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  SÒL URBÀ CONSOLIDAT 

 

 PAU en SUC Amb planejament aprovat 

PAU 1. Bella Mel  

PAU 2. La Graiera 

PAU 3. Mas Mel 

PAU 4. Parc empresarial 

 

 PAU en SUC Polígons en sòl urbà consolidat 

PAU 5. Sant Antoni 

PAU 6. Segur de dalt 

PAU 7. Carrer Maresme 

PAU 8. Barri del Sindicat 

PAU 9. Barri de Pescadors 

 

 PMU en SUC Plans de millora urbana en sòl urbà consolidat 

PMU 1. Mas Romeu 

PMU 2. Les Brises 

 

 PEU Pla especial urbanístic 

PEU 1. Port de Calafell 

 

  SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 

 

 PAU Polígons d’actuació urbanística 

PAU 10. Avinguda de Brasil 

PAU 11. Avinguda d’Espanya 

PAU 12. Tennis Bonavista I 

PAU 13. Tennis Bonavista II 

PAU 14. Costes del Garraf 

PAU 15. Línia d’Alta Tensió 

PAU 16. Carrer del doctor Dachs 

PAU 17. Carrer de Casanovas 

PAU 18. Carrer de Sant Pere 

PAU 19. Valldemar 

PAU 20. Masia de Cal Perotet 

PAU 21. Passeig Marítim 

PAU 22. Carrer de Miño 

PAU 23. Segarra 

PAU 24. Masia de Cal Rion 

PAU 25. Maresme-Castell 

PAU 26. Mas Romeu 
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 PMU Plans de millora urbana 

PMU 3. Tennis Sant Miquel 

PMU 4. Plaça del Mediterrani 

PMU 5. Turó dels Sants 

PMU 6. Louie Vega 

PMU 7. Multicines 

PMU 8. L’Escorxador 

PMU 9. Club Mescha 

PMU 10. Cruïlla del Sindicat 

PMU 11. Rambla de Mossèn Tobella 

 

  SÒL URBANITZABLE 

 

 PPU Pla parcial urbanístic 

PPU 1. Àrea residencial la Barquera  

PPU 2. Hostal del Prat  

PPU 3. Eixample del Barber 

PPU 4. Bellamar nord 

PPU 5. Mirador del castell 

PPU 6. Comafarella 

 

 PPU en execució Pla parcial urbanístic en execució 

PPU 7. Les Villes 

 

 PPUND Pla parcial urbanístic de delimitació 

PPUND 1. Cirerers 

 

  SÒL NO URBANITZABLE 

 

 PE Pla especial 

PEU 2. Ordenació paisatgística de la Graiera 

PEU 3. Ordenació paisatgística del Mas d’en Vives 
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PAU en SUC  Amb planejament aprovat   

  PAU 1. Bella Mel  

 

 Règim del sòl Sòl urbà consolidat  

 Objectiu Els objectius d’aquest àmbit ordenat segons Pla especial urbanístic Bella Mel 1, 

sector 12, aprovat definitivament en data de 8 de novembre del 2000 i publicat 

en el DOGC, en data 05 de juliol de 2002, i el seu corresponent projecte 

d’urbanització i reparcel·lació, són: 

- Recepcionar les obres d’urbanització d’acord amb el que s’estableix en 

l’article «Recepció de les obres d’urbanització per part de l’ajuntament» de 

les Normes d’aquest POUM. Concretament falta recepcionar un tram de 

col·lector de la urbanització. 

 

 Àmbit Àmbit ubicat sobre la carretera C31 que enllaça la urbanització Mas Mel amb la 

de Bella Mar, mitjançant l’obertura de tres carrers que es disposen en sentit 

est oest. 

 

 Superfície total 69.821 m2  

Aprofitament urbanístic 

  

D’acord amb el que indica el Pla especial urbanístic Bella Mel 1, sector 12. 

 

 

Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

D’acord amb el que indica el Pla especial urbanístic Bella Mel 1, sector 12. 
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Sostre de protecció pública 

 

D’acord amb el que indica el Pla especial urbanístic Bella Mel 1, sector 12. 

 

 

Usos permesos 

 

D’acord amb el que indica el Pla especial urbanístic Bella Mel 1, sector 12. 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni. 

El sistema d’actuació és per compensació. 

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

D’acord amb el que indica el Pla especial urbanístic Bella Mel 1, sector 12. 
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 PAU en SUC  Amb planejament aprovat  

  PAU 2. La Graiera 

 

 Règim del sòl Sòl urbà consolidat 

 Objectiu Els objectius d’aquest àmbit ordenat segons el Pla parcial urbanístic la Graiera, 

aprovat definitivament en data de 9 de febrer de 1994, la modificació puntual 

aprovada definitivament el 21 de juliol de 2004, i el seu corresponent projecte 

d’urbanització i reparcel·lació, són: 

- Recepcionar les obres d’urbanització d’acord amb el que s’estableix en 

l’article «Recepció de les obres d’urbanització per part de l’ajuntament» de 

les Normes d’aquest POUM. 

- Constituir una entitat de conservació d’acord amb el que s’estableix en 

l’article 68.7 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei d’urbanisme. 

  

 Àmbit Àmbit ubicat en el límit nord-oest del terme municipal de Calafell, veí amb el 

municipi de Bellvei i al costat de la carretera TV-2621, que dóna accés a la 

urbanització i al camp de golf.  

 

 Superfície total 1.203.345 m2  

Aprofitament urbanístic 

 

D’acord amb el que indica el Pla parcial urbanístic la Graiera i la seva 

modificació puntual. 

 



Volum 06 Annex normatiu 

Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons) 

 

 

Text refós 

 

9 

 

Es permet transferir part del sostre hoteler previst en el Pla parcial urbanístic la 

Graiera i la seva modificació puntual a la parcel·la qualificada de Zona Hotelera 

(AH). 

 

 

Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

D’acord amb el que indica el Pla parcial urbanístic la Graiera i la seva 

modificació puntual. 

   

   

Sostre de protecció pública 

 

D’acord amb el que indica el Pla parcial urbanístic la Graiera i la seva 

modificació puntual. 

 

 

Usos permesos 

 

D’acord amb el que indica el Pla parcial urbanístic la Graiera i la seva 

modificació puntual. 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni. 

El sistema d’actuació és per compensació. 

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

D’acord amb el que indica el Pla parcial urbanístic la Graiera i la seva 

modificació puntual.  
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 PAU en SUC Amb planejament aprovat  

  PAU 3. Mas Mel 

 

 Règim del sòl Sòl urbà consolidat 

 Objectiu Els objectius d’aquest àmbit ordenat segons Pla parcial urbanístic Mas Mel, 

sector K polígon I i II, aprovat definitivament en data de 4 de juny del 1997 i 

publicat en el DOGC en data 17 de febrer de 1999, i el seu corresponent 

projecte d’urbanització i reparcel·lació, són: 

- Acabar la urbanització dels polígons correctament atès l’informe emès per 

l’ajuntament en data 21 de maig del 2007. 

- Recepcionar les obres d’urbanització d’acord amb el que s’estableix en 

l’article «Recepció de les obres d’urbanització per part de l’ajuntament» de 

les Normes d’aquest POUM. 

 

 Àmbit Àmbit ubicat sobre la carretera C-31 concretament sobre el carrer Llebeig, el 

sector s’emplaça entre el sòl urbanitzable del PPU Comafarella marcat per 

aquest POUM i l’àmbit de Bella Mel. 

 

 Superfície total 162.634 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

D’acord amb el que indica el Pla parcial urbanístic Mas Mel, sector K polígon I i 

II. 
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Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

D’acord amb el que indica el Pla parcial urbanístic Mas Mel, sector K polígon I i 

II. 

   

   

Sostre de protecció pública 

 

D’acord amb el que indica el Pla parcial urbanístic Mas Mel, sector K polígon I i 

II. 

 

 

Usos permesos 

 

D’acord amb el que indica el Pla parcial urbanístic Mas Mel, sector K polígon I i 

II. 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni. 

El sistema d’actuació és per compensació. 

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

D’acord amb el que indica el Pla parcial urbanístic Mas Mel, sector K polígon I i 

II.  

 

Es podrà delimitar un PMU per tal de reordenar el sostre residencial pendent de 

construir a la part alta del sector, amb l’objectiu de reduir el seu impacte. En 

aquest sentit, s’admeten solucions tipològiques diferents de les inicialment 

previstes així com la incorporació de dotacions privades, sempre que no 

suposin increment del sostre edificable i limitant la densitat a un màxim de 55 

habitatges. El sòl que quedi lliure com a resultat de la nova ordenació, en cas 

de produir-se, podrà cedir-se com a espai lliure públic.  

 

 

 

S’incorpora la recomanació de l’Estudi per a la identificació de riscos geològics a 

Calafell, redactat per l’Institut Geològic de Catalunya la qual es transcriu: 

 

A l’àrea de Mas Mel en la subàrea C (plànol 3) és recomanable la realització 

d’un estudi d’estabilitat pels diferents talussos existents, en cas que progressi 

la urbanització i s’acabin implantant habitatges en aquesta subàrea.  
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PAU en SUC  Amb planejament aprovat   

  PAU 4. Parc Empresarial 

 

 Règim del sòl Sòl urbà consolidat 

 Objectiu Els objectius d’aquest àmbit ordenat segons Pla parcial urbanístic Parc 

Empresarial, aprovat definitivament en data de 23 d’octubre del 2002 i 

modificat en data 14 de març de 2003, amb la seva publicació en el DOGC el 

16 de juliol de 2008, i el seu corresponent projecte d’urbanització i 

reparcel·lació del polígon II, són: 

- Acabar la urbanització. 

- Recepcionar les obres d’urbanització d’acord amb el que s’estableix en 

l’article «Recepció de les obres d’urbanització per part de l’ajuntament» de 

les Normes d’aquest POUM. 

 

 Àmbit Àmbit ubicat sobre l’autopista C32 a tocar de la carretera TV-2126 que va cap 

a Bellvei. 

 

 Superfície total 134.759  

Aprofitament urbanístic 

 

D’acord amb el que indica el Pla parcial urbanístic Parc Empresarial. 

 

 

Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

D’acord amb el que indica el Pla parcial urbanístic Parc Empresarial. 
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Usos permesos 

 

D’acord amb el que indica el Pla parcial urbanístic Parc Empresarial. 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni. 

El sistema d’actuació és per compensació. 

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

D’acord amb el que indica el Pla parcial urbanístic Parc Empresarial. 
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 PAU en SUC  5. Sant Antoni 

 

 Règim del sòl Sòl urbà consolidat 

 Objectiu Els objectius d’aquest àmbit ordenat segons el projecte de reparcel·lació unitat 

d’actuació 23 Passatge Sant Antoni, aprovat definitivament en data de 11 de 

juliol del 2007 i publicat al DOGC en data 22 d’agost de 2007, són: 

- Completar la urbanització. 

- Recepcionar les obres d’urbanització d’acord amb el que s’estableix en 

l’article «Recepció de les obres d’urbanització per part de l’ajuntament» de 

les Normes d’aquest POUM. 

- Constituir una entitat de conservació d’acord amb el que s’estableix en 

l’article «Règim del sòl urbà consolidat» de les Normes d’aquest POUM. 

 

 Àmbit Àmbit discontinu ubicat sobre el carrer Sant Antoni entre l’avinguda de Mossèn 

Jaume Soler i el passeig de Sant Joan de Déu  

 

 Superfície total 4.749 m2  

Aprofitament urbanístic 

 

 Sostre total 13.380 m2 sostre 

 Sostre per a   

 usos residencials 10.393 m2 sostre 

 Sostre per a   

 usos no residencials 2.986 m2 sostre 

 Densitat d’habitatge 
 lliure 100 m2 de sostre residencial per habitatge  
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 Densitat d’habitatge 
 protegit 80 m2 de sostre residencial per habitatge 
 

 

Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 37% 

 Sistema viari 32,2% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

Sistema d’equipaments  4,8% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

   

Sostre de protecció pública 

 

D’acord amb el que indica el projecte de reparcel·lació unitat d’actuació 23 

Passatge Sant Antoni, aprovat definitivament en data de 11 de juliol del 2007 i 

publicat al DOGC en data 22 d’agost de 2007. 

 

Usos permesos 

 

D’acord amb el que indica el projecte de reparcel·lació unitat d’actuació 23 

Passatge Sant Antoni, aprovat definitivament en data de 11 de juliol del 2007 i 

publicat al DOGC en data 22 d’agost de 2007. 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni. 

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

bàsica. 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

D’acord amb el que indica el projecte de reparcel·lació unitat d’actuació 23 

Passatge Sant Antoni, aprovat definitivament en data de 11 de juliol del 2007 i 

publicat al DOGC en data 22 d’agost de 2007.  

