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A . -  M E M Ò R I A  



1. INTRODUCCIÓ 

Quan es va redactar el Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Calafell, aprovat definitivament el 2 de gener de 
2011, el Pla Parcial del sector K de la urbanització de Mas Mel, aprovat definitivament el 4  de juny de 1997, i la 
seva posterior Divisió Poligonal, havien sigut parcialment desenvolupats. Si bé el polígon 1 havia sigut totalment 
desenvolupat, no s’havia completat l’edificació ni la urbanització del polígon 2. 

Identificant aquesta situació, el POUM de Calafell va delimitar un nou polígon d’actuació urbanística (PAU 3 Mas 
Mel) d’àmbit equivalent als polígons 1 i 2 de la Divisió Poligonal del Pla Parcial del sector K, per tal d’acabar 
correctament la seva urbanització i establint la possibilitat de delimitar dins d’aquest àmbit un Pla de Millora 
Urbana per reordenar el sostre residencial pendent de construir. 

 

2. OBJECTE I MARC JURÍDIC 

Recollint la voluntat del POUM de Calafell, el present document identifica els sòls pendents d’executar en els 
polígons 1 i 2 de la Divisió Poligonal del Pla Parcial del sector K i hi delimita un sector amb l’objectiu de, per una 
part reordenar el sostre residencial previst pel planejament vigent, i per l’altra completar la urbanització dels sòls 
públics d’aquests polígons. 

Aquest Pla de Millora Urbana s’adequa a les finalitats previstes per als Plans de Millora Urbana en sòl urbà 
consolidat en l’article 70 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 
(en endavant TRLU). 

 

3. PROMOTORS I REDACTORS DEL PLA 

El promotor d’aquest Pla de Millora Urbana és Blue Clover Capital S.L., propietària de tots els sòls privats 
inclosos en el sector. 

Els redactors del Pla són Enric Batlle i Joan Roig, de Batlle i Roig Arquitectura S.L.P. 

 

4. DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT 

L’àmbit del Pla de Millora Urbana és discontinu i correspon als sòls privats pendents d’executar dels polígons 1 i 
2 del Pla Parcial del sector K, així com els sòls públics pendents d’urbanitzar-se. L’àmbit de planejament té una 
superfície total de 24.424,55 m2 i es grafia en el plànol I.3 del present document. 

 

5. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

Les finques que constitueixen l’actual àmbit de planejament són resultants del Projecte de reparcel.lació de 
propietari únic de les parcel.les incloses en el Polígon 2 del Pla Parcial del sector K de Calafell i de la posterior 
segregació, els anys 2006 i 2007, d’algunes d’aquestes finques en règim de propietat horitzontal. 

Totes aquestes finques són propietat de Blue Clover Capital SL, excepte dues (finques 13 i 15 del Projecte de 
reparcel.lació), que són els sòls de cessió, titularitat de l’Ajuntament de Calafell. 

 
 
 
 
 
 

Codi finca Referència 
cadastral Adreça 

Superfície  
(Projecte de reparcel.lació + 

escriptures de segregació) 
Titular 

1 (fragment) 2218204CF8621 c. de Ponent 77 821,68 m² Blue Clover Capital SL 

2 (fragment) 1616603CF8611 c. de Ponent 80 737,55 m² Blue Clover Capital SL 

3 1616611CF8611 c. del Cremadell 67 4.415,01 m² Blue Clover Capital SL 

5 (fragment) 1616601CF8611 c. de Ponent 50 960,53 m² Blue Clover Capital SL 

6 1616610CF8611 c. del Cremadell 37 6.078,34 m² Blue Clover Capital SL 

8 1616612CF8611 c. de Ponent 38 2.997,79 m² Blue Clover Capital SL 

9 1616608CF8611 c. del Cremadell 29 2.564,38 m² Blue Clover Capital SL 

13 1616609CF8611 c. del Cremadell 35-B 158,14 m² Ajuntament de Calafell 

15 1616602CF8611 c. del Cremadell 65 4.917,74 m² Ajuntament de Calafell 

 Total àmbit 23.651,16 m²  

 

 
6. SITUACIÓ I ESTAT ACTUAL 

L’àmbit s’emplaça en el límit de l’àrea urbana de Calafell, a la falda del turó de la Comafarella. Gairebé tot l’àmbit 
queda inclòs en la franja entre els carrers del Ponent i del Cremadell.  

Com hem dit, ni el sòl privat inclòs en l’àmbit de planejament ha executat la seva edificació, ni s’han dut a terme 
les obres d’urbanització del sòl públic. En alguns dels sòls s’han fet obres d’explanació, però cap d’ells té 
edificacions executades. Només hi ha vegetació baixa i matolls. 

 
L’àmbit està classificat de sòl urbà, té la urbanització bàsica executada i compta amb totes les xarxes de serveis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ANTECEDENTS URBANÍSTICS I PLANEJAMENT VIGENT 

7.1. PLA PARCIAL DEL SECTOR K DE LA URBANITZACIÓ MAS MEL (1997) 

L’àmbit està inclòs en un dels sectors del Pla Parcial del sector K de la urbanització Mas Mel, que compta amb 
planejament aprovat definitivament en data 4 de juny de 1997.  

