
690_PMU_Sector_Mas_Mel\PROJECTE\D17_PMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

P L A  D E  M I L L O R A  U R B A N A  3  M A S  M E L  E N  S Ò L  U R B À  
C O N S O L I D A T  D E  C A L A F E L L

S E T E M B R E  D E  2 0 2 0

volive
Nuevo sello



 ÍNDEX 
A.- MEMÒRIA ......................................................................................................................................................... 3 

0.  NOTA PRÈVIA .......................................................................................................................................... 4 
1.  INTRODUCCIÓ ......................................................................................................................................... 6 
2.  OBJECTE I MARC JURÍDIC ..................................................................................................................... 6 
3.  PROMOTORS I REDACTORS DEL PLA .................................................................................................. 6 
4.  DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT ........................................................................................................................... 6 
5.  ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT ......................................................................................................... 6 
6.  SITUACIÓ I ESTAT ACTUAL .................................................................................................................... 6 
7.  ANTECEDENTS URBANÍSTICS I PLANEJAMENT VIGENT ................................................................... 6 

7.1.  PLA PARCIAL DEL SECTOR K DE LA URBANITZACIÓ MAS MEL (1997) .................................... 6 
7.2.  DIVISIÓ POLIGONAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR K (2003) ................................................ 7 
7.3.  PLANEJAMENT VIGENT. POUM DE CALAFELL (2011) ................................................................ 7 

8.  DESPLEGAMENT DEL SECTOR ............................................................................................................. 8 
8.1.  DENSITAT PENDENT D’EXECUTAR EN ELS POLÍGONS 1 i 2 DEL SECTOR K .......................... 8 
8.2.  SÒL I SOSTRE PENDENTS D’EXECUTAR EN EL POLÍGON 2 DEL SECTOR K .......................... 8 
8.3.  SISTEMES PENDENTS D’URBANITZAR EN EL POLÍGON 2 DEL SECTOR K ............................. 9 
8.4.  SUPERFÍCIES DEL PLANEJAMENT VIGENT ................................................................................ 9 

9.  OBJECTIUS DE LA PROPOSTA .............................................................................................................. 9 
10.  DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA ............................................................................................................ 9 

10.1.  PARÀMETRES DEL PLA DE MILLORA URBANA ........................................................................... 9 
10.2.  ORDENACIÓ GENERAL .................................................................................................................. 9 
10.3.  SÒL PRIVAT I ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ .............................................................................. 9 
10.4.  SISTEMA D’ESPAIS LLIURES I ZONES VERDES ........................................................................ 10 
10.5.  SISTEMA VIARI ............................................................................................................................. 10 
10.6.  SITUACIÓ EN RELACIÓ A LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ............................................ 10 

11.  GESTIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA ............................................................................................ 10 
11.1.  Delimitació poligonal i sistema d’actuació ....................................................................................... 10 
11.2.  Compromisos dels promotors i garanties ....................................................................................... 10 

12.  INFORME MEDIAMBIENTAL.................................................................................................................. 11 
13.  AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA ....................................................................................... 11 

B.- NORMES URBANÍSTIQUES .......................................................................................................................... 12 
C.- PLA D’ETAPES I ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER .................................................................................... 17 

1.  PLA D’ETAPES ....................................................................................................................................... 18 
2.  AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA ............................................................................................. 18 
2.1.  AVALUACIÓ ECONÒMICA PER ALS PRIVATS ................................................................................ 18 
2.2.  AVALUACIÓ ECONÒMICA PER A L’ADMINISTRACIÓ .................................................................... 18 

D.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA ......................................................................................................................... 19 
Annex 1. – ESTUDIS PREVIS DE TIPOLOGIES D’EDIFICACIÓ ........................................................................ 21 
Annex 2. – ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA ..................................................................... 22 
Annex 3. – ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA ................................................................. 23 



  

A . -  M E M Ò R I A  



0. NOTA PRÈVIA 

Amb data 3 d’abril de 2019 es va presentar el 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 a l’Ajuntament de Calafell per a 
la seva aprovació inicial.    

