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 1.     MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

      

0.    JUSTIFICACIÓ DELS CANVIS INTRODUITS A LA REDACCIÓ DEL TEXT 
REFÓS 

Tramitació del Pla de millora urbana 

En data de 9 de maig de 2019 l’Ajuntament de Calafell adopta l’acord d’aprovar 
inicialment el Pla de millor urbana 3 Tennis Sant Miquel de Segur de Calafell. 
Així mateix s’acorda l’inici del tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, 
la publicació de l’anunci al Butlletí Oicial de la Província de Tarragona, a un dels 
diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, al tauler 
d’anuncis de la Corporació, i a la pàgina web de l’Ajuntament. El document també 
s’ha pogut consultar de forma persencial al Departament d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Calafell, al carrer Sant Pere núm. 29-31 en horari d’atenció al 
públic. 

També s’acorda requerir l’emissió d’informe als organismes que en raó de les 
seves competènciaes sectorials poden resultar afectats per l’actuació proposada, 
i l’informe preceptiu a la Comissió Territorial d’urbanisme de Tarragona. 

 

     Informes dels organismes sectorials 

 Endesa Distribució Elèctroca SLU 

Data d’entrada:  21 d’agost 2019 

Conclusions de l’informe: 

- Com a gestor de la xarxa de distribució elèctrica de la zona, Endesa 
Distribución Eléctrica informa de la potencia necessèria estimada i el punt de 
connexió.  

- L’informe exposa qüestions relatives a la xarxa de distribució, als projectes 
d’urbanització, i als costos de les obres d’urbanització, entre d’altres. 

Observacions i canvis introduïts: 

S’adjunta informe en l’annex del document urbanístic. 

S’afegeix un apartat a l’article 11 del cos normatiu del PMU amb el següent 
contingut: 

4. Els projectes d’urbanització hauran de donar compliment a les determinacions 
relatives a la xara de distribució elèctrica que s’exposen en l’informe de  Endesa 
Distribució Elèctrica adjunt al present document. 
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 Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

Data d’entrada:  22 de juliol de 2019 

Conclusions de l’informe: s’emet informe favorable. 

Es detecta una errada material en l’art. 20 de la normativa urbanística, a 
l’apartat de densitat màxima d’habitatges per parcel·la. Cal corregir els 
habitatges admesos en la parcel·la 1 que han de ser 11 i no 12.  

Observacions i canvis introduïts: 

S’esmena l’errada produïda per la simplifcació de decimals en els càlculs. En 
aquets sentit s’esmena el plànol 0.6 Proposta de condicions d’edificació així com 
l’article 20 de la normativa urbanística quedant de la següent manera: 

- Densitat màxima d’habitatges per parcel·la: es defineix per a cadascuna 
de les parcel·les que s’identifiquen en el plànol 06. Proposta de condicions 
d’edificació. Planta, de la següent manera: 

Parcel·la 1:  11 habitatges en règim lliure 
Parcel·la 2:  9 habitatges en règim d’habitatge protegit 

Parcel·la 3   11 habitatges en règim protegit i 7 habitatges en règim  
 

 

 Agència Catalana de l’Aigua 

Data d’emissió:  28 de juny de 2019 

Conclusions de l’informe:  s’emet informe desfavorable. 

- En relació a l’abastament: cal presentar un certificat emès per 
l’Ajuntament de Calafell com a titular de la xarxa des de la qual es nodrirà 
l’àmbit del projecte, o en el seu defecte, l’empresa gestora d’aquesta, on 
s’acrediti que es disposa tant tècnica com jurídicament, de recursos 
suficients per promoure les activitats que es pensen dur a terme, indicant-
ne expressament la procedència d’aquests, acompanyat d’un balanç entre la 
dipsponbilitat de cabals i els usos actuals, havent d’èsser la resta d’aquests 
volums superior al necessari per donar serei a l’àmbit que ens ocupa. 

- Respecte el sanejament: s’hauria de descriure de quina manera succinta la 
xarxa receptora i la tipologia d’aquesa (separativa, unitària, ...), i per 
garantir la capacitat de les xarxes receptores, es considera necessària 
l’aportació d’un certificat emès per l’administració responsable 
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d’aquesta xarxa, conforme disposa de marge de capacitat per admetre els 
nous cabals que se li incorporaran com a conseqüència del desenvolupament 
del projecte objecte del present informe. 

- Pel que fa la inundabilitat: serà necessari elaborar un estudi de manera 
que es pugui acreditar el compliment d’allò que estableix la legislació 
d’aigües vigent, en concret l’esmentat art. 9 ter del Reglament del Domini 
Púlbic Hidràulic, en relació a la compatibilitat entre els usos previstos i el risc 
d’inundació. 

Observacions i canvis introduïts: 

S’ha elaborat un estudi d’inundabilitat específic de l’àmbit del PMU on es 
defineixen les actuaciones necessàries i les cotes d’inundabilitat. S’adjunta 
l’estudi com annex al Pla de millora urbana. 

Es determinen les cotes d’inudabilitat dels àmbits residencials amb l’objectiu que 
el projecte d’edificació concreti al posició de les plantes baixes de manera que 
no siguin inundables. 

Per altra banda, l’estudi d’inundabilitat preveu la construcció d’un mur de tanca 
del pati de l’escola bressol, per tal de preservar aquest espai de la inundabilitat 
en el període de retorn de la T500. 

S’afegeix a l’article 11 de la normativa urbanística d’aquest Pla de millora 
referent als projectes d’urbanització, els següent apartat:   

6. Caldrà donar compliment a les mesures previstes contra el risc d’inundació 
que s’exposen en l’estudi d’inundabilitat que s’annexa al present document. 

S’afegeix també a l’article 20 referit a les condicions d’edificació de la zona OD3*, 
el següent punt: 

- Planta baixa: per tal de donar compliment a les condicions de seguretat 
enfront al risc d’inundacions tal i s’exposa en l’Estudi d’inundabilitat annex, 
caldrà situar la rasant de les plantes baixes dels edificis residencials per sobre 
les cotes d’inundació indicades en el plànol O6.Proposta condicions 
d’edificació.Planta. 

Per altra banda, al plànol O6 Proposta condicions d’edificació.Planta, s’afegeixen 
les cotes de referència d’inundabilitat dels àmbits  edificables. 

Com a conseqüència del nou estudi d’inundabilitat i la nova siutació de les cotes 
de planta baixa per salvar la zona indundable en T500, es revisen les alçades 
màximes reguladores que es defineixen en el plànol normatiu de les condicions 
d’edificació en secció.  
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En l’article l’article 20 referit a les condicions d’edificació de la zona OD3*, es 
modifica el redactat de l’apartat referit a l’alçada màxima reguladora, quedant 
de la manera següent: 

- Alçada i nombre màxim de plantes: planta baixa i dues plantes pis. Les 
alçades màximes per a cada edificació s’indiquen en el plànol 06.Proposta 
condicions d’edificació. Seccions. 

També s’ha incorporat documentació gràfica a la memòria descriptiva referent a les 
xarxes d’aigua potable i de clavegueram. 

 

 Departament d’Empresa i Coneixement. Direcció General de Comerç de 
la Generalitat de Catalunya. 

Data d’emissió:  19 de juliol de 2019 

Conclusions de l’informe:  s’emet informe favorable. 

S’exposa que atès que el sector es situa fora del perímetre de la TUC i tenint en 
compte el seu caràcter, residencial, els PEC són la única categoria d’establiments 
comercials que el planejament possibilita implantar, per la qual cosa aquesta 
proposta s’adequa als criteris de localització i ordenació de l’ús comercial del Decret 
Llei 1/2009, de 22 de desmbre, d’ordenació dels equipaments comercials. 

 

  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

Data d’emissió:  3 de juliol de 2019 

Conclusions de l’informe:  s’emet informe favorable. 

Es fa constància que les previsions del PMU no incrementen substancialment la 
possibilitat d’afectació del patrimoni arquitectònic, i que a l’inventari del Patrimoni 
Arqueològic del Baix Penedès, terme municipal de Calafell, no hi consta cap jaciment 
conegut i documentat a la zona afectada a l’àmbit. 

Es recorda que en cas de decobriment de restes arqueològiques o paleontològiques 
s’estarà al que disposen la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 
Català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.  

 

 Direcció General de Prevenció, Extenció d’Incendis i Salvaments. Regió 
d’Emergències de Tarragona. Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya. 

Data d’emissió:  18 d’agost de 2019 



 

Pla de Millora Urbana 3 Tennis Sant 
Miquel, de Segur de Calafell.  
 

 

 

 
 
 
15 

Conclusions de l’informe:  s’emet informe favorable condicionat. 

Caldrà adoptar les següents mesures de seguretat contra incendis: 

- Al no disposar de la secció del vial ni cotes, es recorda que per alçades 
superiors a 9m, s’ha de disposar de vial d’aproximació >3,5m d’ample lliure 
(sense comptar franja d’aparcament) i d’un espai de maniobra apte per 
autoescales >5m d’ample lliure davant l’edfici lliure d’obstacles per permetre 
el desplegament del camió escala. 

- Els hidrants que s’hagin de col·locar, s’han de siutar en vials de titulariat 
pública, en el cas de disposar de voreres d’amplada superior a 1,8m els 
hidrants han de ser aèris o de columna DN100. 

Observacions i canvis introduïts: 

S’afegeix un apartat a l’article 11 del cos normatiu del PMU amb el següent 
contingut: 

5. Segons informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, caldrà 
adoptar les següents mesures de seguretat contra incendis: 

- Per alçades superiors a 9m, s’ha de disposar de vial d’aproximació >3,5m 
d’ample lliure (sense comptar franja d’aparcament) i d’un espai de maniobra 
apte per autoescales >5m d’ample lliure davant l’edifici lliure d’obstacles per 
permetre el desplegament del camió escala. 

- Els hidrants que s’hagin de col·locar, s’han de situar en vials de titularitat 
pública, en el cas de disposar de voreres d’amplada superior a 1,8m els hidrants 
han de ser aeris o de columna DN100. 

 

 Autoritat Territorial de la Mobilitat. Camp de Tarragona 

Data d’emissió:  25 de setembre de 2019 

Conclusions de l’informe:  s’emet informe amb prescripicions. 

Es conclou que és necessària la redacció de l’estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada relatiu al Pla de Millora Urbana 3 Tennis Sant Miquel de Segur de Calafell. 
I que aquest haurà de ser degudamenet informat per l’ATM del Camp de Tarragona. 

Observacions i canvis introduïts: 

S’adjunta com annex l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
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 Direcció General de Protecció Civil. Serveis Territorials a Tarragona. 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 

Data d’emissió:  12 d’agost de 2019 

Conclusions de l’informe:  no procedeix informar. 

El PMU no comporta la implantació de nous elements vulnerables i per tant no són 
d’aplicació els criteris regulats per la Direcció General de Protecció Civil. 

 

 

Consideracions de l’Ajuntament i correccions d’errades 

L’Ajuntament de Calafell en motiu de l’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana, 
emet informe on es fa consta la següent esmena al document: 

- Cal esmenar el text articulat de la Normativa urbanística, creant un nou 
capítol de regulació de leszones que inclogui els articles 19 a 21. De forma 
errònea s’havia inclòs en el capítol de Regulació de sistemes la secció referida 
a la regulació de zones que hauria de ser un 5è capítol. 