Aquest Pla Parcial, que desenvolupa el Pla General d’Ordenació Municipal de Calafell de 1989 i la seva 
posterior Modificació puntual de 1997, es basa en un model urbà de creixement extensiu, amb l’establiment 
d’una ordenació de baixa densitat, habitatges unifamiliars de gran mida i consum extensiu de sòl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificació del Pla Parcial del sector K, 1997 

 

El Pla Parcial diferencia entre dues qualificacions per al sòl privat, i els assigna els següents paràmetres:  

Subzona 4f Subzona 4g 

a) Parcel·la mínima 480 m2 a) Parcel·la mínima 950 m2 

b) Ocupació màxima edificació 30% b) Ocupació màxima edificació 30% 

c) Altura 7,5 m c) Altura 7,5 m 

d) Edificabilitat 0,54 m2st/m2sl d) Edificabilitat 0,40 m2st/m2sl 

e) Façana mínima 14m e) Façana mínima 25m 

f) Distàncies mínimes 5m/3m f) Distàncies mínimes 5m/3m 

 

7.2. DIVISIÓ POLIGONAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR K (2003) 

Tot i que el Pla Parcial estableix un Pla d’Etapes per facilitar la gestió i millorar la viabilitat econòmica de 
l’execució de les obres d’urbanització, l’extensió (325.142 m2) i les especials característiques del sector fan 
necessària la seva gestió mitjançant polígons d’actuació. Per això es redacta el 2003 la Divisió Poligonal del Pla 
Parcial del sector K, que divideix el sector en tres polígons d’actuació, quedant els sòls que ara ens ocupen 
inclosos en el polígon 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisió poligonal del Pla Parcial del sector K, 2003 

L’esmentada Divisió Poligonal, que dividia el sector en tres polígons, establia per a cada un dels polígons els 
següents paràmetres:  

 Polígon 1 Polígon 2 Polígon 3 Total Pla Parcial 

Qualif. Sòl (m2) Sòl (m2) Sòl (m2) Sòl (m2) 

4f 31.456,48 
31.456,48 

26.450,97 
39.508,70  

56.560,92  
85.377,15  

114.361,00 
156.230,00 

4g - 13.057,73 28.816,23  41.869,00 

Sòl 
públic 27.750,13 64.478,12 77.273,55 168.912,00 

Total 
59.206,61 103.986,82 

162.650,70 325.142,00 
163.193,43 

 

A l’apartat següent analitzarem l’estat de desplegament d’aquests polígons. 



7.3. PLANEJAMENT VIGENT. POUM DE CALAFELL (2011) 

El POUM de Calafell, que promou un canvi del model de creixement cap a majors densitats que disminueixin 
l’ocupació de sòl, manté en l’àmbit de referència el planejament del Pla Parcial, però dóna la possibilitat de 
delimitar un àmbit de millora urbana amb els sòls pendents d’edificar, que reordeni el sostre restant amb 
“solucions tipològiques diferents de les inicialment previstes així com la incorporació de dotacions privades, 
sempre que no suposin un increment del sostre edificable i limitant la densitat a un màxim de 55 habitatges”. 
Estableix també que “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”. 

El POUM estableix que en aquest futur àmbit de Pla de Millora Urbana els paràmetres edificatoris seran els del 
Pla Parcial, tot i que preveu un augment de densitat fins als 55 habitatges. La fitxa del sector s’inclou en la 
documentació gràfica com a plànols I.6a i I.6b. 

Per altra part, el POUM de Calafell modifica per al polígon 3 del sector K les previsions del Pla Parcial i 
l’incorpora en un sector de sòl urbanitzable delimitat –PPU 6. Comafarella- amb l’objectiu de reduir dràsticament 
la superfície de sòl urbanitzable i el sostre edificable. En els sòls adjacents al present àmbit de planejament, el 
POUM deixa sense edificar tots aquells terrenys que queden més exposats visualment i concentra l’edificació 
entorna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectors delimitats pel planejament vigent Fragment del PPU 6. Comafarella 

 

 

 

 

8. DESPLEGAMENT DEL SECTOR 

Els polígons 1 i 2 van dur a terme la seva reparcel·lació i urbanització, a excepció de la zona verda prevista com 
a continuació del carrer de la Marinada, connectant els carrers del Ponent i del Cremadell. El polígon 1 també té 
executada la totalitat dels sòls privats. En canvi, els sòls privats del polígon 2 només s’han edificat parcialment.  

El polígon 3 no s’ha arribat a executar i el nou POUM l’ha inclòs en el sector Comafarella, per tant aquest 
polígon ha deixat de tenir com a planejament vigent el Pla Parcial de 1997.  

Així, centrarem l’anàlisi en el desenvolupament dels polígons 1 i 2. 

 
8.1. DENSITAT PENDENT D’EXECUTAR EN ELS POLÍGONS 1 i 2 DEL SECTOR K 

 
Si bé els habitatges pendents d’executar en els polígons 1 i 2 en aplicació dels paràmetres del Pla Parcial són 
27 habitatges, el POUM, n’augmenta el nombre fins a 55. Amb aquest augment de densitat el POUM planteja la 
introducció de tipologies d’edificació diferents a les previstes pel Pla Parcial, de manera que el nombre màxim de 
parcel.les deixa de ser un factor determinant. 

 

8.2. SÒL I SOSTRE PENDENTS D’EXECUTAR EN EL POLÍGON 2 DEL SECTOR K 

En el plànol I-3 s’identifiquen els solars sense construir del polígon 2 (el polígon 1 està totalment executat), i que 
seran objecte d’aquest planejament. 

Tenim per una part tres grans superfícies qualificades de 4g, corresponents a les finques 3, 6 i 9 del Projecte de 
reparcel.lació del polígon 2, i que tenen les següents superfícies registrals: 

 

 Clau Sòl 

Finca 3 4g 4.415,01 m2 

Finca 6 4g 6.078,34 m2 

Finca 9 4g 2.564,38 m2 

Total  13.057,73 m2 

 

En transcriure les delimitacions del Pla Parcial sobre la base cartogràfica utilitzada pel POMU, la superfície 
resultant és de 13.854 m2.  

La resta de sòls privats no edificats estan qualificats amb la clau 4f i deriven tots ells de la divisió de les finques 
1, 2, 5 i 8 del Projecte de reparcel.lació. Alguns d’aquests sòls corresponen a parcel.les no edificades, i d’altres 
són espais lliures comunitaris, propietat dels veïns confrontants, i per tant quedaran exclosos de l’àmbit de 
planejament.    