Amb data 14 de maig de 2019 el Ple de l’Ajuntament va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el document 
condicionant, si s’escau, la seva aprovació definitiva a l’esmena d’un seguit de defectes observats en l’infome de 
l’arquitecte director del departament d’urbanisme, de 4 d’abril de 2019: 
  

- 1. El títol del document: el POUM no va delimitar l’àmbit del PMU, tot i que va preveure aquesta 
possibilitat, és per això que el document presentat ha estat titulat de forma descriptiva: “PMU per a la 
reordenació dels sòls urbans pendents de desenvolupar del polígon 2 del Pla Parcial del sector K de 
Mas Mel”, no obstant una vegada definit aquest nou àmbit cal que la seva denominació encaixi al llistat 
d’unitats d’actuació i sector del POUM. És per això que es proposa que passi a nomenar-se: “PMU 3 
Mas Mel a SUC”. 
 

- 2. Memòria: inclou les condicions a tenir en compte del planejament general, tant pel que fa a la 
justificació de l’edificabilitat pendent d’executar, la descripció dels nous espais públics i la descripció de 
les càrregues urbanístiques a assolir. No obstant a l’apartat “11.2 Compromisos” no és correcte la 
forma com els descriu ja que ho fa “com integrants de la Junta de Compensació del polígon I”, que és 
un altre àmbit que res té a veure amb el del PMU. En execució del PMU, els propietaris hauran de 
formular i sotmetre a aprovació el corresponent projecte de reparcel·lació i el projecte d’urbanització 
que reculli les càrregues i beneficis de l’àmbit del PMU, en cas de propietat única la normativa 
urbanística eximeix de la constitució de Junta de Compensació.  
 

- 3. En tot cas una vegada executat el PMU, fetes les cessions d’espai públic i les obres d’urbanització, si 
s’escau, es podran donar per executats els compromisos urbanístics assolits per altres entitats de 
gestió constituïts amb anterioritat a la vigència del POUM.  

 
- 4. Normativa: compte amb un text de 21 articles distribuïts en tres capítols, disposicions generals, règim 

urbanístic del sòl i gestió del pla. L’article 15.5 s’ha d’adaptar a l’article 133 de les NNUU del POUM pel 
que fa a pèrgoles, hivernacles, ombradius casetes de jardí desmuntables, barbacoes i similars. A 
l’article 16 caldrà recollir explícitament les condicions d’adaptació de la topografia i tractament dels 
espais lliures d’edificació que tracten els articles 129, 130 i 135 de les NNUU del POUM, així com 
aquelles mesures complementàries que puguin mitigar l’impacte paisatgístic de les noves edificacions: 
unificació d’accessos d’aparcament, tipologia de les tanques, etc.  

 
- 5. Plànols: Els plànols d’ordenació O1 a O3, defineixen normativament les condicions urbanístiques del 

PMU, el plànols O4 i O5 són una possible imatge de la implantació no vinculant. De forma 
suplementària, s’incorpora un annex amb possibles tipologies edificatòries. Es considera que el plànol 
EP3 pot no complir la normativa del PMU, es per això que cal retirar-lo de la documentació.  

 
Així mateix, el Ple va acordar sotmetre l’expedient a tràmit d’informació pública per termini d’un mes i requerir 
l’emissió d’informe dels organismes que en raó de les seves competències sectorials poden resultar afectats per 
l’actuació projectada, així com també sol.licitar el preceptiu informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona. 
 
Els informes emesos van ser els següents: 

- Informe de la Direcció General de Comerç, amb data 19 de juliol de 2019, favorable. 
 

- Informe del Departament de Cultura dels Serveis Territorials de Tarragona, en relació amb es béns 
protegits del patrimoni arquitectònica i arqueològic per la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català, amb 
data 19 de juny de 2019, favorable, en no tenir afectació sobre el patrimoni arquitectònic protegit 
conegut.  
 

