que implica un augment en 

la demanda, que en el cas de l’abastament d’aigua requeriran l’ampliació de les 

concessions actuals i en el cas de la gestió dels residus i de la capacitat de la 

xarxa de sanejament, que s’executin els plans sectorials existents i que en cada 

moment es tinguin en compte les capacitats, tenint en compte els creixements 

de població a nivell regional.  

 

En relació a l’impacte sobre els aspectes ambientals, el més remarcable és 

l’impacte positiu que es deriva de la desclassificació d’una superfície superior a 

140 ha de sòl, la qual cosa repercuteix positivament en el model territorial 

(relacionat amb la ocupació del territori i afectació a substrat geològic), la 

biodiversitat, el medi hidrològic subterrani, en disminuir-se la 

impermeabilització prevista inicialment-, i la dispersió de la contaminació 

acústica i lumínica.  

 

També es considera positiu el tractament en general que es dona a tot el sòl no 

urbanitzable, al sistema hidrològic i als espais lliures. 

Cal destacar no obstant, que es mantenen alguns impactes en relació als riscos 

d’incendi forestal i d’inundació (compatibles si es prenen les mesures 

adequades i previstes pel POUM) i en relació a la permeabilitat ecològica, ja que 

tot i que s’ocupa menys superfície urbanitzada, encara es mantenen polígons 

de creixement en punts clau per la connectivitat, en algun cas proposats de nou 

pel POUM. També, en relació al paisatge, on encara es manté la ocupació en 

zones de valor patrimonial i paisatgístic. 

 

La proposta de nous vials tenen incidència principalment sobre el medi geològic 

i en la permeabilitat ecològica (connexió entre les urbanitzacions).  



 Volum 07 Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 7  Síntesi de l’estudi  

 
 

 

175

L’equipament previst en sòl no urbanitzable, d’altra banda, es situa en una 

zona de valor agrícola paisatgístic.  

 

En relació als desenvolupaments dels diferents sectors urbanitzables proposats, 

i partint de la situació actual i no de les previsions del planejament vigent, cal 

destacar com a impactes negatius, la ocupació de zones de pendents superiors 

al 20%, l’afectació a la vegetació present, la ocupació de zones de valor 

paisatgístic, si bé no son les àrees més rellevants, i l’ocupació d’alguns punts 

claus per la connectivitat ecològica.  

 

Tenint en compte les previsions del planejament superior, el POUM s’adapta a 

les determinacions del Pla territorial parcial del camp de Tarragona. 

En la comparació dels perfils inicial i final del POUM es suggereixen un total de 

16 indicadors i se’n calculen 13. Amb la ordenació proposada la situació millora 

en la majoria d’indicadors referents a model urbà, densitat, biodiversitat i 

riscos, i és pitjor en aquells casos relacionats amb els vectors ambientals, a 

causa de l’increment de població. En aquest darrer cas, els indicadors 

milloraran sensiblement en la mesura que millori el comportament dels 

ciutadans en relació al consum dels recursos i l’emissió dels contaminants, 

també, si es promouen tecnologies més netes i es millora el model de gestió 

dels materials.  

 

Finalment, es fan un seguit de determinacions que haurà d’assumir el  

planejament i projectes derivats del pla, i que, a mode de mesures correctores i 

compensatòries, contribuiran a minimitzar l’impacte del seu desenvolupament. 
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7Nom científic Nom català 

Accipiter nisus subsp. nisus  Esparver 

Actitis hypoleucos  Xivitona 

Aegithalos caudatus subsp. taiti  Mallerenga cuallarga 

Alcedo atthis  Blauet 

Anas acuta subsp. acuta  Anec cuallarga 

Anser anser subsp. anser  Oca vulgar 

Anthus petrosus  Piula costera 

Anthus pratensis subsp. 

pratensis  
Titella 

Apus apus subsp. apus  Falciot 

Ardeola ralloides  Martinet ros 

Arenaria interpres subsp. 

interpres  
Remena-rocs 

Athene noctua subsp. vidalii  Mussol 

Aythya nyroca  Morell xocolater 

Botaurus stellaris subsp. stellaris  Bitó comú 

Bubo bubo subsp. hispanus  Duc 

Bubulcus ibis subsp. ibis  Esplugabous 

Bucephala clangula subsp. 

clangula  
Morell d'ulls grocs 

Buteo buteo subsp. buteo  Aligot comú 

Calandrella brachydactyla 

subsp.brachydactyla  
Terrerola vulgarr 

Calidris alpina subsp. alpina  Territ variant 

Calidris minuta  Territ menut 

Caprimulgus ruficollis subsp. 

ruficollis  
Siboc 

Carduelis cannabina  Passerell 

Carduelis carduelis  Cadernera 

Carduelis chloris  Verdum 

Cercotrichas galactotes subsp. 

galactotes  
Cuaenlairat 

Certhia brachydactyla subsp. 

brachydactyla  
Raspinell 

Cettia cetti subsp. cetti  Rossinyol bastard 

Charadrius alexandrinus subsp. 

alexandrinus  
Corriol camanegre 

Charadrius dubius subsp. 

curonicus  
Corriol petit 

Circus aeruginosus subsp. 

aeruginosus  
Arpella vulgar 

Circus cyaneus subsp. cyaneus  Arpella pal•lida 

Cisticola juncidis subsp. cisticola  Trist 
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Clamator glandarius subsp. 

glandarius  
Cucut reial 

Columba oenas subsp. oenas  Xixella 

Columba palumbus subsp. 

palumbus  
Tudó 

Corvus corax  Corb 

Corvus monedula subsp. 

spermologus  
Gralla 

Crex crex  Guatlla maresa 

Cuculus canorus  Cucut 

Cyanopica cyanus subsp. cooki  Garsa blava 

Delichon urbica subsp. urbica  Oreneta cuablanca 

Egretta garzetta subsp. garzetta  Martinet blanc 

Emberiza cirlus  Gratapalles 

Emberiza hortulana  Hortolà 

Emberiza schoeniclus  Repicatalons 

Erithacus rubecula subsp. 

rubecula  
Pit-roig 

Falco columbarius subsp. aesalon  Esmerla 

Falco eleonorae  Falcó de la reina 

Falco peregrinus  Falcó peregrí 

Falco subbuteo subsp. subbuteo  Falcó mostatxut 

Falco tinnunculus subsp. 