 

Finques resultants del Projecte de reparcel.lació, 1998 

 

Les escriptures de la divisió d’aquestes finques ens permeten fer el recompte d’aquestes superfícies vacants: 

 Total finca Sòl parcel.lat i 
edificat 

Espais lliures 
comunitaris 

Sòl vacant 

Finca 1 3.701,67 m2 2.406,70 m2 473,40 m2 821,68 m2 

Finca 2 4.607,74 m2 3.064,96 m2 805,23 m2 737,55 m2 

Finca 5+8 9.883,38 m2 5.721,12 m2 203,94 m2 3.958,32 m2 

TOTAL    5.517,55 m2 

 

 

 

 

 

El sostre que el Pla Parcial vigent atorga sobre aquests sòls vacants és el següent: 

Qualificació Sòl Coeficient d’edificabilitat Sostre 

4g 13.854 m2 0,40 m2st/m2sl 5.541,60 m2 

4f 5.517,55 m2 0,54 m2st/m2sl 2.979,48 m2 

Total 19.371,55 m2  8.521,08 m2 

  

El POUM de Calafell augmenta la densitat d’habitatges fins a un nombre màxim de 55, introduint per tant una 
nova tipologia d’habitatge de tipus plurifamiliar. 

 

8.3. SISTEMES PENDENTS D’URBANITZAR EN EL POLÍGON 2 DEL SECTOR K 

Com s’ha dit, els sistemes del polígon 2 pendents d’urbanitzar són el vial peatonal de connexió entre els carrers 
de Ponent i del Cremadell, i l’espai lliure que prolonga el carrer de la Marinada. D’acord amb la transcripció del 
Pla Parcial sobre la base cartogràfica utilitzada pel POUM, les superfícies són de 174 m2 i 4.879 m2 
respectivament. Així mateix, falta finalitzar la urbanització del carrer del Cremadell. 

 

8.4. SUPERFÍCIES DEL PLANEJAMENT VIGENT 

Com a conclusió de l’anàlisi de l’estat de desplegament del sector, s’obtenen les següents superfícies de cada 
qualificació:    
 

 Qualificació Clau Superfície 

Zones Ordenació residencial oberta unifamiliar 
4g 13.854,00 m² 

19.371,55 m² 
4f 5.517,55 m² 

Sistemes 
Comunicacions viàries 1 174,00 m² 

5.053,00 m² 
Espais lliures i zones verdes 3 4.879,00 m² 

Total àmbit    24.424,55 m² 

 

 
9. OBJECTIUS DE LA PROPOSTA 

 
El present Pla de Millora Urbana té per objectiu identificar els sòls pendents d’executar dels polígons 1 i 2 del 
sector K del Pla Parcial Urbanístic Mas Mel per tal de, per una part, reordenar el sostre residencial previst pel 
planejament vigent i, per l’altra, completar la urbanització dels sòls públics.  

Els objectius concrets de la proposta són els següents: 

- Delimitar un sector amb els sòls pendents d’executar en els polígons 1 i 2 del Pla Parcial del sector K de 
Mas Mel. 



- Reordenar el sostre pendent de construir amb solucions tipològiques diferents de les previstes pel Pla 
Parcial, que permetin una major concentració de l’edificació i en redueixin l’impacte paisatgístic, i que 
responguin a l’hora a l’augment de la densitat d’habitatges previst pel POUM. 

- Alliberar part dels sòls privats del planejament vigent per a la seva cessió com a espais lliures públics. 

- Completar la urbanització del sector, amb l’execució dels espais lliures existents i proposats, redistribuint 
les càrregues d’urbanització entre les parcel.les incloses en el nou polígon d’actuació urbanística que es 
delimita  i eximint-ne la resta. 

 

10.  DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

10.1. PARÀMETRES DEL PLA DE MILLORA URBANA 

El Pla de Millora Urbana serà coherent amb els paràmetres del planejament vigent. Segons l’anàlisi del 
desplegament del sector, són els següents: 

• Sostre: 8.521,08 m2 

• Densitat: 55 habitatges 

 
10.2. ORDENACIÓ GENERAL 

La proposta consisteix en la introducció d’una nova tipologia edificatòria en part dels sòls privats que permeti 
absorbir l’augment de densitat previst pel POUM. Aquesta nova tipologia, de blocs plurifamiliars de PB+2, es 
desenvoluparà a la part oriental de l’àmbit. A la part occidental, en continuïtat amb el teixit unifamiliar existent, es 
manté la tipologia vigent, d’habitatges unifamiliars aïllats aparellats, mantenint els paràmetres del Pla Parcial per 
a la zona 4f.  

 

10.3. SÒL PRIVAT I ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

El Pla de Millora Urbana planteja una disminució substancial dels sòls qualificats de zona:  

Qualificació clau planejament vigent PMU diferència 

Ordenació residencial oberta 
unifamiliar 

4g 13.854,00 m2 0 - 13.854,00 m2 

4f 5.517,55 m2 0 - 5.517,55 m2 

Habitatges unifamiliars aïllats X480 0 8.451,00 m2  + 8.451,00 m2 

Ordenació aïllada densa OD6 0 9.722,55 m2 + 9.722,55 m2 

Total zones  19.371,55 m2 18.173,55 m2 - 1.198,00 m2 

 

L’ordenació de l’edificació consisteix en la distribució del sostre edificable en dues tipologies, especificant els 
sòls assignats per a cada una d’elles. La qualificació dels sòls s’equipara amb la zonificació del POUM de 
Calafell, on s’introdueixen dues sub-zones específiques per definir els paràmetres que regularan l’àmbit.  

A la part occidental de l’àmbit, i com a continuació del teixit d’habitatges unifamiliars de l’entorn, el sostre 
s’ordena en habitatges unifamiliars aparellats de PB +1 PP que s’adaptaran a l’important desnivell topogràfic 
existent, de manera que l’alçada aparent des del carrer i en el front davanter serà de PB, i a la part posterior 

arribarà fins a PB+2, en part semisoterrada. Es preveuen 16 habitatges d’aquesta tipologia, amb un sostre 
màxim de 155 m2 cada un, fins a un sostre màxim total de 2.480,00 m2.  