D’acord amb allò que estableix la modificació puntual que possibilita aquest 

àmbit, es disposarà d’un accés general als diferents aparcament que tindrà 

entrada i sortida des de l’avinguda de Mossèn Jaume Soler, que podrà discórrer 

soterrada per sota del carrer de San Antoni. Des d’aquest accés general es 

donarà accés a cada finca particular i, si s’escau, l’apartament públic es podrà 

construir sota el vial.  

S’haurà de garantir el manteniment i conservació de l’arbrat existent i el 

tractament de la façana de la finca qualificada d’equipament que dóna al 

passatge de Sant Antoni. 
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 PAU en SUC 6. Segur de Dalt 

 

 Règim del sòl Sòl urbà consolidat 

 Objectiu Polígon que té per objectiu millorar o completar la urbanització existent 

garantint l’adequat repartiment de les càrregues. Es tracta d’un sector que no 

té per objecte cap de les finalitats a les quals fa referència l'article 70.2.a del 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme. 

 

 Àmbit Àmbit ubicat a Segur, en la part nord de l’autopista, en el límit del terme 

municipal de Cunit.  

 

 Superfície total 656.420 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

Resultat d’aplicar les qualificacions establertes en el POUM 

 

 

Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

Resultat d’aplicar les qualificacions establertes en el POUM 
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Sostre de protecció pública 

 

No s’estableix sostre de reserva per a habitatge de protecció pública. 

 

 

Usos permesos 

 

Els de les corresponents zones delimitades en el plànol de qualificació del sòl 

urbà i urbanitzable d’aquest POUM. 

 

 

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 de gestió 

 

L’execució del projecte d’urbanització del PAU es coordinarà amb l’execució del 

projecte d’urbanització del veí PMU les Brises, establint-se la possibilitat de 

delimitar un àmbit d’actuació comú als mers efectes de garantir la participació 

del PMU en les infraestructures comunes. El PMU participarà en aquestes 

despeses d’urbanització de forma proporcional al seu aprofitament.  
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 PAU en SUC 7. Carrer Maresme 

 

 Règim del sòl Sòl urbà consolidat 

 Objectiu Polígon que té per objectiu millorar o completar la urbanització existent 

garantint l’adequat repartiment de les càrregues. Es tracta d’un sector que no 

té per objecte cap de les finalitats a què fa referència l'article 70.2.a del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme. 

 

 Àmbit Àmbit delimitat per les parcel·les que queden entorn al carrer Maresme. 

 

 Superfície total 19.538 m2 

 

 

Aprofitament urbanístic 

 

Resultat d’aplicar les qualificacions establertes en el POUM  

 

Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

Resultat d’aplicar les qualificacions establertes en el POUM 
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Sostre de protecció pública 

 

No s’estableix sostre de reserva per a habitatge de protecció pública. 

 

 

Usos permesos 

 

Els de les corresponents zones delimitades en el plànol de qualificació del sòl 

urbà i urbanitzable d’aquest POUM. 

Condicions específiques d’ordenació 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 2n sexenni. 

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

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

L’accés a las parcel·les i la condició de solar en cap cas es podrà produir des de 

la C-246a, si no que s’ha de fer necessariament des de el carrer maresma o la 

seva bifurcació.  
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 PAU en SUC 8. Barri del Sindicat 

 

 Règim del sòl Sòl urbà consolidat 

 Objectiu Aquest polígon té per objectiu cedir al sistema viari els carrers interns de la 

urbanització fruit de l’Estudi de detall que va desenvolupar la unitat d’actuació 

número 4 del PGOU, amb data maig 1992. 

 

 Àmbit Àmbit delimitat pel carrer del Priorat, la rambla de Mossèn Tobella i el passeig 

de la Unió. 

 

 Superfície total 9.232 m2 

 

 

Aprofitament urbanístic 

 

D’acord amb el que indica l’estudi de detall UA4 “Camí de Mar”, 1992/00162/T.  

 

 

Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

Resultat d’aplicar les qualificacions delimitades en el plànol de qualificació del 

sòl urbà i urbanitzable i la Disposició Final de les Normes Urbanístiques 

d’aquest POUM 
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Sostre de protecció pública 

 

No s’estableix sostre de reserva per a habitatge de protecció pública. 

 

 

Usos permesos 

 

D’acord amb el que indica l’estudi de detall UA4 “Camí de Mar”, 1992/00162/T.  

 

 

  Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

  Programació 1r sexenni. 

  El sistema d’actuació serà per reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 
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 PAU en SUC 9. Barri de Pescadors 

 

 Règim del sòl Sòl urbà consolidat 

 Objectiu D’acord amb l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Tarragona el 24 de gener de 2011, l’objectiu d’aquest sector és rehabilitar els 

habitatges existents per millorar les seves condicions d’habitabilitat, 

d’accessibilitat i recuperar en ús el pati central. Es tracta d’un conjunt unitari 

d’habitatges emplaçats al voltant d’un pati, amb característica i singularitat en 

el continu urbà que té origen com a dotació d’habitatge de classes populars.  

 

 Àmbit Edifici residencial amb pati interior d’illa situat a l’illa definida pels carrers 

d’Igualada, Casanova, Jaume Jané i la plaça de l’Alcalde Romeu. 

 

 Superfície total 2.727 m2 

 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 Sostre total 3.735 m2 

 Sostre per a   

 usos residencials 3.735 m2 

 Número d’habitatges 48 habitatges 

 

Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

Resultat d’aplicar les qualificacions establertes en el POUM 
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Sostre de protecció pública 

 

No s’estableix sostre de reserva per a habitatge de protecció pública. 

 

 

Usos permesos 

 

Els de les corresponents zones delimitades en el plànol de qualificació del sòl 

urbà i urbanitzable d’aquest POUM. 

 

 

  Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

  Programació 2n sexenni. 

  El sistema d’actuació serà per reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 
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 PMU en SUC 1. Mas Romeu 

 

 Règim del sòl Sòl urbà consolidat 

 Objectiu D’acord amb l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Tarragona el 24 de gener de 2011, l’objectiu d’aquest sector és traslladar i 

agrupar de manera racional l’edificació, ubicant-la en llocs aptes per a 

construir. 

 

 Àmbit L’àmbit està format pel conjunt de parcel·les assenyalades en l’acord adoptat 

per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona el 24 de gener de 2011. 

 

 Superfície total 128.679 m2 

 

 

Aprofitament urbanístic 

 

El sostre màxim edificable del sector serà el resultat d’aplicar els paràmetres de 

la subzona X600 i l’article 141 «Ocupació en parcel·les amb pendent en els 

tipus d’ordenació aïllada» de les Normes Urbanístiques del POUM. 

 

Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

Resultat d’aplicar les qualificacions establertes en el POUM 
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Sostre de protecció pública 

 

No s’estableix sostre de reserva per a habitatge de protecció pública. 

 

 

Usos permesos 

 

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

unifamiliars, subzona X600, ciutat jardí de 600 m2.. 

 

 

  Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

  Programació 1r sexenni. 

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

bàsica. 

 

 

 

  S’incorpora la recomanació de l’Estudi per a la identificació de riscos geològics a 

  Calafell, redactat  per l’ Institut Geològic de Catalunya la qual es transcriu: 

 

A l’àrea de mas Romeu s’han determinat una perillositat natural baixa enfront a 

lliscament de blocs per a la subàrea B (plànol 2). En aquesta zona es 

recomana la realització d’un estudi de perillositat específic per determinar la 

possible evolució i afectació d’aquests blocs en els elements vulnerables com 

són les edificacions del costat de muntanya del carrer Ferran Sor.
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 PMU en SUC 2. Les Brises 

 

 Règim del sòl Sòl urbà consolidat 

 Objectiu D’acord amb l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Tarragona el 24 de gener de 2011, l’objectiu d’aquest sector és traslladar i 

agrupar de manera racional l’edificació, ubicant-la en llocs aptes per a 

construir. 

 

 Àmbit L’àmbit està format pel conjunt de parcel·les assenyalades en l’acord adoptat 

per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona el 24 de gener de 2011. 

 

 Superfície total 33.229 m2 

 

 

Aprofitament urbanístic 

 

El sostre màxim edificable del sector serà la resultat d’aplicar els paràmetres de 

la subzona X600 i l’article 141 «Ocupació en parcel·les amb pendent en els 

tipus d’ordenació aïllada» de les Normes Urbanístiques del POUM. 

 

Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

Resultat d’aplicar les qualificacions establertes en el POUM. 
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Sostre de protecció pública 

 

No s’estableix sostre de reserva per a habitatge de protecció pública. 

 

 

Usos permesos 

 

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

unifamiliars, subzona X600, ciutat jardí de 600 m2.. 

 

 

  Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

  Programació 1r sexenni. 

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

bàsica. 

 

 

Condicions específiques de gestió 

 

L’execució del projecte d’urbanització del PMU es coordinarà amb l’execució del 

projecte d’urbanització del veí PAU Segur de Dalt, establint-se la possibilitat de 

delimitar un àmbit d’actuació comú als mers efectes de garantir la participació 

del PMU en les infraestructures comunes. El PMU participarà en aquestes 

despeses d’urbanització de forma proporcional al seu aprofitament.  
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 PEU 1. Port de Calafell 

 

 Règim del sòl Sòl urbà consolidat 

 Objectiu Pla que té per objectiu recollir les determinacions del planejament aprovat 

definitivament en data de 25 de juny de 2003 i publicat en el DOGC el 24 de 

febrer de 2004 i de la seva modificació aprovada el 17 de febrer de 2006 i 

publicada el 8 de juny de 2006. 

 

 Àmbit Es correspon amb la totalitat del port de Calafell 

 

 Superfície total 159.162 m2 

 

 

Aprofitament urbanístic 

 

D’acord amb allò establert per el Pla especial urbanístic del port de Calafell. 

 

 

Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

D’acord amb allò establert per el Pla especial urbanístic del port de Calafell. 

 

 

Usos permesos 

 

Els permesos en el Pla especial urbanístic del port de Calafell. 
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  SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 

 

 PAU Polígons d’actuació urbanística 

PAU 10. Avinguda de Brasil 

PAU 11. Avinguda d’Espanya 

PAU 12. Tennis Bonavista I 

PAU 13. Tennis Bonavista II 

PAU 14. Costes del Garraf 

PAU 15. Línia d’Alta Tensió 

PAU 16. Carrer del doctor Dachs 

PAU 17. Carrer de Casanova 

PAU 18. Carrer de Sant Pere 

PAU 19. Valldemar 

PAU 20. Masia de Cal Perotet 

PAU 21. Passeig Marítim 

PAU 22. Carrer del Miño 

PAU 23. Segarra 

PAU 24. Masia de Cal Rion 

PAU 25. Maresme-Castell 

PAU 26. Mas Romeu 
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 PAU 10. Avinguda de Brasil 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat 

 Objectiu D’acord amb l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Tarragona el 24 de gener de 2011, l’objectiu d’aquest polígon és equipar la 

zona de Segur de Calafell mitjançant operacions puntuals que mantenen el 

model urbanístic existent. En concret es preveu traslladar el sostre industrial 

de tres parcel·les ubicades a Segur cap al Parc Empresarial, per tal de crear un 

gran equipament.  

 

 Àmbit Polígon discontinu format per tres àmbits, un primer ubicat entre l’avinguda de 

Brasil i el carrer de la Cúspide a Segur de Calafell i els altres dos emplaçats en 

el Parc Empresarial.  

 

 Superfície total 12.970 m2 

 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 Sostre edificable Resultant d’aplicar les qualificacions establertes en el POUM  

 Cessió d’aprofitament D’acord amb les determinacions dels articles 43.1 del TRLUC 1/2010 de 3 

d’agost i 40.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aquest sector no té el 

deure de cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic.  
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Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 

 Total 45% 

 Sistema viari 0% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

 Sistema d’equipaments 45% 

 Sistema d’habitatge 

 dotacional 0% 

 

Usos permesos  

 

Els de les corresponents zones delimitades en el plànol de qualificació del sòl 

urbà i urbanitzable d’aquest POUM. 

   

  Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

  Programació 1r sexenni. 

 

  El sistema d’actuació serà per reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 
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 PAU 11. Avinguda d’Espanya 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat. 

 Objectiu L’objectiu d’aquest polígon és equipar la zona de Segur de Calafell mitjançant 

operacions puntuals que mantenen el model urbanístic preexistent i, que en 

aquest cas, no incrementen l’aprofitament existent. En concret, es preveu 

concentrar l’edificació privada en la part sud de l’àmbit i aconseguir un 

equipament en la part nord. 

 

 Àmbit Polígon ubicat en la cruïlla de l’avinguda d’Espanya amb la d’Argentina. 

 

 Superfície total 2.764 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 

 Sostre edificable 937 m2 sostre 

 Sostre per a 

 usos residencials 937 m2 sostre 

 Nombre màxim  

 d’habitatges 9 habitatges 

 Cessió d’aprofitament D’acord amb les determinacions dels articles 43.1 del TRLU 1/2010 de 3 d’agost 

i 40.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aquest sector no té el deure de 

cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic. 