tinnunculus  
Xoriguer 

Falco vespertinus  Falcó cama roig 

Galerida cristata  Cogullada vulgar 

Galerida tecklae subsp. tecklae  Cogullada fosca 

Gallinula chloropus subsp. 

chloropus  
Polla d'aigua 

Garrulus glandarius  Gaig 

Hieraaëtus fasciatus subsp. 

fasciatus  
Àguila cuabarrada 

Hippolais pallida  Bosqueta pal•lida 

Hippolais polyglotta  Bosqueta 

Hirundo rustica subsp. rustica  Oreneta vulgar 

Jynx torquilla subsp. torquilla  Colltort 

Lanius meridionalis subsp. 

meridionalis  
Botxí 

Lanius senator  Capsigrany 

Larus cachinnans  Gavià argentat 

Larus fuscus  Gavià fosc 

Larus genei  Gavina capblanca 

Larus ridibundus  Gavina vulgar 

Limicola falcinellus  Terrir becadell 

Luscinia megarhynchos  Rossinyol 

Mergus serrator  Bec de serra mitjà 
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Merops apiaster  Abellerol 

Miliaria calandra Cruidexell 

Milvus migrans subsp. migrans  Milà negre 

Milvus milvus subsp. milvus  Milà reial 

Monticola solitarius subsp. 

solitarius  
Merla blava 

Motacilla alba  Cuareta blanca 

Motacilla cinerea subsp. cinerea  Cuereta torrentera 

Motacilla flava  Cuereta groga 

Muscicapa striata   Papamosques gris 

Myiopsitta monachus  Cotorreta de pit gris 

Oenanthe hispanica  Còlit ros 

Oriolus oriolus subsp. oriolus  Oriol 

Parus caeruleus  Mallerenga blava 

Parus cristatus   Mallerenga emplomallada 

Parus major  Mallerenga carbonera 

Passer domesticus  Pardal 

Passer montanus   Pardal xàrrec 

Phalaropus lobatus  Escuraflascons becfi 

Phoenicurus ochruros  Cotxa fumada 

Phylloscopus bonelli  Mosquiter pàl•lid 

Phylloscopus proregulus  Mosquiter reietó 

Pica pica  Garsa 

Picus viridis  Picot verd 

Porzana porzana  Polla pintada 

Remiz pendulinus subsp. 

pendulinus  
Teixidor 

Riparia riparia  Oreneta de ribera 

Saxicola rubetra  Bitxac rogenc 

Saxicola torquata  Bitxac 

Serinus serinus  Gafarró 

Streptopelia decaocto subsp. 

decaocto  
Tórtora turca 

Streptopelia turtur subsp. turtur  Tórtora 

Sturnus vulgaris subsp. vulgaris  Estornell vulgar 

Sula bassana  Mascarell 

Sylvia atricapilla  Tallarol de casquet 

Sylvia hortensis Tallarot emmascarat 

Sylvia melanocephala  Tallarol capnegre 

Sylvia sarda  Tallareta sarda 

Sylvia undata Tallareta cuallarga 

Tachybaptus ruficollis  Cabusset 

Tringa glareola  Valona 

Tringa stagnatilis  Siseta 

Tringa totanus  Gamba roja vulgar 

Troglodytes troglodytes  Cargolet 
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Turdus merula  Meula 

Turdus philomelos  Tord comú 

Turdus viscivorus  Griva 

Tyto alba  Òliba 

Upupa epops subsp. epops Puput 
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CALAFELLSISTEMA DE SANEJAMENT

Fitxes estacions de depuració d'aigües residuals

Cabal disseny (m³/dia): 12.000 Població eq. disseny (h-e): 70.000

MES disseny (mg/l): 350 DBO5 disseny (mg/l): 350 DQO disseny (mg/l):

N disseny (mg/l): P disseny (mg/l):

Nº línies pretractament: 1

Primari: decantador primari Secundari fangs activats: baixa càrrega

Espessiment: gravetat Digestió:

Deshidratació: filtre premsa

Tipus tractament: Biològic

Dades de disseny

Dades de procés

Administració actuant: Ajuntament Calafell

Empresa explotadora: Sorea

Any posada en marxa: 1995

Any ampliació:

Conca: Rieres Meridionals

Punt abocament: Mar Mediterrani

Municipis assistits: CALAFELL (Alorda Parc, Calafell, Calafell Parc, Calafell Residencial, El Mas Mel, El Romeu, 
La Platja de Calafell, El Prat de Calafell, Segur de Calafell)

Km col·lectors: 10

Nombre bombaments: 6

Nombre emissaris: 3

Km emissaris: 3

Dades generals

Població sanejada (hab): 18.905

Pàgina 1 de 3

DCAL

maig 2008



CALAFELLSISTEMA DE SANEJAMENT

Dades d'explotació de l'any 2007
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  MODEL TERRITORIAL I OCUPACIÓ DEL SÒL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA AMBIENT ATMOSFÈRIC QUALITAT DEL 
PAISATGE 

  

  Geologia i 
geomorfologia 

Riscos Hidrologia 
superficial i 
subterrània 

El cicle de l’aigua Qualitat atmosfèrica Qualitat 
acústica 

Qualitat 
lumínica 

GENERACIÓ I 
GETISÓ DE 
RESIDUS 

ENERGIA BIODIVERSITAT 
TERRITORIAL I 
PATRIMONI 
NATURAL 

Estructura ecològica 
del paisatge 

Paisatge Planejament 
superior 

Determinacions 
de caràcter 
general (art. 57-
58.1 del DL 
1/2005) 

                          

Classificació del 
sòl 

Els principals impactes 
negatius sobre la 
geologia vénen donats 
per l’ocupació del sòl 
dels nous creixements, 
amb una superfície 
d'aproximadament 127 
ha considerant també 
aquelles contemplades 
en el planejament 
vigent. Cal fer constar 
tanmateix que en 
global, respecte, el 
planejament anterior, 
s’alliberen una sèrie de 
sòls amb una superfície 
total de 142 ha, en 
particular ubicades en 
zones forestals de 
pendent elevat, al nord 
de Segur de Calafell, 
que passen a 
classificar-se com a sòl 
no urbanitzable i que 
queden inclosos sota la 
clau forestal (RF). Es 
considera un impacte 
positiu. D’altra banda, i 
pel que respecta a la 
geomorfologia, alguns 
dels nous creixements 
es situen en zones que 
majoritàriament 
presenten un pendent 
superior al 20%, no 
obstant la superfície de 
les zones 
desclassificades amb 
pendents superiors al 
20% és major. 
Comparant els  perfils 
inicial i final, la 
superfície en sòl urbà i 
urbanitzable en 
pendents superiors al 
20% en el planejament 
vigent suposa el 21% 
del terme, mentre que 
en la proposta, és el 
16%. Així i tot i que es 
preveu una modificació 
del relleu actual, 
aquest impacte 
s’avalua com a. 