 
 

- Informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, amb data 14 d’agost de 
2019, desfavorable en no considerar-se suficients les condicions de seguretat contra incendis previstes 
a la documentació tècnica atès que: 
 

- El carrer Cremadell no acaba en cul de sac i es situen parcel.les amb façana a aquest carrer. 
El mateix succeeix amb el carrer de Ponent. 
 
- El carrer Cremadell no disposa d’hidrant en la zona on ara hi haurà les noves parcel.les. Els 
hidrants s’han de situar en vials de titularitat pública, en el cas de disposar de voreres 
d’amplada superior a 1,80 m o en vials peatonals els hidrants han de ser aeris o de columna 
DN100 (s’admet DN80 en consolidats). 
 
- Caldria preveure una franja de 25 m paral.lela al carrer Cremadell i en el límit est confronta 
amb la zona de risc d’incendi. Pot incorporar el carrer i ha d’estar lliure de vegetació seca i 
amb la massa arbòria aclarida, que compleixi les característiques que s’estableixen en l’article 
6 del Decret 123/2005 i en l’article 179, de la Llei 2/2014. Si la franja es situa fora de l’àmbit i 
en terrenys privatius, s’ha d’aportar un conveni amb els propietaris afectats que permeti la 
neteja anual.  
 

- Informe de la Direcció General de Protecció Civil, amb data 9 d’agost de 2019, que indica que l’àmbit 
del Pla de Millora Urbana es troba afectat pel risc d’incendi forestal i que s’hauran de complir les 
mesures pertinents: 
 

a) Mantenir una franja de 25 metres d’amplada, lliure d’arbusts i vegetació que pugui propagar 
un incendi així com un camí perimetral de 5 metres, que podrà estar inclòs en l’esmentada 
franja. 
 
b) Disposar preferentment de dues vies d’accés alternatives, cada una de les quals ha de 
complir les següents condicions (apartat 1.1 de la secció 5 intervenció dels bombers): 
 -Ha de tenir una amplada mínima lliure de 3,50 metres. 
 -Ha de tenir una altura mínima lliure de 4,50 metres. 

   -Ha de tenir una capacitat portant de 20kN/m². 
 

 c) Quan no es pugui disposar de dues vies alternatives de l’epígraf anterior, l’accés únic ha de 
finalitzar en cul de sac de forma circular de 12,50 metres de radi, en què s’han de complir les 
condicions de l’apartat b).  

 
- Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb data 26 de juny de 2019, favorable pel que fa a la 

inundabilitat, però desfavorable en relació a l’abastament i al sanejament: 
 

-En relació a l’abastament, s’informa desfavorablement ja que a partir del volum necessari en 
funció dels usos previstos, s’hauria de 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, acompanyant d’un balanç entre la 
disponibilitat de cabals i els usos actuals, havent d’ésser la resta d’aquests volums superior al 
necessari per donar servei a l’àmbit que ens ocupa. 
 
-En relació al sanejament, s’informa desfavorablement, ja que s’hauria de descriure de manera 
succinta la xarxa receptora i la tipologia d’aquesta (separativa, unitària, ...) per garantir la 
capacitat de la xarxa receptora, es considera necessària l’aportació d’un certificat, emès per 
l’administració responsable 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. 

- Informe de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, amb data 25 de setembre de 
2019, on es requereix un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada.  

 
Finalment, la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, amb data 11 de juliol de 2019, va 
adoptar l’acord de suspendre l’emissió del seu informe sobre el Pla de Millora Urbana fins que no es donés 
compliment a un seguit de prescripcions: 
 

- Justificar que la nova ordenació proposada redueix l’impacte paisatgístic de l’ordenació avui dia vigent, 
mitjançant la incorporació en la documentació del PMU d’un Estudi d’impacte i integració paisatgística. 

 
- Recollir la directriu del POUM de Calafell i cedir com a espai lliure públic el sòl que quedi lliure com a 

resultat de la nova ordenació. 
 