 



Volum 06 Annex normatiu 

Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons)  
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Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 

 Total 61% 

 Sistema viari 0% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

 Sistema d’equipaments 61% 

 Sistema d’habitatge 

 dotacional 0% 

   

   

Sostre de protecció pública 

 

No s’estableix reserva de sostre per a habitatge de protecció pública. 

 

Usos permesos 

 

Els usos permesos són els de la subzona OD3, ordenació aïllada densa tres 

plantes. 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni. 

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

bàsica. 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

Obtenir un sòl per a equipament de 1.687 m2, situat en continuïtat amb el que 

es preveu en el PMU del Tennis San Miquel, amb el que s’aconsegueix crear un 

gran equipament. 

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 OD3, ordenació aïllada densa tres plantes. 

Es tindrà en compte que les cotes d’urbanització i accés als edificis són 

suficients per garantir que no entri aigua en cas d’avinguda, d’acord amb els 

calats que s’han establert a l’estudi d’inundabilitat d’aquest POUM 

 

Condicions específiques de gestió 

 

Caldrà formular projecte de reparcel·lació i d’urbanització. 
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 PAU 12. Tennis Bonavista I 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat. 

 Objectiu L’objectiu d’aquest polígon és equipar la zona de Segur de Calafell mitjançant 

operacions puntuals que mantenen el model urbanístic preexistent i que, en 

aquest cas, no incrementen l’aprofitament existent. En concret, es preveu 

concentrar l’edificació en la parcel·la municipal ubicada més al sud i, així, 

aconseguir, en l’altra, un equipament d’aproximadament 1.300 m2, que es 

complementarà amb el previst en el PAU Tennis Bonavista II. 

 

 Àmbit Polígon discontinu format per dos sectors, corresponents a una parcel·la 

cadascun d’ells, emplaçats a l’avinguda de Gómez d’Orbaneja entre la línia 

d’alta tensió i el carrer de Palestina. 

 

 Superfície total 3.055 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 

 Sostre total 1.313 m2 sostre 

 Sostre per a 

 usos residencials 1.313 m2 sostre  

 Nombre màxim  

 d’habitatges 7 habitatges 

Cessió d’aprofitament  D’acord amb les determinacions dels articles 43.1 del TRLU 1/2010 de 3 d’agost 

i 40.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aquest sector no té el deure de 

cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic. 
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Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 

 Total 42% 

 Sistema viari 0% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

 Sistema d’equipaments 42% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

   

   

Sostre de protecció pública 

No s’estableix reserva de sostre per habitatge de protecció pública. 

 

 

Usos permesos 

 

Els usos permesos seran els mateixos que els de la zona CU, condomini 

unifamiliar. 

 

 

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 C250. 

 

 

Condicions específiques de gestió 

 

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

En aquest àmbit s’inclouen sòls municipals que provenen d’una cessió gratuïta 

i, per tant, no generen drets en el repartiment de l’aprofitament. 
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PAU 13. Tennis Bonavista II 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat. 

 Objectiu L’objectiu d’aquest polígon és equipar la zona de Segur de Calafell mitjançant 

operacions puntuals que mantenen el model urbanístic preexistent i que, en 

aquest cas, incrementen l’aprofitament existent. En concret, es preveu 

concentrar l’edificació en una parcel·la municipal ubicada més al sud i així 

aconseguir, en la part nord, un equipament d’aproximadament 4.200 m2, que 

se complementarà amb l’equipament previst en el PAU Tennis Bonavista I. 

 

 Àmbit Polígon discontinu format per dos sectors, un d’ells s’emplaça a l’avinguda de 

Gómez d’Orbaneja, al nord de la línia d’alta tensió, i l’altre, al sud de la 

mateixa, fa façana al carrer de Txecoslovàquia i l’avinguda Gómez d’Orbaneja. 

 Superfície total 6.179 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 

 Sostre total 1.460 m2 sostre 

 Sostre per a 

 usos residencials 1.460 m2 sostre  

 Nombre màxim  

 d’habitatges 8 habitatges 

 Cessió d’aprofitament 10% de l’aprofitament urbanístic del sector, d’acord amb allò que estableix 

l’apartat c de l’article 40.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme 
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Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 68% 

 Sistema viari 0% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

 Sistema d’equipaments 68% 

 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 de la zona CU, condomini unifamiliar. 

 

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 de l’edificació de les parcel·les privades seguirà els paràmetres de 

la subzona C250. 

 

Condicions específiques de gestió 

 

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

En aquest àmbit s’inclouen sòls municipals que provenen d’una cessió gratuïta i 

per tant no generen drets en el repartiment de l’aprofitament. 
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PAU 14. Costes del Garraf 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat. 

 Objectiu L’objectiu d’aquest polígon és equipar la zona de Segur de Calafell mitjançant 

operacions puntuals que mantenen el model urbanístic preexistent i que, en 

aquest cas, no incrementen l’aprofitament existent. En concret, es preveu 

concentrar l’edificació en tres de les quatre parcel·les, deixant la més gran com 

a equipament, aproximadament 4.600 m2. 

 

 Àmbit Polígon discontinu ubicat just sota la LAT i format per quatre àmbits, el primer, 

el segon i el tercer, s’emplacen sobre el carrer de les costes del Garraf, mentre 

que el quart, fa façana a l’avinguda d’Espanya. 

 

 Superfície total 10.839 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 

 Sostre total 3.730 m2 sostre 

 Sostre per a 

 usos residencials 3.730 m2 sostre 

 Nombre màxim  

 d’habitatges 16 habitatges 

 Cessió d’aprofitament D’acord amb les determinacions dels articles 43.1 del TRLU 1/2010 de 3 d’agost 

i 40.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aquest sector no té el deure de 

cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic. 
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Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 42% 

 Sistema viari 0% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

 Sistema d’equipaments 42% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

   

   

Sostre de protecció pública 

 

No s’estableix sostre de reserva per a habitatge de protecció pública. 

 

 

Usos permesos 

 

Els usos permesos seran els mateixos que els de la zona CU, condomini 

unifamiliar. 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 2n sexenni 

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

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

Crear un equipament d’uns 4.600 m2. 

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 C400. 

 

 

Condicions específiques de gestió 

 

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

En aquest àmbit s’inclouen sòls municipals que provenen d’una cessió gratuïta 

i, per tant, no generen drets en el repartiment de l’aprofitament. 
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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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Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons)  

 

 

Text refós 
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 PAU 16. Carrer del doctor Dachs 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat 

 Objectiu L’objectiu d’aquest polígon és reordenar un sector del front de mar de Calafell 

platja per aconseguir ampliar la secció viaria del  carrer Sant Pere, mantenint 

el model urbanístic preexistent i sense incrementar l’aprofitament existent. 

 

 Àmbit Polígon ubicat en la cruïlla del carrer del doctor Dachs amb el carrer de Sant Pere. 

 

 Superfície total 528 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 

 Sostre total 1.585 m2 sostre 

 Sostre per a 

 usos residencials 1.268 m2 sostre 

 Sostre per a   

 usos no residencials 317 m2 sostre 

 Nombre màxim  

 d’habitatges 16 habitatges 

 Cessió d’aprofitament D’acord amb les determinacions dels articles 43.1 del TRLU 1/2010 de 3 d’agost 

i 40.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aquest sector no té el deure de 

cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic. 

 

 



Volum 06 Annex normatiu 

Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons)  

 

 

Text refós 
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Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 40% 

 Sistema viari 40% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

 Sistema d’equipaments 0% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

   

   

Sostre de protecció pública 

 

No s’estableix reserva de sostre per a habitatge de protecció pública. 

 

Usos permesos 

 

Els usos permesos seran els mateixos que els de la zona ED, Eixample Dens, a 

excepció de la PB a la que no s’admet l’ús residencial.  

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni. 

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

bàsica. 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

Ampliar l’espai destinat a sistema de comunicacions viàries en uns 200 m2. 

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: alineació a carrer. 

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

paràmetres de la zona ED, excepte en allò que es refereix a l’aprofitament 

urbanístic que queda determinat per aquest PAU. 

 

Condicions específiques de gestió 

 

Caldrà formular projecte d’urbanització i la reparcel·lació serà voluntari 

 

Condicions específiques d’urbanització 

 

El projecte d’urbanització serà coherent amb l’espai viari que li queda al costat i 

l’edificació s’alinearà a la del carrer de Sant Pere. 
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Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons)  

 

 

Text refós 
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 PAU 17. Carrer de Casanovas 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat 

 Objectiu L’objectiu d’aquest polígon és reordenar un sector del front de mar de Calafell 

platja per aconseguir ampliar la secció viaria del carrer de Sant Pere mantenint 

el model urbanístic preexistent i sense incrementar l’aprofitament existent. 

 

 Àmbit Polígon ubicat en la cruïlla del carrer de Casanova amb el carrer de Sant Pere. 

 

 Superfície total 433 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 

 Sostre total 904 m2 sostre 

 Sostre per a 

 usos residencials 678 m2 sostre 

 Sostre per a   

 usos no residencials 226 m2 sostre 

 Nombre màxim  

 d’habitatges 9 habitatges 

 Cessió d’aprofitament D’acord amb les determinacions dels articles 43.1 del TRLU 1/2010 de 3 d’agost 

i 40.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aquest sector no té el deure de 

cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic. 
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Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons)  

 

 

Text refós 
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Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 47% 

 Sistema viari 47% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

 Sistema d’equipaments 0% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

   

   

Sostre de protecció pública 

 

No s’estableix reserva de sostre per a habitatge de protecció pública. 

 

 

Usos permesos 

 

Els usos permesos seran els mateixos que els de la zona ED, Eixample Dens, a 

excepció de la PB a la que no s’admet l’ús residencial.  

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni. 

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

bàsica. 

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

Ampliar l’espai destinat a sistema de comunicacions viàries en uns 200 m2. 

Tipus d’ordenació de l’edificació privada: alineació a carrer. 

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

paràmetres de la zona ED, excepte en allò que es refereix al aprofitament 

urbanístic que queda determinat per aquest PAU. 

 

 

Condicions específiques de gestió 

 

Caldrà formular projecte d’urbanització i la reparcel·lació serà voluntària. 

 

 

Condicions específiques d’urbanització 

 

El projecte d’urbanització serà coherent amb l’espai lliure que li queda al costat 

i l’edificació s’alinearà a la del carrer de Sant Pere. 
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Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons)  

 

 

Text refós 
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 PAU 18. Carrer de Sant Pere 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat. 

 Objectiu L’objectiu d’aquest polígon és reordenar un sector del front de mar de Calafell 

platja per connectar la plaça de l’alcalde Romeu i el carrer de Sant Pere, 

mantenint el model urbanístic preexistent sense incrementar-ne l’aprofitament. 

 

 Àmbit Polígon ubicat entre la plaça alcalde Romeu i el carrer Sant Pere. 

 

 Superfície total 459 m2 

 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 

 Sostre total 1.192 m2 sostre 

 Sostre per a 

 usos residencials 894 m2 sostre 

 Índex o sostre per a   

 usos no residencials 298 m2 sostre 

  Nombre màxim  

 d’habitatges 12 habitatges 

 Cessió d’aprofitament D’acord amb les determinacions dels articles 43.1 del TRLU 1/2010 de 3 d’agost 

i 40.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aquest sector no té el deure de 

cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic. 
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Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons)  

 

 

Text refós 
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Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 35% 

 Sistema viari 35% 

Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

 Sistema d’equipaments 0% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

   

   

Sostre de protecció pública 

 

No s’estableix reserva de sostre per a habitatge de protecció pública. 

 

Usos permesos 

 

Els usos permesos seran els mateixos que els de la zona EH, Eixample històric, 

a excepció de la PB, en la qual no s’admet l’ús residencial.  

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

Programació 1r sexenni. 

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

bàsica. 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

Connectar la plaça alcalde Romeu amb el carrer Sant Pere mitjançant una 

obertura que es realitzarà per la parcel·la enfrontada amb el carrer Vilamar. 

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: alineació a carrer. 

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

paràmetres de la zona EH, excepte en allò que es refereix al aprofitament 

urbanístic que queda determinat per aquest PAU. 

 

Condicions específiques de gestió 

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

 

Condicions específiques d’urbanització 

 

El carrer serà per a vianants i es pavimentarà amb les mateixes condicions amb 

les que s’ha realitzat el conjunt de Calafell platja. 
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Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons)  

 

 

Text refós 
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PAU 19. Valldemar 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat. 

 Objectiu L’objectiu d’aquest polígon és millorar la xarxa viària de les urbanitzacions de 

Segur. Concretament, es proposa connectar dos carrers que actualment 

acaben en cul de sac, sense que això comporti modificació del model urbanístic 

preexistent ni increment de l’aprofitament. 

 

 Àmbit Polígon que connecta el carrer de la Petúnia i el de la mare de Déu de 

Montserrat. 