Observacions i canvis introduïts: 

S’ha esmenat la normativa urbanística del PMU afegint un nou Capítol 4rt on 
s’inclouen els articles 19 a 21. 
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1.    ANTECEDENTS I INICIATIVA 

El planejament vigent al municipi de Calafell és el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM), aprovat definitivament i publicat en data de 24 d’octubre de 
2011. 

El POUM delimita en l’àmbit que ens ocupa, un Pla de millora urbana que 
anomena PMU 3 Sant Miquel, amb l’objectiu de reordenar el sector per 
aconseguit augmentar el sòl destinat a equipaments en aquesta part del 
municipi, i allargar el carrer del Repòs fins a l’avinguda de Mèxic. 

Tal i com indica el POUM, el sector es desenvoluparà d’acord amb les 
determinacions gràfiques que estableix i s’acabarà de concretar mitjançant el 
desenvolupament del Pla de millora urbana. 

El sector incorpora els terrenys que ocupa el club de Tennis Sant Miquel, de 
propietat privada, més uns terrenys de propietat municipal a tocar de l’avinguda 
de Mèxic, a través dels quals s’ha de produir la connexió entre aquesta avinguda 
i el carrer del Repòs. 

Una petita part dels sòl municipals que es troben dins l’àmbit del sector, 
provenen de cessió gratuïta tal i com s’indica en la fitxa del POUM, i per tant, no 
generen drets en el repartiment d’aprofitament. 

La iniciativa d’aquest Pla de millora urbana, és de l’Ajuntament de Calafell que 
ha consensuat amb el Club de Tennis Sant Miquel, les bases per desenvolupar 
aquest sector. 

 

2.    OBJECTE I CONTINGUT DEL DOCUMENT 

L’objecte del present document és la concreció volumètrica i la regulació 
detallada de les condicions d’edificació del Pla de millora urbana 3 Tennis Calafell, 
que permeti la connexió del carrer del Repòs amb l’avinguda de Mèxic i la 
materialització de l’edificabilitat admesa en el sector. 

Aquest Pla de millora urbana, determinarà les condicions de separació mínimes 
i els gàlibs màxims de l’edificació permesos per tal de distribuir el sostre previst 
en tres volums edificats, admetent en mesura del possible, un cert marge de 
precisió al projecte o projectes arquitectònics que se’n derivin.  
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El contingut del present Pla de millor urbana és el següent:  

- Memòria descriptiva 

- Memòria justificativa 

- Normativa 

- Informe ambiental 

- Avaluació econòmica i financera. Informe de sostenibilitat econòmica 

- Estudi de la mobilitat generada 

- Documentació gràfica 

Plànols d’informació: 

01. Situació i emplaçament 

02. Àmbit i estat actual 

03. Xarxes de serveis 

04. Cadastre 

0.5. Planejament vigent 

Plànols d’ordenació: 

0.6 Proposta condicions d’edificació. Planta 

0.7 Proposta condicions d’edificació. Seccions 
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3.    ÀMBIT DEL PMU 

L’àmbit del Pla de millora urbana és el definit pel POUM i ubicat al nucli de Segur 
de Calafell, al final del carrer del Repòs i a tocar de l’avinguda de Mèxic. L’àmbit 
es grafia en el plànol 02. Àmbit i estat actual. 

La superfície del sector que s’identifica en la fitxa normativa del POUM és de 
11.547m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    PLANEJAMENT VIGENT. PARÀMETRES GENERALS 

L’Annex normatiu del POUM vigent a Calafell, incorpora les determinacions 
referides al desenvolupament del sector del PMU 3 Tennis Calafell, que són: 

Règim de sòl: sòl urbà no consolidat 

Objectiu: l’objectiu del 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. 

Superfície: 11.547m² 

Aprofitament urbanístic: 

Índex d’edificabilitat bruta: 0,3m²st/m²sl 

Índex o sostre per a usos residencials: 0,3m²st/m²sl 

Densitat d’habitatge: 100m² per habitatge lliure;  80m² per habitatge protegit 

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: 1.386m² 

Règim general: 520m² 

Règim especial: 173m² 

Preu concertat: 346m² 

Habitatge concertat: 346m² 

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 1er 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’ordenació de l’annex del 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 del POUM. 
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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. 

Determinacions gràfiques de la fitxa del sector: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Imatge extreta de la fitxa normativa del PMU-3 Tennis Sant Miquel. Font: POUM de Calafell 
 
 
Paràmetres d’ordenació 

Tot i que la fitxa normativa del sector no especifica les condicions d’ordenació, i 
serà el present Pla de millor qui les determini, tenint en compte l’entorn urbà on 
es troba l’àmbit i la referència que fa el POUM a l’assimilació pel que fa als usos 
permesos, a la zona OD, d’ordenació aïllada densa, es considera pertinent que 
es determinin les condicions de l’àmbit en base a aquest mateix tipus d’ordenació 
aïllada. 
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Els paràmetres bàsics als que es referirà l’ordenació de l’edificació seran per tant, 
els següents que corresponen a la Zona Ordenació aïllada densa, OD3: 

Definició:  

És la zona que regula les ordenacions aïllades plurifamiliars. 

L’ordenació promou la millora de les condicions de l’edificació i els espais lliures. 

El tipus arquitectònic és d’edificació aïllada. 

Edificabilitat, densitat i parcel·lació: 

L’índex d’edificabilitat net per a la zona OD3 és 0,87 m²st/m²sl 

La densitat màxima permesa és d’un habitatge per cada 100m² construïts 
residencials, reals o possibles. En el cas dels habitatges amb algun règim de 
protecció oficial, la densitat màxima permesa és d’un habitatge per cada 80m² 
construïts residencials, reals o possibles. En cap cas, la superfície útil mínima de 
mitjana total dels habitatges podrà ser inferior a 60m². 

La parcel·la mínima és de 500m². 

La façana mínima és de 15m. 

Planimetria de l’edificació: 

L’ocupació màxima de l’edificació principal és del 40%.  

L’ocupació màxima de la planta soterrani serà del 50%. 

La separació a carrer i a fons de parcel·la en la subzona OD3 és de 4m a carrer 
i a fons de parcel·la, i de 2 m a la resta de llindars. 

Gàlib-secció de l’edificació per a construccions noves: 

El nombre màxim de pisos és de PB+2PP, equivalent a una alçada màxima de 
10,5m. 

Per sobre del pla teòric de la teulada només hi 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. 

Usos permesos: 

L’ús principal és d’habitatge. 

L’ús complementari és el d’aparcament. 

Altres usos compatibles (veure art. 66.7 de les normes del POUM de Calafell). 
 

5.    DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

Actualment la major part dels terrenys que s’inclouen en l’àmbit del Pla de 
millora urbana es troben ocupats pel Club Esportiu Sant Miquel que disposa d’una 
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superfície aproximada de 9.584m². Aquest equipament consta d’una edificació 
de planta hexagonal amb una superfície d’uns 817m² en dues plantes, 4 pistes 
de tennis, 3 de frontó, 1 de pàdel, petanques, pista esportiva i piscina. 

L’accés principal al club es produeix actualment pel carrer del Repòs. De fet, 
aquest carrer mor just davant la porta d’entrada al Club, i per tant, amb la 
prolongació d’aquest carrer fins a l’avinguda de Mèxic, caldrà reformular l’accés 
al recinte esportiu.  

Des de l’avinguda de Mèxic hi ha també una petita porta d’accés a la tanca 
metàl·lica que delimita el front de la parcel·la del centre esportiu, situada entre 
l’edifici de serveis i les pistes de tennis. 

Dins l’àmbit del Pla de millora urbana, just a la cantonada nord-est a tocar del 
carrer de Mèxic, hi ha una estació transformadora que es preveu mantenir. 

La resta dels terrenys, propietat de l’Ajuntament de Calafell, es troben 
actualment desocupats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ortoimatge de l’àmbit d’actuació. Font: GoogleMaps 2018 

L’entorn urbà on es localitza l’àmbit està format principalment per edificacions 
residencials aïllades unifamiliars i plurifamiliars, i diversos equipaments, alguns 
ja consolidats com el club esportiu o la llar d’infants el Rasclet, i d’altres encara 
no edificats com el solar que es troba just a tocar a la banda de ponent del club 
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Sant Miquel, o les dues reserves a banda i banda del carrer República Argentina, 
entre els carrers Panamà i avinguda Espanya. 

Pel que fa a la topografia dels terrenys, s’ha de dir que en trets generals, l’àmbit 
al que ens referim es troba entre les cotes altímetres 25 i 26 aproximadament, 
mentre que l’avinguda del Mèxic te la rasant sobre la cota 29 i amb un suau 
pendent cap al nord. Així mateix, el carrer del Repòs actualment mor davant la 
llar d’infants, just on es troba l’actual porta d’accés al Club esportiu Sant Miquel, 
a cota 26,5 aproximadament. Això significa que pràcticament tot l’àmbit del PMU 
es troba a una cota inferior respecte els carrers del seu entorn. 

Pel que fa a les xarxes de serveis, es disposa de tots els serveis bàsics que es 
distribueixen tal i com es pot apreciar en els plànols d’informació, a través del 
carrer de Mèxic o de l’avinguda d’Espanya. A més, dins el propi àmbit del PMU 
es troba com s’ha dit anteriorment, una estació transformadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Xarxes de serveis segons la informació del POUM de Calafell. Font: elaboració pròpia 
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Xarxa diagua potable. Font: Ajuntament de Calafell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xarxa de sanejament. Font: Ajuntament de Calafell 
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6.    REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’ENTORN  

Carrer de Mèxic a l’alçada de la piscina del club esportiu Sant Miquel 

 

 

 

 

 
 
Carrer de Mèxic davant les pistes de tennis i edifici del club esportiu Sant Miquel. 
 
 

 

 

 

 

 
Carrer Repòs  
 
 

 

 

 

 
 

Final del carrer Repòs i entrada actual al club esportiu Sant Miquel 
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7.    ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

Dins l’àmbit del PMU s’inclouen quatre parcel·les cadastrals: 

- Parcel·la amb ref. Cadastral 3320507CF8632S0001IX, situada al carrer Mèxic 
49, ocupada actualment per una estació transformadora (ET), amb una 
superfície cadastral de 25m². 

- Parcel·la amb ref. Cadastral 3320508CF8632S0001JX, situada al carrer Mèxic 
33, propietat de l’Ajuntament de Calafell amb una superfície cadastral de 
1.680m². 

- Parcel·la amb ref. Cadastral 3320506CF8632S0001XX, situada al carrer Repòs 
41, propietat de del Club esportiu Sant Miquel, amb una superfície cadastral de 
9.627m². 

- Una part de la parcel·la amb ref. Cadastral 3320526CF8632S0001PX, situada 
al carrer Repòs 46, propietat de l’Ajuntament de Calafell amb una superfície 
inclosa dins l’àmbit del PMU de 131 m². 

Per tant, i excloent la petita finca de l’estació transformadora en la que no es 
preveu cap modificació, hi ha principalment dos propietaris: el club esportiu Sant 
Miquel com a propietari majoritari amb aproximadament un 84% de l’àmbit del 
PMU, i l’Ajuntament de Calafell amb el 16% de la superfície del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Parcel·les cadastrals. Font: elaboració pròpia en base a la informació del Cadastre
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  2.     MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

1.    JUSTIFICACIÓ LEGAL DEL PROCEDIMENT I CONTINGUT DEL PLA DE 
MILLORA 

El present Pla de Millor Urbana, es fonamenta en allò que disposa l’article 70 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost amb les modificacions de la Llei 3/2012, de 22 de febrer.  