La part oriental de l’àmbit, que culmina el teixit continu d’habitatges unifamiliars i té contacte directe amb l’espai 
lliure del turó de Comafarella, s’ordena en un sèrie d’edificis plurifamiliars, fins a un sostre màxim total de 
6.041,06 m2. Es preveuen amb una alçada màxima de 11,50 m adaptada la topografia, tot i que serà el projecte 
d’edificació qui concretarà la tipologia de bloc. En els estudis previs realitzats i que s’adjunten com a annex, 
s’han previst 5 edificis d’aquesta tipologia, amb un sostre màxim de 1.208,00 m2 cada bloc, d’entre 7 i 8 
habitatges cada un i col.locats sensiblement paral.lels al carrer del Cremadell. Així, aquest tipus d’edificació 
aconsegueix, amb un volum poc més gran que el de les cases unifamiliars dels voltants, concentrar els 39 
habitatges restants en només cinc blocs. 

 

10.4. SISTEMA D’ESPAIS LLIURES I ZONES VERDES 

El Pla de Millora Urbana manté els sòls qualificats pel planejament d’espais lliures de prolongació del carrer de 
la Marinada, de 4.879,00 m2, i els inclou en l’àmbit de planejament per a completar la seva urbanització. 

Per altra part, es proposa transformar en espais lliures els sòls privats sota el carrer de Ponent (737 m2), en 
contacte amb els espais naturals que es preveuen en el sector Comafarella del POUM, i en continuïtat també 
amb la zona verda existent entre els carrers de Josep Lluís de la Rosa i de Llebeig. Aquests espais lliures 
tindran un caràcter preferentment natural, de transició entre el sòl urbà i l’espai natural del turó de Comafarella. 
A diferència del Pla Parcial, que preveia edificar tot aquest llom del turó, amb la unió d’aquestes peces 
s’aconsegueix preservar bona part del llom lliure d’edificació, creant gairebé una continuïtat entre el cim i la cota 
de la plana.  

Així, l’augment de superfície qualificada d’espais lliures és la següent: 

Qualificació clau planejament vigent PMU diferència 

Espais lliures i zones verdes  3 4.879,00 m2 5.616,00 m2 + 737,00 m2 

 

Si bé el present Pla de Millora Urbana no requereix de l’augment de superfície destinada a espais lliures que el 
TRLU fixa en el seu article 100.2 per a les modificacions de planejament que comporten l’augment de la densitat 
de l’ús residencial –ja que no es modifiquen la densitat, l’edificabilitat ni els usos previstos pel planejament 
vigent–, s’augmenta la superfície d’espais lliures en 737,00 m2. Aquesta superfície equival a un augment de 
13,40 m2 d’espais lliures per habitatge (nou o previst pel planejament anterior al POUM), proporció en tot cas 
molt major que els 10 m2 per cada nou habitatge que requeriria la Llei. 

  

10.5. SISTEMA VIARI 

El Pla de Millora Urbana manté el vial per a vianants previst pel planejament vigent entre els carrers del 
Cremadell i de Ponent, i que continua el traçat provinent de les cotes baixes de Mas Mel. 

Per altra part, incorpora el ajustos previstos pel POUM en els extrems dels carrers de Ponent i del Cremadell en 
incloure el polígon 3 del sector K dins del sector de Pla Parcial 6. Comafarella, i per tant deixar de tenir els sòls 
adjacents el Pla Parcial de 1997 com a planejament vigent. Així, s’incorporen tres peces de sòl en el sistema 
viari, que aporten el següent augment general en l’àmbit: 

Qualificació clau planejament vigent PMU diferència 

Sistema viari  1 174,00 m2 635,00 m2 + 461,00 m2 



 

10.6. SITUACIÓ EN RELACIÓ A LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 

Tal com s’ha descrit en el punt dedicat a l’estat actual, l’àmbit és urbà i té accés a les xarxes elèctrica, de 
subministrament d’aigua potable i de telecomunicacions. El Projecte d’urbanització que desenvolupi el present 
Pla haurà de comprovar la capacitat de la xarxa executada per a assimilar els canvis que es proposen.  

 

11. GESTIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA 

11.1. Delimitació poligonal i sistema d’actuació 

Tal i com determina el POUM, el sistema d’actuació serà per reparcel·lació en la modalitat de compensació 
bàsica.  

En tot allò no previst en aquesta Pla de Millora Urbana són d’aplicació la resta de determinacions previstes en el 
POUM de Calafell. 

11.2. Compromisos dels promotors i garanties 

D’acord amb el que disposa l’article 102.1 del TRLU, seguidament s’especifiquen els compromisos que 
adquireixen els promotors del present Pla de millora urbana i les garanties de compliment que s’adquireixen:  

a) Compromisos dels promotors amb l’Ajuntament 

Els promotors es comprometen, com a integrants de la Junta de compensació del polígon 1, a procedir a la 
redacció i a presentar, per a llur tramitació, el projecte d’urbanització i el projecte de reparcel·lació del citat 
polígon d’actuació urbanística. 

Els promotors també es comprometen a: 

• Urbanitzar i edificar dins dels terminis previstos. 

• Cedir els terrenys destinats a sistemes urbanístics públics inclosos en el sector. 

• Costejar la urbanització del sector. 

Els promotors es comprometen a fer constar en els documents públics o privats translatius del domini de les 
parcel·les de llur propietat resultants del projecte de reparcel·lació, l’existència, en el seu cas, de la junta de 
compensació i l’adhesió de l’adquirent als seus estatuts.  

b) Compromisos entre els promotors i els futurs adquirents de solars 

En el moment que s’efectuï la transferència de propietat per qualsevol dels títols admesos en dret, el nou 
adquirent quedarà obligat a donar compliment als compromisos adquirits pels promotors amb l’Ajuntament en 
virtut del present Pla i de les disposicions legals aplicables. 

Igualment correran a càrrec dels eventuals futurs adquirents les despeses de conservació de la urbanització des 
del moment de l’adquisició de la seva propietat i en la proporció que els correspongui, segons el projecte de 
reparcel·lació, fins a la recepció de les obres d’urbanització per part de l’Ajuntament. 