 

 Superfície total 4.902 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 

 Sostre total 1.899 m2 sostre 

 Sostre per a 

 usos residencials 1.899 m2 sostre/m2 sòl 

 Nombre màxim  

 d’habitatges 6 habitatges 

 Cessió d’aprofitament D’acord amb les determinacions dels articles 43.1 del TRLU 1/2010 de 3 d’agost 

i 40.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aquest sector no té el deure de 

cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic. 
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Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons)  

 

 

Text refós 
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Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 29% 

 Sistema viari 29% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

 Sistema d’equipaments 0% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

   

   

Sostre de protecció pública 

 

No s’estableix reserva de sostre per a habitatge de protecció pública. 

 

 

Usos permesos 

 

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

unifamiliars. 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 2n sexenni. 

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

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

Enllaçar el carrer de la Petúnia i el de la mare de Déu de Montserrat. 

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 X600. 

 

 

Condicions específiques de gestió 

 

Caldrà formular projecte de reparcel·lació i d’urbanització. 
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Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons)  

 

 

Text refós 
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 PAU 20. Masia de Cal Perotet 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat. 

 Objectiu L’objectiu d’aquest polígon és millorar la xarxa viària a la zona de Valldemar, 

obrint el carrer de la Dàlia en la seva totalitat, i aconseguir augmentar el sòl 

destinat a equipaments, recuperant en la mesura que sigui possible l’antiga 

Masia. En aquest cas, es preveu concentrar l’edificació en les parcel·les 

determinades per l’obertura de la nova vialitat, deixant la masia de Cal Perotet 

com a equipament municipal. 

 

 Àmbit Polígon discontinu ubicat entre la urbanització Valldemar i Montmar a Segur de 

Calafell. Format per dos àmbits, un corresponent a la masia de Cal Perotet i 

l’altre format per l’espai que completa el carrer de la Dàlia . 

 

 Superfície total 23.252 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 

 Sostre total 5.253 m2 sostre 

 Sostre per a 

 usos residencials 5.253 m2 sostre 

 Nombre màxim  

 d’habitatges  16 habitatges 

 Cessió d’aprofitament 10% de l’aprofitament urbanístic del sector  
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Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons)  

 

 

Text refós 
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Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 58% 

 Sistema viari 16% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 11% 

 Sistema d’equipaments 31% 

 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, xalet unifamiliar. 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1º sexenni. 

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

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

Crear un equipament d’uns 7.000 m2 entorn a la masia.  

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 X600. 
 
 

Condicions específiques de gestió 

 

Caldrà formular projecte de reparcel·lació i d’urbanització. 
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Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons)  

 

 

Text refós 
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PAU 21. Passeig Marítim 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat 

 Objectiu L’objectiu d’aquest polígon és equipar la zona del front de mar de Segur 

mitjançant operacions puntuals que mantenen el model urbanístic preexistent i 

que no incrementen l’aprofitament existent. En aquest cas concret es preveu 

aconseguir una peça de sòl destinat a equipaments mitjançant la concentració 

l’edificació privada en una part del sector. 

 

 Àmbit Sector ubicat entre els carrers de Marta Moragas, Antonio Almazor i el passeig 

Marítim de Sant Joan de Déu. 

 

 Superfície total 1.759 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 

 Índex 1,25 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre per a 

 usos residencials 1,25m2 sostre/m2 sòl 

 Densitat d’habitatges 125 hab/ha 

 Cessió d’aprofitament D’acord amb les determinacions dels articles 43.1 del TRLU 1/2010 de 3 d’agost 

i 40.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aquest sector no té el deure de 

cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic. 
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Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons)  

 

 

Text refós 
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Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 36% 

 Sistema viari 0% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

 Sistema d’equipaments 36% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

   

   

Sostre de protecció pública 

 

No s’estableix reserva de sostre per a habitatge de protecció pública. 

 

 

Usos permesos 

 

Els usos permesos seran els mateixos que els de la zona OV ordenació 

volumètrica específica. 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni 

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

compensació bàsica.  

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

Tipus d’ordenació de l’edificació privada: volumetria específica. 

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. 

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

paràmetres de la subzona OV. En aquest cas el cossos sortints oberts podran 

volar per sobre de la franja de separació a carrer. 

 

 

Condicions específiques de gestió 

 

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





Volum 06 Annex normatiu 

Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons)  

 

 

Text refós 
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PAU 22. Carrer del Miño 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat 

 Objectiu L’objectiu d’aquest polígon és equipar la zona del front de mar de Segur 

mitjançant operacions puntuals que mantinguin el model urbanístic preexistent 

i que no incrementin l’aprofitament existent. En aquest cas concret, es preveu 

aconseguir una peça de sòl destinat a equipaments mitjançant la concentració 

l’edificació privada en una part del sector. 

 

 Àmbit Sector ubicat en la cruïlla dels carrers de Miño i David de Mas, cantonada NO. 

 

 Superfície total 1.929 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 

 Índex 1,25 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre per a 

 usos residencials 1,25m2 sostre/m2 sòl 

 Densitat d’habitatges 125 hab/ha.  

 Cessió d’aprofitament D’acord amb les determinacions dels articles 43.1 del TRLU 1/2010 de 3 d’agost 

i 40.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aquest sector no té el deure de 

cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic. 
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Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons)  

 

 

Text refós 
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Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 51% 

 Sistema viari 0% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

 Sistema d’equipaments 51% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

   

   

Sostre de protecció pública 

 

No s’estableix reserva de sostre per a habitatge de protecció pública. 

 

 

Usos permesos 

 

Els usos permesos seran els mateixos que els de la zona OV ordenació 

volumètrica específica. 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni 

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

compensació bàsica.  

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

Tipus d’ordenació de l’edificació privada: volumetria específica. 

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. 

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

paràmetres de la subzona OV. En aquest cas el cossos sortints oberts podran 

volar per sobre de la franja de separació a carrer. 

 

 

Condicions específiques de gestió 

 

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





Volum 06 Annex normatiu 

Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons)  

 

 

Text refós 
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 PAU 23. Segarra 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat 

 Objectiu L’objectiu d’aquest sector és reordenar el sostre residencial modificant la 

tipologia i els usos previstos per tal de poder equipar el sector.  

 

 Àmbit Sector ubicat entre els carrer de la Segarra, Ribagorça i del Priorat 

 

 Superfície total 4.258 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 

 Sostre total 2.129 m2 sostre 

 Sostre per a 

 usos residencials 2.129 m2 sostre 

 Nombre màxim 

 d’habitatges 11 habitatges 

 Cessió d’aprofitament 10% de l’aprofitament urbanístic del sector 
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Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons)  

 

 

Text refós 
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Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

  

 Total 33% 

 Sistema viari 0% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

  Sistema d’equipaments 33% 

 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 CU, condominis 

d’habitatges 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 2n sexenni 

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

bàsica. 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

Crear un equipament d’aproximadament 2.500 m2. 

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 C250. 

 

Condicions específiques de gestió 

 

Caldrà formular projecte de reparcel·lació i d’urbanització. 
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Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons)  

 

 

Text refós 
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PAU 24. Masia de Cal Rion 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat 

 Objectiu L’objectiu d’aquest sector, de Calafell poble, és concentrar l’edificació privada 

del sector per tal d’alliberar dues parcel·les i qualificar-les d’equipaments 

municipals. En concret, s’aconsegueixen les parcel·les 19 del carrer Principal i 

21 del carrer de Joan Miró. 

 

 Àmbit Sector discontinu format per tres àmbits: un ubicat en la cruïlla del carrer 

d’Andalusia amb el de Cosme Mainé, un segon en la parcel·la 19 del carrer 

Principal i un tercer en la 21 del carrer de Joan Miró de Calafell poble. 

 

 Superfície total 2.647 m2 

 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 

 Sostre total 2.647 m2 sostre 

 Sostre per a 

 usos residencials 2.207 m2 sostre 

 Sostre per a 

 usos no residencials 440 m2 sostre/m2 sòl 

 Nombre màxim  

 d’habitatges 29 habitatges  

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

 

 Total 41% 

 Sistema viari 0% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

 Sistema d’equipaments 41% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

   

   

Sostre de protecció pública 

 

 Total 883 m2 

 Règim general 331 m2 

 Règim especial 110 m2 

 Preu concertat 221 m2 

 Habitatge concertat 221 m2 

 

 

Usos permesos 

 

Els usos permesos seran els mateixos que els de la zona OV ordenació 

volumètrica específica. 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni 

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

bàsica. 

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

Crear un equipament d’uns  700 m2 en la parcel·la 19 del carrer Principal i una 

altre de 380 m2 de superfície en la 21 del carrer de Joan Miró de Calafell poble.  

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 zona VO. 

 

Condicions específiques de gestió 

 

Caldrà formular projecte de reparcel·lació i d’urbanització. 
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PAU 25. Maresme-Castell  

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat 

 Objectiu L’objectiu d’aquest sector és reordenar un sector de Calafell poble per 

aconseguir qualificar la masia de la Font com a equipament, concentrant tota 

l’edificació privada en la parcel·la situada entre el PAU Carrer del Maresme i el 

PPU Mirador del Castell.  

 

 Àmbit Sector discontinu format per dos àmbits: un format per la masia de la Font i 

l’altre per una parcel·la ubicada al carrer Maresme entre el carrer del Baix 

Penedès i l’autopista.  

 

 Superfície total 4.045 m2 

 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 

 Sostre tota 1.834 m2 sostre 

 Sostre per a 

 usos residencials 1834 m2 sostre 

 Nombre màxim 

 d’habitatges 18 habitatges  

 Cessió d’aprofitament 10% de l’aprofitament urbanístic del sector, d’acord amb allò que estableix 

l’apartat c de l’article 40.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
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Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 47% 

 Sistema viari 10% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

 Sistema d’equipaments 37% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

   

   

Sostre de protecció pública 

 

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

la que correspon al sostre residencial de nova implantació del sector dóna lloc a 

menys de 10 habitatges de protecció oficial. 

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 OD, ordenació aïllada 

densa. 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni 

El sistema d’actuació serà per reparcel·lació en compensació bàsica. 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

Aconseguir la masia de la Font com a equipament. 

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 OD3. 

 

Condicions específiques de gestió 

 

Caldrà formular projecte de reparcel·lació i d’urbanització. 
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PAU 26. Mas Romeu 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat 

 Objectiu L’objectiu d’aquest sector és obtenir un equipament d’aproximadament 

1.600m2 mitjançant l’ampliació de la zona edificable de xalets en uns terrenys 

de condicions topogràfiques i urbanes adients per al seu desenvolupament 

situats al nord del sector, tocant al carrer d’Isaac Albéniz. 

 

 Àmbit Sector discontinu format per dos àmbits: un que es correspon amb la part 

qualificada d’equipament, situat a la plaça de Ricardo Lozano, cantonada amb 

el carrer de Pep Ventura, i un altre que es correspon amb l’ampliació de la zona 

edificable de xalets, tocant al carrer d’Isaac Albéniz. 

 

 Superfície total 11.703 m2 

 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 

 Sostre total 5.512 m2 sostre 

 Sostre per a 

 usos residencials 5.512 m2 sostre 

 Nombre màxim 

 d’habitatges 13 habitatges  

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

 

 Total 14% 

 Sistema viari 0% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

  Sistema d’equipaments 14% 

 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 compensació bàsica. 

 

 

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 X600. 

 

Condicions específiques de gestió 

 

Caldrà formular projecte de reparcel·lació i d’urbanització. 
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  SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 

 

 PMU Plans de millora urbana 

 

PMU 3. Tennis Sant Miquel 

PMU 4. Plaça del Mediterrani 

PMU 5. Turó del Sants 

PMU 6. Louie Vega 

PMU 7. Multicines 

PMU 8. L’Escorxador 

PMU 9. Club Mescha 

PMU 10. Cruïlla del Sindicat 

PMU 11. Rambla Mossèn Tobella 
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PMU 3. Tennis Sant Miquel 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat. 

 Objectiu L’objectiu d’aquest polígon és reordenar un sector de Segur de Calafell per 

aconseguir augmentar el sòl destinat a equipaments en aquesta part del 

municipi. En aquest cas concret es preveu allargar el carrer del Repòs fins a 

l’avinguda de Mèxic i crear un gran equipament . 

 

 Àmbit Polígon ubicat en la cruïlla del carrer de Nicaragua i l’avinguda de Mèxic. 

 

 Superfície total 11.547 m2 

 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 

 Índex 0,3 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre per a 

 usos residencials 0,3 m2 sostre/m2 sòl 

 Densitat d’habitatge 
 lliure 100 m2 de sostre residencial per habitatge  

 Densitat d’habitatge 
 protegit 80 m2 de sostre residencial per habitatge. 
 Cessió d’aprofitament 10% de l’aprofitament urbanístic del sector 
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Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 69% 

 Sistema viari 8% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

 Sistema d’equipaments 61% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

   

   

Sostre de protecció pública 

 

 Total 1.386 m2 

 Règim general 520 m2 

 Règim especial 173 m2 

 Preu concertat 346 m2 

 Habitatge concertat 346 m2 

 

Usos permesos 

 

Els usos permesos seran els mateixos que els de les zones OD, ordenació 

aïllada densa. 

