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0 Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal de Calafell.  

 0.1 Resolució de les prescripcions establertes en l’acord adoptat per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 24/01/11. 

 

 1 Justificació, conveniència i oportunitat 

 1.1 Necessitat de posar al dia les propostes urbanístiques del Pla general 

 1.2 Necessitat d’adaptar-se al nou context social i a les propostes del planejament 

territorial 

 1.3 Necessitat de prendre posició davant del procés de metropolinització del 

municipi i la necessitat de reforçar el sistema d’espais lliures i d’equipaments 

davant les noves necessitats de la població. 

 1.4 Necessitat d’ordenar el paisatge i gestionar el medi com a requisits per a un 

desenvolupament sostenible. 

 1.5 Necessitat de requalificar el turisme i les activitats derivades de ser una ciutat 

de vacances. 

 1.6 Necessitat de reconsiderar l’estructura i la jerarquia de les xarxes viàries en 

funció de les noves demandes, per assolir una mobilitat sostenible. 
  
 2 Informació urbanística 

 2.1 El marc territorial 

 2.2 Característiques de la població. Aspectes socioeconòmics i previsions de futur 

 2.3 El marc urbà  

 2.4 Planejament urbanístic 

 2.5 Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Calafell 

 2.6 Valors ambientals 

 2.7 Oferta d’infraestructures per a la mobilitat 

 2.8 Xarxa d’abastament d’aigua potable 

 2.9 Xarxa de sanejament 

 2.10 Xarxa d’energia elèctrica 

 2.11 Xarxa de gas 

 2.12  Xarxa de telecomunicacions 
 
 3 Procés de participació ciutadana 

 3.1 Mesures i actuacions d’informació i promoció del debat. 

 3.2 Síntesi de les aportacions de les al·legacions i suggeriments. 

 3.3 Síntesi de les modificacions o aspectes incorporats a partir de la participació. 
 
 4 Objectius de l’ordenació. Anàlisi d’alternatives i descripció del model 

d’ordenació 

 4.1 Objectius de l’ordenació 

 4.2 Model d’ordenació proposat 

 4.3 Classificació del sòl 

 4.4 Previsions horitzó 2023 

 4.5 Àmbits de planejament 

 4.6 Adequació de l’ordenació a les directrius de planejament i a d’altres 

planejaments de rang superior. 

 4.7 Propostes per a un pla de mobilitat sostenible 

 4.8 Proposta de xarxa d’abastament d’aigua potable 
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 4.9 Proposta de xarxa de sanejament 

 4.10 Proposta de xarxa d’energia elèctrica 

 4.11 Proposta de xarxa de gas 

 4.12 Proposta de xarxa de telecomunicacions 
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La redacció i tramitació del POUM de Calafell es va iniciar a finals de 2007 i s’ha 

acabat amb un document que va ser aprovat definitivament per la Comissió 

Territorial de Tarragona el 24 de gener de 2011. En aquest acord la Comissió 

Territorial de Tarragona va valorar l’expedient del POUM amb les següents 

paraules: 

 

«El Pla d'ordenació urbanística municipal (en endavant POUM) en general 

s'ajusta als criteris que justifiquen la conveniència I l'oportunitat de la redacció 

de la figura urbanística. Concretament s'ajusten a la necessitat de posar al dia 

les propostes urbanístiques del Pla general d'ordenació urbana (en endavant 

PGOU) vigent: 

 

- en primer lloc deixar fora del procés urbanitzador la part del municipi que 

mantenia valors agrícoles, forestals i paisatgístics, 

- en segon lloc desqualificar sectors no desenvolupats, 

- en tercer lloc modificar les alçades edificables del barri de la platja i 

- en darrer lloc fer la reserva de sòl per la C-32. 

 

El POUM també s'ajusta a les necessitats d’adaptació a un nou context social i 

les propostes derivades del planejament territorial i urbanístic com són el Pla 

Territorial General de Catalunya, el Pla Territorial Parcial del Camp de 

Tarragona i els Plans Directors Urbanístics del Sistema Costaner. 

 

I també en general el POUM dóna resposta tècnica als objectius exposats a la 

memòria justificativa: 

 

- Reforç del sistema d'espais lliures i dels sistema d'equipaments comunitaris 

davant les noves necessitats de la població, 

- Ordenació del paisatge i gestió del medi com a elements del 

desenvolupament sostenible, 

- Millora de la imatge i la qualitat del turisme en base a elements 

diferenciadors d’identificació territorial, 

- Reconsideració de l'estructura i jerarquia viària per tal d'assolir una mobilitat 

sostenible 

 

Totes aquestes bases han estat introduïdes encertadament en bona part dels 

continguts del POUM. En alguns punts concrets del document a tràmit, els 

quals s'indiquen a continuació, els objectius no s'assoleixen per haver 

incorporat continguts incoherents o haver mantingut determinacions contràries 

al concepte de desenvolupament urbanístic sostenible.» 

 

D’acord amb aquesta valoració, la Comissió va resoldre aprovar el POUM amb 

les següents prescripcions: 
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Resolució 

 

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, i de conformitat amb les 

consideracions efectuades per aquesta Comissió Territorial d'Urbanisme de 

Tarragona, s'acorda: 

 

1. Aprovar definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal de Calafell, 

promogut i tramès per l'Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i 

consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, que es presentarà per 

triplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de 

l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 

 

1.1 Pel que fa als informes sectorials: 

 

1.1.1 Cal sol licitar informe a la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de 

Foment. 

 

1.1.2 Cal donar compliment als informes de la Direcció General de Carreteres 

de 30 de desembre de 2010, del Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació, de 18 de maig de 2009 i de la Direcció General de Sostenibilitat 

de la Costa i el Mar, de 7 de desembre de 2010. Així mateix, caldrà Incorporar, 

si escau, les prescripcions de l'Informe de l’Institut Geològic de Catalunya. 

 

1.2 Pel que fa al planejament territorial i urbanístic supramunicipal: 

 

Pel que fa al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner I (PDUSC) 

 

1.2.1 D'acord amb els objectius i criteris del Pla Director Urbanístic del Sistema 

Costaner I (PDUSC I), cal que l'ordenació del Sector dels Cirerers i del Sector 

Hostal del Prat reservi un espai lliure públic de la major amplada possible al 

llarg del torrent de la Graiera i de Montpaó que desaigua a l'Estany Llarg. 

S'annexa un gràfic on es planteja un sistema de verds públics constituït amb 

elements de diferent estructura, forma, i règim, el qual ha de tenir la 

consideració d'espai lliure públic mínim per al sòl que finalment formin part 

dels sectors «Hostal del Prat» i «Els Cirerers». L’índex d'edificabilitat del sector 

serà el menor entre el que determina el POUM o el resultat es calcula d'acord 

amb les possibilitats racionals d'implantació d'aprofitament urbanístic a les 

zones indicades com a «àrea on implantar edificació privada» al plànol annex. 

 

1.2.2 D'acord amb l'art 18 del PDUSC I, el planejament derivat que 

desenvolupi el sector «Els Cirerers» ha de garantir a través de l'oportú estudi 

paisatgístic, que les edificacions s'ajustin a una tipologia adequada al paisatge 

natural i urbà on s'Insereixen. Pel que fa al sòl urbà cal recollir en l'art 61 de la 

normativa del POUM allò que determina l'art 20 de PDUSC I 
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Pel que fa al Pla Territorial parcial del Camp de Tarragona (PTCT) 

 

1.2.3 Cal establir a la normativa urbanística una correspondència per a cada 

qualificació de POUM i els tipus de sòl no urbanitzable del PTCT: sòl de 

protecció especial, sòl de protecció territorial i sòl de protecció preventiva. 

 

1.2.4 D'acord amb allò que estableix el PTCT, la totalitat de l'àmbit del PMU 

Mirador del Romaní ha de restar classificat com a sòl no urbanitzable de 

protecció especial. 

 

1.3. Sistemes: 

 

1.3.1 Cal que a les fitxes normatives dels sectors de sòl urbanitzable i dels 

plans de millora s'estableixi com a vinculant la posició i la superfície del 

sistema d'espais lliures i equipaments comunitaris definits als plànols 

d'ordenació. 

 

1.3.2 Cal estudiar la secció del carrer del Vendrell al llarg de tot el recorregut i 

establir els paràmetres necessaris per tal de configurar els invariants tipològics 

que els planejaments derivats que l'afecten han d'Incorporar a les condicions 

d'ordenació. 

 

1.4. Classificació de sòl: 

 

1.4.1 Sòl urbanitzable 

 

1.4.1.1 Sector Eixample del Barber. Cal d'una banda mantenir la posició i de 

l'altra ampliar la superfície dels sistemes generals definits a la modificació de 

planejament aprovada que afecta el sector, d'acord amb el plànol annex. A 

més, cal incloure dintre del sector el PAU Priorat, per tal de garantir-ne 

l'ordenació racional i la relació viària bàsica del sector amb l'estructura general 

del municipi. 

 

1.4.1.2 Sector les Villes. Cal esmenar les contradiccions existents entre el que 

preveu la memòria del POUM de recollir els paràmetres i contingut del Pla 

parcial aprovat i modificar-los únicament per tal de fer efectives les reserves 

d'habitatge de protecció oficial i els paràmetres definits pel POUM. 

 

1.4.1.3 Sector Comafarella, d'acord amb l'article 9.4 del Text Refós de la LU, el 

planejament general ha de preservar de la urbanització els terrenys amb 

pendents superiors al 20%. I en coherència caldrà o bé excloure del sector i 

classificar de sòl no urbanitzable amb la qualificació de l'entorn tots els 

terrenys amb pendent superior al 20%, o bé mantenir-los dintre del sector com 

a espai lliure de cessió i sense computar en la generació d'aprofitament 

urbanístic. S'annexa plànol on s'indica l’única zona amb aptitud per ser 

edificada. Caldrà, a més, establir per al sector de Comafarella els paràmetres 

màxims següents: sostre residencial i per altres usos 24.000 m2st i nombre 
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màxim d'habitatges de 260. I caldrà reduir-ne les obres d'urbanització en 

proporció a les necessitats d'aquesta previsió. 

 

1.4.2 Sòl Urbà 

 

1.4.2.1 Cal definir els quatre àmbits en sòl urbà consolidat: «Bella Mel», «La 

Graiera», «Mas Mel» i «Parc Empresarial» com a Polígons d'Actuació 

Urbanística en Sòl urbà consolidat amb planejament aprovat, d'acord amb la 

terminologia pròpia de la legislació urbanística. 

 

1.4.2.2 Per coherència amb el contingut expressat a la memòria del document, 

cal mantenir a la fitxa normativa de l'àmbit de Parc Empresarial els paràmetres 

normatius del pla parcial executat. 

 

1.4.2.3. PAU del Sindicat. Per coherència amb el contingut expressat a la 

memòria del document, cal mantenir les ordenances de l'estudi de detall 

aprovat definitivament i no canviar la clau edificatòria tal com es proposa al 

POUM. 

1.4.2.4 PAU Sant Antoni: Cal recuperar els paràmetres següents i incorporar-

los com a normatius a la fitxa normativa del polígon: la condició de 

manteniment i conservació de l'arbrat existent i de tractament de la façana de 

la finca del solar del c. de Sant Antoni amb façana al Passeig de Sant Joan: 

 

1.4.2.5 PAU Hotel la Graiera: Cal suprimir el Polígon ja que el sostre hoteler 

s'obtindrà com a reducció del sostre residencial del sector urbanitzat i no 

edificat. 

 

1.4.2.6 PAU del carrer Segarra: Cal esmenar les dades de la fitxa aplicant les 

determinacions de la clau c250. 

 

1.4.2.7 PMU Barri dels Pescadors: Cal establir un àmbit de rehabilitació pel' la 

millora de l'accessibilitat l’habitabilitat de l'edificació existent i la recuperació en 

ús del pati central d'illa, en lloc de la total transformació. 

 

1.4.2.8 PMU Plaça de Braus: Cal mantenir la clau d'equipament a l'interior d'illa 

on hi havia les instal·lacions que donen nom al Pla de millora. 

 

1.4.2.9 PMU Louie Vega i PMU Turó dels Sants: Per tal que l'encaix de 

l'increment d'aprofitament no afecti notablement les tipologies de l'entorn 

caldrà establir dos paràmetres màxims: d'una banda cap edificació podrà 

superar els 17 metres d'alçada corresponents a PB+4 plantes pis, i de l'altra 

cap edificació ni element construït estarà per damunt del pla definit per la cota 

altimètrica 26 metres respecte el nivell del mar al PMU «Turó del Sants» i cap 

edificació ni element construït estarà per damunt del pla definit per la cota 

altimètrica 29 metres respecte el nivell del mar al PMU «Louie Vega». 
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1.4.2.10 Cal assignar una clau edificatòria pròpia a l'interior de l'illa definida 

pels c. Major, c. Bisbe Català i c. Jesús, amb el propòsit de mantenir la 

volumetria existent. 

 

1.4.2.11 Les àrees identificades al plànol annex de Mas Romeu i de Les Brises, 

on es concentren els sòls que no tenen aptitud per ser edificats o bé s'han 

d'excloure del sòl urbà classificant-los de sòl no urbanitzable o bé 

s’han·d’incloure en un àmbit de pla de millora urbana que permeti traslladar i 

agrupar de manera racional l'edificació en llocs aptes i amb la mesura que 

aquests sòls la puguin contenir. Caldrà a més identificar connexions entre la 

vialitat de la urbanització i els sòls no urbanitzables que l'envolten, per tal de 

facilitar-ne l'accés i el manteniment de les condicions de seguretat vers 

possibles Incendis forestals, s'annexa plànol. 

 

1.4.2.12 Valldemar: les parcel·les assenyalades al plànol annex, atesa la 

geometria i les pendents elevades, així com la conveniència de mantenir 

proporcions harmòniques dal sòl que forma el sistema general hidrogràfic, han 

de classificar-se com a sòl no urbanitzable i vincular-se al sistema d'espais 

oberts agrícoles i forestals. 

 

1.4.2.13. Ateses les molt elevades pendents del terreny i la seva geometria. 

Els terrenys assenyalats al plànol annex i no edificats dels carrers Lituània i 

Estats Units han de romandre com a no aptes per ser edificats. 

 

1.4.2.14 La zona compresa entre el c. de Mèxic i l'av. Montserrat, 

topogràficament conforma una part elevada en la que el verd Interior de les 

Illes es constitueix com a element vertebrador del paisatge. Cal que la 

normativa preservi aquest valor definint la necessitat de mantenir la vegetació 

existent en aquesta zona. Es farà a través de definir condicions precises 

d'ocupació, pavimentació, manteniment de la plantació i substitució de l'arbrat. 

 

1.5 Normativa, documentació i errades materials 

 

1.5.1 Cal esmenar i/o modificar la part normativa, documentació i errades 

materials tal i com s'exposa en la part valorativa d'aquest acord. 

 

2- Indicar a l'Ajuntament que el Text refós inclourà el text de les normes 

urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de 

tractament de textos, en compliment de l'article 17.6 del Reglament de la Llei 

d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de Juliol, i de l'ordre 

PT0/343/2005, de 27 de Juliol, per la qual s'estableixen els requeriments 

tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de 

les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya 

competents per a la seva aprovació definitiva. 
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3- Manifestar que el document del Pla d'ordenació urbanística municipal, ha 

estat sotmès al tràmit ambiental preceptiu previst a l'article 115 del Reglament 

de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de Juliol, la qual 

cosa ha estat considerada prèvia la seva resolució definitiva. 

 

4- Comunicar-ho a l’ajuntament de Calafell. » 

 

En els documents que composen aquest Text Refós s’han incorporat les 

prescripcions assenyalades en l’acord de la Comissió, amb el benentès que les 

seves determinacions responen a les atribucions i responsabilitats que la 

Comissió Territorial de Tarragona té assignades per la legislació vigent. A tals 

efectes, s’han modificat els documents del POUM necessaris per donar 

compliment a aquell mandat i evitar contradiccions entre els documents que 

composen el POUM. 
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 0.1 Resolució de les prescripcions establertes en l’acord adoptat per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 24/01/11. 

 

El present escrit respon a les prescripcions fetes en l’acord adoptat per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data de 24 de gener de 2011 

i a les consideracions portades a terme en la reunió interpretativa del mateix 

realitzada l’1 de març de 2011 

 

PRESCRIPCIONS 

 

1.1 Pel que fa als Informes sectorials: 

1.1.1 Sol licitar Informe a la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de 

Foment. 

 

En data 24 de febrer de 2011 la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri 

de Foment va emetre l’esmentat informe assenyalant que «se indica 

únicamente la necesidad de cumplir las prescripciones indicadas en el informe 

de ADIF, que tiene el mismo carácter vinculante que el emitido por esta 

Dirección General». 

 

El 14 de febrer de 2010 l’ADIF va emetre informe sobre el POUM de Calafell 

aprovat inicialment. D’acord amb els continguts d’aquest informe per a 

l’aprovació provisional del POUM es van incorporar en els plànols de la sèrie 

O.QL les servituds derivades de la línia ferroviària. 

 

1.1.2 Donar compliment als Informes de la Direcció General de Carreteres de 

30 de desembre de 2010, del Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació, de 18 de maig de 2009 i de la Direcció General de Sostenibilitat 

de la Costa i el Mar, de 7 de desembre de 2010. Així mateix, caldrà incorporar, 

si escau, les prescripcions de l'Informe de l’Institut Geològic de Catalunya. 

 

Informe emès per la Direcció General de Carreteres en data 

30/12/2010 

D’acord amb les determinacions d’aquest informe i amb la reunió mantinguda 

el 4 de març per tal d’aclarir la seva interpretació: 

- S’ha inclòs el domini públic de les carreteres existents en el terme municipal 

dins el sistema de comunicacions viàries. Alhora s’han redibuixat les servituds 

atenent a la documentació subministrada per la Direcció General de carreteres. 

- En l’article 41 de la Normativa —«Concepte i classificació de les diferents 

vies»— s’ha afegit un nou tipus de sistema de comunicacions viàries: vies de 

comunicació a transformar, clau 1t. Aquest sistema s’ha assenyalat en els 

plànols d’ordenació del POUM mitjançant un tramat. 

- Respecte a previsió d’una secció per a la C-31 que disposi d’un espai central 

separador, s’ha previst una caixa viària suficientment ample com per permetre 

aquest espai divisori. Tanmateix, serà el projecte executiu de la via el que 

acabi determinant la solució definitiva. 
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- S’ha introduït en les fitxes de l’Annex Normatiu que regulen el PMU Turó del 

Sants, Louie Vega i el PPUND Cirerers el següent text: «Es consideren com a 

càrrega d’urbanització externa en el sector la modificació del traçat de la C-31 

en el tram que sigui necessari per tal de portar a terme l’ordenació prevista en 

aquest POUM, alhora que el seu tractament com a via urbana». 

- En el PPUND Cirerers s’ha suprimit la rotonda no autoritzada. 