 
Durant la redacció de l’Estudi d’impacte i integració paisatgística sol.licitat s’han fet un seguit d’observacions que 
han portat a corregir l’ordenació de l’edificació proposada en el document aprovat inicialment, per tal d’obtenir 
una màxima integració en el paisatge.  
 
El 25 de novembre de 2019, una vegada incorporades tant les conclusions de l’Estudi d’impacte i integració 
paisatgística com les prescripcions dels informes respectius, el document es presentà de nou a l’Ajuntament de 
Calafell per a la seva aprovació definitiva.  
 
Els informes emesos des de llavors van ser els següents:  
 

- Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb data 22 de gener de 2020, favorable tant pel que fa a la 
inundabilitat com per a l’abastament i al sanejament. 
 

- Informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès, amb data 7 de febrer de 2020, favorable. 
 

- Informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, amb data 19 de març de 
2020, favorable en haver completat la documentació tècnica requerida a l’informe anterior i reunir les 
condicions de seguretat contra seguretat que determina la reglamentació d’aplicació. 
 

- Informe de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, amb data 12 de juny de 2020, 
favorable amb la condició que en l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada es resolguin un seguit de 
mancances, referents als itineraris de vianants i a la necessitat de determinar la dotació d’aparcaments 
per a turismes i motocicletes associada als habitatges. 

 
 
Una vegada resoltes les mancances detectades a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada, es presenta de 
nou el document a l’Ajuntament de Calafell per a la seva aprovació definitiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 24.451 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 sòl parcel.lat 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 de 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, matolls i un bosc de pins a les cotes més elevades de 
l’àmbit, a la seva part oriental. 

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 actual està inclòs en un dels sectors del Pla Parcial del sector K de la urbanització Mas Mel, que compta 
amb planejament aprovat definitivament amb 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 
entorn a la riera que creua en direcció al mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 m² 

19.372 m² 
4f 5.518 m² 

Sistemes 
Comunicacions viàries 1 200 m² 

5.079 m² 
Espais lliures i zones verdes 3 4.879 m² 

Total àmbit    24.451 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 concentració de l’edificació en la part occidental de l’àmbit, buscant les cotes menys 
elevades i la major continuïtat amb el teixit urbà existent. Per això s’introdueix una nova tipologia edificatòria que 
permet absorbir l’augment de densitat previst pel POUM. Aquesta estratègia permet alliberar d’edificació tota la 
part oriental de l’àmbit, que es cedeix com a sistema d’espais lliures públics.  

 

10.3. SÒL PRIVAT I ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

El Pla de Millora Urbana planteja una disminució substancial dels sòls qualificats de zona, que queda reduït a 
dues terceres parts del previst pel planejament vigent:  

Qualificació clau planejament vigent PMU diferència 

Ordenació residencial oberta 
unifamiliar 

4g 13.854 m2 0 - 13.854 m2 

4f 5.518 m2 0 - 5.518 m2 

Ordenació aïllada densa OD6 0 13.045 m2 + 13.045 m2 



Total zones  19.372 m2 13.045 m2 - 6.327 m2 (33 %) 

 

L’ordenació de l’edificació consisteix en la concentració del sostre edificable en una sola tipologia, de blocs 
plurifamiliars de PB+2. La qualificació dels sòls s’equipara amb la zonificació del POUM de Calafell, on 
s’introdueix una sub-zona específica per definir els paràmetres que regularan l’àmbit.  

Com dèiem l’edificació es concentra a la part occidental de l’àmbit, culminant el teixit residencial de l’entorn. 
L’adaptació a l’important desnivell topogràfic existent, farà que en gran part aquests blocs siguin percebuts des 
de l’espai públic com a PB+1. Es preveuen 7 blocs de mides variables, partint d’un bloc tipus de 8 habitatges 
d’uns 155 m2 de sostre cada un, és a dir d’uns 1.217 m2 de sostre cada bloc.  

