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PAU 15. Línia d’Alta Tensió 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat. 

 Objectiu L’objectiu d’aquest polígon és reordenar els sòls actualment afectats per la 

servitud elèctrica que en el termini del pla preveuen desapareixerà, a fi i efecte 

d’aconseguir la cessió de sòl per a la construcció d’una futura via de trànsit, 

millorar l’entrada al camp de futbol de Segur i completar l’actual zona verda 

que hi ha entre l’avinguda de les Filipines i el carrer de l’Atlàntic; així com 

adaptar a les condicions de l’entorn el sòl per a usos residencials privat. 

 Àmbit Polígon discontinu conformat par diversos corresponents als terrenys en els 

quals discorre la línia d’alta tensió en el tram de Segur de Calafell i per un 

sector ubicat al costat de la urbanització Valldemar, amb façana a l’avinguda 

de la Marca Hispànica i el carrer de la Molina. 

 Superfície total 35.148 m2

Aprofitament urbanístic 

 Sostre total 4.152 m2 sostre 

 Sostre per a 

 usos residencials 4.152 m2 sostre   

 Nombre màxim  

 d’habitatges 15 habitatges 

 Cessió d’aprofitament 10% de l’aprofitament urbanístic del sector 
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Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 Total 80% 

 Sistema viari 28% 

Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 24% 

 Sistema d’equipaments 28% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

   

   

Sostre de protecció pública 

No s’estableix reserva de sostre per a habitatge de protecció pública, atès que 

les condicions de l’entorn, tipologia residencial unifamiliar de baixa densitat, no 

les fan adients per a la seva implantació. 

La reserva de sostre per a habitatge de protecció pública que correspon al 

sostre residencial de nova implantació del sector s’ha tingut en compte per al 

càlcul de les reserves mínimes i obligatòries establertes per l’article 66.2 del 

Reglament de la Llei d’Urbanisme, tal i com queda justificat en la Memòria 

social d’aquest POUM 

Usos permesos 

Els usos permesos seran els mateixos que els de la zona XU, xalets 

unifamiliars. 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

Programació 1r sexenni. 

El sistema d’actuació serà per reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

Condicions específiques d’ordenació 

L’ordenació del sector es desenvoluparà d’acord amb les determinacions 

gràfiques establertes en els plànols d’aquest annex i en els plànols d’ordenació 

d’aquest POUM. 

Tipus d’ordenació de l’edificació privada: aïllada. 

L’ordenació física de l’edificació de les parcel·les privades seguirà els 

paràmetres de la subzona X400. 

Condicions específiques de gestió 

Caldrà formular projecte de reparcel·lació i d’urbanització. 
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