- En el PPUND Cirerers i els PMU Louie Vega i Turó del Sants s’ha introduït el 

següent text: «Les parcel·les confrontants al traçat de la C-31 no podran tenir 

accés rodat directe. Els carrers perpendiculars a la C-31 que resultin de 

l’ordenació només admetran girs a la dreta.» 

- Tal i com sol·licita l’informe emès s’ha incorporat en l’apartat 

d’infraestructures de la fitxa de l’Annex normatiu de Turó del Sants el següent 

text: 

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

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

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

urbana. 

- Anirà a càrrec del sector la construcció d’un nou pont que solucioni el pas per 

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

connexió de la rotonda esmentada amb la vialitat del costat muntanya. 

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

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

- S’ha dibuixat la rotonda executada en el PK 142+100 i s’ha assenyalat el 

pas per sota la via del tren amb una línia discontinua indicativa. Serà el 

corresponent projecte constructiu el que acabarà definint la configuració final 

d’aquesta connexió. 

- S’ha materialitzat una reserva viària que inclou els sòls compresos entre el 

límit de la zona de domini de la C-32 i la línia d’edificació d’aquesta autopista. 

- S’ha redibuixat la línia d’edificació atenent a les consideracions fetes per 

l’informe de la Direcció General: per a la C-32, 50 metres des de l’aresta 

exterior de la calçada i en cap cas inferior a la zona de servitud; per a la C-31 i 

la TV, 25 metres des de l’aresta exterior de la calçada i a les rotondes 

dibuixant una paral·lela a la calçada anular. Alhora que s’ha reproduït aquesta 

línia en tots els plànols d’ordenació del present POUM. 

- En l’article 12 de la Normativa —«Planejament derivat»— s’han introduït les 

següents prescripcions:. 

- «D’acord amb l’informe emès per la Direcció General de Carreteres en data 

de 30 de desembre de 2010, en tots els trams de les carreteres confrontants 

amb el sòl urbanitzable i/o sòl urbà objecte d’un polígon d’actuació urbanística 

o d’un pla de millora urbana, el planejament derivat i els projectes 

d’urbanització hauran de precisar la vialitat de cadascun d’aquests àmbits i els 

seus accessos a les carreteres», punt 5. 

 «D’acord amb l’informe emès per la Direcció General de Carreteres en data 

de 30 de desembre de 2010, el planejament derivat dels àmbits confrontants 

amb carreteres i els corresponents projectes d’urbanització hauran d’incloure la 

obligació, per part del promotor, del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de 

juny, de protecció contra la contaminació acústica i de la Llei 6/2001, de 31 de 
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maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

En el cas de produir-se contaminació acústica o enlluernament sobre les 

carreteres, el promotor haurà d’executar, a càrrec seu, les mesures de 

protecció pertinents», punt 6. 

- «D’acord amb l’informe emès per la Direcció General de Carreteres en data 

de 30 de desembre de 2010, no es permetran activitats que generin fums, 

pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti la seguretat viària en les zones 

adjacents a les carreteres. Totes les activitats hauran de complir amb allò que 

estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l’Administració Ambiental i el seu reglament, Decret 136/1999, de 18 de 

maig», punt 7. 

- En l’article 42 de la Normativa —«Règim a aplicar a les diferents vies de 

comunicació»—s’han afegit tres determinacions: 

- «En cas de produir-se contradicció entre la Normativa del POUM i la 

legislació de carreteres, prevaldrà el que determina aquesta legislació», punt 5. 

- «En el planejament derivat i els projectes d’urbanització, el disseny de tots 

els elements viaris de connexió a les carreteres es farà d’acord amb la 

instrucció de traçat de carreteres “3.1-IC” i amb la “Instrucció per al disseny i 

projectes de rotondes”», punt 6. 

- «D’acord amb l’informe emès per la Direcció General de Carreteres en data 

de 30 de desembre de 2010, les actuacions que afectin a les carreteres del 

terme municipal de Calafell hauran d’obtenir informe favorable vinculant, 

segons la titularitat de les vies, del Servei Territorial de Carreteres de 

Tarragona (C-31 i C-32) i de la Diputació de Tarragona (TV-2126)», punt 7. 

 

Finalment, dir que en data de 22 de desembre de 2009 la Secretaria de 

mobilitat va emetre informe sobre el POUM de Calafell. Els continguts d’aquest 

informe es van incorporar al document per a l’aprovació provisional. 

 

Informe emès pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació en 

data 8/07/2009 

D’acord amb les determinacions d’aquest informe: 

- En l’índex del Catàleg i en la Normativa del POUM s’han identificat les 

categories dels béns (BCIN o BCIL), les referències cadastrals i s’ha introduït 

l’adreça en la qual s’emplacen. 

- En referència al Mas de la Graiera, s’ha introduït un text en el punt 2.5 de la 

Memòria del POUM —«Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i 

arqueològic de Calafell en l’apartat de Metodologia»— en el qual es fa el 

següent aclariment: «Durant el treball de camp realitzat s’ha pogut constatar 

que alguns dels elements del llistat havien desaparegut i d’altres no s’havien 

identificat correctament. En aquest cas, destacar el Mas de la Graiera, que no 

s’ha incorporat al catàleg perquè no en queda res. D’aquesta manera 

l’Ajuntament tramitarà el procediment de la seva descatalogació». 
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Informe emès pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació en 

data 17/08/2010 

D’acord amb les determinacions d’aquest informe: 

- En l’article 12 de la Normativa —«Planejament derivat»— s’han introduït la 

següent prescripció: «D’acord amb l’informe sobre l’afectació del planejament 

urbanístic al patrimoni arqueològic emès pel Departament de Cultura i Mitjans 

de Comunicació el 17 d’agost de 2010, la documentació del planejament 

derivat haurà de contemplar i tenir en compte els resultats d’una prospecció 

arqueològica del seu àmbit. En el cas que ja es conegui l’existència de 

jaciments arqueològics o àrees d’expectativa arqueològica en l’àmbit del 

planejament aquest haurà de contemplar i tenir en compte, també, els 

resultats de les corresponents delimitacions arqueològiques», punt 4. 

- En l’índex del Catàleg i en la Normativa del POUM s’han identificat les 

categories dels béns (BCIN o BCIL), les referències cadastrals i s’ha introduït 

l’adreça en la qual s’emplacen. 

- S’ha corregit el títol de l’article 217 de les Normes Urbanístiques, que ha 

passat a titular-se: «Nivells de protecció del patrimoni arquitectònic i 

arqueològic». 

 

Informe emès per Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar 

en data 07/12/2010 

La Comissió d’Urbanisme de Tarragona sol·licita donar compliment a l’¡nforme 

emès per la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, de 7 de 

desembre de 2010, en la qual es demana que «tant per les edificacions de la 

façana compresa entre el carrer de Montserrat i l’avinguda de l’Estany com per 

les edificacions existents en el front marítim afectades per la zona de servitud 

de protecció s’estarà a allò que estableix la Disposició Transitòria Quarta de la 

llei de Costes i així s’haurà de recollir». 

 

El 26 de febrer de 2010 la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes va 

emetre informe sobre el POUM de Calafell. D’acord amb els continguts d’aquest 

informe el document per a l’aprovació provisional va crear un nou article, el 61, 

denominat «Limitacions derivades de la legislació sectorial de costes», on se 

recollien les prescripcions realitzades al respecte. 

 

En el punt 3 d’aquest nou article és on es fa referència a la Disposició 

transitòria quarta de la Llei de Costes: «Les obres i instal·lacions preexistents 

ubicades en la zona de servitud de protecció i a la zona de servitud de trànsit 

estan sotmeses a allò que estableix la Disposició transitòria quarta de la Llei de 

Costes». 

 

1.2 Pel que fa al planejament territorial i urbanístic supramunicipal: 

Pel que fa al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner I (PDUSC) 

 

1.2.1 D'acord amb els objectius i criteris del Pla Director Urbanístic del Sistema 

Costaner I (PDUSC I), cal que l'ordenació del Sector dels Cirerers i del Sector 

Hostal del Prat reservi un espai lliure públic de la major amplada possible al 
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llarg del torrent de la Graiera i de Montpaó que desaigua a l'Estany Llarg. 

S'annexa un gràfic on es planteja un sistema de verds públics constituït amb 

elements de diferent estructura, forma, i règim, el qual ha de tenir la 

consideració d'espai lliure públic mínim per al sòl que finalment formin part 

dels sectors "Hostal del Prat" i "Els Cirerers". L’índex d'edificabilitat del sector 

serà el menor entre el que determina el POUM o el resultat es calcula d'acord 

amb les possibilitats racionals d'implantació d'aprofitament urbanístic a les 

zones indicades com a "àrea on implantar edificació privada" al plànol annex. 

 

S’han modificat ambdós sectors incorporant les prescripcions de l’acord de la 

Comissió territorial d’urbanisme. A Hostal del Prat s’ha reconsiderat la posició 

de l’edificació sense canviar els paràmetres del planejament derivat. Mentre 

que a Cirerers s’ha reduït l’àmbit, conseqüència d’excloure la part corresponent 

a l’equipament de caràcter supramunicipal, s’han augmentat les reserves de 

sòl per a sistemes i s’ha deixat el mateix índex d’edificablitat brut. 

 

L’aprofitament final del Pla parcial no delimitat ha resultat d’aplicar l’índex net, 

del PPUND presentat en el document per a l’aprovació provisional, sobre les 

parcel·les privades marcades dins del sector. 

 

Veure les fitxes de l’Annex Normatiu PPU Hostal del prat i PPUND Cirerers. 

 

1.2.2 D'acord amb l'art 18 del PDUSC I, el planejament derivat que 

desenvolupi el sector "els Cirerers" ha de garantir a través de l'oportú estudi 

paisatgístic, que les edificacions s'ajustin a una tipologia adequada al paisatge 

natural i urbà on s'insereixen. Pel que fa al sòl urbà cal recollir en l'art 61 de la 

normativa del POUM allò que determina l'art 20 de PDUSC I. 

 

En la Fitxa del PPUND Cirerers s’ha introduït la següent prescripció: 

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

edificacions s’ajusten al paisatge natural i urbà en el que s’insereixen». 

 

Alhora, en el punt 6 de l’article 61 de les NNUU del POUM —«Limitacions 

derivades de la legislació sectorial de costes»— s’ha introduït l’article 20 de 

PDUSC: 

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

Tarragona el 24 de gener de 2011, aquest POUM recull l’article 20 del Pla 

Director Urbanístic Costaner: 

 

1.  L’autorització d’edificacions no permeses amb caràcter ordinari en sòl urbà 

comprès dintre la servitud de protecció de 20 metres d’amplada prevista per la 

legislació aplicable en matèria de costes, o derivat, del compliment de tots i 

cadascun dels requisits exigits per la legislació aplicable en matèria de costes i, 

en especial, els establerts a la Disposició Transitòria Tercera, apartat 3, de la 

Llei de Costes, modificada per l’article 120.7 de la Llei 53/2002, de 30 de 

desembre. 
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2.  Les edificacions admissibles, destinades a qualsevol ús, s’han d’ajustar a 

una tipologia adequada al paisatge natural i urbà on s’insereixin. Aquest ajust 

haurà de justificar-se a través de l’oportú estudi paisatgístic, el qual haurà de 

ser informat per l¡òrgan competent en matèria de paisatge. 

3.  S’han de preveure reserves suficients de terrenys per a l’accés al mar i per 

a aparcaments». 

 

Pel que fa al Pla Territorial parcial del Camp de Tarragona (PTCT) 

 

1.2.3 Cal establir a la normativa urbanística una correspondència per a cada 

qualificació de POUM i els tipus de sòl no urbanitzable del PTCT: sòl de 

protecció especial, sòl de protecció territorial i sòl de protecció preventiva. 

 

En el plànol de qualificació del sòl no urbanitzable, O.SNU, s’ha superposat el 

plànol del Pla Territorial parcial del Camp de Tarragona i s’ha tramat els sòl de 

protecció. 

 

1.2.4 D'acord amb allò que estableix el PTCT, la totalitat de l'àmbit del PMU 

Mirador del Romaní ha de restar classificat com a sòl no urbanitzable de 

protecció especial. 

 

S’ha suprimit el Pla de millora urbana Mirador del Romaní, deixant els sòls 

anteriorment delimitats classificats com a no urbanitzables i qualificats de 

Rústic Forestal, clau RF. 

 

1.3. Sistemes: 

1.3.1 Cal que a les fitxes normatives dels sectors de sòl urbanitzable i dels 

plans de millora s'estableixi com a vinculant la posició i la superfície del 

sistema d'espais lliures i equipaments comunitaris definits als plànols 

d'ordenació. 

 

En els sectors de sòl urbanitzable i plans de millora urbana, atès que s’ha de 

desenvolupar el planejament derivat que fixi l’ordenació definitiva del sector, 

s’ha assenyalat com a vinculants aquelles alineacions que s’ha considerat 

oportú per tal de garantir el model d’ordenació proposat pel POUM, mentre que 

la resta s’han dibuixat com a indicatives. En les fitxes de l’annex normatiu es 

fixa la superfície mínima de cessió dels sistemes, garantint així les reserves 

que s’han considerat a cada sector.  

 

1.3.2 Cal estudiar la secció del carrer del Vendrell al llarg de tot el recorregut i 

establir els paràmetres necessaris per tal de configurar els invariants tipològics 

que els planejaments derivats que l'afecten han d'Incorporar a les condicions 

d'ordenació. 

 

Durant el període de redacció del present POUM s’ha estudiat entre d’altres la 

secció del carrer Vendrell fet pel qual les alineacions i alçades de l’edificació 

proposades en el document són les establertes, tot i això atès el requeriment 
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de la Comissió Territorial d’Urbanisme s’ha considerat oportú fixar les 

alineacions dins dels sectors de planejament com a vinculants. 

 

1.4. Classificació de sòl: 

Sòl no urbanitzable. 

Pel que fa al Pla especial d’ordenació paisatgístic del Mas d’en Vives; un dels 

objectius proposats pel POUM en aquest àmbit, és la integració de l’edificació 

existent en el medi. Els sòls on es proposa aquest pla especial estan qualificats 

pel PTCT com a sòl de protecció especial, pel que l’objectiu d’aquest pla 

especial hauria de ser el de recuperar la condició d’espai no urbanitzat, en 

comptes de mantenir l’edificació existent. En tot cas es recomana incloure en la 

fitxa del Pla Especial un inventari de les edificacions que hi ha actualment. 

 

S’ha incorporat un darrer apartat en la fitxa de l’Annex Normatiu amb 

l’inventari de les edificacions que hi ha actualment. 

 

1.4.1 Sòl urbanitzable. 

1.4.1.1 Sector Eixample del Barber. Cal d’una banda mantenir la posició i de 

l’altra ampliar la superfície dels sistemes generals definits a la modificació de 

planejament aprovada que afecta el sector, d’acord amb el plànol annex. A 

més, cal incloure dintre del sector el PAU Priorat, per tal de garantir-ne 

l’ordenació racional i la relació viària bàsica del sector amb l’estructura general 

del municipi. 

 

Els sistemes generals marcats pel present POUM queden delimitats en el plànol 

d’ordenació «O.CL. Classificació del sòl i estructura general del territori», dibuix 

en què es fa palès l’augment dels sistemes del Pla parcial urbanístic Eixample 

Barber. Respecte a la seva posició, s’ha mantingut l’emplaçament de 

l’equipament, mentre que la zona verda s’ha canviat a l’altre costat de la 

Rambla Nova. 

 

Alhora s’ha inclòs dins del sector el PAU Priorat, d’acord amb la prescripció de 

la Comissió d’urbanisme de Tarragona. 

 

Veure la fitxa de l’Annex Normatiu PPU Eixample Barber. 

 

1.4.1.2 Sector les Villes. Cal esmenar les contradiccions existents entre el que 

preveu la memòria del POUM de recollir els paràmetres i contingut del Pla 

parcial aprovat i modificar-los únicament per tal de fer efectives les reserves 

d'habitatge de protecció oficial i els paràmetres definits pel POUM. 

 

Quant a la 1a contradicció, dir que el sostre de 59.364.57 m2 respon al que en 

el seu dia establia el PGOU, i no el que s’havia materialitzat en el Pla parcial 

definitivament aprovat i publicat en aplicació dels paràmetres zonals establerts 

(43.622 m2). Aquest darrer sostre, es el que s’ha considerat per establir la 

cessió d’aprofitament mitja ( DOGC 4886, pàgina 17123) i per tant el que s’ha 

de considerar al POUM. 
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En referència a la 2a i 3a incongruències, s’ha corregit el sostre de protecció 

pública en l’Annex Normatiu del POUM, establint un total de 4.362 m2st per a 

règim general, alhora que s’ha recollit l’ordenació del Pla parcial aprovat. 

 

1.4.1.3 Sector Comafarella, d’acord amb l’article 9.4 del Text Refós de la LU, el 

planejament general ha de preservar de la urbanització els terrenys amb 

pendents superiors al 20%. I en coherència caldrà o bé excloure del sector i 

classificar de sòl no urbanitzable amb la qualificació de l’entorn tots els 

terrenys amb pendent superior al 20%, o bé mantenir-los dintre del sector com 

a espai lliure de cessió i sense computar en la generació d’aprofitament 

urbanístic. S’annexa plànol on s’indica la ’única zona amb aptitud per ser 

edificada. Caldrà, a més, establir per al sector de Comafarella els paràmetres 

màxims següents: sostre residencial i per altres usos 24.000 m2st i nombre 

màxim d’habitatges de 260. I caldrà reduir-ne les obres d’urbanització en 

proporció a les necessitats d’aquesta previsió. 

 

Respecte a aquest sector, s’ha reduït l’aprofitament a 24.000 m2st residencial 

—260 habitatges— tot concentrat en la part sud de l’àmbit, deixant tota la part 

nord qualificada d’espai lliure excepte l’equipament que s’ubica en el costat est. 

S’han disminuït els costos d’urbanització reduint les cessions de viari. 

 

Veure la fitxa de l’Annex Normatiu PPU Comafarella. 

  

1.4.2 Sòl urbà. 

1.4.2.1 Cal definir els quatre àmbits en sòl urbà consolidat: "Bella Mel", "la 

Graiera", "Mas Mel" i "Parc Empresarial" com a Polígons d'Actuació Urbanística 

en Sòl urbà consolidat amb planejament aprovat, d'acord amb la terminologia 

pròpia de la legislació urbanística. 

 

S’ha canviat la nomenclatura, d’«Àmbits en sòl urbà no consolidat» a «Polígons 

d'actuació urbanística en sòl urbà consolidat amb planejament aprovat» en tot 

el document. 

 

1.4.2.2 Per coherència amb el contingut expressat a la memòria del document, 

cal mantenir a la fitxa normativa de l'àmbit de Parc empresarial els paràmetres 

normatius del pla parcial executat. 