Aquesta tipologia aconsegueix, amb un volum poc més gran que el de les cases unifamiliars dels voltants, 
concentrar els 55 habitatges previstos pel POUM. 

 

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 m2, i els inclou en l’àmbit de planejament per a completar la seva urbanització. 

S’incorpora al sistema d’espais lliures la resta de sòls privats no ocupats per l’edificació: tant la peça de 757 m2  
situada sota el carrer de Ponent, com la gran peça de 4.932 m2 situada entre aquest carrer i el del Cremadell, i 
ocupada actualment per un dens bosc de pins. La incorporació d’aquestes dues peces ofereix una important 
continuïtat amb la zona verda del final del carrer de la Marinada, amb la zona verda existent entre els carrers de 
Josep Lluís de la Rosa i de Llebeig i sobretot amb els espais naturals que es preveuen en el sector Comafarella, 
i que el POUM de Calafell insinua en els seus plànols d’informació (I.14 Connectivitat biològica) com a corredor 
verd entre la Coma Farella i el litoral. 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 m2 10.568 m2 + 5.689 m2 (117 %) 

 

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 5.689 m2. Aquesta superfície equival a un augment de 103 
m2 d’espais lliures per habitatge (nou o previst pel planejament anterior al POUM), proporció evidentment 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. En no preveure’s la continuïtat del carrer de Ponent 
dins del sector de Comafarella, es reserva un espai per a la finalització del vial en un cul de sac de forma circular 
de 12,50 m de diàmetre. Pel que fa al carrer del Cremadell, es preveu col.locar el cul de sac en el límit de la 
futura l’edificació, on ja existeix avui una explanació del terreny, per tal de resoldre l’accessibilitat mentre no 
s’executi el vial d’enllaç amb el carrer de Joaquim Domènech Castell previst pel POUM. L’execució dels dos culs 
de sac s’inclouen com a càrregues d’urbanització del polígon. 

 

Qualificació clau planejament vigent PMU diferència 

Sistema viari  1 200 m2 838 m2 + 638 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 del polígon d’actuació urbanística PMU 3 Mas Mel, 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.  

En tot cas una vegada executat el PMU, fetes les cessions d’espai públic i les obres d’urbanització, sis s’escau, 
es podran donar per executats els compromisos urbanístics assolits per altres entitats de gestió constituïts amb 
anterioritat a la vigència del POUM. 



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 

El Pla de Millora Urbana es desenvolupa en sòl urbà consolidat. La nova ordenació preveu la creació de nous 
espais lliures, corredors verds i la possibilitat d’implantació d’espais verds, permeables i vegetats. En aquest 
sentit, el desenvolupament ha de suposar una millora evident en les condicions ambientals de l'àmbit i contribuir 
a la millora de les condicions ambientals de la ciutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

El present Pla incorpora com a Annex 3 un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada que, d’acord amb la 
legislació vigent en aquesta matèria, estudia l’impacte del desenvolupament urbanístic que es proposa en la 
mobilitat de l’entorn i de la ciutat. 

El Projecte d’urbanització que es redacti en desenvolupament del present PMU incorporarà les propostes de 
millora de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada pel que fa a les xarxes de vianants, ciclable i de vehicle 
privat, d’aparcament a la via pública i de mobilitat elèctrica. 

 

 

Calafell, setembre de 2020 

 

 

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 3 Mas Mel en Sòl Urbà Consolidat, 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 té una 
superfície de 24.451 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 

Annex 2. Estudi d’impacte i integració paisatgística 

Annex 3. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

 

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 consolidat i es mantindrà 
com a tal 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, però amb unes noves 
condicions d’edificació. 

 

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’ordenació aïllada densa (clau OD, subzona OD6) 
 
 



Les superfícies previstes de sistemes i zones són les següents: 
 

 Qualificació Clau Superfície 

Zones Zona OD. Ordenació aïllada densa OD6 13.045 m2 13.045 m² 

Sistemes 
Comunicacions viàries 1 838 m2 

11.406 m² 
Espais lliures i zones verdes 3 10.568 m2 

Total àmbit    24.451 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 la zona següent: 

- Zona OD. Ordenació aïllada densa (subzona OD6) 
 

Art. 15. 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 13.045 m2. 