Sobre el risc 
d’inundació, els dos 
punts d'atenció són: el 
PPUND dels Cirerers, 
que és una nova 
proposta del POUM i 
que es situa en sòl 
inundable. Es prenen 
mesures adients per 
paliar-lo, com es 
comenta més avall. El 
PPU de Comafarella –
sud, que es situa prop 
d’un torrent innominat. 
Es fa un estudi 
d’inundabilitat i es 
calcula T-10 per evitar 
el risc. Pel que fa al 
risc d'incendi, les 
zones amb un risc més 
elevat venen donades, 
d’acord amb el mapa 
de risc bàsic, per la 
presència de zones 
forestals. Alguns 
polígons de Sòl 
Urbanitzable es situen 
en zones de risc alt. 
Comparant això amb la 
situació del 
planejament vigent cal 
dir que en relació a 
l'incendi forestal l'àrea 
abastada pel sòl 
urbanitzable vigent en 
risc alt era superior i 
en el sector de Les 
Villes, el risc era molt 
alt. Així doncs, cal tenir 
en compte que segons 
el planejament vigent 
la situació millora en 
relació al risc d'incendi, 
però es manté cert risc 
en relació a la 
inundabilitat, tot i que 
l'impacte és 
compatible. 
(s'assenyala que en els 
impactes de cada 
sector s'avalua la 
situació segons la 
ocupació actual i no 
segons el planejament 
vigent). 

El principal 
impacte sobre 
el medi 
hidrològic 
subterrani 
recau en els 
nous 
creixements, 
que impliquen 
la 
impermeabilitz
ació del sòl, 
amb una 
superfície total 
de 115 ha (cal 
tenir tanmateix 
en compte que 
com a mínim el 
10% d’aquests 
creixements 
serà destinat a 
zones verdes). 
La ocupació 
implica 
impermeabilitz
ació del sòl i 
per tant, menor 
infiltració de 
l'aigua. Però, 
discriminant els 
sòls que ja 
eren 
urbanitzables 
segons el 
planejament 
vigent, 
s'ocupen en 
total 27 ha de 
nou i que, 
respecte al 
planejament 
vigent, la 
proposta 
desclassifica 
una superfície 
total de 142 
ha. Tenint en 
compte doncs 
la situació de 
planejament 
vigent de 
partida, aquest 
impacte es 
valora com a: 

Segons les estimacions 
de població (escenari C) 
més enllà de l’any 2009 
el consum d’aigua es 
troba a uns nivells molt 
propers al sostre de la 
concessió màxima actual. 
El CAT capta de mitja 
entre 2,3 i 2,5 m3/seg, 
sobre la concessió 
màxima atorgada de 
captació del riu Ebre de 
3.856 m3/seg. Per tant 
encara té un cert marge 
per ampliar concessions. 
En l’informe esmentat es 
proposa l’ampliació de la 
concessió del CAT a més 
de millores en la xarxa i 
altres. Però sobretot, els 
nous creixements 
impliquen un major 
consum de CAT, l'origen 
de les aigües del qual és 
sobretot d'origen 
superficial (Riu Ebre). Pel 
que fa al sanejament, tal 
com s'exposa a l'apartat 
4, no es supera el cabal 
de disseny de l’EDAR, 
que, com s’ha dit més 
amunt, està dissenyada 
per una població 
equivalent de 70.000 
habitants. No obstant és 
de preveure que no hi 
hagi suficient capacitat 
per depurar els pics  
intrasetmanals i 
interannuals, en època 
estival. També, cal 
considerar que la xarxa 
de sanejament no està 
capacitada actualment 
per suportar l'augment 
de població. Per tot això, 
l'impacte es consiera  
moderat. 

Hi ha nous 
creixements que 
incrementen la 
dispersió de la 
contaminació 
atmosfèrica. Tenint 
en compte les 
previsions de 
creixement de 
població estimada 
de 22.939  persones 
l’any 2008 a 39.000 
l’any 2023 i 50.200 
tenint en compte la 
població estacional, 
es pot calcular, 
aproximadament, 
l’augment 
d’emissions de CO2 
que això comportarà 
respecte el total de 
població actual. 
Segons els 
indicadors dels 
Objectius de 
desenvolupament 
del Mil·leni de la 
ONU, l’any 2004 a la 
emissió de CO2 era 
de 7,7 tones de 
CO2/càpita. Així 
doncs, l’emissió de 
CO2 actual es situa 
al voltant de les 
176,6 Kilotones de 
CO2, preveient un 
increment de  123,7 
kilotones per a l’any 
2023 degut a 
l’augment de la 
població, fins arribar 
a un total de 300 
kilotones/any de la 
població resident i 
un augment de 210 
kilotones fins arribar 
a 387 kilotones/any 
considerant també 
la població 
estacional 

Hi ha nous 
creixements 
que 
incrementen la 
dispersió de la 
contaminació 
acústica. No 
obstant, el 
model 
d’implantació 
humana busca 
la concentració 
dels nous 
desenvolupame
nts sempre 
relacionats amb 
el sòl urbà 
existent i en 
continuïtat amb 
aquesta. 
D'altra banda, 
en relació a la 
superfície 
ocupada 
respecte les 
previsions del 
planejament 
vigent, 
l'extensió 
disminueix. Per 
tant es 
considera un 
impacte 

Hi ha nous 
creixements 
que 
incrementen la 
dispersió de la 
contaminació 
lluminosa. No 
obstant, el 
model 
d’implantació 
humana busca 
la concentració 
dels nous 
desenvolupame
nts sempre 
relacionats amb 
el sòl urbà 
existent i en 
continuïtat amb 
aquesta. 
D'altra banda, 
en relació a la 
superfície 
ocupada 
respecte les 
previsions del 
planejament 
vigent, 
l'extensió 
disminueix. Per 
tant es 
considera un 
impacte 

Tal i com es 
contempla al punt 2 
sobre la previsió en 
la generació de 
residus i d'acord 
amb el PLA 
TERRITORIAL 
SECTORIAL 
D’INFRAESTRUCTUR
ES DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 
MUNICIPALS DE 
CATALUNYA (2005-
2012) que preveu 
infraestructures 
d'ampliació i de 
millora, aquestes 
han de tenir 
capacitat per acollir 
els nous residus 
generats. Es preveu 
per tant que tot i 
l'increment derivat 
del creixement 
poblacional en la 
producció de 
residus, aquests 
rebran una correcta 
gestió. No obstant 
això, val a dir que es 
calcula un increment 
en la producció de 
residus, 26 kilotones 
fins les  48 
kilotones/any l'any 
2023 que hauran de 
gestionar-se. 