 

En el Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà consolidat amb planejament 

aprovat Parc empresarial —PAU 4— s’ha introduït la següent frase en els 

diferents apartats que defineixen la seva ordenació: «D’acord amb el que 

indica el Pla parcial urbanístic Parc empresarial». Alhora en els plànols s’ha 

incorporat la clau PV –planejament vigent- i en la Disposició Final s’ha afegit 

aquest sector dins del llistat de plans derivats i estudis de detall que es 

mantenen vigents. 

 

1.4.2.3. PAU del Sindicat. Per coherència amb el contingut expressat a la 

memòria del document, cal mantenir les ordenances de l'estudi de detall 
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aprovat definitivament i no canviar la clau edificatòria tal com es proposa al 

POUM. 

 

En el Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà consolidat Barri del Sindicat —

PAU 8— s’ha introduït la frase: «D’acord amb el que indica l’estudi de detall 

UA4 “Camí de Mar”, 1992/00162/T». Alhora en els plànols s’ha incorporat la 

clau PV —planejament vigent— i en la Disposició Final s’ha afegit aquest sector 

dins del llistat de plans derivats i estudis de detall que es mantenen vigents, 

amb la prescripció «excepte en la titularitat dels vials que serà pública», per tal 

d’assegurar la cessió d’aquest sòl. 

 

1.4.2.4 PAU Sant Antoni: cal recuperar els paràmetres següents i incorporar-

los com a normatius a la fitxa normativa del polígon: la condició de 

manteniment i conservació de l’arbrat existent i de tractament de la façana de 

la finca del solar del c. de Sant Antoni amb façana al Passeig de Sant Joan: 

 

S’ha afegit a la fitxa de l’Annex normatiu el següent redactat: «S’haurà de 

garantir el manteniment i conservació de l’arbrat existent i el tractament de la 

façana de la finca qualificada d’equipament que dóna al passatge de Sant 

Antoni». 

 

1.4.2.5 PAU Hotel la Graiera: cal suprimir el Polígon ja que el sostre hoteler 

s’obtindrà com a reducció del sostre residencial del sector urbanitzat i no 

edificat. 

 

S’ha eliminat el sector PAU Hotel la Graiera i s’ha incorporat en el Polígon 

d'actuació urbanística en sòl urbà consolidat amb planejament aprovat La 

Graiera —PAU 2— el següent text: «Es permet transferir part del sostre hoteler 

previst en el Pla parcial urbanístic la Graiera i la seva modificació puntual a la 

parcel·la qualificada de Zona hotelera (AH)». 

 

Alhora, en la Disposició Final s’ha afegit la prescripció: «El gàlib previst es 

podrà ajustar per tal d’assegurar una millor integració paisatgística de 

l’edificació. En cap cas es podran superar els paràmetres d’aprofitament 

previstos, però sí que es podrà transferir part del sostre hoteler previst a la 

parcel·la qualificada de Zona hotelera (AH)». 

 

1.4.2.6 PAU del carrer Segarra: cal esmenar les dades de la fitxa aplicant les 

determinacions de la clau c250. 

 

S’ha corregit l’errada de 22 habitatges a 11 en l’apartat d’aprofitament 

urbanístic. 

 

1.4.2.7 PMU Barri dels Pescadors: cal establir un àmbit de rehabilitació per la 

millora de l'accessibilitat i habitabilitat de l'edificació existent i la recuperació 

en ús del pati central d'illa, en lloc de la total transformació. 
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El sector ha passat de ser un Pla de millora urbana a un Polígon d’actuació 

urbanística en sòl urbà consolidat —PAU 9 Barri de Pescadors—, que té per 

objectiu rehabilitar els habitatges existents per millorar les seves condicions 

d’habitabilitat, d’accessibilitat i recuperar en ús el pati central.  

 

L’edificació s’ha qualificat d’ordenació volumètrica, definint un sostre, un 

nombre d’habitatges i una alçada màxima, alhora que el sector no preveu 

reserves. 

 

Veure la fitxa de l’Annex Normatiu PAU en SUC Barri de Pescadors. 

1.4.2.8 PMU Plaça de Braus: cal mantenir la clau d'equipament a l'interior d'illa 

on hi havia les instal·lacions que donen nom al Pla de millora. 

 

En primer lloc s’ha qualificat el interior d’illa de Activitat dotacional, clau AD, 

amb un índex d’edificabilitat de 0,5 m2st/m2s i un ús de sanitari assistencial. 

En segon lloc s’ha suprimit el PMU Plaça dels Braus i s’ha creat el Polígon 

d’actuació urbanística 10 —Avinguda de Brasil—, que té per objectiu equipar la 

zona de Segur de Calafell. 

 

Concretament es preveu traslladar el sostre industrial de tres parcel·les 

ubicades a Segur cap les parcel·les municipals del Parc empresarial, per tal de 

crear un gran equipament. 

 

Veure la fitxa de l’Annex Normatiu Polígon d’actuació urbanística 10. Avinguda 

de Brasil. 

 

1.4.2.9 PMU Louie Vega i PMU Turó del Sants: per tal que l'encaix de 

l'increment d'aprofitament no afecti notablement les tipologies de l'entorn 

caldrà establir dos paràmetres màxims: d'una banda cap edificació podrà 

superar els 17 metres d'alçada corresponents a PB+4 plantes pis, i de l'altra 

cap edificació ni element construït estarà per damunt del pla definit per la cota 

altimètrica 26 metres respecte el nivell del mar al PMU "Turó del Sants" i cap 

edificació ni element construït estarà per damunt del pla definit per la cota 

altimètrica 29 metres respecte el nivell del mar al PMU "Louie Vega". 

 

En el cas de Turó del Sants l’aplicació literal del requeriment formulat en 

l’acord de la Comissió no és possible atès que les rasants actuals de la C-31 

estan entre els 10,5 i 13,5 m, ja que la limitació de la cota altimètrica de 26 

metres fa impossible construir ja no la PB + 4 plantes pis que es posa com a 

limitació, sinó la PB+3 plantes pis. A aquests efectes i d’acord amb allò acordat 

en la reunió del dia 1 de març de 2011 s’ha decidit limitar l’alçada a PB + 3 

plantes pis (14 metres), en comptes de planta baixa més quatre, alhora que 

limitar l’alçada de l’edificació al pla definit per la cota altimètrica de 27,5 

metres respecte al nivell del mar. 

 

En les fitxes corresponents de l’Annex Normatiu s’han incorporat els següents 

apartats: 
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- En el PMU 5. Turó del Sants: 

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

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

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

 

- Al PMU 6. Louie Vega: 

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

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

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

 

1.4.2.10 Cal assignar una clau edificatòria pròpia a l'interior de l'Illa definida 

pels c. Major, c. Bisbe Català i c. Jesús, amb el propòsit de mantenir la 

volumetria existent. 

 

Assignat en els plànols d’ordenació la clau edificatòria d’ordenació volumètrica, 

definint un sostre de 7.771,61 m2st i 65 habitatges, d’acord amb la llicència 

municipal atorgada. 

 

1.4.2.11 Les àrees identificades en el plànol annex de Mas Romeu i de Les 

Brises, on es concentren els sòls que no tenen aptitud per ser edificats o bé 

s'han d'excloure del sòl urbà classificant-los de sòl no urbanitzable o bé s'han 

d'incloure en un àmbit de pla de millora urbana que permeti traslladar i 

agrupar de manera racional l'edificació en llocs aptes i amb la mesura que 

aquests sòls la puguin contenir. Caldrà a més identificar connexions entre la 

vialitat de la urbanització i els sòls no urbanitzables que l'envolten, per tal de 

facilitar-ne l'accés i el manteniment de les condicions de seguretat vers 

possibles incendis forestals, s'annexa plànol. 

 

S’han delimitat dos plans de millora urbana en sòl urbà consolidat que recullen 

les parcel·les assenyalades en l’acord adoptat per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Tarragona el 24 de gener de 2011. 

 

Veure les fitxes de l’Annex Normatiu PMU en SUC 1. Mas Romeu i la fitxa PMU 

en SUC 2. Les Brises. 

 

1.4.2.12 Valldemar: les parcel·les assenyalades al plànol annex, atesa la 

geometria i les pendents elevades, així com la conveniència de mantenir 

proporcions harmòniques dal sòl que forma el sistema general hidrogràfic, han 

de classificar-se com a sòl no urbanitzable i vincular-se al sistema d'espais 

oberts agrícoles i forestals. 

 

S’han classificat les parcel·les assenyalades en l’acord adoptat per la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Tarragona el 24 de gener de 2011, com a Sòl no 

urbanitzable, alhora que s’han qualificat de Rural Forestal, clau RF. 
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1.4.2.13. Ateses les molt elevades pendents del terreny i la seva geometria. 

Els terrenys assenyalats al plànol annex i no edificats dels carrers Lituània i 

Estats Units han de romandre com a no aptes per ser edificats. 

 

S’han classificat les parcel·les assenyalades en l’acord adoptat per la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Tarragona el 24 de gener de 2011, com a sòl no 

urbanitzable, alhora que s’han qualificat de Rural Forestal, clau RF. 

 

1.4.2.14 La zona compresa entre el c. de Mèxic I l'av. Montserrat, 

topogràficament conforma una part elevada en la que el verd interior de les 

Illes es constitueix com a element vertebrador del paisatge. Cal que la 

normativa preservi aquest valor definint la necessitat de mantenir la vegetació 

existent en aquesta zona. Es farà a través de definir condicions precises 

d'ocupació, pavimentació, manteniment de la plantació i substitució de l'arbrat. 

 

S’ha incorporat en l’article 130 de les Normes urbanístiques —Projecte 

d’ordenació de la parcel·la en els tipus d’ordenació aïllada— el següent text: 

«Els projectes executius que es realitzin en la zona compresa entre el carrer 

Mèxic i l’avinguda Montserrat hauran de preservar al valor vertebrador del 

paisatge que els caracteritza mantenint la vegetació existent i definint les 

condicions precises d’ocupació, pavimentació, manteniment de la plantació i 

substitució de l’arbrat». 

 

1.5.1 Cal esmenar i/o modificar la part normativa, documentació i errades 

materials tal i com s'exposa en la part valorativa d'aquest acord. 

 

Normativa 

5.1 Paràmetres generals de l'edificació aïllada: 

- Cal suprimir l'art 127 atès que admet edificar parcel·les que no compleixen 

la condició de façana mínima. 

- Cal definir el concepte "pendent mitjà de la parcel·la" 

- Cal definir explícitament a l'articulat l'obligació i la necessitat de donar 

compliment a tots el paràmetres establerts. La concurrència de paràmetres 

amb magnituds diferents comporta haver d'aplicar aquell que generi menor 

volumetria i major protecció ambiental. 

 

Se suprimeix l’article 127. Tot i això, és necessari assenyalar que amb aquesta 

supressió s’elimina la possibilitat que els desplegaments posteriors 

(parcel·lacions noves o reparcel·lacions) puguin aplicar les recomanacions que 

han fet els grans mestres de la ciutat jardí, com són Unwin o Frederick Law 

Olmsted, entre d’altres. Raymond Unwin (1863-1940) denuncia els problemes 

que suposa reduir la ciutat jardí a un projecte de parcel·lació del sòl en el seu 

llibre Town planning in practice: an introduction to the art of designing cities 

and suburbs (1911). El traçat parcel·lari ha de ser la base del disseny de 

l’espai públic, la racionalització dels costos d’infraestructura i l’ordenació 

general de la ciutat de baixa densitat. La parcel·la mínima legal en les zones 

unifamiliars és una fórmula indirecta de controlar la densitat, l’ordenació 
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concreta ha de fer-se segons criteris d’ordenació espacial, una recomanació 

que no es podrà realitzar directament amb aquelles superiors. 

 

En el Capítol 2 de les Normes urbanístiques es defineix en l’article 93 —

«Paràmetres referits a la geometria de la parcel·la»—el pendent mitjà d’una 

parcel·la: «El pendent mitjà d’una parcel·la és la mitjana aritmètica dels 

pendents màxims d’una representació del terreny en format ràster en píxels 

d’1 m2 i a escala 1/100». 

 

D’acord amb el requeriment de donar compliment a tots el paràmetres 

establerts, s’han modificat els articles 82 i 83 de les Normes de la següent 

forma: 

 

 Article 82 Índex d’edificabilitat bruta. 

1 És el factor que fixa el sostre edificable màxim d’un sector o polígon 

en relació a la seva superfície, d’acord amb el que s’estableix en el punt 

3 d’aquest article. 

2 Les unitats d’aquest índex vénen donades en metres quadrats de 

sostre edificable per cada metre quadrat de sòl. 

3 El sostre edificable d’un sector o d’un polígon serà aquell que resulti 

d’aplicar l’índex d’edificabilitat bruta i compleixi la resta de paràmetres 

d’ordenació que s’estableixen per a cada sector o polígon. 

 

 Article 83 Índex d’edificabilitat neta. 

1 És el factor que fixa el sostre edificable màxim d’una parcel·la en 

relació a la seva superfície, d’acord amb el que s’estableix en el punt 3 

d’aquest article. 

2 Les unitats d’aquest índex vénen donades en metres quadrats de 

sostre edificable per cada metre quadrat de sòl. 

3 El sostre edificable d’una parcel·la serà aquell que resulti d’aplicar 

l’índex d’edificabilitat neta i compleixi la resta de paràmetres d’ordenació 

que s’estableixen per a cada zona. 

 

5.2. S'ha refós en una clau XU Habitatges unifamiliar aïllats les normatives dels 

plans parcials aprovats o la clau 4 - zona residencial oberta del PGOU-, es 

modifiquen alguns dels paràmetres del planejament vigent: 

- Un paràmetre que s'introdueix de nou en les condicions de parcel·lació és el 

següent: "El 50% de les parcel·les d'un projecte de nova parcel·lació podran 

tenir una superfície i un front de parcel·la Inferior fins al 50% sobre els 

establerts en aquesta zona si la superfície mitjana del conjunt de les parcel·les 

del projecte i el front mitjà són iguals o superiors al que s'estableix per aquesta 

zona". Aquesta opció entra en contradicció amb el paràmetre de parcel·la 

mínima permeten parcel·lacions amb menor superfície, s'ha de suprimir. 

- En el punt 4 de l'art 10 es regula l'ocupació màxima, d'acord amb la 

gradació proposada la X1000 ha de ser 25% en comptes de 35%  
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Respecte al primer requeriment s’ha suprimit la possibilitat de reduir la 

superfície de la parcel·la mínima fins a un 50% si la superfície mitjana de les 

parcel·les resultat d’un projecte de reparcel·lació és superior a la mínima, punt 

2.3 de l’article 70 —«Zona XU. Habitatges unifamiliars aïllats»—. Tanmateix, i 

d’acord amb allò acordat en la reunió de l’1 de març, s’ha mantingut l’ocupació 

màxima de la X1000, atès que recollir la determinació faria impossible 

construir tot l’habitatge en planta baixa. En les parcel·lacions de menor 

grandària això no és possible, perquè es reduiria excessivament la superfície 

de jardí. Per això, la gradació d’ocupacions previstes per a la zona d’habitatges 

unifamiliars aïllat canvia en passar a les parcel·les més grans. 

 

5.3 Clau DD, Densificació mitjançant actuacions de dotació. Es proposa la 

transformació d'una part de Segur per tal de transformar-la en un centre més 

dens, aquesta transformació es proposa mitjançant l'atorgament de més 

aprofitament que el fixat en el planejament vigent, no es preveu cap àmbit de 

gestió, la materialització de la transformació es proposa mitjançant la llicència. 

Fer present que aquesta transformació fins que no s'hagi produït totalment 

donarà lloc a situacions mancades d'ordre, amb mitgeres al descobert, 

alineacions diferents, alçades variables, etc. Per tal de ajustar l'àrea de la clau 

DD a les determinacions que l'han implementat caldrà d'una banda qualificar 

amb la clau DD les illes que afronten als eixos comercials principals i de l'altra 

qualificar amb la clau OD3 les Illes que s'exclouen. 

 

S’ha canviat la zonificació del centre de Segur de Calafell recollint l’annex gràfic 

de l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona el 24 

de gener de 2011. Les parcel·les que han deixat de ser zona DD s’han 

qualificat de zona d’ordenació aïllada densa, clau OD. 

 

5.4 Pel que fa a les alçades: clau EH, eixample suburbà històric, clau ED, 

eixample dens, incrementen les alçades de PB+3 a 14 m (PGOU 13,50 ml, I 

PB+ 4PP a 17,5 m, (PGOU, 16), i en les av. de Sant Joan de Déu I Av. Mossèn 

Jaume Soler s'admet explícitament l'altell. L'increment d'alçada de PB+4; 

d'acord amb la progressió feta amb les altres alçades correspondria a 17 m, els 

17,5 m admet que l'altell sigui una planta més. Així que per coherència amb la 

proposta del POUM en la que l'increment d'alçades respon a la necessitat 

d'adaptar-se a la nova normativa d'habitabilitat cal mantenir la progressió 

lògica i per tant l'alçada màxima de PB+4PP ha d'establir-se en 17 m, en 

comptes de 17,5 m i suprimir la implementació de l'altell. A més caldrà limitar 

la possibilitat de bastir l'altell fins a la fondària edificable màxima. 

 

Es manté l’alçada màxima per a l’edificació de planta baixa i quatre plants pis 

(PB+4 PP), perquè és el que resulta de multiplicar els cinc nivells per tres 

metres i cinquanta centímetres (3,5 m), que s’aplica a totes les alçades 

màximes permeses. Els 3,5 m per planta permeten resoldre perfectament les 

necessitats tècniques dels habitatges moderns (gruixos de forjats direccionals i 

bidireccionals; temes tècnics, cels rasos desmuntables, instal·lacions d’aire 
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condicionat i passos de conductes) i deixa un petit marge perquè s’incrementi 

l’alçada de la planta baixa si dedica a usos no residencials. 

 

Atès que la consideració de suprimir la planta altell resulta de la definició de 

l’alçada màxima per a l’edificació –punt anterior-, no sembla necessari doncs 

acomplir amb aquest requeriment, si es té en compte que aquesta planta 

únicament es pot realitzar en aquelles zones on la normativa del POUM ho 

permet expressament, recollint el que ja estava establert en el PGOU anterior. 

 

La limitació de construir l’altell fins a una fondària edificable màxima es recull 

en l’article 100 de la Normativa del POUM —«Plantes d’un edifici»—, 

concretament en el punt 6 s’establia: 

La planta altell (PAL) és una subdivisió de la planta baixa que únicament està 

permesa quan: 

a) és accessible només des d’ella; 

b) està endarrerida de la línia de façana un mínim de 3 m; 

c) està compresa dins de l’àmbit que ocupen les plantes pis edificades, i 

d) deixa una alçada lliure mínima: de 3 m per sota i de 2,20 m per sobre. 

e) no es permet el desdoblament de la PB en altell si no està expressament 

admès en la normativa de la zona corresponent. 