 
2. Edificabilitat, densitat i parcel·lació 

• El sostre màxim edificable és de 8.521,08 m2. 

• El nombre màxim d’habitatges és de 55 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 42 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 a 142 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.  Els projectes d’edificació que es desenvolupin compliran les determinacions dels articles 129, 130 i 135 

pel que fa a l’adaptació topogràfica, al moviment de terres i al tractament del sòl lliure d’edificació. 

 
6. 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. 

 
7.  Tanques: 

• Les tanques han de tenir una alçada màxima de 2,00 m que es pot fer amb material massís fins a una 
cota màxima de 0,50 m per damunt la rasant de la vorera i s’ha d’acabar amb elements calats, bruc o 
vegetació arbustiva. En la part opaca s’han d’integrar les caixes de connexió elèctrica i altres serveis.  

• Les proteccions visuals i separacions interiors de les parcel.les seran a base d’elements vegetals 
exclusivament. 



• Les tanques hauran de garantir per la part inferior el pas de petits rosegadors i fauna de mida similar. 

• Les tanques vegetals estaran formades per espècies pròpies del paisatge mediterrani no invasores i 
resistents a la sequera.. 

 

C. VEGETACIÓ 

Art. 16. Tractament de la vegetació  

Vegetació existent: Es mantindrà la vegetació existent no afectada per l’edificació, a excepció del gineri i de la 
iuca que, degut a l’efecte inhibitori sobre la vegetació pròpia del lloc i del risc d’incendi (la primera), s’hauran de 
controlar o bé eliminar. Pel que fa a la vegetació afectada per l’edificació, caldrà trasplantar a punts propers els 
exemplars de margalló, d’ullastre i de garrofer.  

Noves plantacions: Les noves plantacions, tant d’arbres com d’arbustos, es faran amb vegetació autòctona 
com alzines i altres espècies pròpies de l’alzinar litoral. A les zones d’escorrentia s’introduiran, en la mesura del 
possible, espècies pròpies de la vegetació de ribera, per tal d’afavorir la retenció d’humitat i potenciar la 
biodiversitat. 

Franja de protecció d’incendis: En aquesta franja s’eliminaran el gineri i altres espècies que afavoreixin la 
propagació del foc.  

Art. 17. Zona de protecció d’incendis 

En el plànol O.1 Zonificació es grafia el límit de la zona de protecció d’incendis, una franja de 25 metres 
d’amplada a comptar des del perímetre exterior de la urbanització. En aplicació del Decret 64/1995, de 7 de 
març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, aquesta franja estarà permanentment 
lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida (densitat d’arbres adults inferior a 150 
peus/ha, amb una distribució homogènia sobre el terreny), les branques baixes esporgades (un terç de la seva 
alçada amb un màxim de 5 metres), i neta de vegetació seca i morta durant l’època de màxim risc d’incendi, així 
com de qualsevol mena de residu vegetal o l’altre tipus que pugui afavorir la propagació del foc. 

 

D. GESTIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA 

Art. 18. Polígon d’actuació urbanística 

El present Pla de Millora Urbana es desenvoluparà en un únic polígon d’actuació urbanística, d’àmbit equivalent 
al del propi PMU i que es grafia 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. 19. 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. 20. 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. 21. 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. 22. 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) i que inclourà també el tram del carrer del Cremadell adjacent a l’àmbit.  