Els promotors es comprometen a què en els contractes de compravenda que atorguin amb els eventuals futurs 
adquirents de sòls inclosos en el sector, es transcriguin els presents compromisos que necessàriament hauran 
de ser acceptats pels adquirents, llevat que ja s’hagi procedit a la liquidació definitiva del projecte de 
reparcel·lació. 

 

 

c) Garanties del compliment dels compromisos 

De conformitat amb l’article 107.3 del TRLU, la garantia que s’haurà de constituir per assegurar el compliment 
de les obligacions contretes pels promotors del present Pla serà de la quantia equivalent al 12% del cost estimat 
de les obres d’urbanització. Aquesta quantia haurà de ser garantida com a condició per a l’executivitat i 
publicació d’aquest Pla de Millora Urbana d’iniciativa privada. 

La indicada garantia es constituirà mitjançant qualsevol dels instruments previstos legalment i serà cancel·lada 
en els supòsits i condicions previstos legalment. 

  
 
12. INFORME MEDIAMBIENTAL 

La present Modificació de Pla no és objecte d’avaluació ambiental, en no complir-se cap dels requisits que 
estableix la Llei d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, però inclou en la seva documentació com a annex 
2 un informe mediambiental, en compliment del que estableix l’article 70 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

 

13. MOBILITAT GENERADA 

El Decret 344/2006, que regula els Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada, determina que aquests 
documents s’hauran d’incloure en els planejaments urbanístics derivats i llurs modificacions, que tinguin per  
objectiu la implantació de nous usos o activitats. Com que el present Pla només redistribueix sostres ja previstos 
pel planejament vigent, no és preceptiva l’elaboració d’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada. 

 

Calafell, març de 2019 

 

 

El promotor, Els redactors, 

Manuel Castelo Muñoz Enric Batlle i Durany Joan Roig i Duran 

Blue Clover Capital S.L. Batlle i Roig Arquitectes 
 



 



B . -  N O R M E S  U R B A N Í S T I Q U E S  



A. DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 1. Objecte i marc legal 

Les presents normes són part integrant del Pla de Millora Urbana per a la reordenació dels sòls urbans pendents 
de desenvolupar del polígon 2 del Pla Parcial del sector K de Mas Mel, al municipi de Calafell. 

L’objecte d’aquest Pla de Millora Urbana és la determinació de la zonificació, els paràmetres urbanístics, els 
usos i les condicions d’edificació inclosos dins l’àmbit de planejament en desenvolupament de les 
determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell, i segons el que preveu l’article 13 
de les seves Normes Urbanístiques. 

Aquest Pla de Millora Urbana s’empara en la normativa urbanística vigent, en concret el Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i les Normes Urbanístiques del POUM i 
altres disposicions d’aplicació. 

Per a tot allò que no estigui previst en la present Normativa, serà d’aplicació el POUM de Calafell. 

 

Art. 2. Àmbit  

L’àmbit objecte del Pla de Millora Urbana està format pels sòls que delimita el plànol I-5 com a àmbit de 
planejament, corresponents als sòls no executats del polígon 2 del sector K del Pla Parcial Mas Mel, i amb una 
superfície de 24.424,55 m2.  

 

Art. 3. Contingut 

El contingut d’aquest Pla de Millora Urbana dóna compliment a allò previst en l’article 70 i concordants del 
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, així com el Decret 
Legislatiu 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i l’article 13 de les 
Normes Urbanístiques del POUM de Calafell i la fitxa corresponent: 

A. Memòria  

B. Normes Urbanístiques 

C. Pla d’etapes i estudi econòmic i financer 

D. Documentació gràfica 

Annex 1. Estudis previs de tipologies d’edificació 

 

Art. 4. Vigència 

Aquest instrument, atès que és una disposició administrativa de caràcter general, conforme l’article 94 del 
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, té vigència 
indefinida i serà executiu a partir de la reglamentària publicació de l’acord d’aprovació definitiva i de les seves 
normes urbanístiques al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les determinacions d’aquest instrument 
obligaran tant els particulars com l’Administració Pública, de conformitat amb la Legislació Urbanística vigent. 

 

Art. 5. Modificació 

Les previsions d’aquesta Pla de Millora Urbana podran ser modificades, prèvia motivació i justificació, seguint els 
mateixos tràmits que per la seva formulació i aprovació, d’ofici o a petició dels interessats, segons que preveu la 
legislació vigent i en concret l’article 96 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

 

Art. 6. Interpretació 

Aquestes Normes s’interpreten atenent al seu contingut i amb subjecció als objectius i finalitats del Pla de Millora 
Urbana expressats en la Memòria i de conformitat amb el que disposa el Capítol II del Títol Preliminar del Codi 
Civil. 

En cas de discordança entre les determinacions gràfiques i les escrites prevaldran les segones d’acord amb 
l’article 10 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. En 
cas de discrepància entre diferents determinacions gràfiques, prevaldran primer les que es donin acotades i, si 
no és així, les que figurin a escala gràfica més detallada. Finalment, prevaldran les que generin majors cessions 
de sòl. 

 

Art. 7. Obligatorietat 

Les determinacions d’aquest Pla de Millora Urbana obliguen per igual a l’Administració i als particulars, i totes les 
actuacions i intervencions en el seu àmbit, públiques o privades, han de subjectar-se al mateix. 

 

Art. 8. Iniciativa i promotor 

El present Pla de Millora Urbana és d’iniciativa privada: el promotor és Blue Clover Capital SL. 