 

5.5. Disposició transitòria setena, s'estarà al que determina l'article 189 de la 

LU  

—«Caducitat de les llicències urbanístiques»—. És convenient introduir una 

temporalitat màxima (per exemple dos anys) per a la finalització de les obres 

atorgades amb planejament anterior o amb legislació tècnica i d'habitabilitat 

anterior. 

 

Aquesta consideració s’ha introduït en la disposició transitòria setena: 

«Setena. Edificacions disconformes amb llicència anterior a l’aprovació inicial. 

Les construccions no acabades, però amb estructura completa, que disposessin 

de llicència d’obres anterior a l’aprovació inicial del present Pla es podran 

finalitzar en les condicions d’aquella llicència, encara que resultin disconformes 

amb els paràmetres del present Pla, a no ser que aquest prevegi destinar a 

sistemes generals els terrenys on s’ubiquen. A l’efecte de finalitzar les obres, 

l'ajuntament concedirà pròrroga o nova llicència, segons correspongui. En els 

altres supòsits, l’aprovació definitiva del POUM donarà lloc a la revocació de les 

llicències atorgades d’acord amb els criteris que estableix l’article 189 del Text 

refós de la LUC».  

 

Documentació 

6.1 Cal adaptar el POUM als codis d'identificació en el planejament urbanístic 

del departament de PTOP, per fer possible la sistematització del planejament 

urbanístic 

 

Aquesta consideració s’ha introduït en la disposició transitòria novena: 



Volum 01 Memòria justificativa 

0 Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal de Calafell 

   

 

Text refós 

 

28 

  

«Novena. Codis d’identificació en el planejament urbanístic del Departament de 

Territori i Sostenibilitat. 

En el termini de sis mesos des de la presentació del Text refós, l’ajuntament 

adaptarà aquest POUM als codis d’identificació proposats pel Departament de 

Territori i Sostenibilitat». 

 

6.2 Cal numerar els polígons i sectors o indexar correctament les fitxes de 

l'annex normatiu. També cal indexar i numerar les pàgines en els dos volums 

del catàleg de béns protegits. 

 

S’han numerat el sectors de planejament derivat i les pàgines de l’Annex 

Normatiu, alhora que s’han numerat les pàgines dels dos volums del catàleg de 

béns protegits. 

 

6.3 Cal que en els plànols d'ordenació a E:1/10.000 i E:1/5.000, es distingeixi 

clarament el límit del sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable i la llegenda 

tingui correspondència amb la part gràfica, en concret pel que fa als sòls 

urbanitzables. 

 

Respecte als límits del sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable s’ha augmentat 

el gruix de la línia que els distingeix, alhora que en la llegenda dels mateixos 

s’ha afegit una nova qualificació —«Sòl privat dins d’àmbits de planejament»— 

per tal de no portar a confusió. 

 

6.4 En els plànols d'ordenació cal que es grafiï l'àmbit complet del Port, només 

surt complert en l'annex normatiu de les fitxes d'àmbits d'actuació. Pot sortir 

com a petit fragment annex. 

 

S’ha dibuixat l’àmbit del port en totes les sèries dels plànols d’ordenació, en 

l’escala 1/5.000 surt en la fulla 4, en els 1/1.000 en la G4. 

 

6.5 Cal que tot el document del POUM s'adeqüi a les determinacions del Text 

refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 

d'acord amb la disposició transitòria quarta de dita Llei. 

 

La Disposició Transitòria quarta del TRLUC estableix:  

 

«Règim aplicable al planejament urbanístic general en tràmit: 

En tots aquells aspectes que no siguin objecte de regulació transitòria 

específica, el règim aplicable al planejament urbanístic general en tràmit és el 

següent: 

a) Els projectes de planejament urbanístic general que estiguessin en 

tramitació en el moment de l’entrada en vigor de la Llei 26/2009 s’han 

d’adaptar a les determinacions de la present Llei si, en la data de la dita 

entrada en vigor encara no havia estat lliurat l’expedient complet a l’òrgan 

competent per a acordar-ne l’aprovació definitiva…» 
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En relació a aquesta determinació el POUM s’ha adequat al TRLUC. 

 

Errades materials 

Part escrita 

Fitxa del sector Eixample del Barber, la superfície total de l'àmbit descrit a la 

fitxa diu 252.419 m2, en la modificació del PG en relació a aquest àmbit, la 

superfície és de 247.178,91 m2, superficiant els plànols s'obté una superfície 

equivalent a la de la modificació, pel que cal esmenar l'errada. 

 

S’ha corregit l’àmbit del PPU Eixample Barber d’acord amb el que determina la 

modificació del Pla general. Tot i això, atès que dins el sector s’ha incorporat el 

PAU del Priorat, la superfície del sector ha tornat a variar. 

 

Veure fitxa corresponent de l’Annex normatiu i punt 1.4.1.1 Sector Eixample 

del Barber d’aquest escrit. 

 

En els plànols s’assigna una clau PV, planejament vigent, que cal que tingui 

correspondència a la normativa del POUM. 

 

La correspondència de la clau PV, planejament vigent, ha quedat establerta 

d’acord amb l’article 8  —«Codis d’identificació»—, el 60 —«Tipus de 

zones»— i la Disposició Final de les Normes urbanístiques. 

 

Manca la fitxa del PMU Louie Vega, es repeteix, per error la del PMU 

l'escorxador. 

 

En quest cas es tracta d’una errada en el procés d’impressió del document 

 

Fitxa del Pau carrer del Priorat, el total de cessió de sòls públics s'estableix en 

56%, i només es preveuen cessions per a vialitat en un percentatge del 52%, 

cal que ambdues dades siguin corresponents. 

 

Es tracta d’una errada material del document que s’ha corregit. Tot i això, atès 

que el sector s’ha incorporat al PPU Eixample Barber, els percentatges de 

cessions han tornat a variar, veure fitxa corresponent de l’Annex normatiu i 

punt 1.4.1.1 Sector Eixample del Barber d’aquest escrit.   

 

Fitxa del PAU en SUC, Segur de Dalt, la descripció de l'àmbit és incorrecta, diu: 

"àmbit ubicat sobre la via del tren entre el passeig de la Unió i la carretera de 

l'estació", i hauria de dir àmbit situat a Segur en la part nord de l'autopista, a 

llevant del terme municipal a tora amb el límit de terme amb el municipi de 

Cunit, o quelcom similar. 

 

Es tracta d’una errada material del document que s’ha corregit. S’ha introduït 

la següent descripció de l’àmbit: «Àmbit ubicat a Segur, en la part nord de 

l’autopista, en el límit del terme municipal de Cunit». 
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Art. 67. Zona DD Densificació mitjançant actuacions de dotació: punt 2.4 cal 

suprimir el següent paràmetre "En cap cas la superfície útil mitjana del total 

dels habitatges podrà ser Inferior a 60 m2", atès la mida dels habitatges ja es 

regula en el paràmetre anterior. 

 

S’ha suprimit el punt 2.4 de l’article 67 de la normativa del POUM, recollint la 

prescripció de l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Tarragona el 24 de gener de 2011.  

 

En l'índex de la normativa la zona UE o Zona d'usos extractius, es denomina 

UT, usos transitoris extractius cal corregir l'índex. 

 

Es tracta d’una errada material del document que s’ha corregit. En l’índex s’ha 

escrit: «Article 80. Zona UE. Usos transitoris extractius». 

 

Plànols 

- En els plànols sèrie O.Cl. a E:1/5.000, cal que es grafiï el límit del terme 

municipal. 

- En el plànol O.CL.4, Classificació del sòl estructura general del territori sèrie 

O.CL. E: 1/5.000, cal que es grafiï el sistema ferroviari. 

- Plànol O.Cl. Classificació del sòl i estructura general del territori, l'àmbit del 

PAU Hotel Graiera ha de grafiar-se com a SUNC. . 

- Plànols O. QL. 1, en l'àmbit del parc empresarial, a l'Illa compresa entre els 

carrers de la Bossa Miquela i el passatge del Blat la qualificació diu Alfe, I el 

color correspon a Alg. Caldria modificar la qualificació i posar Alg. 

- Plànol O.QL, Els terrenys situats a l'av. Cossetània qualificats amb clau AD, 

manca la clau AD, lla clau OV manca el sostre, n. d'habitatges, l'ocupació 

màxima, etc. 

- Plànol O.QL. C04, Qualificació del sòl urbà I urbanitzable, es dibuixa a 

l'extrem del c. Del Canigó un àmbit que no correspon a cap àmbit de gestió 

descrit en les fitxes ni en els altres plànols. 

- Cal mantenir el retranqueix de l'alineació de la cantonada del c. Pintor Mir, 

amb c. Vilamar. 

- Cal mantenir l'alineació del c. Mossèn Cinto Verdaguer. 

 

Totes les errades materials descrites s’han corregit en els plànols de 

classificació i de qualificació del sòl del present POUM. 

 

Llistat d’errades detectades pels serveis tècnics municipals. 

(entrat per registre el 1 de febrer de 2011) 

 

1. Finca propietat de la Fundació Pere Tarrés a l’entorn del sector Eixample del 

Barber: l’entitat ha presentat un escrit a la CTUT, ja que al document aprovat 

inicialment i exposat al públic era satisfactori pels seus interessos, per aquesta 

raó no van presentar al·legacions. No obstant al document aprovat 

provisionalment es van introduir modificacions que els han afectat i que 

consideren que els perjudiquen.  
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S’ha considerat adient atorgar a la parcel·la un índex d’edificabilitat net de 0,5 

m²st/m², que implica un sostre resultant de 3.684 m² i no limitar els usos de 

la mateixa. A aquests efectes s’han modificats els plànols d’ordenació 

pertinents. 

 

2. Les finques situades a la cantonada del carrer Torredembarra i al carrer Clos 

del Becu que són de propietat municipal tenen una edificabilitat i densitat 

equivocades ja que tot i que la suma total es correcte, està mal distribuïda, 

sent la atorgada a la primera per damunt del que pot assolir en la mateixa 

proporció que li falta a la segona. Això pot venir motivat per una errada en la 

transcripció dels aprofitaments que consten a un estudi que està realitzant el 

Departament d’Habitatge de la Generalitat per situar habitatge de protecció 

pública a amb dos solars. 

 

Es tracta d’una errada material del document que s’ha corregit. S’ha corregit la 

distribució d’edificabilitat i de densitat, alhora que els plànols d’ordenació 

pertinents.  

 

3. Cessió de parcel·les per a zones verdes en virtut de l’oferiment de 

l’al·legació 747: el plànol ha recollit malament la cessió, de tal manera que 

gran part de la parcel·la a cedir es d’un altre propietari. 

 

En aquest cas s’ha produït una errada en el trasllat de l’al·legació al document 

per a la provisional. Per a la elaboració del Text refós s’han exclòs 1.274 m2 

del PAU Alta Tensió, qualificant aquesta superfície com a sòl no urbanitzable. 

 

4.  A l’article 212 de la de les NNUU, els terminis de caducitat de llicència no 

es corresponen als que preveu l’article 189 del TR de la Llei d’Urbanisme, cal 

modificar el text i dir: “Obres de nova planta i obres parcials d’intervenció en 

edificis que requereixin projecte tècnic: una any per iniciar-les i tres per 

acabar-les. 

 

Text proposat pel punt 1 de l’article 212 —«Terminis i caducitat de les 

llicències»—: 

 1 Totes les llicències hauran de preveure un termini per al 

començament de les obres i un altre per a acabar-les. Els terminis de 

començament i d’acabament es faran en funció de la classificació de les obres 

prevista a l’article anterior, i són els següents: 

- Obres de nova planta i obres parcials d’intervenció en edificis, que 

requereixin projecte tècnic: un any per a iniciar-les i tres anys per a acabar-

les. 

- Obres de connexió a serveis a la via pública: tres mesos per a iniciar-les i 

sis mesos per a acabar-les, prorrogables segons els terminis establerts per la 

legislació vigent. 

- Per a la resta d’obres: sis mesos per a iniciar-les i un any per a acabar-les, 

prorrogables segons els terminis establerts per la legislació vigent. 
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- La llicència d’instal·lació de grues torre tindrà, com a màxim, la mateixa 

durada que l’obra sobre la qual actuen. 

 

5. A l’article 156.1 de les NNUU, es recull la incompatibilitat de situar locals 

recreatius vinculats a la música i el joc situats a menys de 100m. dels edificis 

sanitaris, hospitalaris, religiosos o docents d’ensenyament regulat, 

contràriament al que  es va acordar a la Comissió Tècnica que es va constituir 

com a part de la participació ciutadana en el sentit de suprimir aquest 

requeriment. 

 

Suprimit el punt 156.1 de les NNUU: 

 

 Article 156 Situacions d’incompatibilitat. 

1 El règim de compatibilitat per als usos vinculats al joc és el que fixa 

la normativa sectorial reguladora. 

2 Els locals relacionats amb les activitats musicals que tenen més de 

1.000 m2 solament es podran instal·lar en les zones industrials.  

 

6. A la Memòria s’han detectat les errades que segueixen:  

• Pàgina 6: La data d’incoació de l’expedient de redacció de nou POUM és 27 

de desembre de 2007. 

 

En el punt 1 de la Memòria Justificativa—«Justificació, conveniència i 

oportunitat» s’ha introduït el següent text: «El 27 de desembre de 2007 la 

Comissió informativa del territori, per unanimitat, proposa al Ple de la 

Corporació l’adopció del següent acord». 

 

• Pàgina 117: Reunió informativa amb representants de les associacions 

veïnals el 16 de desembre de 2007. 

 

En el punt 3.1 de la Memòria Justificativa —«Mesures i actuacions d’informació 

i promoció del debat»— s’ha corregit la data de 16-12-2008 per 16-12-2007. 

 

• Pàgina 164: El quadre de superfícies del sòl qualificades recull les dades del 

document d’aprovació inicial, no el de la provisional. 

 

Es tracta d’una errada en l’actualització del document. Per al Text refós les 

superfícies definitives han acabat essent: 1.077 ha per al sòl urbà, 110 ha per 

a l’urbanitzable i 847 per al sòl no urbanitzable. 

 

• En la taula de la pàgina 157 falta el PAU Maresme-Castell degut a una 

errada material. Els totals tampoc inclouen el PAU. També és una errada que el 

sostre del PAU Segarra sigui 2.119. Deuria posar 2.129 

 

Es tracta d’una errada material del document que s’ha corregit. 
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Memòria social 

En la pàgina 29, en la taula de previsions de zona verda trobem 3 errades: 

- En lloc de Superfície residencial deuria dir Sostre residencial.  

- La superfície de zona verda del PPU Hostal del Prat no es correcte, deuria 

ser 12.932 m² que es la resultant del càlcul del 57%. 

- El total de superfície de zones verdes es de 392.848 m² 

 

Es tracta de tres errades materials que en el document del Text refós s’han 

corregit. Tot i això, atesos els nous paràmetres d’alguns sectors, la superfície 

de zona verda total és de 437.767 m2. 

 

Annexos de la memòria (AM)-Annex normatiu (AN) 

PAU Carrer Maresme 

No coincideixen les superfícies de l’àmbit en l’AN i l’AM amb la mesura del 

mateix el plànol; deuria ser 19.575 m2.  

S’ha corregit la superfície de 18.258 m2 per 19.575 m2, alhora que s’han 

modificat també els plànols. 

 

PAU Línia d’Alta Tensió 

Hi ha un error en la superfície de l’àmbit. Deuria ser la mesurada en plànol que 

es de 36.602,65 m2.  

S’ha corregit la superfície en 35.148 m2, mesurat en plànol 

 

PAU Passeig Marítim 

Percentatges sòl usos públics: deuria de ser 36%. 

Es tracta d’una errada material del document que s’ha corregit. Veure fitxa de 

l’Annex Normatiu PAU Passeig marítim. 

 

PAU Carrer del Miño 

Percentatges sòl usos públics: deuria de posar 51% en l’AN. 

Es tracta d’una errada material del document que s’ha corregit. Veure fitxa de 

l’Annex Normatiu PAU Carrer del Miño. 

 

PAU Segarra 

Nombre d’habitatges: 11. EN AN apareix 22, que es incorrecte.  

S’ha corregit l’errada de 22 habitatges a 11, en l’apartat d’aprofitament 

urbanístic. Veure fitxa de l’Annex Normatiu PAU Segarra. 

 

PAU Mas Romeu 

Las dades del annex son incorrectes, s’han arrossegat d’un altre sector. Se 

deurien utilitzar les del quadre: Superfície total: 11.703m2; sostre total: 

5.512; usos residencials: 5.512; 13 habitatges; 14% usos públics 

(equipament) 

 

Es tracta d’una errada material del document que s’ha corregit. Veure fitxa de 

l’Annex Normatiu PAU Mas Romeu. 
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PMU Louie Vega 

La programació es per el primer sexenni, com esta definit en l’AN. 

Es tracta d’una errada material del document que s’ha corregit. Veure fitxa de 

l’Annex Normatiu PMU Louie Vega. 

 

PMU Mirador del Romaní 

Hi ha una errada en la fitxa en els percentatges mínims de sòl: en lloc de 90% 

deuria posar: 79%, dels quals 1% correspon a viari, 76% a zones verdes i 2% 

a equipaments. 

 

Atenent a l’acord emès per la Comissió territorial d’urbanisme de Tarragona 

s’ha suprimit el Pla de millora urbana Mirador del Romaní, deixant els sòls 

anteriorment delimitats classificats com a no urbanitzables i qualificats de 

Rústic Forestal, clau RF. 

 

En diversos àmbits no coincideixen les dades que apareixen en l’AN i en el 

quadre de l’AM. En tots els sectors es tenen que arrodonir, com ja apareix en 

l’AN.  

Es tracta d’una errada material del document que s’ha corregit. 

 

PPU Hostal del Prat 

Les dades del quadre no estan actualitzades. Son correctes les dades de 

percentatge mínim de sòls per a usos públics que apareixen en la fitxa del AN: 

70% total, 4% pel sistema viari, el mínim establert per la legislació vigent per 

els equipaments i la resta de cessions per zones verdes. 

Es tracta d’una errada material del document que s’ha corregit. Els 

percentatges mínims de sòl per a usos públics pel PPU Hostal del Prat són:  

 

 Total 70% 

 Sistema viari 4% 

 Sistema d’espais lliures i 

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

  previstes traient el equipament necessari i el vial 

Sistema d’equipaments  Mínims establerts per la legislació vigent 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional  

 

PPU Comafarella 

A la fitxa del sector de sòl urbanitzable de Comafarella consta una superfície 

mínima de vialitat del 17%, que realment mesurant al viari previst als plànols 

és del 12%, el problema s’arrossega en el moment que es diu que la cessió 

total d’espais públics és del 84%, que resulten de tenir en compte les cessions 

d’equipaments i zones verdes del 7% i 60% que es recullen al conveni 

urbanístics signat entre Gaudir i l’Ajuntament que forma part del POUM. Amb 

aquest increment de cessions representa que per complir el POUM caldrà fer 

una major cessió de zones verdes i equipaments que no es prevista a 

l’ordenació proposada pel POUM. 
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En el document del Text refós s’han ajustat els paràmetres resultants de la 

nova ordenació corregit. Veure el punt 1.4.1.3 del present escrit per entendre 

la resolució final de l’ordenació. Veure també la fitxa de l’Annex Normatiu PPU 

Comafarella. 