Es preveu d'acord 
amb el punt 4 de 
consums d'energia 
una demanda total  
de 218.821,8 MW 
per a 50.200 
habitants l'any 
2023. L'abastament 
energètic d'acord 
amb la memòria 
justificativa 
presentada en la 
memòria del Pla 
queda garantit en 
tots els casos. 

La comparació del 
sòls urbanitzable 
respecte el sòl 
desclassificat 
resulta en un 
impacte positiu, 
ja que el primer 
es situa en àrees 
de valor per la 
seva cobertura 
forestal i agrícola, 
però en el segon 
cas s'ocupava un 
sòl més extens i 
afectant també un 
sòl més ampli 
d'hàbitats 
d'interès 
comunitari. En 
relació als 
impactes sobre 
els hàbitats 
d'interès 
comunitari, 
mentre que el pla 
general vigent té 
sòl urbà i 
urbanitzable 
afectant a 616 ha, 
en el cas del 
POUM, s'ocupen 
227 ha. 

Tot i que la 
desclassficiació de 
sòls és superior, 
encara es mantenen 
polígons de 
creixement en punts 
clau per la 
connectivitat, en 
algun cas proposats 
de nou pel POUM, 
tot i que reservant 
els eixos -torrents- 
com a sòl no 
urbanitzable.  

En relació a 
l'estructura 
paisatgísitca, el sòl 
urbanitzable es situa 
en eixos relacionats 
amb els torrents i en 
camins històrics. El sòl 
desclassificat ocupava 
sobretot sòls de valor 
per situar-se en indrets 
careners. També es 
desclassifica un sector 
de valor cultural (prop 
de Montpeó). Pel que 
fa als valors 
paisatgístics, el sòl 
urbanitzable es situa 
parcialment en àrees 
visibles i en trams de 
camins rurals, en 
fragments de vegetació 
entre camps agrícoles, 
parcialment en zones 
de patró significatiu o 
algun indret de valor 
patrimonial, si bé en 
bona part es reserven 
aquests espais com a 
zones verdes dins dels 
sectors. El sòl 
desclassificat ocupava 
zones visibles -algun 
sector d'alta visibilitat-, 
zones de valor 
patrimonial, camins 
estructurants i patrons 
significatius. Com a 
resultat de tot això, el 
pla encara manté 
alguna ocupació en 
zones de valor, així 
que la comparativa 
resulta en un impacte 
categoritzat com a 
moderat: 

Respecte el 
planejament 
superior i en 
concret amb el 
Pla Territorial 
Parcial del Camp 
de Tarragona, cal 
destacar que 
superfícies 
significatives dels 
polígons de sòl 
urbanitzable 
proposats 
s’inclouen en sòl 
de protecció 
preventiva. 
També contempla 
ubicar un 
equipament i 
zones verdes del 
SNU en àmbits de 
protecció 
especial. D’altra 
banda, redueix 
molt 
significativament 
la superfície del 
pla parcial de les 
Villes, al nord de 
Segur de Calafell, 
seguint les 
indicacions de les 
estratègies del 
PTPCT.  En 
general, doncs, es 
compatible amb la 
proposta.  

  positiu  secundari / sinèrgic / 
llarg termini / temporal 
/ negatiu 

positiu  secundari / sinèrgic / 
llarg termini / temporal / 
negatiu 

 secundari / sinèrgic 
/ llarg termini / 
temporal / negatiu 

positiu positiu  secundari / sinèrgic 
/ llarg termini / 
temporal / negatiu 

secundari / 
acumulatiu / llarg 
termini / permanent 
/ negatiu 

positiu primari / simple / a 
llarg termini / 
permanent / negatiu 

secundari / acumulatiu 
/ a llarg termini / 
permanent / negatiu 

positiu 



 
  MODEL TERRITORIAL I OCUPACIÓ DEL SÒL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA AMBIENT ATMOSFÈRIC QUALITAT DEL PAISATGE   

  Geologia i 
geomorfologia 

Riscos Hidrologia 
superficial i 
subterrània 

El cicle de l’aigua Qualitat atmosfèrica Qualitat 
acústica 

Qualitat 
lumínica 

GENERACIÓ I 
GETISÓ DE 
RESIDUS 

ENERGIA BIODIVERSITAT 
TERRITORIAL I 
PATRIMONI 
NATURAL 

Estructura ecològica 
del paisatge 

Paisatge Planejament 
superior 

Sistemes 
generals (art. 
34 i 58.1) 

                          

Sistema hidrològic Queda prohibida 
qualsevol tipus 
d’urbanització 
d’aquests terrenys. 
Queda prohibida tota 
activitat urbanística 
que modifiqui el perfil 
natural del terreny. 

Es contempla com a 
sistema hidrològic les 
zones amb un risc 
d'inundabilitat amb un 
període de retorn de 
10 anys. Els sòls 
inclosos en el període 
de retorn de 100 anys 
s'inclouen com a de 
protecció hidrològica 
quan per les seves 
característiques són 
d'interès pel futur 
desenvolupament d'un 
bosc de ribera. 

Es desenvolupa 
la clau H 
relativa al 
sistema 
hidrològic que 
correspon al 
període de 
retorn de T=10 
anys en el cas 
dels torrents 
més importants 
i seguint la 
legislació 
vigent en la 
resta, amb una 
normativa 
d'acord amb els 
criteris 
d’ordenació de 
l'Agència 
Catalana de 
l'Aigua. Només 
s’admeten els 
següents usos 
per a millorar-
ne la 
funcionalitat 
hidràulica i 
ambiental.  

Actualment no s'exploten 
els recursos de dins del 
municipi perquè no tenen 
la qualitat suficient. Al 
municipi es troben alguns 
pous que es regulen per 
la legislació vigent. El 
POUM no proposa res en 
concret per al sistema 
hídric subterrani.  