 



B. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

Art. 9. Classificació del sòl 

El sòl comprès dins l’àmbit del Pla de Millora Urbana està classificat com a sòl urbà no consolidat i esdevindrà 
sòl urbà gaudint de la condició de solar, en execució del Pla i de conformitat amb el que disposa el capítol I del 
Títol Segon del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

 

Art. 10. Qualificacions urbanístiques 

El Pla de Millora Urbana estableix les següents qualificacions urbanístiques: 

Sistemes: 

• Sistema de comunicacions viàries (clau 1) 

• Sistema d’espais lliures i zones verdes (clau 3) 

Zones: 

• Zona d’habitatges unifamiliars aïllats (clau XU, subzona X480) 

• Zona d’ordenació aïllada densa (clau OD, subzona OD6) 
 
 
Les superfícies previstes de sistemes i zones són les següents: 
 

 Qualificació Clau Superfície 

Zones 
Zona XU. Habitatges unifamiliars aïllats X480 8.451,00 m2 

18.173,55 m² 
Zona OD. Ordenació aïllada densa OD6 9.722,55 m2 

Sistemes 
Comunicacions viàries 1 635,00 m2 

6.251,00 m² 
Espais lliures i zones verdes 3 5.616,00 m2 

Total àmbit    24.424,55 m² 

 

SECCIÓ I - REGULACIÓ DELS SISTEMES 

Art. 11. Sistemes 

Els sòls destinats pel Pla a sistemes es categoritzen amb les següents qualificacions: 

- Sistema de comunicacions viàries (clau 1) 
- Sistema d’espais lliures i zones verdes (clau 3) 

Els plànols d’ordenació delimiten els sòls destinats a sistemes. 

 

Art. 12. Sistema de comunicacions viàries (clau 1) 

Correspon aquesta qualificació als sòls de domini públic que es destinen al pas de les infraestructures per a la 
mobilitat de les persones i les mercaderies, d’acord amb l’article 41 del POUM de Calafell.  

En aquests sòls s’aplicarà allò que estableixen els articles 41 a 44 del POUM de Calafell. 

Art. 13. Sistema d’espais lliures i zones verdes (clau 3) 

Correspon aquesta qualificació als sòls de domini públic que es destinen a l’esbarjo, el lleure i l’esport a l’aire 
lliure, d’acord amb l’article 47 del POUM de Calafell.  

En aquests sòls s’aplicarà allò que estableixen els articles 47 i 48 del POUM de Calafell. 

 

SECCIÓ II - REGULACIÓ DE LES ZONES 

Art. 14. Zones 

El Pla defineix les zones següents: 

- Zona XU. Habitatges unifamiliars aïllats (subzona X480) 

- Zona OD. Ordenació aïllada densa (subzona OD6) 
 

Art. 15. Zona XU. Habitatges unifamiliars aïllats (subzona X480) 

1. Definició 

• És la zona que ordena els creixements unifamiliars amb criteris d’edificació aïllada amb jardí privat. 

• El tipus d’ordenació és d’edificació aïllada. S’admeten els habitatges aparellats. 

• Els sòls amb aquesta qualificació sumen una superfície de 8.451,00 m2.  

 

2. Geometria de parcel.la 

• La parcel.la mínima és de 480 m2. 

• El front mínim de parcel.la és de 12 m. 

 

3. Edificabilitat i densitat 

• El sostre màxim edificable és de 2.480 m2. 

• El sostre màxim edificable per parcel.la és de 250 m2. 

• El nombre màxim d’habitatges és de 16 habitatges. 

• El Projecte de reparcel.lació repartirà el sostre i densitat de la zona per parcel.les. 

 

4. Planimetria de l’edificació 

• L’ocupació màxima de parcel.la és del 30% de la seva superfície. 

• Les separacions mínimes a llindars són de:  5 m a vial 

      3 m a zona verda i a veïns (excepte aparellades) 

 

5. Gàlib-secció de l’edificació  

• El nombre màxim de plantes és de PB+1PP. 

• L’alçada màxima és de 7,50 m. 



• El paràmetres referits al gàlib-secció de l’edificació (consideració de planta baixa i planta soterrani, 
punt per mesurar l’alçada màxima de l’edificació, etc) són els definits en els articles 136 a142 del 
POUM  de Calafell. 

• Per sobre del pla teòric de la teulada només podran sobresortir xemeneies, els elements tècnics de 
ventilació, caixa d’escala, sales de màquines per als ascensors i qualsevol altre tipus de servei tècnic, 
com aires condicionats, antenes i similars, els quals s’hauran de separar del pla de façana un mínim de 
3m. 

• Les pèrgoles, hivernacles, ombradius, casetes de jardí desmuntables, barbacoes o similars, que 
tindran una alçada màxima de 3,50 m, poden ocupar la franja de separació mínima a veïns establerta 
per als cossos edificats. 

 

6. Usos permesos 

• L’ús principal és d’habitatge. 

• L’ús complementari és el d’aparcament. 

• Els usos compatibles són els d’oficines i serveis dels propis residents. 

 

Art. 16. Zona OD. Ordenació aïllada densa (clau OD6) 

1. Definició 

• És la zona que regula les ordenacions aïllades plurifamiliars. 

• El tipus arquitectònic és d’edificació aïllada. 

• Els sòls amb aquesta qualificació sumen una superfície de 9.722,55 m2. 

 

2. Edificabilitat, densitat i parcel·lació 

• El sostre màxim edificable és de 6.041,06 m2. 

• El nombre màxim d’habitatges és de 39 habitatges. 

• La parcel.la mínima és de 500 m2. 

• El Projecte de reparcel.lació repartirà el sostre i densitat de la zona per parcel.les. 

 

3. Planimetria de l’edificació 

 • L’ocupació màxima de l’edificació sobre rasant és del 40% de la superfície de la parcel.la. 

 • L’ocupació màxima de la planta soterrani és del 50% de la superfície de la parcel.la. 

 • La longitud màxima dels blocs és de 32 m. 

• La separació mínima entre edificacions és de 8 m. 

• Les separacions mínimes a llindars són:   5 m a vial sobre rasant 

      sota rasant no s’estableix separació mínima a vial  

      3 m a zona verda i a veïns sobre i sota rasant 

 

 

4. Gàlib-secció de l’edificació  

• El nombre màxim de plantes és de PB+2PP, equivalent a una alçada màxima de 11,50 m. 