El Projecte d’urbanització inclourà l’execució de dos culs de sac, un a l’extrem del carrer de Ponent i l’altre on 
finalitzi l’edificació del carrer del Cremadell, i que donaran compliment a les especificacions per a zones 
edificades limítrofs o interiors a àrees forestals del Codi Tècnic de l’Edificació. Donat l’actual estat d’abandó del 
carrer del Cremadell, el tram necessari serà reurbanitzat per permetre la circulació rodada, i el tram restant serà 
restituït com a espai natural i de vianants, sense perjudici que en el marc del futur desenvolupament del sector 
veí PPU 6. Comafarella es pugui arranjar aquest tram per al pas de vehicles. 

El Projecte d’urbanització incorporarà les propostes de millora de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
que d’incorpora com a Annex 3 pel que fa a les xarxes de vianants, ciclable i de vehicle privat, d’aparcament a la 
via pública i de mobilitat elèctrica. 

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. 

 

Art. 23. Arbrat d’alineació 

En el sistema viari es preveurà arbrat d’alineació en una banda dels carrers. Les espècies arbòries utilitzades 
seran autòctones i de fulla caduca, com el lledoner (celtis australis) o l’auró (acer campestre). 

 

Art. 24. Enllumenat 

En el sistema viari es preveurà un enllumenat que garanteixi la seguretat i la prevenció de la contaminació 
lumínica. Es minimitzarà el nombre de lluminàries, la seva altura no superarà 5 m i s’utilitzaran models de baix 
consum. 

 

 

 



 

 

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 adequar la urbanització d’un tram del carrer del 
Cremadell, actualment en estat d’abandó i força deteriorat, per tal de permetre-hi la circulació rodada, i de 
restituir el tram restant com a espai natural i de vianants. La urbanització inclourà també l’execució de dos culs 
de sac, un a l’extrem del carrer de Ponent i l’altre on finalitzi l’edificació del carrer del Cremadell. 

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 
l’espai forestal.  

Urbanització dels sistemes locals  

Urbanització dels espais lliures  10.568 m2 x 60 €/m2= 634.080 € 

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

Adequació del carrer del Cremadell i execució dels dos cul-de-sac 300.000 € 

Total despeses d’urbanització 997.580 € 

 
Prenent l’edificabilitat total del sector, de 8.521 m2st, podem suposar una repercussió del cost d’urbanització de 
117,07 €/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 dels habitatges plurifamiliars s’estimen en 1.000 €/m2st. 

- Es considera un preu de venda dels habitatges 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 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 plurifamiliar 8.521 m2 st 460 €/m2 st 3.919.660 € 997.580 € 117,07 €/m2 st 

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 plurifamiliar 460 €/m2 st 117,07 €/m2 st 342,93 €/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 
plurifamiliar 8.521 m2st 2.000 €/m2st 17.042.000 € 

 50% x 17.042.000 € = 8.521.000 € 

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 8.521.000  € = 8.359.101 € 

 



 

 

 

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:1/5.000 

I.2 FOTOPLÀ. A3 – E:1/2.000 

I.3 ÀMBIT DEL PLA DE MILLORA URBANA A3 - E:1/2.500 

I.4 TOPOGRÀFIC A3 – E:1/2.000 

I.5 PLANEJAMENT VIGENT. PLA PARCIAL DEL SECTOR K  A3 – E:1/2.000 

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

I.6b PLANEJAMENT VIGENT. FITXA POUM: PAU 3. MAS MEL A3 – E:1/2.500 

S.1 XARXES DE SERVES EXISTENTS: ENLLUMENAT PÚBLIC A3 – E:1/2.000 

S.2 XARXES DE SERVEIS EXISTENTS: ABASTAMENT A3 – E:1/2.000 

S.3 XARXES DE SERVEIS EXISTENTS: CLAVEGUERAM A3 – E:1/2.000 

   

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

O.1 ZONIFICACIÓ A3 - E:1/2.000 

O.2 GESTIÓ A3 - E:1/2.000 

O.3 ZONA OD6: GÀLIBS A3 - E:1/1.000 

O.4 IMATGE DE LA PROPOSTA 
Plànol orientatiu. No normatiu. A3 - E:1/1.500 

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  L A  T I P O L O G I A  D ’ E D I F I C A C I Ó  
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