Pel que fa al seu contingut, aquest Pla de Millora, acompleix el precepte que es 
determina en l’apartat 6 del mateix article: 

‘Els Plans de Millora Urbana contenen les determinacions pròpies de 
llur naturalesa i llurs finalitats, degudament justificades  i 
desenvolupades en els estudis, els plànols i les normes 
corresponents’. 

La justificació del present Pla de Millora, rau en la voluntat de desenvolupar 
l’àmbit del PMU-3 Tennis Sant Miquel delimitat pel POUM de Calafell aprovat al 
2011, definint les condicions d’edificació que materialitzaran el sostre residencial 
permès. 

El present Pla de millora urbana, no altera les qualificacions urbanístiques de les 
parcel·les incloses en l’àmbit i no modifica en cap cas les determinacions 
referides als usos, edificabilitat, i demés paràmetres urbanístics bàsics que li són 
d’aplicació.  

Així mateix, aquest Pla de millora es redacta en el marc que estableix l’article 27 
del POUM de Calafell, que determina el següent: 

 1. ... Els plans de millora urbana que s’aprovin en relació amb els 
sectors de sòl urbà hauran de contenir, a més de les determinacions 
establertes en aquest POUM per cada un dels sectors, les 
determinacions i la documentació prevista en els articles 90 i 91 del 
RLU. 

... 

3. Els Plans de millora urbana hauran de preveure la delimitació d’un 
o més polígons d’actuació i definir el sistema d’actuació urbanística i 
la modalitat aplicable a cadascun.  

4. Els plans de millora urbana han de preveure el termini per a 
l’execució de la urbanització i de l’edificació del sector. 
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5. Els plans de millora urbana poden ser objecte de desenvolupament 
per subsectors sempre i que es compleixin les condicions establertes 
a la legislació urbanística vigent. 

6. Els plans de millora urbana seguiran els criteris de sostenibilitat 
mediambiental establerts per la normativa ambiental vigent al 
municipi. 

 

Contingut del Pla de millora urbana 

El contingut del present document és el següent: 

 Memòria descriptiva 

 Memòria justificativa 

 Normativa 

 Documentació gràfica 

Plànols d’informació: 

01. Situació i emplaçament 

02. Àmbit i estat actual 

03. Xarxes de serveis 

04. Cadastre 

05 Planejament vigent 

Plànols d’ordenació: 

06. Proposta de condicions de l’edificació. Planta (normatiu) 

07. Proposta de condicions de l’edificació. Seccions 
(normatiu) 

 

2.    CRITERIS GENERALS D’ORDENACIÓ  

Les premisses principals que s’han tingut en compte per a definir l’ordenació del 
sector, han estat, en coherència amb el que s’estableix en el POUM, els següents: 

 Connectar el carrer del Repòs fins a l’avinguda de Mèxic, allargant la seva 
traça i definint la rasant del vial amb un pendent raonable (3,4%). 
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 Mantenir l’equipament esportiu existent, que passarà a ser de titularitat 
pública. 

 Ordenar l’edificació residencial permesa de manera coherent amb les 
preexistències de l’entorn. 

Tenint en compte la definició que es fa en la fitxa normativa del POUM referent 
al PMU-3, sobre el usos admesos assimilant-los a la zona OD d’ordenació aïllada 
densa, es defineixen les condicions d’edificació de les zones d’ús residencial del 
PMU en base a aquesta clau urbanística.  

Com a criteri general s’ha tingut en compte atorgar una certa flexibilitat per 
donar marge de decisió al projecte arquitectònic, a partir de la definició dels 
paràmetres urbanístics  bàsics com sostre màxim, l’alçada i nombre de plantes 
màxims, ocupació màxima de parcel·la, separacions a llindes, etc. A partir 
d’aquests paràmetres es defineix un gàlib màxim en planta i una envolupant 
màxima en secció, dins la qual s’haurà de desenvolupar el projecte arquitectònic. 

La proposta d’ordenació que es presenta defineix tres volums edificats amb accés 
des del carrer de la prolongació del carrer del Repòs, que hauran de tenir un 
màxim de tres plantes, i complir les separacions mínimes a llindes establertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Proposta d’ordenació indicativa. Font elaboració pròpia 
 
 
 

Per a cada nou edifici es determinen les condicions d’edificació i l’envolupant 
màxima on caldrà inscriure el volum edificat, de manera que serà en els 
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preceptius projectes constructius on caldrà acabar de definir les arquitectures 
dins els paràmetres establerts. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Proposta de condicions d’ordenació (Secció). Font elaboració pròpia 

 
3.    REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D’EDIFICACIÓ   

Aquest Pla de millora urbana recull per una banda els paràmetres bàsics que 
venen definits per la fitxa normativa del POUM, i concreta les condicions 
d’ordenació i edificació adaptades per una banda a les determinacions generals 
definides pel POUM per a la zona OD3, ordenació aïllada densa de tres plantes, 
i per altra a la voluntat de deixar certa flexibilitat al projecte arquitectònic per a 
que sigui aquest qui acabi de definir la posició i volumetria exacta de l’edificació.  

Així, els paràmetres i condicions que es deriven de cadascuna d’aquestes 
situacions són: 

 Paràmetres definits per la fitxa del PMU-3 (POUM): 

- Edificabilitat màxima total 

- Sostre màxim destinat a habitatges lliures 

- Sostre mínim destinat a habitatges de protecció oficial (en els seus 
diversos règims) 

- Densitat d’habitatges 

- Usos admesos 

- Sistema d’actuació  

 Paràmetres adoptats de la zona OD·3: 
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- Nombre màxim de plantes 

- Alçada màxima reguladora 

- Parcel·la mínima  

- Ocupació màxima de la planta baixa 

- Ocupació màxima de la planta soterrani 

- Separacions a llindes 

 Paràmetres de flexibilitat: 

- Gàlib màxim (de localització de l’edificació) 

- Envolupant màxima (de definició de les volumetries) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta de condicions d’ordenació (Planta). Font elaboració pròpia 
 
 

4.    GESTIÓ   

Pel que fa als sòls privats, les determinacions d’aquests Pla de millora urbana 
són d’aplicació directa. En tot cas, caldrà el Projecte de Reparcel·lació com a 
instrument de gestió de repartiment de drets i deures entres els propietaris, i 
posteriorment, els corresponents projectes constructius per a l’atorgament de la 
o les llicències d’edificació. 

Per a la concreció de l’edificabilitat, noves volumetries o possible definició d’ús 
de l’equipament públic, es requerirà la tramitació del corresponent Pla especial 
urbanístic, tal i com es preveu als articles 49 i 57 del POUM de Calafell. 
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5.    PLA D’ETAPES 

Atesa la dimensió de l’àmbit d’actuació i el fet que el desenvolupament del sector 
està condicionat a la obertura del nou tram vial del carrer del Repòs, es preveu 
desenvolupar el PMU en únic polígon d’actuació. 

L’execució d’aquest Pla es preveu dins el primer sexenni des de la seva aprovació 
definitiva.  

Les cessions dels terrenys d’ús i domini públic corresponents a la cessió 
obligatòria i gratuïta del present PMU, es faran a favor de l'Ajuntament de Calafell 
en virtut dels efectes jurídics a l’aprovació definitiva des Projecte de 
Reparcel·lació. 

El projecte d’urbanització dels espais públics serà únic i les obres s’executaran 
en una única fase, que es durà a terme orientativament, en un termini no 
superior a cinc anys des de l’aprovació definitiva del PMU. 

Pel que fa als terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció pública, 
segons les determinacions de l’actual TRLU, no seran superiors a 2 anys per a 
l’inici de les obres, a comptar des que la parcel·la tingui condició de solar, i a 3 
anys per a llur finalització, a comptar des de la data d’atorgament de la llicència 
d’obres. 
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3.     NORMATIVA URBANÍSTICA 

CAPITOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Marc legal i objecte del Pla de Millora Urbana 

1. El present Pla de millora urbana es formula en desenvolupament de les 
previsions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell (a partir d’ara, 
POUM de Calafell), i es fonamenta en el seu article 13 sobre el desplegament del 
POUM i article 27 sobre la seva delimitació i contingut, i s’ajusta als paràmetres 
establerts en la fitxa normativa del POUM referent al PMU-3 Tennis Sant Miquel. 

2. Així mateix, aquest Pla de Millora Urbana s’ha redactat a l’empara del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (TRLU) i del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

3. En tot allò no previst en aquest Pla de Millora Urbana seran d’aplicació 
supletòria les determinacions del POUM de Calafell vigent, així com la legislació 
sectorial aplicable. 

4. L’objecte del present Pla de Millora Urbana és establir i concretar les 
condicions d’ordenació del sòl i de l’edificació, sense comportar cap modificació 
dels paràmetres urbanístics bàsics com classificació, qualificació del sòl, densitat 
o edificabilitat. 

Article 2. Àmbit territorial 

L’àmbit objecte del present Pla de millora urbana és el delimitat en els plànols 
d’informació i ordenació que acompanyen el present document, situat entre el 
final del carrer del Repòs i l’avinguda de Mèxic, en el nucli de Segur de Calafell. 

La superfície del sector que s’identifica en la fitxa normativa del POUM és de 
11.547m². 

Cal tenir en compte que una part dels terrenys inclosos en l’àmbit del PMU, 
provenen de cessió gratuïta i obligatòria i per tant, no generen drets en el 
repartiment d’aprofitament. 

 

 



 

Pla de Millora Urbana 3 Tennis Sant 
Miquel, de Segur de Calafell.  
 

 

 

 
 
 
40 

Article 3. Contingut del Pla 

El present Pla de millora urbana està integrat pels documents necessaris que 
justifiquen la seva finalitat, atenent a la pròpia naturalesa del Pla. Aquest són: 

- Memòria descriptiva 

- Memòria justificativa 

- Normes urbanístiques 

- Informe ambiental 

- Avaluació econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica 

- Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

- Documentació gràfica 

Plànols d’informació: 

01. Situació i emplaçament 

02. Àmbit i estat actual 

03. Xarxes de serveis 

04. Cadastre 

05. Planejament vigent 

Plànols d’ordenació: 

06. Proposta condicions d’edificació. Planta 

07. Proposta condicions d’edificació. Seccions  

Article 4. Vigència  

La vigència d'aquest Pla de Millora Urbana s'inicia el mateix dia de la publicació 
de l'acord de la seva aprovació definitiva i de les seves normes reguladores al 
diari oficial corresponent i mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi la 
seva modificació. 
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Article 5. Obligatorietat i interpretació de les determinacions del Pla  

1. Les presents Normes, juntament amb els plànols d'ordenació, constitueixen 
el cos normatiu específic del Pla de Millora Urbana i prevalen sobre els restants 
documents del Pla. En el no previst per aquestes Normes s'estarà al que disposa 
el POUM de Calafell i la legislació urbanística i d'ordenació del territori aplicable 
en cada cas. 

2. Els documents d'aquest Pla de Millora Urbana s’interpretaran sempre atenent 
al seu contingut, i d'acord amb els objectius i finalitats expressades en la 
Memòria justificativa d’aquest Pla. 