• El paràmetres referits al gàlib-secció de l’edificació (consideració de planta baixa i planta soterrani, 
punt per mesurar l’alçada màxima de l’edificació, etc) són els definits en els articles 136 a142 del 
POUM de Calafell. 

• Per sobre del pla teòric de la teulada només podran sobresortir xemeneies, els elements tècnics de 
ventilació, caixa d’escala, sales de màquines per als ascensors i qualsevol altre tipus de servei tècnic, 
com aires condicionats, antenes i similars, els quals s’hauran de separar del pla de façana un mínim de 
3m. 

 

5. Usos permesos 

• L’ús principal és d’habitatge. 

• L’ús complementari és el d’aparcament. 

• Els usos compatibles són els que estableix el POUM per a la zona OD en el seu article 66.7.3. 

 

C. GESTIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA 

Art. 17. Polígon d’actuació urbanística 

El present Pla de Millora Urbana es desenvoluparà en un únic polígon d’actuació urbanística, coincident amb 
l’àmbit del sector i grafiat en el plànol O.2. 

El polígon d’actuació urbanística delimitat per llurs dimensions i per les característiques de l’ordenació és 
susceptible d’assumir les cessions regulades en el present Pla de Millora Urbana i té entitat suficient per a 
justificar tècnicament i econòmicament l’autonomia de l’actuació. 

 

Art. 18. Sistema d’actuació urbanística 

Es determina com a sistema d’actuació per dur a terme la gestió i execució del planejament urbanístic el de 
reparcel·lació, en la seva modalitat de compensació bàsica, regulada a la Secció Segona del Capítol III del Títol 
Quart del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

En aquesta modalitat de compensació bàsica els propietaris aporten els terrenys de cessió obligatòria, executen 
a llur càrrec la urbanització en els termes determinats pel Pla i es constitueixen, mitjançant document públic, en 
Junta de Compensació. 

Seran d’aplicació pel desenvolupament de la gestió del sector les determinacions establertes per a la modalitat 
de compensació bàsica dins del sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació contingudes en les Seccions 
Primera i Segona del Capítol III del Títol Quart del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, així com les disposicions d’aplicació del Decret 305/2006, de 10 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i les pròpies del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, sobre 
inscripció al Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística. 

 

Art. 19. Projecte de reparcel.lació 

En execució del polígon d’actuació urbanística s’haurà de redactar el pertinent Projecte de Reparcel·lació de 
conformitat amb allò que preveuen els articles 124 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 



El Projecte de Reparcel·lació que s’aprovi conforme les determinacions del present Pla de Millora Urbana tindrà 
per objecte l’equidistribució de beneficis i càrregues derivades d’aquest instrument, situant l’aprofitament en les 
zones aptes per l’edificació, determinades en aquest Pla de Millora Urbana, efectuant les adjudicacions 
pertinents. 

El Projecte de Reparcel·lació realitzarà l’adjudicació de beneficis i càrregues entre el sòl propietat dels promotors 
del pla, tot mantenint una igualtat de valoració entre les diverses zones a adjudicar. 

L’acord d’aprovació del Projecte de Reparcel·lació tindrà com efecte que les parcel·les adjudicades quedin 
afectes, amb efectes de garantia real, al compliment de les càrregues i al pagament de les despeses inherents 
al sistema de reparcel·lació. 

 

Art. 20. Càrregues urbanístiques 

Els terrenys qualificats com a sistemes viari i d’espais lliures seran objecte de cessió obligatòria i gratuïta a 
l’Ajuntament.  

Correspon als propietaris del sector executar i sufragar el cost de les obres d’urbanització que requereix 
l’execució del planejament. 

La concreció i detall de les obres d’urbanització es portaran a terme mitjançant la formulació del corresponent 
Projecte d’Urbanització. 

 

Art. 21. Projecte d’urbanització 

Es redactarà un Projecte d’urbanització dels sòls destinats a sistemes d’espais lliures i zones verdes (clau 3) i 
sistema viari (clau 1).  

La urbanització es farà anterior o simultàniament amb l’edificació. 

Per a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva del Projecte d'urbanització serà obligatori constituir una 
garantia per l'import del 12% del valor de les obres d'urbanització, per tal d’assegurar l'obligació d'urbanitzar. 

L’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització serà condició necessària per a l’aprovació definitiva del 
Projecte de reparcel·lació. 

 

 

 

 
 



C . -  P L A  D ’ E T A P E S  I  E S T U D I  E C O N Ò M I C  I  F I N A N C E R   



1. PLA D’ETAPES 

Es preveu l’execució del Pla en una sola etapa, que es podrà dividir en fases si així ho requereix l’obra 
d’urbanització. 

 

2. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

Es fa a continuació un estudi per a avaluar la viabilitat econòmica del desenvolupament de l’àmbit, tenint en 
compte les despeses generades i els beneficis que se’n podran obtenir. S’avalua també quin serà l’impacte de 
l’execució en les finances públiques. 

 

2.1. AVALUACIÓ ECONÒMICA PER ALS PRIVATS 

 
Despeses d’urbanització 

La superfície de vials i espais lliures que cal urbanitzar és la suma dels sòls pendents d’urbanitzar del polígon 2 
del Pla Parcial del sector K (vial de vianants i espai lliure sobre el carrer de la Marinada) i dels sòls que el Pla de 
Millora Urbana incorpora als sistemes. Així mateix, caldrà finalitzar la urbanització del carrer del Cremadell, 
gairebé executada, i culminar el carrer de Ponent amb un cul-de-sac.  

El cost d’urbanització s’estima en 100 €/m2 per als nous vials, i en 60 €/m2 per als espais lliures,  tenint en 
compte el reduït grau d’urbanització que requeriran, en tractar-se d’una zona de transició entre el sòl urbà i el no 
urbanitzable.  