 

PPU en execució Les Villes 

Les dades de percentatge mínim de sòls per a usos públics son: 44-12-26-6%.  

Es tracta d’una errada material del document que s’ha corregit. Els 

percentatges mínims de sòl per a usos públics pel PPU les Villes són:  

 

 Total 44% 

 Sistema viari 12% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 26% 

Sistema d’equipaments  6% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional  

 

Plànols 

- Sèrie O.CL, escala 1:5.000, no apareix el terme municipal 

- O.QL.B03-O.QL.B04. Apareix tallat el quadre de sostre edificable de la zona 

ADer. 

- O.QL.B04- O.QL.B05. Degut a una errada de dibuix la línia de la zona OD3 

apareix sobre una edificació.  

- Sèrie O.QL a escala 1:1.000. S’han detectat zones sense texte degut a una 

errada en els ajustos dels plànols. 

- O.SERV.1. Hi ha un error gràfic en el traçat de la línia d’edificació de la 

carretera Calafell-Bellvei en el seu pas al costat del camp de Golf La Graiera. 

Es tracta del tram fora del municipi, que no caldria ni dibuixar-lo. S’ha 

desplaçat una línia.  

- O.SERV.2. No es correcte el traçat que apareix com línia d’edificació en el 

tram d’autopista sota Segur de Dalt, tocant a Cunit. 

 

Totes les errades materials descrites s’han corregit en els plànols de 

classificació i qualificació del sòl i en els de servituds del present POUM. 

 

Estudi de la Mobilitat Generada 

En la taula de la pàgina 62 hi ha una errada en la superfície de sòl de les zones 

verdes del sector PPU Hostal del Prat: deuria ser 12.932. 

Es tracta d’una errada material del document que s’ha corregit. 

 

NOTA FINAL: Sense que es consideri una errada, s’adjunta escrit de Javier 

Rigau, representant de la propietat d’una residència de gent gran al carrer Lluis 

Companys que planteja un mal entès a la resol·lució de la seva al·legació que li 

pot produir un greu perjudici. Sol·licita que la seva finca tingui el mateix 

tractament urbanístic que la resta de les finques que havien estat incloses al 

document de POUM aprovat inicialment al PMU Hotel Marinada.   
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L’escrit presentat per Javier Rigau, representant de la propietat d’una 

residència de gent gran al carrer de Lluís Companys n. 49-50 plateja que hi ha 

hagut un malentès en la resolució de la seva al·legació. Aquest finca i la veïna 

(carrer de Lluís Companys n. 47-48) s’han qualificat de dotacions privades en 

el document d’aprovació provisional del POUM presentat a la Comissió 

Territorial de Tarragona.  

 

En el d’aprovació inicial, la finca Lluís Companys n. 49-50 estava inclosa dins 

del PMU Marinada i la Lluís Companys n. 47-48 en el PMU de l’IIla dels 

Alemanys. En el procés d’informació pública i en període d’estudi de les 

al·legacions es va decidir eliminar el PMU Marinada i reordenar el PMU de l’Illa 

dels Alemanys, dividint-lo en varis polígons. En aquesta nova ordenació la finca 

n. 47-48 , sobre la qual no es va presentar cap al·legació, atès que va quedar 

fora dels nous polígons i, per tant, sense possibilitats de ser cedida 

gratuïtament a l’Administració, es va proposar modificar la proposta inicial 

qualificant-la de dotació privada. 

 

L’al·legació particular presentada per Javier Rigau en el període d’informació 

pública demanava que es modifiqués la qualificació per poder construir una 

escala d’emergència en la franja no edificable del solar. La solució tècnica era 

qualificar-la com la finca veïna, de dotació privada, una zonificació que 

s’adapta perfectament a les necessitats tècniques del sol·licitant i que donava 

el mateix tractament urbanístic a les dues finques. 

 

En l’escrit presentat per Javier Rigau darrerament, aquest exposa que la 

solució que se li ha donat, si bé resol la qüestió que ell va plantejar, li genera 

dificultats financeres, raó per la qual prefereix tenir el mateix tracte que la 

resta de sòls que havien estat inclosos en el PMU Marinada en l’aprovació 

inicial. La correcció d’aquesta qüestió obliga a reconsiderar la solució donada a 

les dues finques del carrer de Lluís Companys, ja que si aquesta va ser la raó 

per la qual es va proposar la qualificació de dotació privada a la finca n. 49-50, 

l’eliminació d’aquesta ha de comportar el canvi de qualificació de la del n. 47-

48, establint per a les dues propietats la qualificació de zona OD5. 
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El Ple de l’Ajuntament de Calafell, en sessió ordinària celebrada el dia vint-i-set 

de desembre de 2008, va adoptar al següent acord. 

 

«Proposta d’incoar expedient de redacció nou Pa general 

d’ordenació urbana municipal 

 

Vista la necessitat de procedir a la revisió del Pla general d’ordenació urbana 

del municipi de Calafell vigent i que data de 24 de maig de 1989. 

 

Vist l’article 4 de les normes urbanístiques de l’actual PGOU, estableix que la 

revisió serà procedent, sempre que hagin transcorregut 15 anys de vigència. 

Termini que ha transcorregut sobradament. 

 

Atès que, d’acord amb la Llei d’urbanisme (DL/2010), es proposa l’elaboració 

d’un nou Pla d’ordenació urbanística municipal que es constitueixi en el 

document d’ordenació de Calafell, que adopti un nou model territorial en 

compliment dels principis generals de l’actuació urbanística: de 

desenvolupament sostenible i cohesió social. 

 

Vist l’informe emès a l’efecte per l’arquitecte municipal, Joan López Vila, que 

s’adjunta a l’expedient. 

 

El 27 de desembre de 2007 la Comissió informativa del territori, per 

unanimitat, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER: Incoar expedient per a la redacció del Pla general d’ordenació 

urbana del municipi de Calafell, que ha de revisar el Pla general d’ordenació 

urbana municipal, aprovat definitivament el 25 d’abril de 1989 i publicat en 

el DOGC, en data 8 de novembre de 1989. 

SEGON: Constituir l’oficina del POUM, que s’encarregarà de totes les gestions 

i tràmits relacionats amb l’elaboració del mateix. L’oficina quedarà formada 

inicialment per la Coordinació i la Secretaria, i que podrà ser ampliada amb 

els mitjans tècnics i humans que siguin necessaris en cada moment. 

TERCER: Nomenar coordinador del POUM, el Sr. Joan López Vila, arquitecte 

municipal, i secretari al funcionari Diego Lorite Garrido.  

 

Des de l’aprovació del Pla general de 1989, que revisava el de 1968, han 

passat vint anys. En aquest temps, aquell planejament ha sofert diverses 

modificacions, que queden recollides en el text refós de les normes de 

planejament, publicades el mes de gener de l’any 2006.  

 

En l’article 4 d’aquestes normes es contemplen els supòsits per a la revisió del 

Pla general, el primer dels quals és que s’hagin acomplert 15 anys de vigència 

del mateix. En qualsevol cas, les raons per a aquesta revisió no són 

exclusivament de terminis, sinó que responen a altres qüestions, que es 

resumeixen en sis: 

 



Volum 01 Memòria justificativa 

 1 Justificació, conveniència i oportunitat 

   

 

 

  Text refós 

 

38 

    

 1.1 Necessitat de posar al dia les propostes urbanístiques del Pla general.  

 

Bona part dels objectius bàsics del Pla de 1989 s’han assolit i la dinàmica 

urbanística i socioeconòmica del país –així com la construcció de noves 

infraestructures– ha modificat les condicions de desenvolupament del territori 

municipal, el POUM ha de ser un instrument decisiu per donar un nou impuls 

urbanístic i establir nous reptes per a Calafell. 

 

El Pla general de 1989 va ser un pla de xoc –amb l’objectiu de reconduir una 

situació molt delicada–, que va donar lloc al desenvolupament de tot un seguit 

de Plans parcials durant els anys setanta –promogudes abans de l’entrada en 

vigor de la Llei de 1976–, que van permetre l’aparició d’urbanitzacions en què 

únicament es van obrir els carrers, les zones verdes es van disposar en els 

torrents i, en alguns casos, no hi havia ni clavegueram. Aquell context estava 

propiciat per un planejament previ de l’any 1968, que classificava tot el terme 

municipal d’urbanitzable. 

 

El Pla general de 1989 va afrontar aquesta situació amb una sèrie de mesures 

que són vigents: 

 

- Deixar fora del procés urbanitzador aquella part del municipi que encara 

mantenia els valors agrícoles, forestals i paisatgístics, classificant-los com a 

sòls no urbanitzables, una part d’ells amb una protecció especial. 

- Desqualificar alguns sectors amb planejament parcial aprovat que no 

s’havien desenvolupat, acollint-se al que s’estableix en la Llei de protecció de 

la legalitat urbanística promulgada per la Generalitat (Llei 9/1981), que tenia 

per objectiu protegir el territori de les urbanitzacions il·legals o d’aquelles 

que no havien estat consolidades per la urbanització.  

- Modificar les alçades edificables del barri de la Platja, reduint el nombre de 

plantes. 

- Fer les reserves del sòl per poder construir l’actual autopista C-32. 

  

 1.2 Necessitat d’adaptar-se al nou context social i a les propostes del 

planejament territorial. 

 

Durant el període de vigència del pla de 1989 es va aprovar el Pla territorial 

general de Catalunya (PTG) en el qual el municipi de Calafell apareix amb el 

municipi de Cunit com un sistema bàsic territorial, dins d’un àmbit de 

referència al voltant del Camp de Tarragona, que tal com s’està fent, s’havia 

d’ordenar a través d’un Pla territorial parcial; un àmbit del qual en formen part 

les comarques de l’Alt i Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i el 

Tarragonès.  

 

Calafell, dins del Pla territorial general, està considerat com a un dels municipis 

que conformen els sistemes costaners del corredor Prelitoral. Per a aquests 

sistemes, el PTG proposa una sèrie de mesures, a causa de les seves 

característiques congestives –provocades per una gran ocupació del sòl apte 
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per urbanitzar per l’activitat turística i de segones residències– encaminades a 

promoure el seu desenvolupament qualitatiu i resoldre la prestació de serveis, 

tot preservant el medi com a marc de referència i identitat. 

 

El Pla territorial general menciona Calafell en les «Estratègies globals per a 

l’àmbit funcional territorial metropolità», proposant: 

 

- Potenciar el sistema Calafell-Cunit com a lloc amb potencial preferentment 

residencial, mitjançat la introducció de paràmetres de desenvolupament 

qualitatiu i la realització d’actuacions que permetin alhora retrobar un 

turisme de qualitat.  

- Reservar-ne els sòls no urbanitzables per mantenir els valors paisatgístics 

del conjunt i el seu ús com a espai de lleure i esbarjo de la població en 

general i del turisme de qualitat en particular. 

 

A més del PTG, Calafell està dins l’àmbit del Pla director urbanístic del sistema 

costaner (PDUSC), de 2005. Aquest document, elaborat pel Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, té per 

objectiu protegir i donar valor al litoral català, ordenant el seu 

desenvolupament i la protecció dels seus espais lliures.  

 

El PDUSC està integrat pel territori situat en una franja de 500 metres 

d’amplada –des d’on s’atermena el domini púbic marítimoterrestre–, i els 

exteriors a aquesta franja inclosos en les unitats territorials de regulació del sòl 

costaner que la sobrepassen. Els objectius del PDUSC, pel que fa al POUM de 

Calafell, són de diferents ordres: 

 

- Urbanístics: evitar la consolidació d’un continu edificat al llarg de la línia de 

costa. 

- Patrimonials: preservar els espais costaners que siguin d’interès pels seus 

valors paisatgístics, culturals i simbòlics. 

- Ambientals: possibilitar la preservació d’aquest medi tan particularment 

fràgil i assegurar la continuïtat entre ecosistemes terrestres i marítims. 

- Econòmics: gestionar l’espai costaner com a recurs essencial per al 

desenvolupament econòmic i, en particular, per a l’activitat turística. 

 

El PDUSC delimita en el terme municipal de Calafell una unitat territorial de 

regulació de sòl costaner especial (UTR-CE): el torrent Graiera-Bellamar, que 

pot ésser objecte de transformació a través de l’adaptació del POUM. 

 

El 12 de gener de 2010 es va aprovar definitivament el Pla territorial parcial del 

Camp de Tarragona (PTPCT). Aquest POUM recull les seves proposicions, 

excepte aquelles que l’Ajuntament de Calafell no comparteix i a les quals han 

presentat la corresponent al·legació. 
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Les propostes del PTPCT en relació al sistema d’espais oberts de Calafell 

afecten: 

 

- Les muntanyes litorals de Calafell i Cunit, compartides amb Bellvei i el 

Vendrell, com a sòls de protecció especial. 

- Un àmbit al nord del nucli urbà de Calafell, entre el sòl urbà i la via C-32 

com a sòls de potencial interès estratègic. 

- Tres zones: entre el nucli de Calafell i Segur de Calafell, i entre Calafell 

Parc i el club de golf de la Graiera de Calafell, un espai compartit amb el 

municipi de Bellvei, i un sector al nord de Calafell Poble que separa el nucli 

urbà dels sòls d’interès estratègic, com a protecció preventiva.  

 

En relació al sistema d’assentaments, el PTPCT planteja un canvi d’ús en el 

nucli urbà de Calafell amb l’objectiu de fomentar la mixtura d’usos en les àrees 

urbanes, que afavoreixi el reequilibri de la residència-treball, la promoció d’un 

ús qualitativament més eficient del sòl i el manteniment i reforçament com a 

polaritat urbana d’algunes àrees que avui ja no tenen possibilitats raonables 

d’expandir-se. 

 

En relació al sistema d’infraestructures de mobilitat i transport, el PTPCT situa 

Calafell en el corredor del Mediterrani, un corredor que a més de cobrir les 

necessitats de la mobilitat interna, canalitza fluxos de vehicles externs a l’àmbit 

molt importants, per això proposa el seu reforçament mitjançant el 

desdoblament de l’autovia A-7 (actual N-340) al llarg de tota la regió. 

 

El traçat en estudi que es proposa per a aquest desdoblament té un elevat 

impacte en el municipi de Calafell, ja que afecta espais d’una gran valor 

ecològic i paisatgístic. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Calafell ja ha 

presentat les corresponents al·legacions. Aquest POUM recull la posició 

municipal perquè entén que no només els convenien pels interessos del 

municipi, sinó també perquè es creu que hi ha altres alternatives millors, com 

és l’eliminació del peatge de l’autopista C-31. 

 

 1.3 Necessitat de prendre posició davant del procés de metropolinització 

del municipi i la necessitat de reforçar el sistema d’espais lliures i 

d’equipaments davant les noves necessitats de la població. 

 

Les bones comunicacions territorials del municipi de Calafell, gràcies a 

l’autopista C-32 i al pas del ferrocarril amb dues estacions dins del municipi, 

col·loquen el municipi de Calafell dins de la zona d’influència de la Regió 

metropolitana de Barcelona i de la de Tarragona-Reus.  

 

La bona d’accessibilitat territorial i metropolitana de Calafell i la connexió a la 

xarxa de rodalies ferroviàries permeten que sigui un municipi amb un fort 

potencial residencial, que es fa palès a través de la progressiva transformació 

de segones residències en primeres. Aquesta transformació fa necessari 
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reordenar el municipi i fer les reserves de zones verdes i equipament per a 

cobrir les necessitats d’aquest nou tipus de població. 

 

D’una altra banda, cal redissenyar el sistema d’espais lliures i equipaments per 

tal de garantir una millor relació entre ells. Aquesta articulació ha de donar una 

major continuïtat entre les diferents parts dels sistemes i facilitar els 

recorreguts de vianants, així com entrelligar la xarxa urbana amb els sistemes i 

àrees protegides del sòl no urbanitzable.  

Els equipaments i espais lliures que preveu el POUM per cobrir les demandes 

derivades de l’increment de població han de conformar un sistema de relacions, 

que, no només cobreixi les demandes quantitatives de serveis, sinó també per 

estructurar el magma informe que ha creat la urbanització indiferenciada del 

territori.  

 

 1.4 Necessitat d’ordenar el paisatge i gestionar el medi com a requisits per 

a un desenvolupament sostenible. 

 

La preocupació social pel medi i el paisatge ha anat creixent des de la redacció 

del Pla general de 1989. Aquest canvi s’han traduït en una sèrie d’iniciatives 

institucionals i legislatives, com l’Agenda 21, la promulgació de diverses 

directrius europees en matèria de medi ambient i paisatge i l’aprovació de 

legislació autonòmica i estatal que les desenvolupa.  

El paisatge és un element fonamental d’identitat d’una comunitat, és el 

reconeixement del valor de la història i cultura d’un poble i un territori, la 

referència obligada per a la gent que hi viu i la raó que justifica la visita del lloc 

per aquells que entenen el turisme com quelcom més que diversió i descans.  

 

El medi, per una altra banda, és quelcom més que una circumstància; és el 

marc natural del qual forma part el nostre entorn, quelcom que hem de cuidar, 

millorar i traspassar a les generacions futures. El planejament urbanístic ha 

d’entendre i donar forma a les polítiques de protecció del medi i el paisatge 

com quelcom més que un pur tràmit administratiu.  

 

Tanmateix, s’han de repensar els espais que s’han de protegir d’acord amb els 

nous valors, tornant a considerar les ocupacions urbanístiques del planejament 

de 1989 en funció del nou context i de les directrius que es deriven del Text 

refós de la Llei 1/2005, d’urbanisme de Catalunya. 

 

 1.5 Necessitat de requalificar el turisme i les activitats derivades de ser 

una ciutat de vacances. 

 

El turisme i les activitats d’estiueig han estat uns dels motors econòmics del 

desenvolupament del municipi, que cal redefinir des del punt de vista urbanístic 

amb criteris de qualitat i de millora. 

 

Per aquest motiu, s’ha d’aprofitar la revisió del Pla general per reforçar aquells 

elements que són més atractius per al turisme –com el castell de la Santa Creu 
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o el port de Segur de Calafell–, i convertir-los en les puntes de llança d’una 

oferta turística de major qualitat. 

 

S’ha de completar l’actual oferta turística de platja i del litoral amb la 

incorporació de la resta d’espais naturals del municipi, mantenint les seves 

característiques de cara a un desenvolupament sostenible. Es tracta de gaudir 

del medi sense malmetre el seu equilibri. 