3. Les indicacions del Pla que puguin referir-se a espais situats fora del seu àmbit 
s'hauran d'entendre solament com a indicatives i no tenen valor normatiu. 

4. En el cas d'imprecisió o contradicció en les determinacions dels documents 
vinculants d'aquest Pla, prevaldran aquelles que s’ajustin a algun dels criteris 
següents: 

- Les que resultin més favorables a la menor edificabilitat i a la major dotació 
d'espais públics i equipaments comunitaris. 

- Si la contradicció rau en els documents gràfics, prevaldrà la grafia que es 
concreti en els plànols a escala més detallada. 

Article 6. Modificacions del Pla  

1. La modificació de qualsevol dels elements d’aquest Pla de Millora Urbana es 
podrà dur a terme sempre que es justifiqui expressament la seva necessitat, no 
contradigui els seus objectius i finalitats principals, i respecti les determinacions 
fonamentals del POUM de Calafell. 

2. Qualsevol modificació del present Pla de Millora Urbana contindrà les 
determinacions, la documentació i el grau de precisió adequats als objectius 
pretesos, i se sotmetrà a la mateixa tramitació que per l’aprovació d’aquest 
planejament subjectant-se, en el seu cas, al que estableixen els articles 96 i 
següents del TRLU. 
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CAPITOL SEGON. DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DEL PLA DE MILLORA 
URBANA 

Article 7. Règim general 

1. Aquest Pla de Millora Urbana preveu desenvolupar-se en un únic polígon 
d’actuació. 

2. Es concreten els sòls destinats a sistemes de cessió obligatòria i gratuïta, que 
hauran de formalitzar-se en el seu procés d’execució. Malgrat això, podrà 
anticipar-se la cessió d’aquests terrenys, així com procedir a la seva ocupació 
directa, a fi i efecte de possibilitar la realització anticipada de les obres 
d’urbanització i d'edificació pertinents, d’acord amb el que preveu l’article 156 
del TRLU i els articles 215 a 219 del RLU, cas que això fos necessari. 

Article 8. Polígon d’actuació 

1. Per a l’execució del present Pla de Millora Urbana es delimita un únic polígon 
d’actuació urbanística, d’acord amb els requisits establerts en la legislació vigent. 

2. Objectius:  

Desenvolupar el sector previst al POUM de Calafell, amb la finalitat d’executar 
l’obertura del tram final del carrer del Repòs fins a l’avinguda de Mèxic, 
completant així la trama urbana i millorant la connectivitat de l’àmbit. També és 
objectiu d’aquest sector, la obtenció del sòl amb destí a equipament públic. 

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 

L’ordenació s’ajustarà al que s’estableix en els plànols d’ordenació del present 
Pla de Millora Urbana. 

Els sòls que es qualifiquen de zona s’ajustaran a les condicions que es regulen 
per a la zona d’Ordenació aïllada densa, subzona d’ordenació aïllada de tres 
plantes, clau OD3, amb les especificitats que es determinen en les normes 
urbanístiques d’aquest Pla de Millora Urbana. Pel que es defineix la clau OD3*, 
zona d’ordenació aïllada densa Tennis Sant Miquel. 
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Així mateix, les noves edificacions s’executaran dins els gàlibs màxims que 
s’estableixen en aquestes normes. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sistema d’actuació: 

Aquest polígon s’executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de 
cooperació. 

5. Pla d’etapes i terminis 

El termini previst per a l’execució d’aquest polígon d’actuació serà el comprès en 
el primer sexenni des de l’aprovació definitiva d’aquest PMU.  Els habitatges de 
protecció pública s’executaran dins el termini màxim establert en la legislació 
vigent. 
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Article 9. Projecte de Reparcel·lació 

1. Per al desenvolupament d’aquest sector es requerirà l’aprovació del Projecte 
de Reparcel·lació corresponent, d’acord amb les determinacions que 
s’estableixen. 

2. L’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana i del corresponent Projecte de 
Reparcel·lació així com del Projecte d’Urbanització, significarà per a totes les 
parcel·les, el reconeixement de la seva aptitud per a poder ser edificades previ 
atorgament de la pertinent llicència d’obres d’edificació. 

3. El projecte de Reparcel·lació haurà d’establir les condicions d’edificació 
concretes, que dins el marge de flexibilitat establert, garanteixin l’execució d’un 
conjunt harmònic i coherent amb l’entorn. 

4. Per a la redacció del projecte de Reparcel·lació caldrà tenir en compte els sòls 
inclosos en l’àmbit d’aquest Pla de Millora Urbana provinents de cessió obligatòria 
i gratuïta, i que per tant, no generen drets en el repartiment d’aprofitament 
privat. 

Article 10. Cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic 

1. En aplicació de l’article 43.1 i 46 del TRLU, els propietaris inclosos dins de 
sectors de planejament en sòl urbà no consolidat tenen el deure de cedir a 
l’administració actuant, gratuïtament i lliure de càrregues d’urbanització, el sòl 
necessari per a edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament 
urbanístic del sector. 

2. El càlcul del valor de l’aprofitament urbanístic es realitzarà en el corresponent 
projecte de reparcel·lació. 

Article 11. Projectes d’urbanització 

1. En desenvolupament del Pla de Millora Urbana Urbanístic es redactaran els 
Projectes d’urbanització corresponents per a cada un dels polígons d’actuació.  

2. El projecte d’urbanització que es redacti haurà de garantir la connexió entre 
els carrers del Repòs i el carrer de Mèxic, així com de tots els serveis urbans. 

3. El projecte d’urbanització haurà de garantir que les cotes d’urbanització i 
d’accés als edificis són suficients per garantir que no entri aigua en cas 
d’avinguda, d’acord amb els calats que s’estableixen en l’estudi d’inundabilitat 
que acompanya aquest Pla especial. 
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4. Els projectes d’urbanització hauran de donar compliment a les determinacions 
relatives a la xara de distribució elèctrica que s’exposen en l’informe de  Endesa 
Distribució Elèctrica adjunt al present document. 

5. Segons informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, caldrà 
adoptar les següents mesures de seguretat contra incendis: 

- Per alçades superiors a 9m, s’ha de disposar de vial d’aproximació >3,5m 
d’ample lliure (sense comptar franja d’aparcament) i d’un espai de maniobra 
apte per autoescales >5m d’ample lliure davant l’edifici lliure d’obstacles per 
permetre el desplegament del camió escala. 

- Els hidrants que s’hagin de col·locar, s’han de situar en vials de titularitat 
pública, en el cas de disposar de voreres d’amplada superior a 1,8m els hidrants 
han de ser aeris o de columna DN100. 

6. Caldrà donar compliment a les mesures previstes contra el risc d’inundació 
que s’exposen en l’Estudi d’inundabilitat que s’annexa al present document. 

Article 12. Llicències 

1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes referits a l’article 
187 del TRLU i a l’article 234 del RLU. També és precís obtenir llicència municipal 
per a totes aquelles actuacions que hi estiguin subjectes segons la normativa del 
POUM de Calafell. 

2. En la memòria dels projectes per als quals es sol·liciti llicència, es justificarà 
l'acompliment de les Normes del Pla de Millora Urbana i de totes les disposicions 
específiques que els siguin d’aplicació per raó de la matèria. 

 

 

CAPITOL TERCER. REGULACIÓ DE SISTEMES 

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 13. Identificació dels sistemes 

1. Els sistemes previstos per aquest Pla i les claus identificatives dels mateixos 
són els següents: 

Sistema de comunicacions viàries clau 1 
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Sistema d’equipaments clau 4 

2. Aquests sistemes es delimiten i s’identifiquen en els plànols d’ordenació del 
Pla amb la seva clau corresponent. 

 

SECCIÓ SEGONA. REGULACIÓ DEL SISTEMA VIARI 

Article 14. Definició i identificació 

1. Comprèn el sòls destinats a vialitat per aquest Pla, que corresponen a la 
prolongació del carrer del Repòs fins a l’avinguda de Mèxic. 

2. S’identifiquen en el plànol 05. Planejament vigent, amb la clau 1. 

Article 15. Règim general 

1. Els sòl qualificat de sistema viari es regula per les disposicions sobre aquest 
tipus de sòl establertes per les normes urbanístiques del POUM de Calafell. 

2. Els projectes d’urbanització, com a documents de major precisió, concretaran 
i ajustaran, les rasants de la xarxa viaria proposada, d’acord amb les 
característiques de l’entorn i la seva funcionalitat viària, garantint la connexió 
entre el carrer del Repòs i l’avinguda de Mèxic. 

 

SECCIÓ TERCERA. REGULACIÓ DEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS  

Article 16. Definició i identificació  

1. Comprèn el sòls destinats a sistema d’equipaments per aquest Pla, que 
corresponen a una part important de l’actual club esportiu Sant Miquel. 

2. S’identifiquen en el plànol 05. Planejament vigent, amb la clau 4. 

Article 17. Titularitat 

1. Els sòls destinats a sistema d’equipaments seran de titularitat pública.  

2. La titularitat pública no exclou la possibilitat de la gestió privada del domini i 
ús públic en règim de concessió administrativa o altre règim equivalent, d’acord 
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amb el que preveu l’article 49 del POUM de Calafell, sempre que aquesta forma 
de gestió sigui compatible amb la naturalesa del bé i amb els objectius 
urbanístics del Pla de Millora Urbana. 

Article 18. Condicions d’ús, d’ordenació i edificació 

1. El present Pla no assigna un ús concret a l’equipament previst, tot i que 
n’estableix la preferència al manteniment de l’ús esportiu per la seva dimensió i 
posició urbana. S’admeten però altres usos compatibles previstos en l’article 50 
del POUM de Calafell. 

2. Pel que fa a les condicions d’edificació s’estarà a allò que estableix l’article 51 
del POUM de Calafell. 

 

 

CAPITOL QUART. REGULACIÓ DE ZONES 

SECCIÓ PRIMERA. REGULACIÓ DE ZONES 

Article 19. Definició i zonificació 

1. El sòl amb aprofitament d’aquest Pla de Millora Urbana es qualifica amb la 
zona Ordenació aïllada densa, subzona Tennis Sant Miquel, clau OD3*. 

2. Tipus d’ordenació: plurifamiliar aïllada 

3. El paràmetres urbanístics bàsics d’aplicació són els definits en la fitxa 
normativa del PMU-3 Tennis Sant Miquel del POUM de Calafell: 

- Índex d’edificabilitat brut del sector: 0,3m²st/m²sl 

- Sostre màxim destinat a habitatges lliures: 2.078m²st (60%) 

- Sostre mínim destinat a habitatges de protecció oficial: 1.386m²st (40%) 

Règim general: 520m²st 

Règim especial: 173m²st 

Règim concertat: 346m²st 

Habitatges concertats: 346m²st 

- Densitat màxima d’habitatges:  
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100m²/hbtg en habitatges lliures 

80m²/hbtg en règim de protecció oficial 

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

Article 20. Condicions generals de parcel·lació, edificació i ús 

1. La definició de la major part dels paràmetres de condicions de parcel·lació i 
edificació, es remeten als establerts segons les normes urbanístiques del POUM 
de Calafell. 

2. L’ús principal establert és el d’habitatge plurifamiliar. L’ús complementari és 
el d’aparcament i la resta d’usos compatibles són els que s’estableixen en punt 
7.3 de l’article 66 del POUM de Calafell, per a la zona d’ordenació aïllada densa. 