 

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 

Crear un gran equipament, que es destinarà a ús docent. 

Allargar el carrer del Repòs fins a l’avinguda de Mèxic. 

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

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, que s’acabaran concretant en el desenvolupament del Pla de 

millora. 

Es tindrà en compte que les cotes d’urbanització i accés als edificis són 

suficients per garantir que no entri aigua en cas d’avinguda, d’acord amb els 

calats que s’han establert en l’estudi d’inundabilitat d’aquest POUM. 

 

Condicions específiques de gestió 

 

En aquest àmbit s’inclouen sòls municipals que provenen d’una cessió gratuïta i 

per tant no generen drets en el repartiment de l’aprofitament. 





Volum 06 Annex normatiu 

Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons) 

 

 

Text refós 

 

 
96 

PMU 4. Plaça del Mediterrani 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat. 

 Objectiu L’objectiu d’aquest polígon és reordenar un sector de Segur de Calafell per 

aconseguir augmentar el sòl destinat a equipaments en aquesta part del 

municipi. En aquest cas concret, es preveu aconseguir una parcel·la a la plaça 

del Mediterrani per tal de destinar-la a equipaments. 

 

 Àmbit Polígon ubicat a l’avinguda Catalunya de Segur, a l’alçada de la plaça del 

Mediterrani. 

 

 Superfície total 1.470 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 

 Índex 1,8 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre per a 

 usos residencials 1,35 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre per a   

 usos no residencials 0,45 m2 sostre/m2 sòl 

 Densitat d’habitatge 

 lliure 100 m2 de sostre residencial per habitatge  

 Densitat d’habitatge 

 protegit 80 m2 de sostre residencial per habitatge 

Cessió d’aprofitament  10% de l’aprofitament urbanístic del sector



Volum 06 Annex normatiu 

Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons) 

 

 

Text refós 

 

 

97 

Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 

 Total 64% 

 Sistema viari 48% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

 Sistema d’equipaments 16% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

   

   

Sostre de protecció pública 

 

 

 Total 794 m2 

 Règim general 298 m2 

 Règim especial 99 m2 

 Preu concertat 159 m2 

 Habitatge concertat 238 m2 

 

 

Usos permesos 

 

Els usos permesos seran els mateixos que els de la zona DD, densificació per 

dotació. 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni 

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

bàsica. 

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

Crear un equipament d’uns 240 m2 amb façana a la plaça del Mediterrani.  

Tipus d’ordenació de l’edificació privada: alineació a vial. 

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, que s’acabaran concretant en el desenvolupament del Pla de 

millora. 

S’estableix com a vinculant la posició de l’equipament grafiat en el plànols 

d’ordenació, així com la superfície indicada en aquesta fitxa. 
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PMU 5. Turó del Sants 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat 

 Objectiu L’objectiu d’aquest sector és reordenar la carretera C-31, ajudant a transformar-

la en una via urbana equipada i de serveis. Es tracta d’un polígon discontinu 

format per: una primera peça, que combina el sostre residencial amb el 

comercial, creant una nova centralitat tant per a Calafell com per a Segur 

(relligant el teixit urbà), i un segon sector residencial proper a l’estació, on es 

concentren les reserves de sostre per a habitatges de protecció general i especial  

 Àmbit Sector discontinu format per dos àmbits situats entre el ferrocarril i la C-31: un 

s’ubica sobre el carrer de Santiago Rossinyol i l’altre a Segur en l’illa triangular 

que hi ha a l’esquerre del baixador. 

 

 Superfície total 45.484 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 Sostre total 43.800 m2 sostre 

 Índex o sostre per a 

 usos residencials 33.750 m2 sostre 

 Índex o sostre per a   

 usos no residencials 10.050 m2 sostre 

 Densitat d’habitatge 
 lliure 100 m2 de sostre residencial per habitatge  
 Densitat d’habitatge 

 protegit 80 m2 de sostre residencial per habitatge. 

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

 

 Total 54,5% 

 Sistema viari 44,5% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 10% 

 Sistema d’equipaments 0% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

   

   
  Sostre de protecció pública 
 
 
 Total 13.500 m2 
 Règim general 5.063 m2 

 Règim especial 1.687 m2 

 Preu concertat 3.375 m2 

 Habitatge concertat 3.375 m2 

 

 

Usos permesos 

 

Els usos permesos seran els mateixos que els de la zona OD5, ordenació aïllada 

densa cinc plantes. Per aquest sector en concret es preveu que el 23% del 

sostre es destini a usos no residencials dels quals 5.025 m2 serà comercial 

col·locat en la planta baixa que dóna a la C-31 i 5.025 m2 més comercials és 

col·locaran fent front a la línia del ferrocarril. 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni 

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

bàsica, d’acord amb allò establert en el conveni signat entre l’ajuntament de 

Calafell i el promotor del sector que s’adjunta en els Annexos de la Memòria 

d’aquest POUM. 

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

1) Infraestructures i xarxa viària: 

- Es consideren com càrrega d’urbanització externa en el sector la 

modificació del traçat de la C-31 en el tram que sigui necessari per tal de 

portar a terme la ordenació prevista en aquest POUM, alhora que el seu 

tractament com a via urbana. 
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- Anirà a càrrec del sector la construcció d’un nou pont que solucioni el pas 

per sobre del ferrocarril, la construcció de la nova rotonda a la C-31, així 

com la connexió de la rotonda esmentada amb la vialitat del costat 

muntanya. 

- Anirà a càrrec del sector l’enderrocament del pont existent actualment i la 

demolició de l’enllaç existent al costat est del sector. 

- Assegurar un espai per a vianants en l’actual carretera semblant o 

equivalent a l’ordenació indicativa prevista en els plànols d’ordenació. 

- Les parcel·les confrontant al traçat de la C-31 no podran tenir accés rodat 

directe. El carrers perpendiculars a la C-31, que resultin de l’ordenació, 

només admetran girs a la dreta. 

2) Ordenació de l’edificació: 

- Tipus d’ordenació de l’edificació privada: volumetria específica. 

- L’ordenació física de l’edificació prendrà com a base els criteris establerts 

en el plànol de qualificació del sòl urbà i urbanitzable, que es podran 

modificar en aquells aspectes que millorin l’ordenació prevista. 

- Assegurar un mínim de 5.025 m2 comercials en la planta baixa dels edificis 

que fan façana a la carretera C-31, sostre que es col·locarà sobre rasant i 

que formant un sòcol davant la carretera. 

- En la part posterior que dóna al ferrocarril es reservaran 5.025 m2 més de 

sostre comercial. 

- El sostre residencial es concretarà sobre el sòcol comercial en sentit est-

oest, l’alçada màxima serà PB+3 i l’edificació anirà perdent alçada 

gradualment a mesura que el terreny descendeix cap al ferrocarril. 

- Cap edificació podrà superar l’alçada corresponent a planta baixa més 3 

plantes pis. Alhora, cap edificació ni element construït estarà per damunt 

del pla definit per la cota altimètrica de 27,5 metres respecte al nivell del 

mar. 

- No ocupar amb edificació la projecció del carrer de Josep Pla. 

- Resoldre la connexió dels soterranis que es destinin a sostre comercial. 

- Preveure el nombre de places d’aparcament d’acord amb l’establert en 

l’article «Regulació particular de l’ús d’aparcament» de les Normes 

Urbanístiques d’aquest POUM, tant pel que fa al sostre comercial com al 

nombre de places d’aparcament per als residents. 

- Cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic. 

3) Col·locació dels usos: 

- Les plantes baixes que fan façana a la via del tren i a la carretera C-31 l’ús 

principal serà comercial, mentre que les que donin façana a l’interior d’illa 

podran ser residencials. 

- Les plantes pis seran residencials. 

- Les plantes soterranis es destinaran a aparcament. 

4) En compliment de l’informe de la Direcció General de Carreteres de        

30.12.2010 s’afegeix a la fitxa del sector PMU Turó dels Sants el següent text: 

Prèvia aprovació inicial del planejament derivat del sector s’haurà d’obtenir un 

informe de la Direcció General de Carreteres per tal que validi el nou traçat de 

la C-31, la distància de les línies d’edificació respecte la nova infraestructura i 

la vinculació de la part de la infraestructura externa del sector. 
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 PMU 6. Louie Vega 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat 

 Objectiu L’objectiu d’aquest sector és reordenar la carretera C-31, ajudant a transformar 

la mateixa en una via urbana equipada i de serveis. Es tracta d’un polígon 

ubicat sobre l’actual carretera al qual i d’acord amb el nou model de centralitat 

proposat per el POUM, s’incrementa l’aprofitament  anteriorment previst. 

Aquest increment permetrà aconseguir com a cessió gratuïta el sòl i l‘edifici de 

la discoteca Louie Vega, per tal de transformar-la en un palau de congressos. 

L’activitat derivada d’aquest centre de congressos es complementa amb la 

ubicació d’un hotel i una zona residencial que dóna continuïtat al nou model 

proposat amb el PMU Turó dels Sants. 

 Àmbit Sector ubicat entre el ferrocarril i la carretera que conté tot l’àmbit de l’actual 

discoteca Louie Vega. 

 

 Superfície total 26.573 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 Índex 0,75 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre per a 

 usos residencials 0,40 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre per a  

 usos no residencials 0,35 m2 sostre/m2 sòl 

 Densitat d’habitatge 
 lliure 100 m2 de sostre residencial per habitatge  
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 Densitat d’habitatge 
 protegit 80 m2 de sostre residencial per habitatge. 

 Cessió d’aprofitament 10% de l’aprofitament urbanístic del sector 

 

   

Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 59% 

 Sistema viari 15% 

 Sistema d’espais lliures 10% 

 Sistema d’equipaments 34% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

   

   

Sostre de protecció pública 

 

 Total 4.199 m2 

 Règim general 1.470 m2 

 Règim especial 630 m2 

 Preu concertat 1.050 m2 

 Habitatge concertat 1.050 m2 

 

 

Usos permesos 

 

Els usos permesos seran els mateixos que els de la zona OD5, ordenació aïllada 

densa cinc plantes. 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni 

El sistema d’actuació serà per reparcel·lació en la modalitat compensació 

bàsica. 

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

1) Infraestructures i xarxa viària: 

- Es consideren com càrrega d’urbanització externa en el sector la 

modificació del traçat de la C-31 en el tram que sigui necessari per tal de 

portar a terme l’ordenació prevista en aquest POUM, alhora que el seu 

tractament com a via urbana. 
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- Les parcel·les confrontant al traçat de la C-31 no podran tenir accés rodat 

directe. El carrers perpendiculars a la C-31, que resultin de l’ordenació, 

només admetran girs a la dreta. 

2) La cessió d’equipament preveu l’obtenció del sòl i l’edifici de l’actual 

discoteca Louie Vega per tal de convertir-lo en un palau de congressos. 

Aquest edifici s’haurà de cedir de manera gratuïta, quedant compensada la 

seva cessió per l’increment d’aprofitament que s’ha produït al sector.  

Es preveu la construcció d’una peça hotelera  

3) Tipus d’ordenació de l’edificació privada: volumetria específica. 

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, que s’acabaran concretant en el 

desenvolupament del Pla de millora. 

4) Cap edificació podrà superar l’alçada corresponent a  planta baixa més 4 

plantes pis. Alhora, cap edificació ni element construït estarà per damunt del 

pla definit per la cota altimètrica de 29 metres respecte el nivell del mar. 

5) Preveure el nombre de places d’aparcament d’acord amb l’establert en 

l’article «Regulació particular de l’ús d’aparcament» de les normes 

urbanístiques d’aquest POUM.  

6) En compliment de l’informe de la Direcció General de Carreteres de 

30.12.2010 s’afegeix a la fitxa del sector PMU Louie Vega el següent text: 

Prèvia aprovació inicial del planejament derivat del sector s’haurà d’obtenir 

un informe de la Direcció General de Carreteres per tal que validi el nou 

traçat de la C-31, la distància de les línies d’edificació respecte la nova 

infraestructura i la vinculació de la part de la infraestructura externa al 

sector. 

 

 

Condicions específiques d’urbanització 

 

- L’edificació en el sector proper a la carretera s’haurà d’adaptar a les 

condicions topogràfiques de l’àmbit.  

- Es consideren com càrrega d’urbanització externa en el sector la modificació 

del traçat de la C-31 en el tram que sigui necessari per tal de portar a terme la 

ordenació prevista en aquest POUM, alhora que el seu tractament com a via 

urbana. 
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 PMU 7. Multicines 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat 

 Objectiu L’objectiu d’aquest sector és reordenar la carretera C-31, ajudant a 

transformar-la en una via urbana equipada i de serveis. En aquest cas concret, 

s’han aprofitat les necessitats d’incrementar el sostre d’activitat per millorar 

l’oferta de servei i d’oci. 