          S’admeten tasques 
de manteniment de 
la vegetació 
destinades a afavorir 
un creixement 
equilibrat i també, 
mantenir una 
capacitat hidràulica 
mínima en el cas de 
règims hidrològics 
modificats per 
l’activitat humana.  

Es permet la 
instal·lació 
d’infraestructures 
transversals sempre 
que es respectin la 
continuïtat ambiental i 
hidràulica. Instal·lació 
d’infraestructures 
canalitzades sempre 
que es respectin a 
continuïtat hidràulica i 
morfodinàmica. 

L’àmbit definit pel període 
de retorn de 100 anys es 
protegeix i es regula seguint 
els criteris de l’ACA quant a 
definició d’usos com a zona 
de protecció del sistema 
hidrològic (PH). 

El pla contempla 
que les 
intervencions en 
el sistema 
hidràulic han 
d’estar 
autoritzades i 
tutelades per 
l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 

  positiu positiu positiu secundari / acumulatiu / 
a llarg termini / 
permanent / negatiu 

           
positiu 

primari / simple /a 
mitjà termini / 
permanent / negatiu 

positiu positiu 

Comunicacions Les noves 
infraestructures viàries 
generaran impacte 
sobre la gea en relació 
al moviment de terres i 
ocupació del sòl.  Es 
preveuen importants 
moviments de terra en 
el viari de connexió 
amb l'autopista. 

L'arranjament de la C-
31 per sobre del 
torrent de la Graiera 
no pot implicar 
afectacions sobre la 
inundabilitat, ja que 
s'ha definit tenint en 
compte aquest risc. La 
proposta de la 
carretera de connexió 
entre Valldemar i 
Calafell Park es situa 
llindant amb una àrea 
risc s’incendi alt.  

Les noves 
infraestructures 
no afecten la 
dinàmica 
hidrològica. En 
el cas de la 
proposta de 
camins rurals, 
la zonificació 
s'ha fet sempre 
respectant la 
zona de domini 
públic hidràulic. 

  Les noves 
infrastructures 
impliquen una 
millora en la 
connectivitat que 
pot tenir efectes 
positius en l'emissió 
de CO2 derivats del 
trànsit. 

        Es preveu que el 
traçat de les noves 
infrastructures 
provoqui un impacte 
sobre els hàbitats 
existents. En el cas 
del viari de connexió 
entre Valldemar i 
Calafell Park, llinda 
amb un hàbitat 
d'interès comunitari.  

La proposta del vial de 
connexió entre 
Valldemar i Calafell 
Park es situa en un eix 
important per la 
connexió ecològica. 
Aquest eix actualment 
ja està afectat per un 
camí existent, no 
obstant la proposta 
implica fer-lo apte al 
pas de vehicles i per 
tant disminuirà la 
funció connectora. 

S'estableix una regulació 
sobre els camins rurals i es 
proposa un camí rural que 
lligui el municipi 
paisatgísticament, basat en 
vies actualment ja 
existents; es prohibeix el 
traçat de nous camins sense 
la redacció d'un Pla Especial 
i/o una llicència municipal i 
estableix que s'hauran de 
prendre les mesures 
oportunes per evitar 
l’erosió, especialment en els 
marges i talussos. Pel que 
fa a la proposta de noves 
carreteres, el vial de 
connexió entre Valldemar i 
Calafell Park ocupa un àmbit 
d'importància pel mosaic 
agroforestal existent, sense 
afectar significativament 
però, l'estructura del 
paisatge. En global 
l'impacte es valora com a 
compatible.  

La connexió de 
Valldemar amb 
Calafell Park es 
situa en un àmbit 
de protecció 
especial pel seu 
valor ecològic del 
PTPCT. No 
obstant això, 
l'actuació és 
compatible amb el 
que estableix 
aquest pla. 

  secundari / acumulatiu 
/ a llarg termini / 
permanent / negatiu 

secundari / acumulatiu 
/ a llarg termini / 
permanent / negatiu 

    positiu         secundari / simple / 
a mitjà termini / 
permanent / negatiu 

secundari / sinèrgic / a 
llarg termini / 
permanent / negatiu 

secundari / simple / a mitjà 
termini / permanent / 
negatiu 

primari/ simple / 
a mitjà termini / 
permanent / 
negatiu 
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  Geologia i 
geomorfologia 

Riscos Hidrologia superficial i 
subterrània 

El cicle de 
l’aigua 

Qualitat atmosfèrica Qualitat 
acústica 

Qualitat 
lumínica 

GENERACIÓ I 
GETISÓ DE 
RESIDUS 

ENERGIA BIODIVERSITAT 
TERRITORIAL I 
PATRIMONI 
NATURAL 

Estructura ecològica 
del paisatge 

Paisatge Planejament 
superior 

Sistemes 
generals (art. 
34 i 58.1) 

                          

Espais lliures 
públics 

Es limita la ocupació de 
les instal·lacions, tant 
en les zones verdes de 
sòl urbà com en sòl no 
urbanitzable. En 
aplicació de la 
legislació vigent en 
matèria d'urbanisme 
(pel sòl no 
urbanitzable) no es pot 
superar una ocupació 
superior de 500m2.  

  A Segur de Calafell es 
procura que la distribució de 
les zones verdes garanteixi 
l’existència d’una xarxa 
verda intraurbana que la 
relacioni amb els espais 
oberts del SNU de dins i de 
fora del terme municipal, 
estructurades a través de la 
xarxa hídrica. 

            Hi ha una una 
superfície molt 
significativa, en 
sòl no 
urbanitzable de 
zones verdes, al 
Nord de Segur de 
Calafell i al Parc 
del Comú. 
Aquestes zones 
verdes en SNU 
van 
acompanyades 
d’una regulació 
que és més 
estricta respecte 
la preservació 
dels valors 
naturals que en 
sòl urbà, per raó 
dels llocs on 
s’ubiquen, sobre 
una matriu 
forestal. 

  La zona verda del Parc 
del Comú es situa en 
una zona de valor 
paisatgístic degut a la 
massa contínua 
d'arbres, al patrimoni 
històric i a les àrees 
amb exposició visual 
elevada. D'altra banda, 
la zona verda del nord 
de Segur de Calafell, al 
sector desclassificat de 
Les Villes, inclou com a 
elements paisatgístics 
les àrees d'elevada 
exposició visual, el 
camí carener, torrents, 
i petites agrupacions 
d'arbres grans. Es 
permeten aquelles 
construccions que 
serveixin per a un 
millor despleguament 
dels usos previstos, 
sempre i quan no 
superin una alçada de 
7,5 m. En sòl urbà, a 
més, no han d'ocupar 
més del 5% de la 
superfície de la zona.   