3. Per a la regulació de les condicions d’edificació, aquest Pla de millora urbana 
es remet al tipus d’ordenació d’edificació aïllada, amb els ajustos i particularitats 
que es determinen a continuació: 

- Parcel·la mínima: 500m² 

- Façana mínima:  15m 

- Ocupació màxima de l’edificació principal: 40% de la parcel·la 

- Ocupació màxima de la planta soterrani: 50% de la parcel·la 

- Edificabilitat màxima per parcel·la: es defineix per a cadascuna de les parcel·les que 
s’identifiquen en el plànol 06. Proposta de condicions d’edificació. Planta, de la següent 
manera: 

Parcel·la 1:  1.152m² 

Parcel·la 2:  720m² 

Parcel·la 3   1.580m² 

- Densitat màxima d’habitatges per parcel·la: es defineix per a cadascuna de les 
parcel·les que s’identifiquen en el plànol 06. Proposta de condicions d’edificació. Planta, de 
la següent manera: 

Parcel·la 1:  11 habitatges en règim lliure 

Parcel·la 2:  9 habitatges en règim d’habitatge protegit 

Parcel·la 3   11 habitatges en règim protegit i 7 habitatges en règim lliure 
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- Longitud màxima dels blocs: es procurarà per longituds de pla de façana que no superin 
els 25m, podent optar per longituds dels blocs superiors als 25m,  sempre i quan es trenqui 
la planimetria contínua de façana. 

- Separacions a llindes: la separació mínima a carrer i a fons de parcel·la serà de 4m, i de 
2m a la resta de llindars. 

- Alçada i nombre màxim de plantes: planta baixa i dues plantes pis. Les alçades màximes 
per a cada edificació s’indiquen en el plànol 06.Proposta condicions d’edificació. Seccions. 

- Planta baixa: per tal de donar compliment a les condicions de seguretat enfront al risc 
d’inundacions tal i s’exposa en l’Estudi d’inundabilitat annex, caldrà situar la rasant de les 
plantes baixes dels edificis residencials per sobre les cotes d’inundació indicades en el plànol 
O6.Proposta condicions d’edificació.Planta. 

- Gàlib màxim de l’edificació: correspon a l’àmbit en planta dins el qual es pot situar 
l’edificació principal. Ve delimitat per les separacions mínimes a llindes i es defineix 
gràficament en el plànol normatiu 06.Proposta condicions d’edificació. Planta. 

- Envolupant màxima de l’edificació: correspon al perfil màxim en alçat o secció, que pot 
ocupar l’edificació principal. Ve delimitat per l’alçada màxima reguladora i les condicions de 
coberta amb un pendent inferior al 30%, amb arrancada sobre el pla vertical de façana. 

Pel que fa al volum definit per la planta coberta, s’estarà al que estableix l’article 
137 de les normes urbanístiques del POUM de Calafell vigents. 

L’envolupant màxima es defineix gràficament en el plànol normatiu 07. Proposta 
condicions d’edificació. Seccions. 

Per sobre l’envolupant màxima i el pla teòric de la teulada només hi 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 3mt. 

Article 21. Altres determinacions 

En tot allò que no es reguli específicament en aquestes normes, s’estarà al que 
determinen les Normes Urbanístiques del POUM de Calafell vigents. 
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4.     INFORME AMBIENTAL 

El present PMU es redacta amb la voluntat de desenvolupar el sector PMU-3 
previst pel POUM de Calafell, pel que els possibles efectes sobre el medi ambient 
de l’ordenació prevista, han estat avaluats en la documentació ambiental del 
planejament general. Cal fer esment però d’alguns aspectes rellevants en l’àmbit 
que caldrà tenir en compte en els projectes d’urbanització i edificació del sector.  

Inundabilitat 

L’àmbit del PMU es troba en el curs de la riera de Casa Vella que passa 
canalitzada sota la trama urbana. En els documents ambientals i en particular 
en l’estudi d’inundabilitat que acompanya el POUM redactat l’any 2009, es van 
analitzar els riscos i pel que fa a la inundabilitat, es van programar una sèrie de 
mesures per minimitzar-los. En el cas de la riera de Casa Vella, l’estudi realitzat 
amb col·laboració de SOREA, preveu diverses actuacions al llarg de l’eix per tal 
d’establir solucions que garanteixin la no inundabilitat de l’àmbit urbà, almenys 
en el període de retorn T10. S’adverteix però que caldrà assumir el risc per als 
períodes de retorn de T100 i T500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Implantació de solucions per a la inundabilitat de la riera de Casa Vella. Font: POUM de 
Calafell 
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Diagnosi                Resultat amb solucions òptimes 
Estudi d’inundabilitat 2009., zones de risc T10. Font: POUM de Calafell 

 

 

 

 

 

 

 
 
Diagnosi               Resultat amb solucions òptimes 
Estudi d’inundabilitat. Diagnosi 2009, zones de risc T100. Font: POUM de Calafell 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Diagnosi               Resultat amb solucions òptimes 
Estudi d’inundabilitat. Diagnosi 2009, zones de risc T500. Font: POUM de Calafell 
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Cal recordar que en la fitxa normativa del sector del PMU-3 incorporada en el 
POUM, es fa referència al risc d’avinguda d’aigües, amb la següent determinació: 

‘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.’ 

En aquest sentit cal apuntar que la proposta que presenta el PMU preveu situar 
els noves edificacions per sobre la rasant del nou tram del carrer del Repòs que 
ha de connectar amb l’avinguda de Mèxic. Això significarà situar la cota de planta 
baixa de les edificacions gairebé 3 metres per sobre el terreny actual, el que, 
juntament amb les actuacions previstes pel POUM per minvar les afectacions al 
municipi, mantindria la planta baixa dels edificis residencials fora del risc 
d’inundabilitat.  

Cal tenir en compte però el possible risc per als períodes de retorn T100 i T500 
que podrien continuar afectant sobretot la parcel·la de l’equipament esportiu i 
els espais lliures de les edificacions que es mantinguin en les rasant del terreny 
actual.  

 

 

 

Rasant del nou tram del carrer del Repòs respecte el terreny actual. Font: elaboració pròpia 

En qualsevol cas, caldrà donar compliment a l’exposat en l’Estudi d’inundabilitat 
més detallat que acompanya aquest Pla de millora. 

 

Moviments de terres 

La necessària connexió prevista en el POUM, entre el carrer del Repòs i 
l’avinguda de Mèxic, comporta la modificació de l’actual topografia del terreny i 
situar les cotes d’accés als nous habitatges a una cota superior respecte la rasant 
actual.  

Aquest fet, que per una banda significa una alteració de la topografia amb 
aportació de més de 2 metres de terres en determinats punts, és alhora el que 
pot salvaguardar els terrenys enfront possibles avingudes d’aigua. Per tant, la 
modificació topogràfica es considera justificada en aquest cas, per qüestions de 
seguretat i per l’interès públic de millora de la xarxa viària i la connectivitat del 
municipi. 



 

Pla de Millora Urbana 3 Tennis Sant 
Miquel, de Segur de Calafell.  
 

 

 

 
 
 
55 

Pavimentació i vegetació 

La proposta que es presenta preveu l’ordenació del sector amb tipologia 
d’edificació plurifamiliar aïllada. En coherència amb les determinacions del POUM 
vigent de Calafell per a aquest tipus d’ordenació, es condiciona el sòl lliure 
d’edificació al d’espais lliures al servei de l’edificació, podent pavimentar una 
superfície màxima d’un 50%. 

D’aquesta manera s’evita la impermeabilització total del sòl, garantint la 
infiltració d’aigua al freàtic i la recàrrega dels aqüífers. 

Pel que fa a la vegetació, l’àmbit es troba poc vegetat, pel que el 
desenvolupament del sector no suposarà grans pèrdues d’arbrat. Els arbres que 
caldrà substituir són els que es troben en l’àmbit d’afectació de l’obertura del 
nou tram del carrer del Repòs i es procurarà pel seu trasllat o si més no, per la 
plantació de nou arbrat viari en aquest tram. 

 

sjuarez
Tennis
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5.     AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I INFORME DE 
SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

D’acord amb l’article 66.1d del TRLU, els documents de planejament urbanístic 
derivat han d’incorporar “l’avaluació econòmica i financera, que ha de contenir 
l’estudi i justificació de la seva viabilitat i un informe de sostenibilitat econòmica 
que ponderi l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de 
les Administracions Responsables de la implantació i el manteniment de les 
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.” 

En aquest sentit, cal justificar la coherència entre la inversió econòmica 
necessària per assolir els objectius proposats i els recursos disponibles. En 
aquest cas, caldrà veure l’equilibri entre les despeses de l’obra urbanitzadora, 
els costos de construcció i gestió, i els beneficis generats en la construcció dels 
nous habitatges permesos. 

Avaluació econòmica de la promoció 

La principal despesa econòmica per al desenvolupament del PMU són les obres 
d’obertura i urbanització del vial de prolongació del carrer del Repòs, que donarà 
accés als nous habitatges. 

Aquestes despeses d'urbanització venen recollides a l'article 120 del TRLU, i que 
pel que fa a la fase de planejament que ara es tramita, té un valor estimatiu 
necessari per la justificació de la viabilitat econòmica, que haurà de ser concretat 
en el moment que s'executin els corresponents projectes de reparcel·lació. 
Aquestes despeses inclouen: 

1. Despeses de l’obra urbanitzadora. Són les referides a la obertura i 
urbanització del nou tram del carrer del Repòs que ha de connectar amb 
l’avinguda de Mèxic, i a la construcció del mur de protecció de l’escola 
bressol contra avingudes per inundabilitat, tal i com es recomana en 
l’estudi d’inundabilitat annex. 

Per a la estimació de la despesa d’urbanització de vial s’ha utilitzat una 
ràtio de 200€/m² tenint en compte que es tracta d’un tram de vial que 
cal obrir de nou, completar els serveis i urbanitzar. Tenint en compte que 
la superfície a urbanitzar és de 924m², la despesa total prevista és de 
184.752€.  

Pel que fa a la construcció del mur de protecció, s’ha estimat la longitud 
del mur i s’ha aplicat una ràtio de 150€ per metre lineal, resultant una 
despesa prevista de 6.000€.  
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DESPESES	DE	GESTIÓ

DESPESA
Honoraris tècnics planejament 5% 10.872 €
Honoraris tècnics projectes d'urbanització 8% 17.683 €
Honoraris tècnics reparcel·lació 4% 7.736 €
Despeses tècniques i de gestió 2% 4.421 €

Total	despesa 40.711	€

percentatge

DESPESES	D'ENDERROCS

DESPESA
Piscina 240 m² 15 €/m² 3.600 €
Edifici de serveis del club esportiu 817 m² 40 €/m² 32.680 €

Total	despesa 36.280	€

supefície preu	unitari

DESPESES	OBRA	URBANITZADORA	INTERNA

DESPESA
Obertura i urbanització c. del Repòs 924 m² 200 €/m² 184.752 €
Mur protecció inundacions escola 40 ml 150 €/ml 6.000 €

Total	despesa 190.752	€

supefície preu	unitari

 

 

 

 

 

2. Altres despeses. Pel que fa a altres possibles despeses, s’ha contemplat 
l’enderroc de la piscina i edifici de serveis de l’actual club esportiu Sant 
Miquel, ja que no són compatibles amb l’ordenació prevista. No es 
preveuen però despeses d’indemnització de l’activitat, ja que es tracta 
d’un equipament que passarà a ser de titularitat pública. 