 

 Àmbit Sector discontinu que es divideix en dos àmbits: un format per l’actual 

multicine i un local de restauració, i l’altre delimitat per la peça d’aparcament 

que hi ha entre l’equipament municipal i un supermercat. 

 

 Superfície total 6.724 m2.  

 

Aprofitament urbanístic 

 

 Índex 0,6 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre per a  

 usos no residencials 0,6 m2 sostre/m2 sòl 

 

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

 

 Total 40% 

 Sistema viari 0% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

  Sistema d’equipaments    40% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

   

   

Usos permesos 

 

Els usos permesos seran els recreatius vinculats a l’espectacle. 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

Programació 1r sexenni 

El sistema d’actuació serà per reparcel·lació en la modalitat compensació 

bàsica. 

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

Tipus d’ordenació de l’edificació privada: volumetria específica. 

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, que s’acabaran concretant en el desenvolupament del Pla de 

Millora. 

El volum d’ampliació del multicine no podrà sobrepassar l’existent. 

Assegurar el manteniment de les actuals places d’aparcament, alhora que 

preveure un nombre de places d’aparcament adequat al que estableix l’article 

«Regulació particular de l’ús d’aparcament» de les normes urbanístiques 

d’aquest POUM. 

S’estableix com a vinculant la posició de l’equipament grafiat en el plànols 

d’ordenació, així com la superfície indicada en aquesta fitxa. 
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 PMU 8. L’Escorxador 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat 

 Objectiu L’objectiu d’aquest sector és acabar de desenvolupar un sector provenint del 

planejament anterior reconsiderant alguns dels paràmetres que l’ordenaven 

atesos els nous paràmetres del POUM. Concretament en el cas de l’escorxador 

es proposa augmentar la densitat ateses les condicions d’edificació de l’entorn. 

 

 Àmbit Sector que es localitza en la cruïlla de la C-31 i el carrer del Pou. 

 

 Superfície total 6.808 m2 

 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 

 Índex 0,70 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre per a 

 usos residencials 0,63 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre per a   

 usos no residencials 0,07 m2 sostre/m2 sòl 

 Densitat d’habitatge 

 lliure 100 m2 de sostre residencial per habitatge  

 Densitat d’habitatge 

 protegit 80 m2 de sostre residencial per habitatge. 

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

 

 Total 35% 

 Sistema viari 35% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

  Sistema d’equipaments 0% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

   

   

Sostre de protecció pública 

 

 Total 1.715 m2 

 Règim general 643 m2 

 Règim especial 214 m2 

 Preu concertat 429 m2 

 Habitatge concertat 429 m2 

 

 

Usos permesos 

 

L’ús principal previst és el residencial. 

El planejament que desenvolupi aquest sector haurà de fixar els usos 

complementaris i compatibles. 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

Programació 2n sexenni 

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

bàsica. 

 

 

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, que s’acabaran concretant en el desenvolupament del Pla de 

millora. 
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 PMU 9. Club Mescha 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat 

 Objectiu L’objectiu d’aquest sector és reordenar una zona del front de mar de Calafell 

per aconseguir augmentar el sòl destinat a equipaments en aquesta part del 

municipi. En aquest cas concret es preveu donar continuïtat al carrer 

Cossetània deixant en la part nord del sector l’edificació privada i en la part sud 

un equipament. 

 

 Àmbit Sector delimitat pels carrers de Lluís Companys, Milà i Fontanals i Tajo. 

 

 Superfície total 6.606 m2 

 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 Sostre total 4.502 m2 sostre 

 Sostre per a 

 usos residencials 4.502 m2 sostre 

 Índex o sostre per a  

 usos no residencials 

 Densitat d’habitatge 

 lliure 100 m2 de sostre residencial per habitatge  
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 Densitat d’habitatge 

 protegit 80 m2 de sostre residencial per habitatge 

 Cessió d’aprofitament 10% de l’aprofitament urbanístic del sector 

   

 

  Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 62% 

 Sistema viari 10% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

 Sistema d’equipaments 52% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

   

   

Sostre de protecció pública 

 

 Total 1.800 m2 

 Règim general 675 m2 

 Règim especial 225 m2 

 Preu concertat 450 m2 

 Habitatge concertat  450 m2 

 

 

Usos permesos 

 

Els usos permesos seran els mateixos que els de la zona OV, ordenació 

volumètrica. 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni 

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

bàsica. 

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

Crear un equipament que es destinarà a ús escolar i donar continuïtat al carrer 

Cossetània des del carrer Milà i Fontanals fins al carrer de Tajo. 

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 
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d’aquest POUM, que s’acabaran concretant en el desenvolupament del Pla de 

millora. 

S’estableix com a condició específica d’execució que en cas d’ocupació 

anticipada del terrenys destinats a equipament, el Club Mesha podrà efectuar 

les obres de trasllat i adaptació de les instal·lacions a la part del polígon restant 

(inclús a la zona destinada a vialitat) permetent d’aquesta manera la seva 

continuïtat fins que no es produeixi l’execució urbanística de l’àmbit. 
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PMU 10. Cruïlla del Sindicat 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat 

 Objectiu L’objectiu d’aquest sector és resoldre l’ordenació de l’edificació dels terrenys 

actualment ocupats per la cooperativa agrícola en la cruïlla de la rambla de 

Mossèn Jaume Tobella amb el passeig de la Unió. La solució de l’edificació 

haurà de plantejar-se des de la formulació de l’espai com una plaça urbana que 

millori l’articulació entre les diferents trames urbanes que conflueixen en 

aquest punt . 

 Àmbit Sector comprès en la cruïlla de la rambla Mossèn Jaume Tobella amb el passeig 

de la Unió.  

 

 Superfície total 2.440 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 Sostre total 2.500 m2 sostre 

 Sostre per a 

 usos residencials 1.675 m2 sostre 

 Índex o sostre per a  

 usos no residencials 825 m2 sostre 

 Densitat d’habitatge 

 lliure 100 m2 de sostre residencial per habitatge  

 Densitat d’habitatge 

 protegit 80 m2 de sostre residencial per habitatge. 

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

 

  

 Total 48% 

 Sistema viari 48% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

 Sistema d’equipaments  0% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

  

Sostre de protecció pública 

 

 Total  838 m2 

 Règim general 251 m2 

 Règim especial 84 m2 

 Preu concertat 251 m2 

 Habitatge concertat 251 m2 

 

 

Usos permesos 

 

L’ús principal previst és el residencial. 

El planejament que desenvolupi aquest sector haurà de fixar els usos 

complementaris i compatibles. 

 

 

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 

 

Ordenar l’edificació i l’espaï lliure en la cruïlla rambla de Mossèn Jaume Tobella 

amb el passeig de la Unió per tal de resoldre l’accés des del nord al centre del 

poble mitjançant el disseny d’una plaça. 

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, que s’acabaran concretant en el desenvolupament del Pla de 

Millora. 

L’alçada màxima de l’edificació es de PB+3PP 

Mentre no es desenvolupi el PMU, es podran fer obres de manteniment sempre 

que l’activitat sigui de cooperativa agrícola.  
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PMU 11. Rambla de Mossèn Tobella 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat 

 Objectiu L’objectiu d’aquest sector és concretar la prolongació dels carrers del Priorat i 

del Gironès fins a connectar amb el traçat previst de la carretera C-31 (en el 

PPU Cirerers) donant concreció a un àmbit que es ja preveia en el PGOU vigent 

com a UA -3. 

 

 Àmbit Sector definit pel carrers del Gironès, la Rambla de Jaume Mossèn Tobella i 

l’avinguda de la Sínia. 

 

 Superfície total 15.645 m2 

 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 Sostre total 9.300 m2 sostre 

 Sostre per a 

 usos residencials 5.700 m2 sostre 

 Índex o sostre per a   

 usos no residencials 3.600 m2 sostre 

 Densitat d’habitatge 

 lliure 100 m2 de sostre residencial per habitatge  

 Densitat d’habitatge 

 protegit 80 m2 de sostre residencial per habitatge 

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

 

  

 Total 76% 

 Sistema viari 57% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 19% 

 Sistema d’equipaments  0% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional 0% 

  

Sostre de protecció pública 

 

 

 Total 2.280 m2 

 Règim general 855 m2 

 Règim especial 285 m2 

 Preu concertat 570 m2 

 Habitatge concertat 570 m2 

 

 

Usos permesos 

 

L’ús principal previst és el residencial. 

El planejament que desenvolupi aquest sector haurà de fixar els usos 

complementaris i compatibles. 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 2n sexenni 

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

bàsica  

El desenvolupament d’aquest sector resta condicionat al trasllat de la línia 

d’alta tensió. Si aquest trasllat es fes en el primer sexenni, es podria avançar la 

programació d’aquest sector. 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

L’ordenació dibuixada en els plànols d’ordenació es considera vinculant en allò 

que fa referència a la posició i grandària de les zones verdes. No obstant això, es 

podrà ajustar l’alineació sempre que aquesta s’hagi dibuixat com a indicativa. 

Ordenar l’edificació sobre el carrer del Priorat. Disposar dels espais lliures com 

a transició entre l’edificació existent i la nova, obrint a més, una connexió 

alternativa des de la Rambla de Mossèn Tobella fins a la riera.  

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, que s’acabaran concretant en el desenvolupament del Pla de millora. 
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  SÒL URBANITZABLE 

 

 PPU Pla parcial urbanístic 

PPU 1. Àrea residencial La Barquera  

PPU 2. Hostal del Prat  

PPU 3. Eixample del Barber 

PPU 4. Bellamar nord 

PPU 5. Mirador del Castell 

PPU 6. Comafarella 

 

 PPU en execució Pla parcial urbanístic en execució 

PPU 7. Les Villes 

 

 PPUND Pla parcial urbanístic no delimitat 

PPUND 1. Cirerers 

 

 

 



 



Volum 06 Annex normatiu 

Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons) 

 

 

Text refós 

 

 

 
124 

 PPU 1. Àrea residencial La Barquera 

 

 Règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat 

 Objectiu Recollir l’ordenació aprovada definitivament pel Conseller de Política Territorial i 

Obres Públiques en data de 3 de juliol de 2009 del Pla director urbanístic de les 

Àrees Residencials Estratègiques del Camp de Tarragona. 

 

 Àmbit Sector ubicat entre la carretera TV 2126 que va a Bellvei i el nucli antic de 

Calafell. 

 

 Superfície total 73.820 m2 

El PDU de les ARE del Camp de Tarragona estableix: 

 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 Índex 0,50 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre   

 per a usos residencials 0,44 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre per a   

 usos no residencials 0,06 m2 sostre/m2 sòl 

  

 Densitat d’habitatges 50 hab/ha 
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Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 72% 

 Sistema viari 24% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 38% 

Sistema d’equipaments  10% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional  

   

   

Sostre de protecció pública 

 

 Total 15.142 m2 

 Règim general 6.718 m2 

 Règim especial 1.666 m2 

 Preu concertat 3.566 m2 

 Habitatge concertat 3.192 m2 

 

 

Usos permesos 

 

Els que estableixi la normativa general del PDU de les Àrees Residencials 

Estratègiques del Camp de Tarragona. 

 

 

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 

 

Les que estableixi la normativa general del PDU de les ARE del Camp de 

Tarragona. 

S’estudiarà la possibilitat que el nou vial extern al sector que s’ha previst per 

connectar l’ARE amb el carrer del Bisbe Català sigui de vianants.  
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 PPU 2. Hostal del Prat 

 

 Règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat 

 Objectiu L’objectiu d’aquest pla és millorar l’ordenació d’aquest àmbit i l’endegament del 

torrent de la Graiera, situant l’edificació al llarg de la carretera de l’estació de 

manera que es pugui alliberar la pineda del costat sud i així facilitar la seva 

conservació; alhora que es puguin incorporar les mesures correctores i 

d’infrastructura hidràulica que siguin necessàries. 

Constituir una entitat de conservació d’acord amb el que s’estableix en l’article 

68.7 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’urbanisme.  

 

 

 Àmbit Sector delimitat per la carretera de l’estació per la banda est, per la línia del 

ferrocarril pel costat sud, el torrent de la Graiera en el cantó oest i el CAP 

situat en la seva part nord. 

 

 Superfície total 22.688 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 Índex 0,51 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre   

 per a usos residencials 0,45 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre per a   

 usos no residencials 0,06 m2 sostre/m2 sòl 
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 Densitat d’habitatges 48 hab/ha. Mitjana d’1 habitatge cada 90 m2 de sostre residencial. 