Les reserves per a 
espais lliures 
públics superen 
els mínims 
requerits per la 
Llei d'Urbanisme 
de Catalunya  En 
aplicació de la 
legislació vigent 
en matèria 
d'urbanisme (en 
sòl no 
urbanitzable) no 
es pot superar 
una ocupació 
superior de 
500m2.  

      positiu             positiu   positiu positiu 

la reserva de sòl per a 
un nou equipament en 
sòl no urbanitzable 
implica moviments de 
terra i afectació a sòls 
agrícoles productius.  

  L’ampliació dels serveis 
tècnics en sòl no 
urbanitzable implica la 
impermeabilització d'una 
àrea aproximada de 1,75 
ha. 

            L’ampliació dels 
serveis tècnics en 
actual cobertura 
agrícola 
disminueix aquest 
hàbitat en 1,75 
ha 
aproximadament. 

  La ocupació d’una zona 
agrícola implica un 
impacte paisatgístic 
negatiu però poc 
significatiu, no afectat 
per visuals.  

  Equipaments 

secundari / acumulatiu 
/ a llarg termini / 
permanent / negatiu 

  secundari / acumulatiu / a 
llarg termini / permanent / 
negatiu 

            secundari / 
acumulatiu / a 
llarg termini / 
permanent / 
negatiu 

  secundari / acumulatiu 
/ a llarg termini / 
permanent / negatiu 

  

Sòl urbà (art. 
58.2-6) 

                          

Zonificació i 
regulació. 

    Es densifiquen alguns 
sectors de la trama urbana, 
la qual cosa permet 
desclassificar sòl. 
S'incrementen els espais 
verds al litoral i a Segur de 
Calafell.  

  L'establiment dels 
diferents usos en 
sectors estratègics 
urbans cerca establir 
un model de ciutat 
que afavoreixi una 
reducció de la 
mobilitat i en aquest 
sentit es deriven uns 
efectes positius 
sobre la qualitat 
atmosferica. 

            L’ordenació promou la 
conservació, 
restauració, 
consolidació, millora, 
remodelació i 
rehabilitació de 
l'edificació existent. 

  

      positiu   positiu             positiu   



 
  MODEL TERRITORIAL I OCUPACIÓ DEL SÒL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA AMBIENT ATMOSFÈRIC QUALITAT DEL 

PAISATGE 
  

  Geologia i 
geomorfologia 

Riscos Hidrologia superficial 
i subterrània 

El cicle de l’aigua Qualitat atmosfèrica Qualitat 
acústica 

Qualitat 
lumínica 

GENERACIÓ I 
GETISÓ DE 
RESIDUS 

ENERGIA BIODIVERSITAT 
TERRITORIAL I 
PATRIMONI 
NATURAL 

Estructura ecològica 
del paisatge 

Paisatge Planejament 
superior 

Sectors de SUNC 
PAU de Cal 
Perotet 2,3 ha 
PMU del Mirador 
del Romaní 9,6 ha 

Algunes actuacions per 
equipaments a Segur 
de Calafell es situen en 
pendents elevats, amb 
la qual cosa es preveu 
moviments de terra 
importants. No obstant 
això, es situen en sòl 
urbà del pla general 
vigent. 
D’altra banda, el PMU i 
el PAU proposats per 
aquest POUM es situen 
en zones de pendent 
elevat, malgrat això, 
tenen una ocupació 
molt baixa, el que 
permet ocupar només 
les zones planeres.  

El PAU de Cal Perotet i 
el sector del Mirador 
del Romaní es situen 
en contacte amb en 
àmbits amb risc 
d’incendi alt, malgrat 
tot, la normativa 
vigent, incorporada 
també al POUM, 
defineix els paràmetres 
per minimitzar-lo.  

Les actuacions de 
SUNC es situen en 
llocs actualment no 
urbanitzats i per 
tant impliquen una 
impermeabilització 
del sòl. No obstant, 
aquest sòl ja és urbà 
segons el pla 
general vigent, en 
relació a la situació 
actual es considera 
un impacte 
compatible. Els nous 
sòls urbans 
proposats ocupen 
unes 12 ha, però 
tenen baix índex 
d’ocupació. 

  El desenvolupament 
del sectors implica 
contaminació 
atmosfèrica en la 
fase de construcció.  

El 
desenvolupame
nt del sectors 
implica 
contaminació 
acústica en la 
fase de 
construcció.  

  El desenvolupament 
del sectors implica 
generació de residus 
en la fase de 
construcció.  

El desenvolupament 
del sectors implica 
despesa energètica 
en la fase de 
construcció.  

S'ocupen sòls 
actualment 
lliures. PAU de Cal 
Perotet i 
PMU del Mirador 
del Romaní es 
situen sobre sòls 
boscosos densos, 
però amb un 
índex d’ocupació 
molt baix, que 
manté aquests 
espais fora de la 
ocupació.  

El sector Masia de 
Cal Perotet es situa 
prop d’eixos 
importants per 
mantenir la 
connectivitat 
ecològica. Es deixa 
com a no 
urbanitzable una 
franja central per 
mantenir aquesta 
connectivitat.  
El sector del Mirador 
del Romaní es situa 
en zona important 
per la connexió. No 
obstant es deixa 
com a zona verda, 
així que si es prenen 
mesures en aquesta 
zona, es pot 
mantenir la 
funcionalitat.  

PAU de Cal Perotet i  
PMU del Mirador del 
Romaní es situen en 
zones de valor 
patrimonial.  