 

S’ha de millorar la imatge i la qualitat del turisme, a partir d’elements 

diferenciadors i d’identificació territorial que donin caràcter al conjunt, d’acord 

amb la força del medi i la qualitat del paisatge municipal.  

 

 1.6 Necessitat de reconsiderar l’estructura i la jerarquia de les xarxes 

viàries en funció de les noves demandes, per assolir una mobilitat 

sostenible. 

 

Des de l’aprovació del Pla general de 1986 s’han produït dos fets que han 

modificat les condicions de la mobilitat territorial del municipi: l’obertura de la 

C-32 –una via d’alta capacitat–, i la millora de la xarxa de rodalies, amb un 

important increment de la freqüència de pas dels trens, que no ha anat 

acompanyada d’una millora substantiva de l’accessibilitat interior pels 

problemes –pràcticament– irresolubles que es deriven de la forma i disposició 

de la xarxa viària local. 

 

Una xarxa que es va carregant més i més, tant per l’increment de població que 

s’ha produït en els darrers anys –21.871 habitatges el 2007– com per 

l’augment del nombre de vehicles per unitat familiar; un augment necessari en 

les àrees residencials extensives. Un dels objectius de la revisió serà afrontar 

aquest problema, a través d’un conjunt d’actuacions destinades a millorar el 

funcionament de la xarxa interior, i la previsió d’altres formes de mobilitat que 

convidin a deixar el cotxe a casa i moure’s amb bicicleta i transport públic. 
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 2.1 El marc territorial 

 

 1 Emplaçament geogràfic 

 

Calafell és un municipi costaner que pertany a la província de Tarragona. Està 

situat a la comarca del Baix Penedès, al límit amb el Garraf. Té una extensió de 

20,4 km2, i confronta al nord amb el municipi de Castellet i la Gornal, a l’est 

amb Cunit, al sud amb el mar, a l’oest amb el Vendrell i al nord-oest amb 

Bellvei.  

 

La topografia és accidentada i relativament plana en el front de mar. A est i 

oest, aquesta plana s¡obre cap a la plana de Vilanova i la Geltrú, en el primer 

cas, i al final del corredor Pre-litoral cap a Coma-ruga i el Vendrell. Té dos 

torrents relativament importants, el de la Corbatera i el de Montpaó. 

 

Quant a les infraestructures de transport, el municipi es troba al mig del 

corredor litoral mediterrani, travessat per la línia de ferrocarril, per la carretera 

de la costa, C-31, de Barcelona a Valls, i des dels anys 90, per l’autopista del 

Garraf, C-32, que travessa el municipi d’est a oest. Totes aquestes 

infraestructures donen una accessibilitat alta i diversificada al municipi. El 

ferrocarril té dues estacions: una a Segur i l’altra a Calafell platja, essent l’únic 

municipi català de costa, llevat de Barcelona, que gaudeix d’aquesta situació. 

Té dues entrades i sortides a l’autopista, però una d’elles –la de Segur– està 

incompleta, ja que no permet l’entrada en direcció a Tarragona. 

 

 2 L’orografia 

 

El 37,6% del terme és muntanyós, amb 767 ha amb pendents superiors al 

20%. L’altimetria oscil·la entre la cota del nivell del mar i els 222 m al nord-est 

del terme, en la muntanya del Fondo. Altres punts elevats són la Roca Lliscant 

(174 m), Montpaó (170 m), Cal Macià (169 m), la carena de la muntanya del 

Borrell (a l’entorn dels 170 m, amb el Pujal al sud, amb 162 m), la Graiera 

(125 m) i el pujol de l'Escarnosa (127 m). 

 

Els fons del torrents són, llevat de la línia de costa, els punts més baixos. Cal 

destacar la vall formada pel torrent de la Graiera. Situat a l’est del poble de 

Calafell, és l’extensió planera interior i baixa més gran del terme, amb cotes 

que oscil·len entre el nivell del mar i els 25 m. 

 

Més de la meitat del terme presenta orientacions prioritàries vers el sud i al 

sud-est, la qual cosa afavoreix el solell.  

 

 3 La geologia 

 

Els materials geològics al municipi són de diversos tipus. La serra del Mig de 

Calafell, on acaba la serralada Litoral, és de naturalesa cretàcica. La part 

occidental és miocènica, amb sediments helvecians i calcaris molt blancs, amb 
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abundància de fòssils marins. Completa el substrat de la zona el quaternari, 

que aflora en forma de dipòsits de fons de vall –on predominen els llims, 

recoberts en àmplies zones per sòls agrícoles– i la plana litoral –formada per 

sediments fins típics de la costa baixa, on s’intercalen alguns ressalts formats 

per calcàries més dures, com el promontori del castell.  

 

La línia costera de Calafell i el seus voltants és una gran platja. El material 

sedimentari de la part seca, en tot el tram que va des de Vilanova i la Geltrú 

fins al Cap Gros en Torredembarra, és d’arena fina calcosilítica. Les aportacions 

sedimentàries d’origen continental provenen principalment del riu Fox i la riera 

de la Bisbal i es completen amb les d’altres petites rieres de conca menor i 

règim variable amb aportacions discontínues.  

 

Les activitats extractives a la comarca es basen en l’aprofitament de calcàries i 

molasses per a l’elaboració de ciment i blanquet. Actualment, a Calafell 

s’exploten els materials calcaris i la creta, tot i que amb anterioritat s’havien 

explotat gresos i guix. Aquestes activitats es concentren als límits amb Bellvei, 

essent algunes compartides entre els dos municipis.  

 

 4 El sistema hidrològic 

 

Les aigües superficials del municipi pertanyen a la subconca Garraf-Foix. El 

relleu accidentat del municipi genera una xarxa de drenatge superficial 

complexa. Existeixen 87 microconques que drenen als diferents cursos que 

convergeixen a quatre torrents principals: el de la Graiera o Cobertera, el de 

Montpaó, el de la Casa Nova de Segur i el de la Casa Vella de Segur. D’aquests, 

només el de Montpaó no arriba directament al mar, sinó que al sud-est del 

nucli de Calafell desemboca amb el de la Cobertera. La direcció predominant 

d’aquests torrents és de nord a sud, però en conjunt abasten gairebé tots els 

espais oberts. 

 

La majoria dels torrents tenen part del seu curs modificat, excepte el torrent de 

la Cobertera (Graiera). Aquest torrent presenta una àrea inundable a la 

desembocadura de la Cobertera relacionat amb la via de tren.  

 

Quant a les aigües subterrànies, Calafell es troba a l’àrea hidrogeològica 308 

Calcàries del Garraf-Bonastre. Pel que fa a la qualitat d’aquest aqüífer, encara 

que el municipi no es troba entre les zones declarades vulnerables per la 

contaminació de nitrats, d’altres municipis de la comarca que comparteixen 

aqüífer sí ho estan; per aquest motiu dins el terme es disposa d’un punt de 

control de nitrats: el pou conegut com Formigons Vilafranca. Es disposa també 

de quatre punts de control de la xarxa piezomètrica, que segons les dades de 

l’ACA han mantingut els seus nivells més o menys estables des de que es 

disposa de dades mesurades, l’any 1985/1986. 
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 5 La biodiversitat 

 

Cal destacar la presència d’hàbitats d’interès comunitari en gairebé tot l’àmbit 

de cobertura forestal, però també en el sòl urbà no desenvolupat i 

l’urbanitzable. En la zona del parc del Comú es troba un hàbitat prioritari 

(veure plànol d’informació I.VE). 

 

Els hàbitats amb major presència al terme són les brolles de romaní 

(Rosmarinus officinalis) i timonedes (Thymus vulgaris) i les màquies i garrigues 

amb margalló (Chamaerops humilis) i llentiscle (Pistacia lentiscus) 

 

Aquests matollars poden presentar un estrat arbori de pi blanc (Pinus 

halepensis) principalment al sector nord del terme. Aquestes pinedes són 

generalment de caràcter secundari i solen correspondre a una etapa avançada 

en la reconstitució dels matollars o boscos escleròfils.  

 

Quant a flors, el més rellevant de les màquies i garrigues de la zona és la 

presència de margalló (Chamaerops humilis), la palmera autòctona europea 

amb la distribució geogràfica més septentrional. És una espècie que té regulada 

la seva recol·lecció, a partir de l’ordre de 5 de novembre de 1985, sobre 

protecció de plantes de la flora autòctona amenaçades a Catalunya. 

   

També es destaca la flora d’interès (Erodium sanguis-christi), protegida pel 

Decret 328/92 vinculada a l’hàbitat de pineda sobre màquia, la murtra (Myrtus 

communis), en representació de la zona més septentrional de la seva 

distribució a Catalunya, a les muntanyes entre Calafell i Cunit i el margalló.  

 

Pel que fa a la superfície conreada, és rellevant la presència de conreus de 

vinya i d’olivera, ambdós amb denominació d’origen. N’hi ha a la vall de 

Montpaó i de la Cobertera-Parc del Comú. Existeix, no obstant, un perill 

d’abandó de l’activitat a un ritme ràpid. 

 

És rellevant l’elevada diversitat faunística, facilitada per la proximitat dels 

espais de Bonastre i Garraf, lligada a la massa forestal i a la zona d'ecotò 

agrícola-bosc i en fileres d’arbres entre conreus.  

 

La fauna present al terme municipal de Calafell és la característica d’una zona 

mediterrània costanera. Tot i la gran extensió de la zona urbanitzada difusa, 

amb multitud d’habitatges unifamiliars, l’existència de camps de conreu, de 

pinedes i d’una zona central sense gaire pressió antròpica, així com la 

proximitat de grans zones naturals a les rodalies, com ara el Garraf, o la serra 

del Montmell, propicia que hi hagi un nombre alt d’espècies. 

La pràctica totalitat de rèptils i amfibis (fora de la granota verda, per la seva 

abundància, i de la tortuga d’aigua americana, per tractar-se d’una espècie 

introduïda) es troba protegida legalment. 
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Al municipi, la bibliografia especialitzada cita avifauna catalogada com en perill 

o propera a l’amenaça a Catalunya. S’hi poden trobar aus amb un nivell molt 

elevat de protecció, com ara l’àguila daurada, l’àguila cuabarrada i el duc. 

Aquestes espècies estan incloses a l’annex I de la directiva aus (79/409/CE). 

Aquest fet implica que els seus hàbitats han de ser objecte de mesures de 

conservació especials, per tal d’assegurar la seva supervivència i reproducció 

en l’àrea de distribució que li és pròpia. 

 

 6 El paisatge 

 

El municipi de Calafell se situa entre dues dinàmiques de paisatge diferents.  

 

D’una banda, la corresponent al Massís del Garraf, que està relacionada amb la 

zona més muntanyosa i interior, amb diversos cursos d’aigua poc importants i 

de règim irregular (on el torrent de la Cobertera és el principal) i la presència 

de nombroses urbanitzacions en disposició desordenada que trenquen les 

continuïtats de les masses forestals de pi blanc, disposades en mosaic ocupant 

l’espai que han deixat lliure les urbanitzacions. De la mateixa manera, la 

pressió d’aquestes urbanitzacions i de les infraestructures viàries presents 

incrementen notablement el risc d’incendis forestals. L’agricultura, que hi té 

una presència superficialment poc significativa, se situa en les zones més 

planeres i en les valls dels torrents que tenen prou secció, i hi dominen dels 

cultius llenyosos de secà.  

 

El terme municipal està dividit pel mig per l’autopista C-32, que talla 

horitzontalment el territori amb una sèrie d’incisions importants en la roca 

calcària que les fa visibles des de diferents indrets. La creació d’accessos per a 

les urbanitzacions existents en el moment de la seva construcció va comportar 

un increment de l’edificació, que encara continua avui dia. De la mateixa 

manera, l’ampliació del Golf de la Graiera, situat al nord-oest del municipi, ha 

esdevingut un important element modificador del paisatge.  

 

D’altra banda, hi ha la dinàmica pròpia de costa, paisatge típic litoral de 

caràcter turístic, on els elements que hi dominen són els blocs de pisos a 

primera línia de mar i de fons el propi mar. Així doncs, s’hi troben unes 

urbanitzacions compactes que s’estenen des de la costa cap a l’interior, amb un 

paisatge a primera línia de costa despersonalitzat per la profusió de 

construccions de tipologies diverses en el front litoral del municipi. Les platges 

presents són de sorra fina, llargues i rectilínies, formades per materials 

sedimentaris del Plistocè. Les principals masses de vegetació, pinedes de pi 

blanc, es troben al nord del nucli històric del municipi, en els turons de la Font i 

de l’Escarnosa. Les infraestructures lineals (via del tren) paral·leles a la línia de 

costa condicionen l’ocupació urbana i l’equilibri ecològic dels diversos 

ecosistemes que hi puguin haver, com seria el cas d’unes petites surgències 

d’aigua subterrània molt pròximes a l’estació de tren de Calafell. 
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L’estructura del paisatge en el context del municipi es pot establir a partir de 

les línies de força estructurants que són en direcció nord-sud, lligant la 

muntanya amb el mar, i est-oest, paral·leles a la línia de costa. El plànol I.EP 

mostra esquemàticament aquesta estructura. 

 

L’estructura N-S ofereix una relació alternada en carenes i valls. Pel que fa a 

les valls, poden establir-se dos eixos principals, vinculats al Torrent de la 

Cobertera (i al seu afluent, el torrent de Montpaó, que fa, a més, de lligam 

transversal amb la zona rústica interior del municipi) i al Torrent de Segur de 

Calafell. D’altra banda, pel que fa a les carenes, la continuïtat no és tan directa, 

ja que l’autopista fa un tall molt potent en direcció E-O i, en menor grau, les 

urbanitzacions alteren la relació visual; no obstant, es pot parlar de la carena 

de la Serra de l’Escarnosa i de la carena de la Serra del Mig com a eixos 

principals.  

 

Pel que fa a l’estructura en sentit est-oest, l’eix més potent és la línia de costa; 

no obstant, existeixen unes línies complementàries, estructurades a partir de 

l’àmplia xarxa de camins històrics, que poden establir la relació –actualment no 

tan directa ni tan clara, però potencialment recuperable- entre els dos eixos 

principals N-S, fent de comunicació E-O, per l’interior. En aquesta xarxa 

complementària hi juga un paper important l’orografia del terme, de manera 

que els eixos s’adapten als relleus de les serres del terme.  

 

Entre aquests eixos conformats per les línies estructurants hi ha uns punts o 

nodes d’interès, que poden tenir un caràcter natural o cultural.  

 

L’element natural en què es recolza l’estructura és pràcticament tot el sòl rústic 

que queda lliure de la urbanització, conformat per una base forestal amb zones 

boscoses, que en general presenta una cobertura força homogènia i on el seu 

principal tret definitori és el factor orogràfic. Com a punts rellevants de caràcter 

natural hi ha els punts de connexió ecològica i les zones inundables.  

D’altra banda, són rellevants per l’estructura paisatgística els elements 

culturals. Dins de la matriu forestal s’insereix (i es destaca en el plànol I.EP) el 

patró nítid agrícola comentat en l’apartat d’elements del paisatge. També en 

destaquen els elements del patrimoni cultural. 

 

És molt rellevant en el municipi com a element paisatgístic l’elevada presència 

d’elements patrimonials culturals i etnològics (patrimoni arqueològic i 

arquitectònic, barraques i terrasses de pedra seca, propis del paisatge de vinya 

i olivera). Existeixen més de 130 elements inventariats segons la proposta de 

Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic del municipi 

de Calafell, 37 dels quals es troben en sòl no urbanitzable segons el 

planejament actual.  

 

En relació a la visibilitat, l’àrea situada al nord del poble de Calafell, i sobretot 

per sobre de l’autopista, és d’alta exposició visual (Els Carquinyolis, Els 

Castellassos, la muntanya del Sants, el Torrent, la vessant oest de l’Escarnosa) 
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i altres àrees més al nord (la Costa de la Graiera, el cim de la Roca Lliscant). En 

el sector est del terme municipal, el sud de Mas Romeu la vessant oest de la 

muntanya és una altra àrea molt visible.  

 

Des del punt de vista de l’observació del paisatge, és important la visibilitat que 

es produeix des dels camins de carena i de punts alts del municipi, que poden 

constituir miradors del paisatge.  

 

 7 La permeabilitat ecològica 

 

La connectivitat ecològica a Calafell es caracteritza per estar lligada a les zones 

de bosc i conreus, en tant els cursos fluvials han perdut en bona part aquesta 

funció al municipi degut  a la presència d’urbanitzacions annexes a aquests que 

en limiten la funció connectora. Tot i això, els torrents de la Cobertera i de 

Montpaó abans d’arribar al front litoral mantenen espais lliures importants per 

conservar aquesta funcionalitat en sentit nord-sud, i el torrent de la Cobertera 

manté com a no urbanitzada la seva desembocadura al mar (tot i que el llit 

està canalitzat en el tram de la desembocadura).  

 

La presència de l’autopista, que talla transversalment el municipi, representa 

un impacte a la connectivitat en sentit nord-sud, així com el creixement de les 

urbanitzacions en l’interior. 

  

Cal ressaltar la importància de la connectivitat E-O entre el Massís del Garraf i 

la Serra de Bonastre, espais protegits per la legislació, que poden establir un 

vincle a través de la zona forestal de Calafell. Tot i les urbanitzacions i 

l’autopista, encara es mantenen passos que vinculen els espais lliures interiors 

de Calafell entre ells i que es configuren com a punts estratègics per la 

connexió (veure plànol I.CE)  que caldria mantenir lliures per tal d’assegurar la 

funcionalitat ecològica. 

 

 8 Fluxos ambientals 

 

L’aigua prové de la conca de l'Ebre (CAT). Al municipi es dóna un elevat 

consum d’aigua per habitant (més de 200l/persona/dia), amb una marcada 

estacionalitat i, sobretot, una marcada diferència en els caps de setmana. 

Afegit a l’efecte de la segona residència, el model de ciutat difusa afavoreix 

l’elevat consum d’aigua. Les pèrdues en xarxa han disminuït amb els anys i 

actualment es perd un 25% de l’aigua. Tots els nuclis estan connectats a la 

xarxa.  

 

L’aigua depurada té tractament terciari i té destí al camp de Golf. Existeix la 

possibilitat que la cooperativa agrària pugui aprofitar aquesta aigua, però 

actualment no s’està duent a terme. L’aigua depurada sobrant es destina per 

emissari submarí al mar, però existeix la possibilitat que es pugui retornar als 

torrents. La depuradora funciona de forma flexible a causa de la diferència de 

cabals en el temps i de vegades aboca només amb un primer tractament, a 
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través d’un bypass. Actualment, la depuradora funciona al 50% de la seva 

capacitat, de mitjana, i té espai per ser ampliada.  

 

Totes les infraestructures ambientals en relació amb l’aigua són de titularitat 

municipal, però gestionades per un ens privat. Actualment, el municipi de 

Calafell no té recursos propis de qualitat per poder subministrar aigua als 

abonats del servei municipal. Els pous existents al municipi no ofereixen aigua 

de suficient qualitat per a l’abastament. 