 

Urbanització dels sistemes locals  

Urbanització dels espais lliures sobre el carrer de la Marinada 5.616,00 m2 x 60 €/m2= 336.960 € 

Sistema viari 

Urbanització del vial de vianants 635,00 m2 x 100 €/m2= 63.500 € 

Finalització de les obres del carrer del Cremadell i execució del cul-de-sac del 
carrer de Ponent 200.000 € 

Total despeses d’urbanització 600.460 € 

 
 
Prenent l’edificabilitat total del sector, de 8.521,06 m2, podem suposar una repercussió del cost d’urbanització de 
70,47 €/m2 st. 
 
Balanç del desenvolupament del sòl 

- Es considera que l’àmbit ja té tots els serveis executats, que es van dur a terme junt amb la 
urbanització que preveia el Pla Parcial. Per aquesta raó el preu del sòl es considera més alt del que 
seria en un sector no urbanitzat, donat que en el seu dia va sufragar la part de la urbanització 
executada. 

- Les despeses de construcció s’estimen en 1.100 €/m2 per als habitatges unifamiliars, i de 1.000 €/m2 
per als plurifamiliars. 

- Tant per als habitatges unifamiliars com per als plurifamiliars es considera un preu de venda de 2.000 
€/m2, valor promig del mercat de compravenda d’habitatges d’aquests característiques a Calafell.  

- El benefici del promotor s’estima en un 16% del preu de venda del sostre, i el de gestió d’un 22% del 
preu de construcció. 

- Es considera que el balanç de la construcció i venda dels soterranis d’aparcament associats als usos 
d’habitatge és neutre. 

El preu del sòl s’estima d’acord amb el balanç global de beneficis que s’espera obtenir: 

 
Despeses Ingressos 

Tipus de sostre Construcció Gestió (22%) Benefici (16%) Preu sòl 
urbanitzat Preu venda 

Lliure unifamiliar 1.100 €/m2 st 242 €/m2 st 352 €/m2 st 506 €/m2 st +2.200 €/m2 st 

Lliure plurifamiliar 1.000 €/m2 st 220 €/m2 st 320 €/m2 st 460 €/m2 st +2.000 €/m2 st 

 

Càlcul del valor de repercussió de la urbanització sobre el sostre d’habitatge: 

Sostre  Sostre Preu sòl 
urbanitzat Valor total % Valor aportat 

urbanització 
Repercussió 
urbanització 

Solars habitatge 
lliure unifamiliar 2.480,00 m2 st 506 €/m2 st 1.254.880 € 31,11% 186.803 € 75,32 €/m2 st 

Solars habitatge 
lliure plurifamiliar 6.041,06 m2 st 460 €/m2 st 2.778.888 € 68,89% 413.657 € 68,47 €/m2 st 

Total 8.521,06 m2 st  4.033.768 € 100% 600.460 €  

 

Càlcul del valor del sòl net (després de pagada la urbanització): 

Sostre  Preu del sòl + despeses 
urbanització  

Repercussió urbanització 

 

Preu del sòl 

 

Solars habitatge 
lliure unifamiliar 506 €/m2 st 75,32 €/m2 st  430,68 €/m2 st 

Solars habitatge 
lliure plurifamiliar 460 €/m2 st 68,47 €/m2 st 391,53 €/m2 st 

 

Amb això es comprova que el desenvolupament del sector és viable econòmicament, tant per als propietaris 
com per als promotors. 

 

2.2. AVALUACIÓ ECONÒMICA PER A L’ADMINISTRACIÓ 

Quan s’executi l’àmbit, l’Administració haurà d’afrontar les càrregues corresponents al manteniment dels nous 
sistemes generats. Al mateix temps, la construcció de noves edificacions comportarà l’augment dels ingressos 
per Impost de Bens Immobles i altres. 



La taxa general de l’IBI a Calafell era de 0,981% del valor de l’immoble l’any 2016. Si fem la hipòtesi que el valor 
cadastral dels immobles de l’àmbit és el 50% del seu valor de venda, obtenim que el total del valor del edificis de 
l’àmbit és el següent: 

Valor de venda: 

Sostre  
Sostre Valor de venda Valor total 

Solars habitatge lliure 
unifamiliar 2.480 m2 st 2.200 €/m2 st 5.456.000 € 

Solars habitatge lliure 
plurifamiliar 6.041,06 m2 st 2.000 €/m2 st 12.082.120 € 

Total   17.538.120 € 

 

 50% x 17.538.120 € = 8.769.060 € 

En la hipòtesi que es recaptés un IBI equivalent al 0,981% d’aquesta quantitat, la recaptació anual total seria la 
següent: 

0,981% x 10.349.272 € = 8.602.448 € 

 



D . -  D O C U M E N T A C I Ó  G R À F I C A  
 



 

 

PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 

CODI NOM PLÀNOL ESCALA 

I.1 EMPLAÇAMENT A3 - E:1/5000 

I.2 FOTOPLÀ. A3 – E:1/2000 

I.3 ÀMBIT DEL PLA DE MILLORA URBANA A3 - E:1/2500 

I.4 TOPOGRÀFIC A3 – E:1/2000 

I.5 PLANEJAMENT VIGENT. PLA PARCIAL DEL SECTOR K  A3 – E:1/2000 

I.6a PLANEJAMENT VIGENT. FITXA POUM: PAU 3. MAS MEL  

I.6b PLANEJAMENT VIGENT. FITXA POUM: PAU 3. MAS MEL A3 – E:1/2500 

   

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

CODI NOM PLÀNOL ESCALA 

O.1 ZONIFICACIÓ A3 - E:1/2000 

O.2 GESTIÓ A3 - E:1/2000 

O.3a ZONA 4f (UNIFAMILIARS): GÀLIBS  A3 – E:1/1000 

O.3b ZONA OD-MM (PLURIFAMILIARS): GÀLIBS A3 - E:1/1000 

O.4 IMATGE DE LA PROPOSTA 
Plànol orientatiu. No normatiu. A3 - E:1/1500 

O.5 SECCIONS DE LA PROPOSTA 
Plànol orientatiu. No normatiu. A3 - E:1/1500 





























A N N E X  1 .  –  E S T U D I S  P R E V I S  D E  T I P O L O G I E S  D ’ E D I F I C A C I Ó  
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