La despesa total prevista per a l’enderroc de la piscina i l’actual edifici de 
serveis del club esportiu és de 36.280€. 

 

 

 

 

3. Despeses de gestió. Inclou els honoraris tècnics de planejament, dels 
projectes d'urbanització, dels projectes de reparcel·lació i en general de 
la resta de despeses tècniques i de gestió, necessàries per la tramitació i 
execució del document que ara es tramita. Les despeses de gestió s'han 
valorat aplicant un percentatges sobre la resta de despeses, en funció de 
l’instrument que cal tramitar i en comparació amb els imports que 
habitualment s’utilitzen en aquest tipus d’actuacions.  

La despesa total que es preveu pel que fa a les despeses tècniques i de 
gestió és de 40.711€. 

 

 

 

 

D’acord amb lo anterior, el total de despeses previstes del sector és de 268.553€. 
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TOTAL	DE	DESPESES	PREVISTES 268.553	€
Despeses d'urbanització 190.752 €
Despes d'enderroc 36.280 €
Despeses de gestió 41.521 €

VIABILITAT	ECONÒMICA
Despeses totals del PMU 268.553 €
90% de l'edificabiltait prevista al PMU 3.117,69 m² st
Valor de repercussió de la urbanització per m² de sostre 86 €/m²st

 

 

 

Els costos expressats s’hauran de verificar a mesura que es vagin produint les 
corresponents despeses, i no suposen un preu fix i tancat. Els preus anteriors no 
inclouen pagament de llicències d’obres, taxes i arbitris. 

 

Viabilitat econòmica de l’actuació 

Pel que respecta a la viabilitat econòmica de l'actuació derivada del pla, les 
anteriors despeses d'urbanització repercutides sobre l’edificabilitat total 
assignada al PMU, s’avalua en funció de la despesa d'urbanització per la totalitat 
del sostre que ha de suportar aquesta càrrega urbanística, i que en el cas 
correspon al 90% de la totalitat de l'edificabilitat, ja que el 10 % restant ha de 
ser cedit a l'administració actuant lliure de càrregues d'urbanització. 

 

  

 

La despesa d’urbanització representa una càrrega unitària per metre quadrat del 
sostre que l’ha de suportar de 86€/m². Aquesta és una xifra que es considera 
dins els paràmetres acceptables per poder ser suportats pel conjunt de 
l’actuació. 

Si fem el càlcul de la repercussió del cost d’urbanització respecte els preus de 
venta dels habitatges, aquest resulta un 5,7% sobre el preu de venda d’habitatge 
lliure de nova construcció (calculat sobre la hipòtesis de venda a 1.500€/m²), i 
d’un 6,8% sobre el preu de l’habitatge protegit en règim general (que segons 
barems de la Generalitat, a Calafell li correspon a 1.261€/m²). Aquests són 
percentatges perfectament assumibles en el conjunt de l’operació immobiliària 
que suposa el desenvolupament del PMU-3 Sector Tennis Sant Miquel. 

Els fons disponibles per a dur a terme les obres d’urbanització provindran de les 
aportacions dels propietaris, d’acord amb els percentatges de participació que 
fixi el projecte de reparcel·lació corresponent. 
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Informe de sostenibilitat econòmica 

En l’article 66.1d del TRLU s’estableix la obligatorietat d’incorporar a la 
documentació dels plans de millora urbana, un informe de sostenibilitat 
econòmica que ponderi l’impacte de les actuacions previstes en les finances 
públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment 
de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 

Tenint en compte el nivell acotat de les actuacions que es proposen en aquest 
PMU, cal fer esment dels principals indicadors bàsics que en aquest document 
s’estableixen i el seu potencial impacte respecte les finances públiques de 
l'administració responsable del seu posterior manteniment, que en aquest cas 
serà l’Ajuntament pel que fa a la vialitat prevista en el PMU. 

Tenint en compte que el sector no comporta noves zones verdes que calgui 
mantenir i que pel que fa a l’obra urbanitzadora, aquesta despesa queda assolida 
en el conjunt de l’operació exposat en l’apartat anterior, l’increment que 
suposarà el desenvolupament del PMU pel que fa a les despeses de manteniment 
que ha d’assolir l’administració, queda reduïda al corresponent a l’increment de 
68 metres lineals més de carrer que són els corresponents a la prolongació del 
carrer del Repòs fins a l’avinguda de Mèxic. 

Prenent una estimació de costos de manteniment de vialitat ens uns 7€/m² per 
any, podem dir que el cost de manteniment anual que suposarà el nou tram vial 
serà de 6.468€/any.  

Tenint en compte l’interès general que suposa la nova connexió entre el carrer 
del Repòs i l’avinguda de Mèxic, es pot dir que es tracta d’una despesa 
perfectament assumible i justificable per a l’administració. Cal tenir en compte 
a més, que aquesta despesa vindrà compensada en part, pels ingressos que es 
derivaran de la recaptació en concepte de Impost de Bens Immobles (IBI) de les 
noves construccions, i de les llicències d’obres associades. 

 

Barcelona 2 de desembre de 2020 

Mònica Beguer Jornet, arquitecta urbanista 

En representació de TERRITORISXLM SCP 
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6 ANNEX. ESTUDI	D’AVALUACIÓ	DE	LA	MOBILITAT	GENERADA 

 

Antecedents i marc legal 

El present PMU té per objectiu el desenvolupament de l’àmbit definit com a 

PMU-3 Tennis Sant Miquel pel POUM de Calafell, concretant els paràmetres 

d’ordenació i les condicions d’edificació de l’edificabilitat i els usos previstos al 

POUM. 

L’estudi d’avaluació de mobilitat generada es realitza en compliment del que 

estableix la llei 9/2003 de mobilitat i el decret 344/2006 de regulació dels estudis 

d’avaluació de la mobilitat generada, en el tràmit d’aprovació del Pla de Millora 

Urbana 3 Tennis Sant Miquel, de Segur de Calafell. 

L’objectiu d’aquests estudis és definir les mesures i actuacions necessàries per 

tal d’assegurar que la nova mobilitat generada en l’àmbit d’estudi segueixi unes 

pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més 

sostenibles, i així acomplir amb el canvi de model de mobilitat promogut per la 

Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat. 

S’ha de dir que aquest Pla de millora urbana desenvolupa les previsions del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal, que ja preveu aquest sector residencial i per 

tant, inclou en l’estudi de mobilitat que l’acompanya, l’avaluació de la mobilitat 

futura, establint unes bases de mobilitat sostenible, proposant les xarxes i 

criteris de gestió de la mobilitat del municipi. Totes aquestes consideracions, 

s’han tingut en compte en la redacció del present estudi d’avaluació de la 

mobilitat generada. 

 

Àmbit objecte d’estudi 

L’àmbit d’estudi és el pla de millora 3 Tennis Calafell que defineix el POUM del 
municipi i es localitza al nucli urbà de Segur de Calafell. 

La superfície del sector és de 11.547m² i es situa entre els carrers Mèxic, carrer 
Repòs. 
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Localització del sector PMU 3 Tennis Sant Miquel de Segur de Calafell 

 

Descripció del planejament 

El Pla de millora urbana es desenvolupa en un únic polígon d’actuació urbanística 

amb el següent repartiment de sòls: 

 

 

 

 

 

El sostre màxim edificable i el nombre màxim d’habitatges previstos són els 

següents: 
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Imatge del POUM de Calafell. 
 

El POUM determina que l’ús principal del sector és el residencial, amb un sostre 

màxim repartit en tres parcel·les edificables de la següent manera: 

Parcel·la 1: 1.152m², 11 habitatges en règim lliure 

Parcel·la 2: 720m², 9 habitatges en règim d’habitatge protegit 

Parcel·la 3: 1.580m², 11 habitatges en règim protegit i 7 habitatges en règim 

lliure. 

Pel que fa als sistemes es preveu una reserva d’equipament coincident amb gran 

part del club esportiu Sant Miquel, que passarà a ser de titularitat pública, sense 

un ús concret assignat. Tot i així, s’apunta la preferència pel manteniment de 

l’ús esportiu, admetent-se com a compatibles, els previstos en l’article 50 del 

POUM de Calafell. 

La resta dels sistemes públics correspon amb la reserva viària per a la connexió 

entre les carrers Repòs i el carrer Mèxic, que configuraran el nou front viari de 

les parcel·les edificables. 
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Anàlisis de la mobilitat actual 

Mobilitat a peu: 

La xarxa de vianants de Segur de Calafell està condicionada per diversos factors 

bàsics: la orografia del territori, la manca de proximitat als serveis, i l’efecte 

barrera de les infraestructures.  

Per altra banda, en aquest àmbit concret cal posar en relleu la posició de 

centralitat del Pla de millora urbana, la localització dels equipaments bàsics 

propers com l’escola bressol, la voluntat de revitalitzar altres equipaments avui 

obsoletes com el cas del Tennis Sant Miquel, així com la voluntat de promoure 

una mobilitat sostenible interna.  

 

 

 

 

 

Imatge actual del carrer Repòs  

 

 

  

 

Imatge actual del carrer Mèxic 

 

 

 

 

 

Imatge actual de l’Avinguda Espanya 



 

Pla de Millora Urbana 3 Tennis Sant 
Miquel, de Segur de Calafell.  
 

 

 

 
 
 
70 

Els eixos principals dels desplaçaments a peu són els eixos verticals, o en sentit 

nord-dus ja que són els que connecten amb els àmbits on es localitzen 

principalment els serveis bàsics i el comerç. En aquest cas, l’avinguda Espanya i 

el carrer Mèxic  que discorren pràcticament en paral·lel, són els que tenen un 

major flux de mobilitat a peu. El carrer del Repòs actualment es troba tallat i per 

tant no és un carrer de connectivitat, però el desenvolupament del PMU preveu 

precisament la seva continuïtat fins al carrer Mèxic, i per tant, es convertirà en 

un connector entre els dos eixos verticals de l’av. Espanya i el carrer Mèxic. 

L’eix del carrer Espanya disposa de voreres més àmplies per als vianants i d’una 

qualitat de la urbanització millor, amb mobiliari urbà de descans, i una adequada 

senyalització viària pel que es un eix més òptim per als desplaçaments a peu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xarxa de vianants Font: Estudi de mobilitat generada del POUM de Calafell 

 

Pel que fa als passos de vianants, actualment el carrer Repòs disposa de passos 

de vianants a banda i banda de l’avinguda Espanya. Amb l’obertura del tram del 

carrer Repòs fins al carrer Mèxic (únic vial inclòs en l’àmbit d’estudi), serà 

necessari incorporar dos nous passos de vianants: 

- Nou pas de vianants al carrer Repòs a tocar del carrer Mèxic. 

- Nou pas de vianants al carrer Mèxic a l’alçada del carrer Repòs. 
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Localització dels nous passos de vianants previstos 

La disposició d’aquest nous passos de vianants respon als següents criteris: 



- Garantir l’accessibilitat dels passos de vianants existents i aquells que calgui 

implantar en els termes exigits per la normativa vigent d’accessibilitat.  