 Cessió d’aprofitament 10% de l’aprofitament urbanístic del sector 

 

Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 70% 

 Sistema viari 4% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes La resta fins a arribar a com a mínim el 70% de les cessions previstes traient el 

  equipament necessari i el vial 

Sistema d’equipaments  Mínims establerts per la legislació vigent 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional  

   

   

Sostre de protecció pública 

 

 Total 4.084 m2 

 Règim general 1.531 m2 

 Règim especial 510 m2 

 Preu concertat 1.021 m2 

 Habitatge concertat 1.021 m2 

 

 

Usos permesos 

 

L’ús principal previst és el residencial. 

El planejament que desenvolupi aquest sector haurà de fixar els usos 

complementaris i compatibles. 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni. 

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

bàsica. 

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

L’ordenació dibuixada en els plànols d’ordenació es considera vinculant en allò 

que fa referència a la posició i grandària de les zones verdes i els equipaments. 

No obstant això, es podrà ajustar l’alineació sempre que aquesta s’hagi dibuixat 

com a indicativa. 

Es preservarà íntegrament la pineda que queda dins el sector.  

S’haurà de respectar el traçat de la via Apia com a via per a vianants integrada 

al parc. 



Volum 06 Annex normatiu 

Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons) 

 

 

Text refós 

 

 

 
129 

S’haurà de reservar per a equipament el sòl suficient per a una estació 

d’autobusos a l’aire lliure, que se situarà d’acord amb les seves necessitats 

funcionals i amb l’objectiu de garantir la correcta integració amb l’espai lliure 

de la pineda. 

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, que s’acabaran concretant en el desenvolupament del Pla 

parcial. 

L’alçada màxima de l’edificació en el sector serà de PB+4PP. Aquesta alçada es 

podrà superar en un 50% de la superfície edificada sense superar la de 

PB+5PP. 

 

Es carrega del sector l’execució de les obres de canalització, protecció i 

laminació del marge dret de la riera de la Cobertera previstes a l’estudi 

d’inundabilitat del POUM, entre el pont actual de la C31 i el límit sud del sector. 

 

 

Condicions específiques de gestió 

 

Les cessions avançades efectuades es tindran en consideració en el moment 

d’efectuar la reparcel·lació, ja que aquestes donen dret a sostre. 

En aquest àmbit s’inclouen sòls municipals que provenen d’una cessió gratuïta i 

per tant no generen drets en el repartiment de l’aprofitament. 
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 PPU 3. Eixample del Barber 

 

 Règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat 

 Objectiu L’objectiu d’aquest Pla és ordenar un sector del nucli de Calafell poble, que 

preveu completar el teixit urbà d’aquesta part del municipi creant una 

estructura potent i regular que conformarà l’eixample oest de Calafell. 

Constituir una entitat de conservació d’acord amb el que s’estableix en l’article 

68.7 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’urbanisme.  

 

 Àmbit Sector emmarcat pel carrer del Priorat, la Rambla de Mossèn Jaume Tobella, 

l’anterior Pla parcial el Romaní i el límit del terme municipal amb el Vendrell. 

 

 Superfície total 253.036 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 

 Índex 0,50 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre   

 per a usos residencials 0,45 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre per a   

 usos no residencials 0,05 m2 sostre/m2 sòl 

 

 Densitat d’habitatges 48 hab/ha. Mitjana d’1 habitatge cada 90 m2 de sostre residencial. 

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

 

 Total 65% 

 Sistema viari 27% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 23% 

Sistema d’equipaments  15% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional  

   

   

Sostre de protecció pública 

 

 Total 45.546 m2 

 Règim general 17.080 m2 

 Règim especial 5.693 m2 

 Preu concertat 11.387 m2 

 Habitatge concertat 11.387 m2 

 

 

Usos permesos 

 

L’ús principal previst és el residencial. 

El planejament que desenvolupi aquest sector haurà de fixar els usos 

complementaris i compatibles. 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni. 

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

bàsica. 

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

L’ordenació dibuixada en els plànols d’ordenació es considera vinculant en allò 

que fa referència a la posició i grandària de les zones verdes i els equipaments. 

No obstant això, es podrà ajustar l’alineació sempre que aquesta s’hagi dibuixat 

com a indicativa. 

L’ordenació connectarà longitudinalment la Rambla de Mossèn Jaume Tobella 

amb el carrer del Priorat, i transversalment la mateixa Rambla amb els carrers 

de Torredembarra i de la Ribera de l’Ebre. 

Es concentraran els equipament i zones verdes entre el nou vial de connexió 

longitudinal i el carrer de Jaume Pallarès, aconseguint aproximadament 38.800 

m2 d’equipaments i 60.000 m2 de zones verdes.  

L’àmbit delimitat ja té un equipament docent d’uns 10.000 m2. 
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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, que s’acabaran concretant en el desenvolupament del Pla 

parcial. 

 

 

Condicions específiques d’urbanització 

 

Es destinarà una part dels espais lliures a la creació d’un skate park. 
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 PPU 4. Bellamar nord 

 

 Règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat 

Objectiu L’objectiu d’aquest pla és reconsiderar la transformació prevista en el 

planejament anterior, ampliant l’àmbit del sector per tal d’evitar que l’edificació 

s’estableixi a sobre de la muntanya. L’ordenació preveu deixar el turó com a 

cessió de zona verda i concentrar la part privada en la part baixa de l’àmbit.  

Constituir una entitat de conservació d’acord amb el que s’estableix en l’article 

68.7 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’urbanisme.  

 

 Àmbit Sector ubicat sobre la urbanització de Bellamar i contigu al PPU no delimitat de 

Cirerers. 

 

 Superfície total 28.061 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 Índex 0,31 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre   

 per a usos residencials 0,31 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre per a   

 usos no residencials 0,0 m2 sostre/m2 sòl 

 

 Densitat d’habitatges 30 hab/ha 

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

 

  

 Total 66% 

 Sistema viari 18% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 41% 

Sistema d’equipaments  7% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional  

   

   

Sostre de protecció pública 

 

 Total  3.480 m2 

 Règim general 1.305 m2 

 Règim especial 435 m2 

 Preu concertat 870 m2 

 Habitatge concertat 870 m2 

 

 

Usos permesos 

 

L’ús principal previst és el residencial. 

El planejament que desenvolupi aquest sector haurà de fixar els usos 

complementaris i compatibles. 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni. 

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

bàsica. 

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

L’ordenació dibuixada en els plànols d’ordenació es considera vinculant en allò 

que fa referència a la posició i grandària de les zones verdes. No obstant això, es 

podrà ajustar l’alineació sempre que aquesta s’hagi dibuixat com a indicativa. 

Una part important del sector es destinarà a zones verdes i equipaments, 

col·locant la primera dalt de la muntanya i l’equipament en la part baixa de 

l’espai reservat, on la topografia és més plana. 

Es donarà continuïtat al carrer del camí de Vilanova. 

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, que s’acabaran concretant en el desenvolupament del Pla 

parcial. 
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Es realitzarà un estudi d’integració paisatgística per tal de poder validar 

l’ordenació proposa pel planejament. 

 

 

Condicions específiques de gestió 

 

En aquest àmbit s’inclouen sòls municipals que provenen d’una cessió gratuïta 

i, per tant, no generen drets en el repartiment de l’aprofitament. 
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 PPU 5. Mirador del Castell 

 

 Règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat 

Objectiu L’objectiu d’aquest pla és reconsiderar residencialment un sector que ja 

provenia del planejament anterior, al qual se li han establert els ajustos 

necessaris per alliberar el turó d’edificació. 

Constituir una entitat de conservació d’acord amb el que s’estableix en l’article 

68.7 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’urbanisme.  

 

 Àmbit Sector ubicat al nord de Calafell poble, entre la carretera C-32 i els carrer del 

Baix Penedès, el Maresme i de Cosme Maime. 

 

 Superfície total 82.356 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 

 Índex 0,30 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre  

 per a usos residencials 0,30 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre per a   

 usos no residencials 0 m2 sostre/m2 sòl 

 

 Densitat d’habitatges 30 hab/ha 

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

 

 Total 64% 

 Sistema viari 10% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 45% 

Sistema d’equipaments  9% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional  

   

   

Sostre de protecció pública 

 

 Total 9.883 m2 

 Règim general 3.706 m2 

 Règim especial 1.235 m2 

 Preu concertat 2.471 m2 

 Habitatge concertat 2.471 m2 

 

 

Usos permesos 

 

L’ús principal previst és el residencial. 

El planejament que desenvolupi aquest sector haurà de fixar els usos 

complementaris i compatibles. 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 2n sexenni. 

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

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

L’ordenació dibuixada en els plànols d’ordenació es considera vinculant en allò 

que fa referència a la posició i grandària de les zones verdes i els equipaments. 

No obstant això, es podrà ajustar l’alineació sempre que aquesta s’hagi dibuixat 

com a indicativa. 

L’espai lliure s’emplaçarà sobre el turó, alhora que l’equipament es concentrarà 

en la seva part plana. 

Com a càrrega externa de l’àmbit s’haurà de prolongar el carrer de Cosme 

Mainé fins al carrer de Jesús i l’enllaç amb la carretera C-31. També es 

connectarà el carrer del Baix Penedès amb el carrer Jaume Rafel. 

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, que s’acabaran concretant en el desenvolupament del Pla parcial. 

Es realitzarà un estudi d’integració paisatgística per tal de poder validar 

l’ordenació proposa pel planejament. 
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 PPU 6. Comafarella 

 

 Règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat. 

 Objectiu Modificar les previsions de dos sectors que provenen del planejament anterior, 

el sector K polígon 3 i el sector IIc Segur de dalt, i que tenen el Pla parcial 

aprovat definitivament: el primer en data 4 de juny de 1997 -s’acorda la 

publicació de l’acord d’AD en data 16/12/1998 (DOGC 2829 de 17/2/99- i el 

segon amb data 25 de juny de 2003 –conformitat del Text refós de 24 de maig 

de 2007 (DOGC 5660 de 30/6/2010)-. 

  Es tracta de fer compatibles les determinacions del Pla Territorial Parcial del 

Camp de Tarragona en aquests àmbits pel que fa a la reducció de sòl 

urbanitzable amb el fet que es tracta de dos sectors amb planejament parcial 

aprovat. En aquest sentit, s’aconsegueix reduir la superfície de sòl urbanitzable 

a 1/5 part de la superfície inicial, el sostre a 1/5 i el nombre d’habitatges en 

420. 

  En els terrenys que provenen del sector IIC (àmbit nord), s’ha retallat 

dràsticament la taca de sòl urbanitzable, que ha quedat reduïda als terrenys 

mínims i necessaris per tal d’assegurar la creació d’un corredor ecològic a 

través dels espais lliures de cessió, l’obtenció d’un equipament públic i garantir 

la connexió entre les urbanitzacions de Valldemar i Segur de Dalt amb el menor 

impacte paisatgístic possible 

  En el sector K (àmbit sud), s’han deixat sense edificar tots aquells terrenys que 

queden més exposats visualment concentrant l’edificació entorn a la riera que 

creua en direcció al mar. 

 

 Àmbit Sector discontinu format per l’antic sector K polígon 3 i per l’espai que queda 

entre les urbanitzacions de Valldemar i Segur de Dalt. 

 

 Superfície total 248.086 m2 
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Aprofitament urbanístic 

 

 Sostre total 24.000 m2 sostre 

 Sostre   

 per a usos residencials 24.000 m2 sostre 

 

 Quantitat d’habitatges 260 habitatges 

 Cessió d’aprofitament 10% de l’aprofitament urbanístic del sector 

 

 

Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 85% 

 Sistema viari 7%  

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 75% 

Sistema d’equipaments  3% 

  Ateses les condicions topogràfiques del sector, la superfície destinada a 

equipament és inferior a la reserva mínima establerta per la legislació vigent, 

essent d’aplicació allò establert en l’article 64 del TRLU i tenint en compte que 

la superfície reservada pel conjunt de sòls urbanitzables delimitats és 

substancialment major als mínims marcats pel TRLU. 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional  

   

   

Sostre de protecció pública 

 

 Total 1.680 m2 

 Règim concertat 1.680 m2 

 

 

Usos permesos 

 

L’ús principal previst és el residencial. 

El planejament que desenvolupi aquest sector haurà de fixar els usos 

complementaris i compatibles. 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni. 

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

bàsica. Un cop finalitzada l’execució del planejament, el deure de conservació 

recau en els propietaris de l’àmbit, que hauran de constituir la corresponent 

entitat de conservació d’acord amb el que s’estableix en l’article 68.7 del Decret 
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305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

L’ordenació dibuixada en els plànols d’ordenació es considera vinculant en allò 

que fa referència a la posició i grandària de les zones verdes i equipaments. No 

obstant això, es podrà ajustar l’alineació sempre que aquesta s’hagi dibuixat com 

a indicativa. 

En la part sud del sector: 

1) Infraestructures: 

- Es connectaran els carrers del Cremadell amb l’avinguda de 

França, buscant la mínima intervenció en el terreny natural i evitant 

els moviments de terres que impliquin desnivells de més de 2 m. 