Parcialment, el 
sectors de Cal 
Perotet es situa 
en un espai obert 
previst pel PTPCT, 
no obstant, la 
seva qualificació 
com de protecció 
preventiva fa que 
l'actuació sigui 
compatible amb la 
proposta del 
POUM. El sector 
del Mirador del 
Romaní es situa 
en un sòl de 
protecció especial 
de valor per la 
connexió. En 
deixar lliure el 
76% de la 
superfície es 
considera 
compatible amb la 
protecció del 
PTPCT.  

  primari/ simple / a 
llarg termini / 
permanent / negatiu 

primari / simple / a 
llarg termini / 
permanent / negatiu 

primari/ simple / a 
llarg termini / 
permanent / negatiu 

  primari/ simple / a 
llarg termini / 
temporal / negatiu 

primari/ simple 
/ a llarg termini 
/ temporal/ 
negatiu 

  primari/ simple / a 
llarg termini 
/temporal/ negatiu 

primari/ simple / a 
llarg termini 
/temporal/ negatiu 

primari/ simple / 
a llarg termini 
/permanent/ 
negatiu 

 primari/ simple / a 
llarg termini 
/permanent/ negatiu 

primari/ simple / a 
llarg termini 
/permanent/ negatiu 

 primari / simple / 
a  llarg termini / 
permanent / 
negatiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  MODEL TERRITORIAL I OCUPACIÓ DEL SÒL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA AMBIENT ATMOSFÈRIC QUALITAT DEL 

PAISATGE 
  

  Geologia i 
geomorfologia 

Riscos Hidrologia 
superficial i 
subterrània 

El cicle de l’aigua Qualitat atmosfèrica Qualitat 
acústica 

Qualitat 
lumínica 

GENERACIÓ I 
GETISÓ DE 
RESIDUS 

ENERGIA BIODIVERSITAT 
TERRITORIAL I 
PATRIMONI 
NATURAL 

Estructura ecològica 
del paisatge 

Paisatge Planejament 
superior 

Sòl urbanitzable 
(art. 58.7) 

                          

Delimitat: 90 ha 
No delimitat: 
24,7ha 

Excepte el sector del 
Mirador del Castell, 
l’ARE i Els Cirerers, la 
resta es troben en una 
superfície significativa 
en pendents superiors 
al 20%. Això implica 
un important 
moviment de terres. 

El possible risc a els 
Cirerers (inundabilitat) 
fa que es prevegi una 
bassa de laminació 
dissenyada per a 
mitigar-lo. 
La resta de sectors es 
troben en contacte 
amb la massa forestal, 
que té nivells elevats 
de risc d'incendi.  Es 
detecten àrees de risc 
per incendi i pendents 
alts en el sector de Les 
Villes. El sector 
discontinu de 
Comafarella es troba 
en àrea de risc 
d'incendi molt alt, 
mentre que el Mirador 
del Castell té 
parcialment superfície 
de risc d'incendi alt. 
D'altra banda, no es 
dectecten altres riscos. 

El sòl 
urbanitzable 
delimitat i no 
delimitat 
implica la 
impermeabilitz
ació d’unes 115 
ha, actualment 
no ocupades. 
No s'interfereix 
la dinàmica 
hídrica 
superficial. 
El sector de 
Comafarella 
interfereix el 
pas d'un 
torrent.  

L'impacte sobre el 
consum i el sanejament 
s'avalua en global amb la 
resta de sectors, 
considerant el creixement 
de població total. 

L'impacte s'avalua 
en global amb la 
resta de sectors, 
considerant el 
creixement de 
població total. 
D'altra banda, El 
desenvolupament 
del sectors 
impliquen 
contaminació 
atmosfèrica en la 
fase de construcció.  

Els nous 
creixements 
impliquen 
l'extensió de 
l'impacte 
acústic, no 
obstant, 
aquests són 
annexes al sòl 
urbà existent. 
D'altra banda, 
el 
desenvolupame
nt del sectors 
impliquen 
contaminació 
acústica en la 
fase de 
construcció.  

Els nous 
creixements 
impliquen 
l'extensió de 
l'impacte sobre 
el medi 
nocturn, no 
obstant, 
aquests són 
annexes al sòl 
urbà existent. 

El desenvolupament 
del sectors 
impliquen generació 
de residus en la fase 
de construcció.  

L'impacte del 
consum energètic 
s'avalua en global 
amb la resta de 
sectors, considerant 
el creixement de 
població total. 
D'altra banda, el 
desenvolupament 
del sectors 
impliquen despesa 
energètica en la fase 
de construcció.  

El sector Eixample 
del Barber i Els 
Cirerers (també 
l'ARE) es situa en 
espais de valor 
pels cultius 
existents, en bona 
part, amb 
denominació 
d'origen. Hostal 
del Prat es situa 
en una zona de 
cobertura 
forestal. D'altra 
banda, el sector 
de Les Villes es 
situa parcialment 
en l'hàbitat 
d'interès 
comunitari 
prioritari de 
matollars 
termomediterrani
s i predesèrtics. 
En total s'afecten 
51 ha de conreus, 
dels quals són 
abandonats unes 
10 ha i tenen 
denominació 
d'origen unes 25 
ha; també, unes 
40 ha de massa 
forestal de les 
quals predominen 
unes 30 ha de 
matollars i unes 
10 ha de pinedes 
mediterrànies. No 
s'afecten hàbitats 
d'interès 
comunitari 

Hostal del Prat, Les 
Villes i Els Cirerers 
s'ubiquen en eixos 
importants per la 
connectivitat 
ecològica.  
i el sector de 
Comafarella es situa 
prop d’eixos 
importants per 
mantenir la 
connectivitat 
ecològica, taponant 
el punt estratègic. 

Excepte el Sector de 
Les Villes, la resta de 
polígons es situen en 
actual trama agrícola, i 
afecten a elements de 
valor paisatgístic 
constituïts en els 
marges de conreus on 
es desenvolupen línies 
arbrades. D'altra 
banda, Els Cirerers i 
Hostal del Prat es 
situen propers a un eix 
estructurant de vall.  
Tot i que cap àrea es 
troba en els nivells 
més alts d'exposició 
visual, Bellamar Nord, 
també té l'element 
paisatgístic de la 
massa forestal. D'altra 
banda, el sector de 
Comafarella conté com 
a elements 
paisatgístics rellevants, 
la cobertura arbòria i el 
torrent i elements 
vegetals de valor. El 
fet que la major part 
dels sectors es situïn 
en pendents elevats 
pot provocar l'afectació 
negativa al paisatge. 