 

Es detecten algunes mancances de recurs i de gestió de la pròpia xarxa. El 

PSAAC (Pla sectorial d’abastament d’aigua a Catalunya), proposa la recuperació 

de pous en desús de cara a tornar a aprofitar recursos existents i l’ampliació de 

la connexió del CAT, així com una millora del rendiment de la xarxa de 

subministrament domiciliari. 

 

D’acord amb el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 

(PSARU2005), està prevista l’actuació de digestió anaeròbia amb autogeneració 

d’energia elèctrica a Calafell per al segon escenari d’inversions 2009-2014. Pel 

que fa als residus, es dóna una elevada producció de residus per persona: 2,27 

kg/persona/dia. Aquesta dada està influencia per l’estacionalitat. 

 

En relació al consum energètic, el consum d’energia elèctrica per persona és 

també elevat (2,7 MWh l'any 2006). El model de ciutat difusa condiciona el 

major consum d’energia, perquè els edificis tenen un menor aïllament i, 

sobretot, per raons de mobilitat  

 

 9 El medi atmosfèric 

 

Al municipi hi ha una bona qualitat de l’aire; la raó és que no hi ha gairebé 

activitat industrial. El principal problema és l’elevada emissió de gasos 

hivernacle a causa de la mobilitat: s’emeten més de 5.000 kg/CO2 per persona 

i any, quan una emissió sostenible seria d’uns 1.500 kg. També hi ha una bona 

qualitat acústica. Hi ha problemes en dos punts del municipi, dins del casc urbà 

i en el front litoral.  

 

La qualitat lluminosa és mediocre a causa de la dispersió urbanística. El sòl 

urbanitzat o urbanitzable es considera zona de protecció moderada i aquest és 

més de la meitat del terme municipal. El sòl no urbanitzable té protecció alta, 

que condiciona els projectes que s’hi puguin vincular. El parc del comú és zona 

de protecció alta.  

 

 10 Riscos naturals 

  

Com a riscos naturals és important el risc d’incendi, relacionat amb el tipus de 

vegetació, que és més greu a causa del contacte de les urbanitzacions amb el 

sòl forestal. El risc és molt alt al sector est, coincidint amb un sector que va 

patir un incendi de més de 50 ha el 1992.  
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El risc d'inundabilitat és rellevant en la desembocadura del torrent de la 

Cobertera, per sobre de la línia de tren, on hi ha un punt negre. S’han fet 

estudis de detall que contemplen una bassa de laminació per tal de reduir-ne el 

risc. Pel que fa a la resta de torrents, tots ells abans de desembocar al mar 

passen per sòl urbà, per on estan entubats o canalitzats. Pel que fa als riscos 

geològics, destaca el derivat de la urbanització en pendents elevats (no 

obstant, el material geològic és de naturalesa dura i, per tant, no es preveuen 

lliscaments). No obstant, s’estima una pèrdua de sòls per erosió de 50-100 

th/any. 

  

 11 Usos del sòl 

 

Tot i l’orografia complicada, l’ús predominat del sòl a Calafell –el 43,1% de la 

seva superfície– és d’àrees urbanitzades i infraestructures, ja siguin zones 

d’urbanització compacta residencial o turística, urbanitzacions, desenvolupades 

o en desenvolupament, o d’ús industrial. Els boscos predominantment amb 

pinedes de pi blanc amb sotabosc de màquies o garrigues representen el 

19,4%, es completen amb un 1% de sòls ocupats per zones de vegetació 

baixa. Els conreus en actiu ocupen el 16,1% de la superfície, majoritàriament 

de vinyes, també hi a fruiters alts predominantment de secà. Un 3,6% del sòl 

són cultius abandonats. Les platges arenoses representen l’1,3% del sòl. Els 

usos extractius ocupen un 0,1% del territori, igual que les zones salines 

associades al litoral . 

 

 12 Estructura territorial i urbana 

 

L’estructura territorial del municipi de Calafell es caracteritza per la dualitat 

entre el mar i la muntanya, que permet el reconeixement de dos grans 

paisatges de característiques pròpies i tipològicament diferenciats. Per un 

costat, el tancat de les valls interiors, del qual la visió propera del primer pla i 

els petits detalls en són els protagonistes; per l’altre, el paisatge obert, 

característic del front de mar o dels careners, en què la visió llunyana del tercer 

pla i l’horitzó agafen el protagonisme.  

 

Si quan s’analitza l’estructura del territori de nord a sud es pot establir la 

dualitat entre el mar i la muntanya, quan es fa una lectura d’est a oest 

s’identifiquen tres valls sobre les quals s’han produït desenvolupaments 

diferents: sobre la primera, el paisatge urbà de ciutat jardí que es desplega 

sobre Segur; en la segona, conformada al voltant del torrent de Montpaó, un 

paisatge tancat i agrícola, i per últim, la de Calafell, un paisatge mixt, agrícola i 

urbà, amb zones de frontera i barreja entre les dues situacions. 

 

L’estructura territorial apareix trancada pel pas d’est a oest de l’autopista;  

un element recentment construït, que si bé determina una millora de 

l’accessibilitat territorial, també constitueix una barrera en la continuïtat de 

l’estructura territorial nord-sud, sobretot en la part de ponent, ja que a llevant 

un bona part transcorre en túnel.  
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La trama urbana del municipi de Calafell està constituïda per sectors que van 

des de les densitats més altes, com les d’alguns punts del front de mar o de les 

zones més compactes del poble, fins a les més baixes, com a les urbanitzacions 

de Segur, que se situen per sobre de l’autopista, amb diverses situacions 

intermèdies desenvolupades amb diferents tipologies d’edificació. La pròpia 

trama de Segur –una ciutat jardí que en principi podríem considerar com un 

desenvolupament en baixa densitat– presenta zones amb més concentració que 

d’altres; per això es necessita estudiar detalladament i amb una certa cura a 

l’hora de concretar les estratègies genèriques d’actuació. 

 

Tot i que la major part de la ciutat s’ha ocupat com a conseqüència del 

desenvolupament de diversos Plans parcials aprovats en els anys 70, que el 

terme municipal és molt gran i que per ell hi passen importants infraestructures 

de comunicació que hi actuen com a barreres, la trama actual és relativament 

contínua, en part gràcies al desenvolupament d’importants operacions per lligar 

teixits, com ara la connexió entre el poble de Calafell i el mar.  

 

La ciutat està poc estructurada i té importants problemes per posar en relació 

les diferents parts i barris que la formen, tot i la relativa continuïtat de la 

trama. En bona part, això és a causa de l’efecte barrera d’infraestructures –A-

7, C-32 i tren–, que dificulten notablement la connexió entre les diferents 

zones, encara que en alguns casos s’estiguin tocant; però també és 

conseqüència de desenvolupaments que tenen el seu origen en Plans parcials 

en els quals no sempre s’ha tingut en compte la continuïtat de les trames i els 

carrers ni la creació d’una estructura urbana funcional i adient. Com a 

conseqüència de ser una ciutat de vacances, Calafell té un parc residencial molt 

més gran que el que es necessitaria per a la població de fet.  

 

La dualitat és una de les característiques singulars de Calafell, que apareix tant 

en l’estructura urbana com en el paisatge. Aquesta dualitat es manifesta en 

l’existència de dues unitats urbanes ben diferenciades i identificades, Calafell i 

Segur, que a la vegada contenen les seves pròpies dualitats internes. En el 

primer cas, entre el poble –desenvolupat a partir del castell com a element 

identitari clarament definit– i el mar –construït a partir de l’assentament de 

pescadors–, amb un gran desenvolupament arrel del boom turístic que 

s’estructura entorn de la platja. És significatiu que el carrer que els uneix 

s’anomeni avinguda de la Unió. 

 

En el segon, a Segur, entre un front de mar que té com a límit la via del tren 

–que actualment compta amb el port com a referent singular– i la urbanització 

de vessant o muntanya; una ciutat jardí en la qual, a més, podem distingir 

dues situacions: d’una banda, la part que es desplega entre el tren i l’autopista, 

una trama contínua amb una certa diversitat tipològica i d’implantació 

topogràfica, que té una part constituïda a l’entorn de l’estació amb una certa 

funció de centre. De l’altra, el rosari d’urbanitzacions que es desenvolupen per 

sobre de l’A-7, peces molt més identificades amb una estructura típica de baixa 

densitat, derivada de Plans parcials en sectors d’importants pendents. 
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 13 Infraestructura existent 

 

Calafell està servit per dues grans infraestructures territorials, el ferrocarril i 

l’autopista C-32. El tren, inaugurat el 1882, té dues estacions: l’estació de 

Calafell i el baixador de Segur, inaugurat el 1947. L’autopista connecta Calafell 

amb Barcelona, cap al nord-est, i amb Tarragona i els pobles de la costa, cap al 

sud-oest. Fora d’aquestes dues infraestructures de comunicació territorial, la 

carretera de Barcelona, C-31, continua essent una via de connexió urbana i 

comarcal. L’accés a Bellvei, pel nord, és menor i es fa per la TV-2126. A més 

d’aquestes vies d’àmbit general, hi ha una xarxa local molt enrevessada i molt 

mal connectada internament. No es tracta d’una xarxa pròpiament dita, sinó 

d’un continu urbà que forma part d’un aglomerat que supera els límits del 

terme municipal. Més enllà dels problemes de mobilitat que genera aquesta 

situació, la xarxa viària actual es pot descriure segons tres models geomètrics: 

 

Calafell poble es continua suportant sobre les variants del camí de Barcelona 

cap al Vendrell. La carretera a l’estació, oberta el 1882, que talla en diagonal la 

plana agrícola entre el poble i l’estació, i la connexió amb l’autopista, que fa de 

circumval·lació. Pel límit municipal amb Torredembarra hi passa la Correrada 

d’en Ralet, amb la qual es tanca un gran rectangle, format per dues traces 

perpendiculars al mar i una diagonal que va d’un extrem a l’altre.  

 

Al llarg del segle XX només hi ha hagut dos traçats més que s’hagin de 

remarcar en aquest sector: la urbanització del passeig de la Unió i el carrer del 

Priorat. El primer és el resultat de transformar un antic camí-torrent, el camí de 

Mar, en un passeig, a mitjan segle XX, el 1968. El segon és el resultat de les 

servituds creades pel pas de la línia d’alta tensió que travessa la plana. 

 

Davant del mar, des de la platja al camí antic de Vilanova, convertit en la 

carretera de la Santa Creu de Calafell, l’actual C-31, i el ferrocarril. Aquests dos 

traçats delimiten i separen el que és el front de mar de l’inici de la part 

muntanyenca. Entre el tren i la platja, el traçat viari està al servei de la divisió 

parcel·lària. En uns trams, Calafell platja fins al centre geomètric del terme 

municipal, la franja costanera es divideix en dues rengleres d’illes edificades; 

en l’altre tram, en tres, amb algunes excepcions.  

 

En els sectors de Segur centre i de Segur muntanya, el traçat viari és 

accidentat, tancat en si mateix, ajustat a la topografia, buscant el límit amb el 

terme municipal amb Cunit. L’única geometria reconeixible és la que formen 

Segur centre amb l’avinguda de Catalunya i la plaça del Mediterrani.  
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Evolució de la població 

de Calafell en el context 

del Baix Penedès 

(nombre d’habitants) 

 

 2.2 Característiques de la població. Aspectes socioeconòmics i previsions 

  de futur 

 

 1 Base demogràfica 

 

Evolució recent 

 

Calafell ha registrat en les darreres dècades un espectacular i continuat 

creixement demogràfic. 

 

Entre 1981 i 2008 la població s’ha multiplicat per 4,6, amb un creixement de 

pràcticament el 6% anual de mitjana.  

 

Aquest increment ha estat especialment important en aquests últims anys. La 

darrera dècada la població s’ha doblat, amb un creixement del 7,5% anual. Les 

dades del gràfic corresponen a la població oficial del 2008, gairebé 23.000 

persones, si bé actualment els habitants de Calafell poden superar els 24.000 

habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de 

Catalunya (IDESCAT) 

 

Aquesta dinàmica demogràfica és un fet que es repeteix a tota la franja 

costanera del Baix Penedès, com mostren les xifres del Vendrell o Cunit, que 

tenen un perfil molt semblant al de Calafell.  
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Origen del creixement 

demogràfic de Calafell 

(mitjana anual 2001-06) 

 

 

L’arribada de nous residents és el factor que més explica l’augment de 

població, ja que el creixement vegetatiu, tot i ser positiu i amb taxes de 

natalitat i fecunditat prou elevades, és molt petit si es compara amb el flux 

migratori que ha rebut la població. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de 

Catalunya (IDESCAT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de 

Catalunya (IDESCAT) 

 

 

Els nous residents procedeixen bàsicament de la Regió Metropolitana de 

Barcelona, un col·lectiu que representa més de dues terceres parts del 

creixement demogràfic total. 

 

Per una altra banda, la xifra d’emigrants és també força elevada, més d’un 5% 

de la població abandona cada any el municipi, el que mostra una gran mobilitat 

de la població que arriba al municipi, i previsiblement una certa marxa dels 

joves que estudien fora del municipi. 

 

La construcció de l’A-2 va permetre el desenvolupament de la segona 

residència a tota aquesta zona, mentre que l’autopista del Garraf he permès un 

augment demogràfic vinculat a la seva progressiva integració en la Regió 

Metropolitana. 

 

El procés de creixement que ha registrat Calafell s’ha desenvolupat en diversos 

nuclis de població. A Segur de Calafell hi viu prop de la meitat de la població 

resident al municipi. 
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Població de Calafell per 

nuclis 

 

Ortofotoplànol de 

Calafell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades municipals.  

 

 

El creixement demogràfic ha anat formant pràcticament un continu urbà que 

s’estructura al llarg de la franja costanera, tal com es posa de manifest en el 

mapa adjunt. El POUM és una oportunitat per consolidar aquesta nova situació, 

integrant encara més els diferents barris. 
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Piràmide de població de 

Calafell l’any 2008 

 

Estructura d’edats 

 

L’edat mitjana de la població és de 39,3 anys i és lleugerament superior entre 

els homes que entre les dones. 

 

El rejoveniment de la població ocasionat per l’arribada de nous residents ha 

donat com a resultat l’increment dels naixements en els darrers anys.  

 

La població immigrant representa el 17,6% de la població i ha crescut molt en 

el període més recent, seguint un patró similar al que s’ha donat a gran part de 

Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat 
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Piràmide de població de 

Calafell el 2008 

 

 

Comparativament amb Catalunya, Calafell mostra una edat mitjana 

lleugerament inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 

 

Aquest fet es deu a un major pes de la població en edat intermèdia, en contra 

de la menor presència de població jove i de població vella. En aquest 

comportament influeix el perfil dels nous residents que arriben al municipi. 

 

 2 Base econòmica 

 

Dinàmica recent 

 

El Baix Penedès ha estat la comarca que ha registrat el major creixement 

econòmic de Catalunya en el període 2000-2007. 

 

La taxa del 4,9% anual supera en quasi dos punts anuals la mitjana catalana i 

està molt per sobre de la veïna comarca del Garraf. 
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Creixement econòmic 

Baix Penedès 2001-07 

(mitjana anual de 

creixement al llarg del 

període € constants 

2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 

 

 

Aquest dinamisme s’afegeix a l’intens creixement que ja havia registrat durant 

la dècada de 1990, especialment a partir de l’obertura de l’autopista del Garraf. 

 

Aquesta dinàmica s’explica bàsicament a partir de la forta expansió de la 

construcció i de les activitats terciàries, que han estat els motors recents de 

l’economia de la comarca i també de Calafell. 

 

 

La distribució del PIB per sectors productius mostra la gran dependència de 

l’economia de Calafell de l’activitat constructiva, que aporta pràcticament un 

17% del PIB municipal. És una dependència que també es dóna a la globalitat 

del Baix Penedès. 
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Font: Caixa Catalunya per Catalunya i Baix Penedès, i estimació pròpia per 
Calafell 

 

Les dades corresponen al 2007 i ja reflecteixen la desacceleració del sector 

constructiu degut a la caiguda de l’activitat immobiliària. De fet, el 2006 la 

construcció representava un 25% de l’economia de Calafell. Les dades del 2008 

seguiran reflectint aquesta caiguda del sector, repercutint per tant sobre 

l’activitat de Calafell. 

 

La indústria té un pes molt petit, amb algunes activitats extractives i altres 

d’àmbit molt local.  

 

Els serveis suposen tres quartes parts de l’economia del municipi, amb un pes 

destacat dels serveis immobiliaris i a les empreses i d’aquells relacionats amb 

l’hostaleria. 

 

En aquest sentit, el turisme és una de les activitats econòmiques més 

importants de Calafell. Gira al voltant de les 1.800 places d’allotjament que 

ofereix el municipi, bàsicament places hoteleres. 

 

Els darrers anys han estat marcats per una gran estabilitat en el nombre de 

places d’allotjament turístic, amb alguna obertura o tancament molt puntuals. 
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Places d’allotjament 

turístic a Calafell 

(índex: Catalunya=100) 

 

 
 

Comparació 1996-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució en la darrera dècada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 
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Les macromagnituds de 

Calafell 

(índex Catalunya=100) 

 

 

Les macromagnituds de Calafell 

 

Els gràfics següents mostren les principals macromagnituds de Calafell en el 

context del Baix Penedès i de Catalunya.  

 
PIB per càpita el 2007 

100,0

71,1

52,4

Catalunya Baix Penedès Calafell

 

Renda per càpita el 2004 

 

100,0 99,7

106,1

Catalunya Baix Penedès Calafell

 

 

Font: Caixa Catalunya per Catalunya i Baix Penedès, i estimació pròpia per 

Calafell. Les dades de Renda procedeixen d’Idescat. 
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Evolució de la mobilitat 

laboral de Calafell 

(en % sobre el PIB) 

 

 

El PIB per càpita és molt baix respecte Catalunya i la pròpia comarca, mentre 

que en canvi el nivell de renda és molt més alt.  

 

Les xifres de renda són del 2004, ja que no n’hi ha de més recents. En aquell 

moment Calafell era el 21 municipi de Catalunya per nivell de renda per càpita. 

 

Les magnituds anteriors s’expliquen pel caràcter residencial de Calafell, que a 

més s’ha anat intensificant en els darrers anys, com ho posa de relleu el gràfic 

adjunt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Font: Idescat i estimació pròpia per les dades del 2006 

 

 

 

Actualment es pot estimar que el balanç de mobilitat és negatiu en unes 3.500 

persones, amb uns fluxos de mobilitat només per raons laborals que es troben 

al voltant de les 7.600 persones 
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Evolució dels habitatges 

iniciats i acabats a 

Calafell 

(en % sobre el PIB) 

Estimació a partir de les 

dades del primer 

trimestre del 2008 

   

 

 3 Mercat de l’habitatge 

 

Ritme constructiu recent 

 

Aquest creixement demogràfic ha estat motivat pel fort ritme constructiu dels 

darrers anys. Aquest va ser especialment important el 2005, quan es van 

acabar més de 1.200 habitatges. 