- Es connectaran els carrers del Llebeig amb el carrer Joaquim 

Domènech Castell, buscant la mínima intervenció en el terreny 

natural i evitant els moviments de terres que impliquin desnivells de 

més de 2 m. 

- Es construirà el cul de sac del carrer de ponent. 

2) Ordenació de l’edificació: 

- L’edificació es disposarà en la part més plana del sector, entorn a 

la riera i evitant que quedi exposada visualment des de Segur 

platja. 

- En cap cas l’edificació es disposarà com un continu urbà. 

- L’alçada màxima serà de 10,5 corresponent a PB+2. 

3) Es realitzarà un estudi d’integració paisatgística per tal de poder validar 

l’ordenació proposa pel planejament. 

4) De conformitat amb l’informe de l’ACA de data 29 de setembre de 2010 

adjunt a la Resolució del DMAH, de data 30 de setembre de 2010, 

mitjançant la qual es donà conformitat a la Memòria Ambiental del Pla, els 

terrenys corresponents al barranc innominat que discorre entre la part sud 

del sector s’exclouen del mateix, es qualifiquen com a zona fluvial (domini 

públic hidràulic) i hauran de ser cedits.   

 

En la part nord del sector: 

1) Infraestructures: 

- Únicament es preveu com a càrrega d’urbanització la construcció 

d’un vial que connecti l’avinguda de la Marca Hispànica amb el 

carrer de la Rosa.  

- El plànol annex estableix de forma indicativa la previsió de vies 

forestals dins del gran parc territorial de Segur de Dalt, aquestes 

connexions hauran de ser concretades en l’estudi paisatgístic que 

formuli l’Ajuntament, prioritzant el seu caràcter de via o camí 

naturalitzat. 

En qualsevol cas, atès que es tracta de vials que no tenen les 

característiques pròpies de la vialitat urbana s’executaran per part 
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de l’Ajuntament buscant la mínima intervenció en el terreny natural 

i no tenen la consideració de despesa d’urbanització a càrrec del 

sector, sens perjudici del seu deure de cedir gratuïtament els 

terrenys amb aquesta destinació.  

2) Es qualifica com a equipament públic la zona est d’aquesta part del 

sector.  

3) Zones verdes: 

S’estableix un corredor que ha de connectar la serra del mig amb el terme 

municipal de Castellet i la Gornal. 
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 PPU en execució 7. Les Villes 

 

 Règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat 

 Objectiu Acabar de desenvolupar l’àmbit de planejament previst en el planejament 

anterior, e introduir les modificacions necessàries en el Pla Parcial per tal de fer 

efectives les reserves d’habitatge protegir determinades per aquest POUM en 

aquest sector. 

Constituir una entitat de conservació d’acord amb el que s’estableix en l’article 

68.7 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’urbanisme.  

 

 Àmbit Àmbit ubicat sobre l’autopista C32; concretament sobre el camp de futbol de 

Segur de Calafell. 

 

 Superfície total 197.882 m2 

 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 Sostre total 43.622 m2 sostre 

 Sostre   

 per a usos residencials 43.622 m2 sostre 

 Quantitat d’habitatges 198 habitatges 

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

 

 Total 44% 

 Sistema viari 12% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 26% 

Sistema d’equipaments  6% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional  

     

Sostre de protecció pública 

 

 Total 4.362 m2 

 Règim general 4.362 m2 

 

Ateses la localització del sector i la tipologia residencial amb les quals s’ha 

desenvolupat, no s’ha considerat adient ubicar-hi la totalitat de la reserva des sostre 

de protecció que correspon al sostre residencial de nova implantació del sector.  

La resta de 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 

 

D’acord al que indica el Pla parcial urbanístic de les Villes aprovat definitivament 

el 7 de setembre de 2006 i publicat el 18 de maig de 2007 al DOGC. 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació  

 

Programació 1r sexenni. 

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

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

L’ordenació dibuixada en els plànols d’ordenació es considera vinculant en allò 

que fa referència a la posició i grandària de les zones verdes i els equipaments. 

No obstant això, es podrà ajustar l’alineació sempre que aquesta s’hagi dibuixat 

com a indicativa. 

D’acord al que indica el Pla parcial urbanístic de les Villes aprovat 

definitivament en data de 7 de setembre de 2006 i publicat el 18 de maig de 

2007 al DOGC, que s’haurà de modificar per tal d’incorporar la reserva 

d’habitatge protegit.  

Es realitzarà un estudi d’integració paisatgística. 

El sector ja té construït un equipament docent fruït d’una cessió anticipada del 

Pla parcial.
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 PPUND 1. Cirerers 

 

 Règim del sòl Sòl urbanitzable no delimitat 

 Objectiu L’objectiu d’aquest pla és crear un nou sector de sol urbanitzable que: 

- Funcioni com una nova ròtula que resolgui la trobada entre els diferents 

teixits residencials: el centre històric, les àrees de front de mar i les noves 

extensions cap a Segur. 

- Millori el funcionament hidràulic de la riera preveient una major reserva de 

sòl per millorar el seu funcionament. 

- Modifiqui el traçat de la C-31 per tal de connectar-la directament a la 

sortida de l’autopista de manera que funcioni com a eix vertebrador de 

l’àmbit i com a punt final de la transformació urbana de la carretera que va 

des de Segur fins a Calafell poble. 

Constituir una entitat de conservació d’acord amb el que s’estableix en l’article 

68.7 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’urbanisme.  

 

 Àmbit Sector delimitat per la carretera de l’estació en el seu costat oest, pel sòl 

urbanitzable de l’Hostal del Prat, per la riera en la seva banda sud, la 

urbanització Bellamar en el seu costat est i finalment pel sòl no urbanitzable en 

el seu costat nord. 

 

 Superfície total 197.849 m2 
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Aprofitament urbanístic 

 

 

 Índex 0,50 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre   

 per a usos residencials 0,45 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre per a   

 usos no residencials 0,05 m2 sostre/m2 sòl 

 

 Densitat d’habitatges 49 hab/ha 

 

 

Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 65% 

 Sistema viari 26% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 20% 

Sistema d’equipaments  Mínims establerts per la legislació vigent 

La resta, fins a arribar al mínim del 65% de les cessions previstes, es podrà 

destinar indistintament a equipament esportiu o a zona verda 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional  

   

 

Sostre de protecció pública 

 

 Total 35.613 m2 

 Règim general 13.355 m2 

 Règim especial 4.452 m2 

 Preu concertat 8.903 m2 

 Habitatge concertat 8.903 m2 

 

 

Usos permesos 

 

L’ús principal previst és el residencial. 

El planejament que desenvolupi aquest sector haurà de fixar els usos 

complementaris i compatibles. 

 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 2n sexenni. 

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

bàsica. 
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Condicions perquè es pugui portar a terme el pla 

 

- Que el 50% del sostre proposat dins el sòl urbanitzable delimitat previst per 

aquest POUM s’hagi construït. 

- O bé que el desviament de la C-31 es pugui materialitzar seguint els criteris 

establerts en el plànol de qualificació del sòl urbà i urbanitzable d’aquest POUM. 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

L’ordenació dibuixada en els plànols d’ordenació es considera vinculant en allò 

que fa referència a la posició i grandària de les zones verdes i els equipaments, 

en l’espai comprès entre el nou traçat de la C-31 i la riera. No obstant això, es 

podrà ajustar l’alineació sempre que aquesta s’hagi dibuixat com a indicativa. 

1) Infraestructures i xarxa viària: 

- Es consideren com càrrega d’urbanització externa en el sector la 

modificació del traçat de la C-31 en el tram que sigui necessari per tal de 

portar a terme l’ordenació prevista en aquest POUM, alhora que el seu 

tractament com a via urbana. 

- Transformació de la carretera C-31 a via urbana, pel que fa al traçat, 

secció i configuració formal. El nou traçat de la C-31 connectarà la 

urbanització d’Alorda Parc fins al punt de connexió amb el carrer de Priorat, 

punt en el qual es construirà una nova rotonda. 

- Es prolongarà el nou carrer proposat pel PMU l’Escorxador fins a la rotonda 

comentada en el punt anterior. 

- Connectar el carrer del Sanatori amb el carrer d’Horta. 

- Assegurar un espai per a vianants en l’actual carretera semblant o 

equivalent a l’ordenació indicativa prevista en els plànols d’ordenació. 

- El sector haurà de contar com a càrrega externa el viari d’Alorda Parc de 987 m2. 

- Les parcel·les confrontants al traçat de la C-31 no podran tenir accés rodat 

directe. El carrers perpendiculars a la C-31, que resultin de l’ordenació, 

només admetran girs a la dreta. 

2) Equipaments: el sector ha de reservar una peça com a equipaments d’ús 

escolar. La doble qualificació 3/4 es podrà destinar tant a espai lliure com a 

equipament sempre i quan el sostre del mateix no superi el 5% de la 

superfície qualificada amb la doble clau i sigui d’ús preferentment esportiu. 

3) Ordenació de l’edificació: 

- 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, que es concretaran en el desenvolupament del 

Pla parcial. 

- S’haurà d’assegurar una peça hotelera dins el sector. 

4) Es carrega del sector l’execució de les obres de canalització, protecció i 

laminació del marge dret de la riera de la Cobertera previstes a l’estudi 

d’inundabilitat del POUM, entre el pont actual de la C31 i el límit nord del sector, 

així com el marge esquerre que queda delimitat a l’interior de l’àmbit del sector. 

5) El PPU redactarà un estudi paisatgístic per tal de garantir que les noves 

edificacions s’ajusten al paisatge natural i urbà en el qual s’insereixen. 
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6) En compliment de l’informe de la Direcció General de Carreteres de 

30.12.2010 s’afegeix a la fitxa del sector de PPU ND Cirerers el següent text: 

Prèvia aprovació inicial del planejament derivat del sector s’haurà d’obtenir 

un informe de la Direcció General de Carreteres per tal que validi el nou 

traçat de la C-31, la posició i dimensió de la rotonda, la inclusió i vinculació 

de la part de la infraestructura externa al sector afectada. La distància entre 

línies d’edificació de la nova C-31 serà com a mínim de 67 metres ( 25m + 

17 m + 25 m)  
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  SÒL NO URBANITZABLE 

  
 PE  Pla especial 

  PEU 2. Ordenació paisatgística de la Graiera 

  PEU 3. Ordenació paisatgística del Mas d’en Vives 
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 PE 2. Ordenació paisatgística de la Graiera 

 

 Règim del sòl Sòl no urbanitzable 

 Objectiu Pla que té per objectiu ordenar part del sòl no urbanitzable a l’entorn del 

torrent de la Graiera, d’acord amb els usos admesos en les qualificacions 

urbanístiques que estableix aquest POUM, i amb la necessitat de garantir 

l’adequada integració paisatgística d’un indret d’alt valor. En aquest sentit, 

s’haurà de garantir l’eliminació dels usos no admesos en la zona de Rap i 

assegurar la correcta implantació de les instal·lacions de serveis tècnics per tal 

de garantir la seva integració amb el medi. 

 Àmbit  Àmbit ubicat en l’entorn de la carretera CV-2126, als dos costats del torrent de 

la Graiera. 

 

 Superfície total 14.397 m2 

 

Usos permesos 

 

Els de les corresponents zones delimitades en el plànol de qualificació del sòl 

urbà i urbanitzable d’aquest POUM. 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni. 

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

 

D’acord amb els objectius que es plantegen en aquest Pla especial, en el sòl 

actualment ocupat amb usos no admesos, s’haurà de garantir la restitució del 

terreny a un estat compatible amb les determinacions de protecció paisatgística 

establertes per aquest POUM  

S’hauran d’establir condicions d’implantació de les instal·lacions dels serveis 

tècnics per tal de garantir la seva integració amb l’entorn paisatgístic en el qual 

es troba, així com les mesures necessàries per garantir l’adequació dels usos a 

la seva posició en relació al torrent de la Graiera.  
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 PE 3. Ordenació paisatgística del Mas d’en Vives 

 

 Règim del sòl Sòl no urbanitzable 

 Objectiu Pla que té per objectiu la recuperació paisatgística i ambiental d’uns sòls en els 

quals s’hi situen edificacions residencials des de la dècada dels 60. En aquest 

sentit, s’hauran de preveure mesures per assegurar la millora de les condicions 

de l’entorn, així com la integració de l’edificació existent amb el medi. 

 

 Àmbit:  L’àmbit assenyalat en els plànols d’ordenació té caràcter indicatiu. Serà el propi 

Pla especial el que justifiqui i determini l’àmbit per tal que s’acompleixen els 

objectius determinats. 

 

 

  

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 1r sexenni. 

El sistema d’actuació serà per reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 
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Inventari de les edificacions del pla 

 

 



delineant
Cuadro de texto
RELACIÓ D'EDIFICACIONS EXISTENTS
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