Només el sector 
d'Els Cirerers es 
situa en un espai 
obert previst pel 
PTPCT, no 
obstant, la seva 
qualificació com 
de protecció 
preventiva fa que 
l'actuació sigui 
compatible amb la 
proposta del 
POUM. 
Parcialment, els 
sectors del 
Mirador del 
Castell, i Bellamar 
nord es situen en 
un espai obert 
previst pel PTPCT, 
no obstant, la 
seva qualificació 
com de protecció 
preventiva fa que 
l'actuació sigui 
compatible amb la 
proposta del 
POUM. 

  primari / simple / a 
llarg termini / 
permanent / negatiu 

primari / simple / a 
llarg termini / 
permanent / negatiu 

primari / 
simple / a llarg 
termini / 
permanent / 
negatiu 

  primari/ simple / a 
llarg termini / 
temporal / negatiu 

primari / 
simple / a llarg 
termini / 
permanent / 
negatiu 

primari / 
simple / a llarg 
termini / 
permanent / 
negatiu 

primari/ simple / a 
llarg termini 
/temporal/ negatiu 

primari/ simple / a 
llarg termini 
/temporal/ negatiu 

primari / simple / 
a  llarg termini / 
permanent / 
negatiu 

primari / simple / a  
llarg termini / 
permanent / negatiu 

primari / simple / a  
llarg termini / 
permanent / negatiu 

primari / simple / 
a  llarg termini / 
permanent / 
negatiu 
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PAISATGE 
  

  Geologia i 
geomorfologia 

Riscos Hidrologia 
superficial i 
subterrània 

El cicle de l’aigua Qualitat atmosfèrica Qualitat 
acústica 

Qualitat 
lumínica 

GENERACIÓ I 
GETISÓ DE 
RESIDUS 

ENERGIA BIODIVERSITAT 
TERRITORIAL I 
PATRIMONI NATURAL 

Estructura ecològica 
del paisatge 

Paisatge Planejament 
superior 

Sòl no 
urbanitzable 
(art. 58.9) 

                          

Zonificació i 
regulació. 
 

La normativa que 
desenvolupa 
l’ordenació de les 
diferents zones del 
SNU, així com la 
general en relació a la 
protecció del SNU i la 
protecció del medi són 
impactes positius en 
relació a la geologia i 
la geomorfologia. No 
es permet alterar el 
relleu del terreny 
natural. Només es 
permet alterar aquest 
relleu per dur a terme 
una restauració de les 
condicions primigènies 
del terreny o bé per a 
terrassats destinats al 
conreu degudament 
justificats. En aquest 
cas, l’alteració del 
relleu no podrà 
modificar el sistema 
d'escorrenties de la 
finca respecte al seu 
entorn ni la cota 
natural del terreny en 
més o menys 0,5 m. 
En cap cas, el terrassat 
resultant d’aquest 
moviment de terres 
podrà donar lloc a nous 
murs de contenció 
d’alçada mitjana 
superior a 1 m ni que 
superin en cap punt el 
1,5 m d’alçada. 
Aquestes restriccions 
també seran d’aplicació 
per als talussos de 
pendent superior al 
100%. Es permet 
l'activitat agrícola en 
zona forestal només en 
pendents inferiors al 
30% per protegir la 
funció contra la erosió 
que tenen les masses 
forestals. 

La regulació dels 
camins en SNU i el fet 
que es permeti 
l'activitat agrícola en 
les zones forestals de 
menor valor, a més de 
la incorporació de la 
normativa vigent en la 
normativa del pla, 
poden disminuir el risc 
contra incendis 
forestals. 

S'estableix la 
zona RR de 
protecció del 
sistema 
hidràulic per 
garantir la 
funcionalitat de 
la dinàmica 
fluvial en el cas 
dels torrents 
més 
importants.  

            Es desenvolupa una 
normativa molt 
detallada en relació als 
usos i les instal·lacions 
permeses del SNU 
segons els seus valors. 
Els hàbitats d'interès 
comunitari s'integren a 
la proposta com a 
zones verdes o en 
espais situats en SNU. 
S'observa respecte al 
planejament previ que 
aquest incorporava 
hàbitats d'interès 
comunitari com a sòl 
urbanitzable, aquestes 
zones d'acord amb la 
proposta quedaran 
incorporades com a 
SNU. També, val a dir 
que mentre el pla 
general vigent 
protegeix mitjançant 
les categories de 
protecció agrícola, 
protecció paisatgística i 
espais lliures en sòl no 
urbanitzable, un total 
de 572 ha, amb el 
POUM el SNU de 
protecció suma 753 ha. 
Es permet l’activitat 
esportiva sempre que 
no suposi cap de les 
següents accions: la 
tala d’arbres, la 
modificació ni en 
superfície ni en 
composició de la 
cobertura vegetal. En 
la normativa general 
de SNU es prohibeix la 
introducció d'espècies 
invasores.  

Es regula 
normativament que 
les infraestructures 
lineals del territori 
de nova construcció 
o els tancaments 
que suposin una 
barrera a la 
permeabilitat 
biològica caldrà que 
tinguin en compte 
les mesures 
correctores 
pertinents per 
garantir aquesta 
funció ecològica. 
Els dos PE 
d’ordenació 
paisatgística 
proposats en sòl no 
urbanitzable (PE del 
Torrent de la Graiera 
i PE del Mas d’En 
Vives) es pensen 
amb l’objectiu 
d’integrar 
paisatgísticament les 
instal·lacions 
existents i regular-
ne els usos d’acord 
amb el que es 
permet en el SNU.  

La normativa protegeix 
els elements identitaris 
o de valor, entre 
d'altres coses, 
protegint l'estructura 
del mosaic forestal, 
limitant els moviments 
de terra i prohibint les 
tanques. S'estableixen 
normativament 
restriccions sobre les 
construccions en SNU, 
per a coberts o casetes 
d’eines vinculades a 
explotacions agràries. 
La nova activitat 
extractiva es prohibeix 
i l'existent figura com a 
zona de transició, 
limitant la seva 
existència fins al 
moment en què 
finalitzi l'activitat 
legalitzada i establint 
la seva transició a zona 
forestal.  

S'estableixen les 
proteccions de 
forma compatible 
amb el que 
estableix el PTPCT 
per a les diferents 
categories dels 
espais oberts. 

  positiu positiu positiu             positiu positiu positiu positiu 

Catàleg de masies 
i cases rurals 

                      S'incorpora al Pla el PE 
de protecció del 
patrimoni arquitectònic 
i arqueològic de 
Calafell. 

  

                        positiu   

  Positiu 
 Compatible 
 Moderat 
 Sever 
 Crític  
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Fragilitats
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Din A3 1:20.000

Din A1 1:10.000
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Límit de terme

activitat extractiva activa

activitat extracitva abandonada

zona utilitzada com a dipòsit de residus

D punts conflictius per la connectivitat ecològica
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autopista
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