- Garantir que d’acord amb allò establert en l’article 15 del Decret 344/2006, els 

itineraris a peu seguiran el traçat més directe i natural possible, fet que implica 

que la ubicació dels passos de vianants no ha de traduir-se en un allargament 

dels trajectes caminant a causa d’un distanciament respecte a la cruïlla.  

- Garantir l’adaptació de les voreres pertanyents a l’àmbit per a que donin 

compliment a l’Ordre VIV/561/2010 pel que respecta a l’amplada lliure 

d’obstacles, tant pel que fa a les existents si és necessari, com aquelles de nova 

creació.  

 

Mobilitat en bicicleta: 

Segur de Calafell no disposa d’unes condicions especialment favorables per a la 

mobilitat en bicicleta, hi ha manca d’infraestructura i una topografia poc a 

afavoridora.  
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Tot i així hi ha prevista una xarxa bàsica de bicicletes que passa a tocar de 

l’àmbit d’estudi, i discorre per l’eix de l’avinguda Espanya. D’aquesta manera 

l’àmbit quedarà connectat a la futura xarxa de bicicletes que afavoreix la 

proximitat al centre urbà de Segur i l’estació de ferrocarril. 

Val a dir però que aquesta proposta no li correspon al Pla de millora urbana en 

estudi sinó que el que aquí es recull provés de les propostes del POUM de Calafell 

que evidentment, van més enllà de l’àmbit que li correspon al pla de millora 

urbana. En aquest sentit el POUM identifica la futura xarxa d’itineraris de 

bicicletes i en defineix els següents trets característics: 

- Xarxa mallada de vies ciclistes connectant les zones residencials amb els 

principals equipaments, amb especial atenció als que estan més allunyats de les 

zones residencials més denses. 

- La xarxa s’ha materialitzat amb 4 eixos transversals potents que es connecten 

buscant els carrers de penetració mar – muntanya de mínima pendent, i major 

secció, intentant la màxima segregació de la xarxa viària bàsica proposada. 

- La tipologia dels carrils s’ha de decidir segons a la superposició a la xarxa viària 

i segregant les vies en aquells carrers on coincideix amb la xarxa bàsica de 

vehicles, tenint fins a 5 tipus d’itineraris ciclables, que són: carril bici segregat 

en calçada, vorera vici, zona de coexistència amb vehicles (quan no coincideix 

amb la xarxa bàsica i es donin IMD de vehicles inferiors a 3000), carrers de 

prioritat invertida compartits amb vianants, pistes bici i camí verd. 

- La xarxa haurà d’estar composta per diferents tipologies de carrils, segons el 

carrer on s’inserti cada tram. En aquest sentit en els carrers residencials fora de 

la xarxa bàsica es podran donar tipologies de via de coexistència sempre que es 

garantitzi amb mesures físiques la baixa velocitat de circulació dels vehicles, als 

carrers on la secció ho permeti i hi hagi unes intensitats de circulació més 

elevades, es podrà implantar un carril bici segregat, al passeig marítim es podrà 

donar la coexistència amb peatons reduint la velocitat de circulació dels ciclistes, 

i als entorns rurals la tipologia pot ser de via verda o camí rural adaptat. 
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Xarxa de carrils bici planificada. Font: Estudi de mobilitat generada del POUM de Calafell 
 
 

Transport públic: 

Actualment hi ha dues línies d’autobús urbà que tenen parades molt properes 

al sector, amb sengles parades a 100 metres de distància. Dotant al sector 

d’una bona connectivitat amb la resta del municipi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura de les línies de bus a Segur de Calafell. Font: EAMG POUM Calafell 
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La línia 1 Segur de Calafell- Valldemar, passa per l’avinguda Espanya de dilluns 

a diumenge i te parada just a l’alçada del carrer Repòs, a tocar de l’àmbit. 

Aquesta línia connecta amb el centre del nucli i l’estació de rodalies. 

La línia 3 també te parada en el mateix punt i connecta els dos nuclis del 

municipi, Calafell i Segur de Calafell, fent parada als principals llocs d’atracció 

del municipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorreguts de la línies 1 i 3. Font: Hife.es 

 

Servei i cobertura de la L1: 

La línia 1entre Segur de Calafell i Valldemar, te 51 parades i una durada de 

viatge de 60 minuts. Opera en dies laborables i també caps de setmana amb el 

següent horari: 

 

 

 

 

 

 



 

Pla de Millora Urbana 3 Tennis Sant 
Miquel, de Segur de Calafell.  
 

 

 

 
 
 
75 

Servei i cobertura de la L3: 

La línia 3 entre Calafell i Segur de Calafell, té 49 parades i una durada de viatge 

de 60 minuts. Opera tots els dies de la setmana amb el següent horari: 

 

 

 

 

 

 

 

Transport escolar: 

També a la parada de bus situada a l’avinguda Espanya amb el carrer Repòs, hi 

passa el transport escolar que dona cobertura als centres educatius propers: 

l’escola M.J. Verdaguer i l’escola Vilamar. 

 

 

 

 

 

 

Línia R2A Escola M.J. Verdaguer. Font Ajuntament de Calafell 

Les dues línies de bus (1 i 3) connecten l’àmbit amb l’estació de rodalies que 

és el principal mitjà de transport intermunicipal i el més utilitzat per desplaçar-

se als centres urbans de referència del territori. 
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Xarxa d’autobusos interurbans: 

En quant a la xarxa d’autobusos interurbans, operen diferents companyies amb 

recorreguts diversos com: 

 

 

 

 

 

Calafell s’enquadra en la zona tarifaria 5 tant a pel que fa a la zonificació de 

Rodalies de Catalunya com al sistema tarifari integrat de la Regió Metropolitana 

de Barcelona (zona 5A). 

 

 

 

 

 

Imatges de la zonificació del Sistema tarifari integrat i Rodalies. Font :ATM i Renfe 
 

Mobilitat en vehicle privat: 

El terme municipal de Calafell es situa entre l’autopista C-32 i la carretera C-31, 

dues infraestructures territorials que connecten el municipi amb la resta del 

territori i poblacions de referència tant de la província de Tarragona com de la 

de Barcelona. L’avinguda Espanya és l’eix vertical que enllaça amb aquestes 

dues grans infraestructures, la C-32 a la banda nord del nucli, i la C-31 pel sud. 
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Pel que fa a la xarxa interna bàsica, l’avinguda Espanya amb dos sentits de 

circulació, continua sent l’eix principal de connectivitat interna i el que absorbeix 

la major part del trànsit rodat, canalitzant tant els desplaçaments urbans com 

els interurbans.  

L’Ajuntament ha engegat les obres d’execució dels sectors 1 i 2 del Pla de 

Mobilitat de Segur de Calafell, on s’inclou l’àmbit que ens ocupa, amb l’objectiu 

de reduir l’accidentalitat en aquest nucli urbà.  

Aquestes actuacions que preveuen la millora de la senyalització vertical i 

horitzontal i la reordenació de les direccions de circulació d’alguns vials, s’inicien 

en la zona centre del nucli urbà de Segur de Calafell, entre la carretera de 

Barcelona i el carrer Brasil, i entre l’avinguda Espanya i l’avinguda França, i 

s’aniran estenent posteriorment a la resta del nucli. Per tant, l’Ajuntament te la 

previsió de millor les actuals condicions d’urbanització dels carrers de l’entorn de 

l’àmbit que ens ocupa. 

Finalment cal subratllar que el desenvolupament del PMU suposarà l’obertura del 

tram pendent del carrer Repòs que connectarà els dos eixos verticals de 

l’avinguda Espanya i el carrer Mèxic, i li donarà continuïtat fins allà plaça Colom. 

A continuació es pot observar l’esquema de la xarxa viaria bàsica prevista pel 

POUM de Calafell amb els principals eixos de connectivitat interna del i externa 

del municipi, les continuïtats i unions amb els principals nodes generadors de 

mobilitat i amb els municipis veïns.  
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Imatge de la xarxa viaria principal i de penetració als barris. Font :EAMG POUM Calafell 

 

Mobilitat generada  

Atenent als criteris establerts a l’Annex I del Decret 344/2006 de 19 de 

setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada en 

base als sostre màxim i els nous usos previstos, s’estima el següent: 
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Dades del sector: 

- Sostre màxim residencial 3.464 m2  

- Superfície viària: 924m² 

- Superfície d’equipaments: 7.044m² / sostre estimat: 2.113m² 

Per als sòls d’equipament i mentre no hi hagi un Pla especial que en defineixi les 
condicions d’edificació, s’estima una edificabilitat del 0,3m²st/m²sl en aplicació 
de les condicions generals del sector. 

 

Nombre de viatges previstos: 

Ràtios de referència de generació de viatges segons Annex 1 del Decret 
344/2006: 

 

 

Repartiment modal 

Per al càlcul del repartiment modal s’ha tingut en compte dues fonts 

d’informació: les dades de IDESCAT referides a la mobilitat obligada per 

desplaçaments de Calafell de l’any 2001, i les dades de l’Enquesta de Mobilitat 

Quotidiana (EMQ) realitzada l’any 2006 a les Comarques del Camp de 

Tarragona i Baix Penedès. 

 

 

Concepte Ràtios de generació de viatges Habitatges Persones Superfície Viatges generats/dia

Ús d'habitatge
El més gran dels dos següents:         

7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona
38 92 276

Ús residencial 10 viatges/100 m2 de sostre 0 0

Ús comercial 50 viatges/100 m2 de sostre 0 0

Ús d'oficines 15 viatges/100 m2 de sostre 0 0

Ús industrial 5 viatges/100 m2 de sostre 0 0

Equipaments 20 viatges/100 m2 de sostre 2.113 423

Zones verdes 5 viatges/100 m2 de sòl 0 0

Franja costanera 5 viatges/ml platja 0 0

699Total viatges generats
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sector Usos del sòl viatges/dia

Habitatge 276 25% 69 15% 41 60% 166

Equipaments 423 40% 169 10% 42 50% 212

Total 699 238 84 377

modes de transport

PMU 

transport no motoritzat tramsport públic vehicle privat

 

 

 

 

 

 

 

Estimacions repartiment modal. Font IDESCAT 2001 

 

 

 

 

 

Estimacions repartiment modal. Font: Enquesta Mobilitat Quotidiana (EMQ) 

Prenent un promig entre les dues fonts d’informació i considerant que els 

desplaçaments vinculats a l’ús residencial a Segur de Calafell es fan 

majoritàriament en vehicle privat, es considera el següent repartiment modal: 

- Per a l’ús residencial es considera que un 60% dels nous viatges generats es realitzaran en 
vehicle privat, un 15% en transport públic i un 25% en transport no motoritzat. 

- En el cas de l’ús d’equipament es considera que un 50% dels viatges es faran en vehicle 
privat, un 10% en transport públic, i un 40% en transport no motoritzat. 

 

 

 

Distribució de la mobilitat generada del sector per mode de transport. Font: elaboració 
pròpia 

Posteriorment s’han calculat el nombre de vehicles que circularan a partir dels 

viatges/dia generats a través de convertir-los en persones/dia (anada i 
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tornada) i dividint-los amb l’índex d’ocupació mitjà dels vehicles (1,2 

persones/vehicle). 

Per tant, els 377 viatges/dia generats amb vehicle privat, pel desenvolupament 

del sector suposaran un increment d’uns 157 vehicles/dia a la xarxa. 

Si considerem que l’hora punta de matí (de 8:45 a 9:45) suposa 

aproximadament el 5% dels vehicles totals diaris, amb la nova mobilitat 

generada en resultarà un increment de 8 vehicles a la xarxa. 

 

Amplada i pendent dels carrers 

L’article 4 del Decret 344/2006 estableix unes amplades mínimes per als vials 

en sòl urbanitzable d’acord amb les seves característiques i el seu paper dins la 

jerarquia viària del municipi. En el cas que ens ocupa el sòl és urbà, i no hi ha 

cap carrer pertanyent a la xarxa bàsica dins de l’àmbit. No obstant, la 

prolongació del carrer del Repòs fins a l’Avinguda de Mèxic sí que estaria 

subjecta al contingut de l’esmentat article. En aquest sentit cal apuntar que 

l’ampla d’aquest vial està prevista en 13mt, el que supera en escreix els 

mínims previstos en l’esmentat article. 

En relació a la inclinació longitudinal dels vials, cal tenir en compte que els 

pendents no poden superar el 8% que preveu l’article 6 del Decret 344/2006 

per als itineraris per a bicicletes, ni tampoc el 6% previst en l’Ordre 

VIV/561/2010 per als itineraris per a vianants adaptats.  En aquest sentit cal 

esmentar que el nou tram de prolongació del carrer del Repòs fins a l’Avinguda 

de Mèxic està previst amb un pendent inferior al 3,5%. 

Pel que fa a la resta de carrers en l’entorn de l’àmbit d’estudi, com es pot 

veure a la imatge de pendents dels carrers de Calafell, extreta de l’Estudi 

d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de Calafell, els pendents es 

situen generalment entre el 3% i el 5% amb algun tram entre el 5% i el 8%. 
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sector Usos del sòl Sostre

Habitatge 3.464

Equipaments 2.113

Total 97

PMU 
38 2pl/hbtg 76

1pl/100m²% 21

nº habitatges Ràtio Places

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pendents dels carrers de Calafell. Font: EAMG POUM Calafell 

 

Estacionament de bicicletes 

L’annex 2 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 

d’avaluació de la mobilitat generada, estableix reserves de places 

d’aparcament per a bicicletes segons: 

 

 

 

 

 

 

 

Número de places d’estacionament de bicicletes segons mobilitat generada del sector. Font 
elaboració pròpia 
 

Caldrà per tant crear un total de 97 places d’aparcament de bicicletes 

repartides de la següent manera: 
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sector Usos del sòl Sostre

turismes 3.464

motocicletes

Total

PMU 
38 1pl/hbtg 38

38 0,5pl/hbtg% 19

places aparacament vehicles (ús Habitatges)

nº habitatges Ràtio Places

- Habitatge: 76 places. Cada habitatge disposarà de l’espai necessari per 
habilitar l’estacionament de dues bicicletes en l’àmbit de sòl privat. 

- Equipament: 21 places. Que s’hauran d’ubicar en l’aparcament reservat en 
l’àmbit qualificat d’equipament. 

 

Estacionament de vehicles 

L’annex 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre de regulació dels estudis 

d’avaluació de la mobilitat generada, estableix les reserves de places 

d’aparcament per a vehicles i motocicletes fora de la via pública segons: 

 

 

 

 

 

 

 

Número de places d’estacionament de vehicles per a l’ús d’habitatge segons mobilitat 
generada del sector. Font elaboració pròpia 
 

Pel que fa a als sòls d’equipament sense un ús concret assignat, caldrà 

reservar dins el propi recinte dels sòls qualificats com a tal, l’espai suficient per 

albergar el nombre de places que li siguin d’aplicació segons l’ús final assignat. 

El Pla especial que en defineixi l’ús i les condicions d’edificació, haurà de 

determinar el nombre de places que li corresponen. 

 

Conclusions 

L’impacte de la mobilitat generada sobre les diferents xarxes de mobilitat a 

l’àmbit del Pla de millora urbana 3 Tennis Sant Miquel de Segur de Calafell, no 

fa preveure cap afectació en hora punta. 
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- L’obertura del carrer Repòs fins connectar amb el carrer Mèxic, fa preveure una millora del 
trànsit rodat així com dels fluxes de mobilitat a peu o en bicicleta. 

- Les característiques de la xarxa d’itineraris principals per a vianants compleixen amb la 
normativa d’accessibilitat. El nou tram del carrer Repòs tindrà un pendent inferior al 3,5% 
que permet absorbir els viatges a peu. 

- La xara de bicicletes prevista permetrà absorbir els nous viatges generats que signifiquen 
una mobilitat residual. 

- La mobilitat generada en vehicle privat no suposarà un increment excepcional a la xarxa 
viària de l’àmbit i per tant no afectarà a la capacitat de les vies. 

- L’oferta de transport públic existent pot efectivament absorbir la nova demanda generada 
en base al nombre d’expedicions del transport públic urbà, l’autobús interurbà, així com el 
ferrocarril. 

 

Propostes de millora  

La xarxa d’itineraris actuals de vianants, bicicletes, transport públic i vehicle 

privat donen resposta als nous usos que es volen implantar. Tot i així, a 

continuació es presenten un seguit de propostes per tal d’acabar de donar 

continuïtat a les xarxes i fer-les més accessibles.  

Millora de la xarxa de vianants: 

- Ampliació de voreres en el nou tram del carrer Repòs enfront els nous edificis residencials 
plurifamiliars i el tram existent fins a l’avinguda Espanya.  

Aquest espai per a vianants des podria guanyar eliminant l’aparcament en 
bateria de la banda de l’escola bressol. En aquest punt, es considera 
especialment adequat guanyar en seguretat viària i amplada d’espai de vianants 
per garantir un bon funcionament en hores punta d’entrada i sortida de l’escola 
bressol. 

- Reurbanització del carrer Mèxic, convertint la franja actual d’aparcament de vehicles en 
bateria, en un espai flexible que permeti ampliar la vorera en l’àmbit de l’equipament on es 
generarà el nou accés, i mantenir els espais de servei per als contenidors, la càrrega i 
descàrrega, etc. 
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Millora de la xarxa de bicicletes: 

- Habilitar un carril bici segregat i segur que transcorri al llarg de l’avinguda Espanya, com a 
principal eix de connectivitat amb el centre i l’estació de rodalies. 

La resta de la trama urbana podria tenir una limitació de velocitat convertint-se 
en zona 30 de manera que fos compatible la mobilitat en bicicleta amb el trànsit 
rodat. En aquest sentit, caldria seguir les indicacions del Manal de disseny de 
vies ciclistes de Catalunya. 

Millora de la xarxa de vehicle privat: 

- Millorar la senyalització vertical i horitzontal al voltant de l’àmbit i donar continuïtat al carrer 
Repòs connectant-lo amb el carrer Mèxic. Tot i que es tracta d’actuacions en marxa o 
directament vinculades al desenvolupament del sector, es considera rellevant degut a l’estat 
actual de l’entorn d’estudi. 

Propostes de mobilitat elèctrica: 

Es prendran les mesures necessàries per donar resposta a la normativa vigent 
relativa a mobilitat elèctrica segons el Real Decret 1053/2014, de 12 de 
desembre, pel qual s’aprova una nova instrucció tècnica complementària (ITC) 
BT 52 ‘Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de 
vehicles elèctrics’, del Reglament electrotècnic per baixa tensió, aprovat per Real 
Decret 842/2002, de 2 d’agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques 
complementàries del mateix. 

D’acord amb la citada normativa, s’establiran les següents dotacions mínimes: 

- En els habitatges unifamiliars nous que disposin d'aparcament o zona prevista 
per a poder albergar un vehicle elèctric s'instal·larà un circuit exclusiu per a la 
recàrrega de vehicle elèctric. 

- En aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis de règim de propietat 
horitzontal, s'haurà d'executar una conducció principal per zones comunitàries 
(mitjançant, tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibiliti la 
realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega situada en les places 
d'aparcament (...) 

 

Barcelona 13 de febrer de 2021 

Mònica Beguer Jornet, arquitecta urbanista 

En nom de TERRITORISXLM SCP 
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6 ANNEX. INFORME	ENDESA	DISTRIBUCIÓ	ELÈCTRICA 

 













 

Pla de Millora Urbana 3 Tennis Sant 
Miquel, de Segur de Calafell.  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

TerritorisXLM SCP 

Mònica Beguer Jornet, arquitecta urbanista 

Equip: 

Helena Cruz, doctora en geografia 

Teodora Danielova, estudiant d’arquitectura 

Laura Belenguer, arquitecta 

Míriam Robles, arquitecta 

 

080 ARQUITECTURA SLP 

Daniel Gutierrez Prat 

Olga Gutierrez Prat 

 

 

 

Mònica Beguer, en nom de TerritorisXLM SCP 

Barcelona, 2 de desembre 2020 

 

sjuarez
Tennis


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

		2021-02-13T10:51:39+0100
	MÒNICA BEGUER JORNET


		2021-02-13T10:52:01+0100
	MÒNICA BEGUER JORNET


		2021-02-13T10:52:20+0100
	MÒNICA BEGUER JORNET


		2021-02-13T10:52:50+0100
	MÒNICA BEGUER JORNET


		2021-02-13T10:53:04+0100
	MÒNICA BEGUER JORNET


		2021-02-13T10:53:20+0100
	MÒNICA BEGUER JORNET


		2021-02-13T10:53:38+0100
	MÒNICA BEGUER JORNET


		2021-02-13T10:53:57+0100
	MÒNICA BEGUER JORNET


		2021-02-13T10:54:15+0100
	MÒNICA BEGUER JORNET


		2021-02-13T10:54:35+0100
	MÒNICA BEGUER JORNET


		2021-02-13T10:55:12+0100
	MÒNICA BEGUER JORNET


		2021-02-13T10:55:42+0100
	MÒNICA BEGUER JORNET


		2021-03-26T13:07:48+0100
	ALEXANDRE PALLARÈS CERVILLA - DNI 39366168N (SIG)


		2021-03-26T13:10:50+0100
	ALEXANDRE PALLARÈS CERVILLA - DNI 39366168N (SIG)


		2021-03-26T13:11:45+0100
	ALEXANDRE PALLARÈS CERVILLA - DNI 39366168N (SIG)


		2021-03-26T13:12:32+0100
	ALEXANDRE PALLARÈS CERVILLA - DNI 39366168N (SIG)


		2021-03-26T13:13:41+0100
	ALEXANDRE PALLARÈS CERVILLA - DNI 39366168N (SIG)


		2021-03-26T13:14:31+0100
	ALEXANDRE PALLARÈS CERVILLA - DNI 39366168N (SIG)


		2021-03-26T13:15:22+0100
	ALEXANDRE PALLARÈS CERVILLA - DNI 39366168N (SIG)


		2021-03-26T13:16:25+0100
	ALEXANDRE PALLARÈS CERVILLA - DNI 39366168N (SIG)


		2021-03-26T13:17:24+0100
	ALEXANDRE PALLARÈS CERVILLA - DNI 39366168N (SIG)


		2021-03-26T13:18:20+0100
	ALEXANDRE PALLARÈS CERVILLA - DNI 39366168N (SIG)


		2021-03-26T13:20:11+0100
	ALEXANDRE PALLARÈS CERVILLA - DNI 39366168N (SIG)


		2021-03-26T13:21:10+0100
	ALEXANDRE PALLARÈS CERVILLA - DNI 39366168N (SIG)