 

El nombre d’habitatges iniciats i acabats en els darrers anys ha estat molt 

similar, el que indica un bon comportament del mercat immobiliari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Departament Medi Ambient i Habitatge 

 

 

El canvi de tendència del sector de la construcció hauria de comportar una 

disminució del ritme constructiu que ja s’ha començat a notar amb una 

disminució dels habitatges iniciats el 2007 i que ha caigut de manera 

espectacular el 2008. 

 

Es pot estimar que el parc residencial de Calafell se situa actualment al voltant 

dels 26.000 habitatges. 

 

Els habitatges principals representen una tercera part del total, percentatge 

que ha anat augmentant de manera progressiva. 

 

Tot i així, la xifra de segones residències és molt elevada i el ritme de 

transformació en habitatges principals és relativament lent. 
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Evolució del parc 

d’habitatges de Calafell 

(en % sobre el PIB) 

 

Població censada i real a 

Calafell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font. Idescat i estimació pròpia a partir de les dades d’habitatges iniciats i 
acabats del Dept. de Medi Ambient i Habitatge i de les dades cadastrals. 

Aquest fet porta a que Calafell tingui una població estacional molt important. De 

fet, els càlculs basats en el consum d’aigua i en la recollida d’escombraries situa 

la població del municipi en unes 33.500 persones, amb puntes que arriben 

pràcticament a les 60.000 el mes d’agost. La població estacional augmenta en un 

55% la població empadronada, percentatge superior als càlculs que fa l’Institut 

d’Estadística de Catalunya, que la situava el 2003 al voltant del 40%. 

 

Aquest elevat parc de segones residències amb una utilització parcial al llarg de 

l’any fa que Calafell tingui una població estacional molt important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font. Estudi realitzat per l’ajuntament de Calafell 
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Evolució del parc 

d’habitatges de Calafell 

per zones 

 

 

A més, hi ha una xifra considerable de persones que també vénen a Calafell 

durant els mesos d’hivern, coincidint amb els caps de setmana i els dies festius, 

o que viuen temporades més o menys llargues a Calafell sense estar-hi 

empadronades. 

 

Aquesta distribució del parc d’habitatges no és homogènia. 

 

Si es divideix Calafell en 4 zones (Calafell Centre, la zona de mar, Segur de 

Calafell i les urbanitzacions de l’interior), s’observen grans diferències en la 

distribució del parc d’habitatges. 

 

Mentre que a Calafell Centre predomina el nombre de primeres residències, la 

resta de les zones considerades mostra un perfil d’urbanització, amb una 

àmplia presència de segones residències que tenen una utilització parcial. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calafell Centre inclou: Calafell, Calafell residencial i Bonanova 

Zona de Mar: Calafell-Platja, Mas de la Mel-Estany, Bellamar, Alorda Park 

Segur de Calafell: inclou tota la zona de Segur de Calafell (muntanya, platja i dalt) 

Urbanitzacions de l’interior: Mas Romeu, Calafell Park, Valdemar, Vilarenc, 

Baronia i Disseminat 

 

Font. IDESCAT i estimació pròpia a partir de les dades d’habitatges iniciats i 

acabats del Dept. de Medi Ambient i Habitatge i de les dades cadastrals. 

 

El fort volum constructiu ha anat acompanyat d’un increment dels preus de 

l’habitatge, que van arribar al seu nivell màxim durant la primera meitat de 

l’any 2007, per baixar a continuació, en un comportament similar al que s’ha 

donat globalment a Catalunya. 
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Evolució dels preus de 

l’habitatge 

 

Habitatge 

social/habitatge 

principal (en %) 

 

Calafell
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Les dades corresponen a juny del 2009 

Font. Elaboració pròpia a partir de les dades de la Societat de Taxació SA. 

 

Al llarg de tot el període considerat el preu de l’habitatge a Calafell ha estat 

superior al dels municipis veïns de Cunit i el Vendrell, si bé la caiguda recent 

també ha estat superior. 

 

El Pacte per l’habitatge promogut pel Departament de Medi Ambient i Habitatge 

de la Generalitat quantifica l’habitatge social a partir de diferents indicadors. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font. Elaboració pròpia a partir de les dades del Pacte de l'habitatge. 

 

En el cas de Calafell, el pes d’aquest tipus d’habitatge respecte del total de 

residències principals és molt petit, inferior a  Cunit o el Vendrell. 
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 2.3 El marc urbà  

 

 2.3.1 Evolució històrica del procés d’urbanització i construcció del territori 

 

L’estudi que s’ha realitzat per a la redacció del POUM parteix del llibre de Lluís 

Tetas i Palau Els carrers de Calafell. Un model de creixement urbanístic i 

d’establiment de toponímia urbana,1 i es completa amb l’anàlisi morfològica 

dels teixits urbans del municipi.  

 

En primer lloc, s’han dibuixat quatre talls històrics –1860, 1930, 1967 i 1986–, 

representats en el plànol «I.H. Evolució històrica». El tall de 1860 s’ha fet a 

partir de l’esquema elaborat per Lluís Tetas, en què es dibuixa la xarxa de 

camins històrics i la primera ocupació urbana al voltant del castell de Calafell. 

En aquesta representació, Calafell poble apareix com la porta sud del corredor 

litoral, allunyat de la costa, per raons de seguretat i salubritat, i com a punt de 

pas per connectar el Vendrell amb la porta del corredor prelitoral.  

 

La representació de 1930 està dibuixada d’acord amb els esquemes del mateix 

autor i el mapa aixecat pel Servei Cartogràfic de Catalunya. En aquest esquema 

apareix la línia fèrria, inaugurada el 1882, i la carretera de Barcelona, de 1895; 

les dues infraestructures sobre les quals es produirà el desenvolupament 

urbanístic del municipi fins a la construcció de l’autopista de peatge de finals 

del segle XX.  

 

La representació de 1967 està dibuixada segons les fotografies aèries de la 

província de Barcelona, encarregades per la Diputació de Barcelona. En aquest 

esquema apareix la carretera a Bellvei i tres àrees en procés d’urbanització: 

Calafell platja, Segur platja i Segur centre i muntanya. 

 

La darrera representació és de 1986 i està dibuixada a partir de l’ortofotoplànol 

d’aquell mateix any, que va servir per a la redacció del Pla general de 1989. En 

aquest esquema encara està buit el front de mar entre Calafell platja i Segur 

platja. El poble ha crescut i Segur té un alt grau de consolidació. 

 

L’estudi de les característiques morfològiques dels teixits que formen el 

municipi s’ha desplegat segons la història i el territori que ocupa cadascun 

d’ells, quedant classificats de la manera següent: 

 

- Teixits històrics del poble de Calafell.  

 - Teixits històrics de Calafell platja. 

 - Teixits projectats de Segur platja i el front de mar. 

 - Teixits en baixa densitat en zones de relleu 

 

                                                        

1 Tetas i Palau, Lluís. Els carrers de Calafell. Un model de creixement urbanístic i d’establiment de toponímia urbana. 
Sant Sadurní d’Anoia: Ajuntament de Calafell i Institut d’Estudis Penedesencs, 1997. 
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 2.3.2 Característiques morfològiques dels teixits històrics. 

 

Els primers teixits històrics giren al voltant del castell medieval de la Santa 

Creu, un recinte habitat des del segle X i que formava part de la frontera entre 

el comtat de Barcelona i el territori de l’Al Andalus. En aquest entorn es poden 

distingir tres formes urbanes diverses: 

- El recinte primigeni format per l’espai murat i les primeres edificacions 

extramurs. El pas del temps ha transformat aquest teixit en una peça 

d’arquitectura única. 

- Els creixements suburbans dels camins cap a Vilanova (carrers Principal i 

del Pou), encaixats entre el clos de la Rectoria i el clos del Beco.  

- Finalment, els primers traçats regulars sobre el camí del Mar. 

 

L’anàlisi d’aquests teixits ha donat peu a sis esquemes: 

 - Figura 2.1 Croquis de les traces principals dels tres tipus de teixits. 

 - Figura 2.2 Plànol territorial en el qual se situen aquests teixits. 

- Figura 2.3 Croquis en què es reprodueix l’arquitectura en planta del 

recinte murat. 

 - Figura 2.4 Anàlisi comparativa dels diferents teixits parcel·laris. 

- Figura 2.5 i 2.6 Anàlisi de les diferències parcel·làries entre els tres teixits 

històrics i els teixits moderns. 

 

La lectura d’aquests sis esquemes permet reconèixer quines són les diferències 

morfològiques dels tres teixits; diferències que es manifesten, bàsicament, en 

la profunditat i forma física de cadascun d’ells. En el recinte murat, la parcel·la 

és una rèplica de l’edificació. En els creixements suburbans al llarg del camí, la 

parcel·la té la profunditat de la finca agrícola mare. En els primers traçats 

regulars, l’ordenació intenta treure el màxim profit edificatori.  

 

La urbanització de Calafell platja s’inicia més tard. El front de mar és un 

territori d’aiguamolls inhabitable. Segons Lluís Tetas, aquests sòls anaven des 

de la ribera de mar a un antic camí provinent de Sant Vicenç de Calders que 

vorejava la costa. La dessecació dels aiguamolls s’intensifica durant tot el segle 

XIX i la construcció del ferrocarril accelera l’ocupació urbana d’aquest sector. La 

construcció de botigues de pescadors ja s’havia iniciat en el segle XVIII, però 

no és fins a principis del XX quan comença la urbanització d’aquest espai. En 

molt pocs anys es proposa una ordenació parcel·lària, es construeixen els 

primers xalets d’estiueig i es construeix el Sanatori Marítim de Sant Joan de 

Dèu i les colònies de Vilamar promogudes per l’Ajuntament de Barcelona en els 

terrenys situats entre l’estació i l’estany Llarg. 

 

Aquesta història es pot llegir en el parcel·lari actual. En les figures 2.7 i 2.8 es 

poden veure perfectament els primers assentaments, de parcel·la estreta, en 

tipologies suburbanes, a partir del carrer de Sant Pere, la continuació del camí 

de Mar cap a llevant, cap a les colònies de Vilamar, que articulen un primer 

nucli. Aquest nucli, però, amb la desaparició del Sanatori i les colònies, i la 

pressió turística posterior, desapareixerà sota l’especulació. 
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 2.3.3 Característiques morfològiques dels teixits projectats. 

 

L’ocupació del front de mar, des de l’estany Llarg fins al carrer de Tajo, és la 

més recent (figura 2.9): des d’aquell carrer fins al terme municipal de Cunit és 

el resultat de l’aprovació, el 1947, del Plano general de la urbanización «Segur 

de Calafell» (figura 2.10). Aquesta promoció és un projecte de ciutat jardí de 

baixa densitat; una ordenació que s’estén al llarg de la platja, al voltant d’un 

baixador ferroviari i un gran hotel, que havia de presidir tota l’operació. Segons 

comenta Lluís Tetas, «la venda de parcel·les fou lenta, fregant el fracàs 

absolut» (pàg. 42), de tal manera que quan es reanimi la construcció, en la 

dècada dels seixanta, l’ocupació no es farà amb habitatges unifamiliars, sinó tal 

com legitimarà el Pla general de 1968, en blocs plurifamiliars aïllat. En les 

figures 2.11 i 2.12 es pot entendre que si bé persisteixen les traces del projecte 

de Manuel Baldrich, el nombre de parcel·les original està molt per sota del 

50%. Tal com explica en l’apartat d’ordenació (capítol 4), el pas d’un 

desenvolupament de baixa densitat a un de molt més intens produirà 

l’agrupació de parcel·les per poder esgotar el sostre previst i un canvi profund 

en el paisatge urbanístic del conjunt. 

 

La part de l’estany és l’ordenació més recent. Aquest sector té un pla parcial 

aprovat el 1967 que en el moment de la revisió del Pla general de 1989 

pràcticament estava buit i pendent d’urbanitzar. Tot i això, el Pla general de 

1989 el classifica com a sòl urbà, de manera que no li són d’aplicació les 

servituds que defineix la Llei de costes de 1988. La revisió del Pla general, amb 

aquella classificació, va fer molt difícil la previsió de noves reserves de sòl pe a 

equipaments i zones verdes i va perdre l’oportunitat de modificar l’ús intensiu 

de la costa i la millora general de tot el front de mar. 

 

 2.3.4 Característiques morfològiques dels teixits de baixa densitat 

   

A partir des anys seixanta comença l’aprovació de diferents plans parcials, 

abans i després d’aprovar el Pla general, per desplegar urbanitzacions de baixa 

densitat en terrenys muntanyosos. L’any 1960 s’aprova la segona fase de 

Segur de Dalt; el 1965, la tercera fase; el 1966, Bellamar; el 1968, Valldemar i 

Mas Romeu; el 1969, Mas Mel, etc. Aquestes actuacions van tacar tot la part de 

territori amb més dificultats topogràfiques i de comunicació. En els terrenys 

plans, entre el poble de Calafell i el mar, les operacions són més petites i 

busquen una millor connexió amb Coma-ruga que l’estructura urbana de 

Calafell, com passa amb Calafell Residencial, aprovat el 1967. El model 

tipològic és sempre el mateix: ordenacions més o menys ajustades al 

topogràfic, sense cap jerarquia interna. Inicialment, totes les urbanitzacions 

preveuen un desenvolupament en habitatges unifamiliars aïllats; 

posteriorment, en filera o en condominis a voluntat del promotor.  
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La qüestió clau serà el desplegament d’una arquitectura en terrenys en 

pendent, que haurà de modelar la topografia natural per fer possible l’edificació 

residencial. 

 

La transformació més important d’aquestes urbanitzacions serà moderna,amb 

la urbanització dels carrers i dels pocs espais verds que hi havia previstos. 

Aquestes obres han estat la clau de volta d’unes urbanitzacions que en cap cas 

havien assolit els mínims indispensables per a una correcta vida urbana 

posterior. 
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Figura 2.2  

Territori i primers 

traçats històrics 
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Figura 2.3 

Les traces del recinte 

murat 

Figura 2.4 

El parcel·lari dels tres 

teixits històrics: el 

recinte del castell, els 

camins i el primer traçat 

regular 
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Figura 2.5 

Els teixits històrics en el 

parcel·lari actual 

Figura 2.6 

Els teixits històrics i els 

creixements moderns 
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Figura 2.7 

Parcel·lari actual del 

sector de Calafell platja 

Figura 2.8 

Parcel·lari suburbà 

existent en el sector de 

Calafell platja  

Figura 2.9 

Parcel·lari actual del 

front de mar  
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Figura 2.11 

Parcel·lari actual del 

sector de Segur platja 

Figura 2.10 

Projecte de la ciutat 

jardí “Segur de Calafell” 

de 1946, de l’arquitecte 

Manuel Baldrich i Tubau 

 

Figura 2.12 

Parcel·lari actual del 

sector de Segur platja, 

que respon al projecte 

de ciutat jardí de 1946 
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 2.4 El planejament urbanístic 

 

 2.4.1 Antecedents al Pla general de 1989. El PGOU de 1968. 

 

El Pla general de 1989 era la revisió del Pla general de l’any 1968. Aquest últim 

era un planejament desarrollista, com ho eren la majoria de plans que es van 

redactar en aquell moment –per part de la Comisión Provincial de Urbanismo– 

a llarg de la costa catalana. Es tractava d’un planejament amb unes previsions 

de creixement desmesurades, que considerava tot el territori municipal com a 

sòl de reserva urbana, al marge de les seves condicions topogràfiques o 

naturals. Unes previsions residencial que no s’acompanyaven de les dotacions i 

espais lliures necessaris, i en les quals la superfície de sòl destinada a les 

activitats industrials no estava en relació a les previsions demogràfiques.  

 

Com es deia en la memòria del PGOU de 1989, el planejament general de 1968 

«muestra un evidente desajuste entre sus propias previsiones y la actual 

situación urbanística del territorio, concretizadas en el desorbitado e 

impensable techo de población (más de 500.000 habitantes), en el equilibrio de 

la relación residencia-industria, y en la prácticamente nula previsión de 

espacios libres y equipamientos». 

 

Part de les previsions recollides pel Pla general de 1968 (figures 2.13 i 2.14) 

s’havien iniciat en els anys quaranta, en l’ordenació de la zona residencial de 

Segur de Calafell, realitzat per l’arquitecte Baldrich. En la memòria del Pla 

general de 1989 es recorda que s’havien redactat més de vint plans parcials 

que segons deia determina «una oferta de suelo residencial que multiplica 

varias veces la demanda existente, además de comportar un gran número de 

problemas que van desde las deficiencias en su ejecución e incluso no 

ejecución, pasando por los déficits de equipamientos, hasta la dispersión de 

parámetros y aprovechamientos desmesurados.» 

 

El Pla general de 1968 tacava el front de mar d’una qualificació més o menys 

intensa (suburbana), posant més densitat en el nucli històric de Calafell i 

Calafell Platja. La resta del sòl amb algun planejament anterior, com el de 

Segur, es recollia com una taca de ciutat jardí de baixa densitat. El terme 

municipal restant se subdividia en sectors de reserva urbana, oberts a 

qualsevol desenvolupament posterior. Durant el temps de vigència del pla es 

van desplegar alguns sectors en el límit municipal amb Cunit, com a extensions 

de Segur. Així mateix, es va produir la densificació del front de mar, que passa 

de ser d’edificació unifamiliar a plurifamiliar; que si bé estava previst en el Pla 

general de 1968, va ser un gir marginal. Per contra, no es van desenvolupar les 

extensions previstes entre els nuclis de Calafell i Cunit. 

 

 2.4.2 El Pla general de 1989 

 

El Pla general de 1989 és la culminació d’un llarg procés, que s’inicia amb la 

contractació d’un equip dirigit per Antoni Cardó i culmina amb la seva 
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publicació el mes de novembre de 1989. Com la majoria dels Plans generals 

redactats pels primers ajuntaments democràtics en les zones costeres, és un 

document que ha de posar fre a la disbauxa anterior, un planejament que –com 

ja s’ha assenyalat– permetia la urbanització de tot el territori municipal, s’havia 

desenvolupat mitjançant plans parcials i, a més de modificar i incrementar les 

previsions del propi Pla general, s’havia executat molt malament. En general, 

els plans parcial eren de molt baixa qualitat tècnica i amb moltes mancances, 

tant en allò que fa referència a les reserves de sòl per a equipaments com 

l’execució de la urbanització, que en alguns casos no es va executar. 

 

El model urbanístic 

 

El model urbanístic proposat pel Pla del 1989, segons la memòria del mateix, és: 

- «El Plan sea consecuente con la estructura territorial en la que está situado 

Calafell en el centro del litoral del Baix Penedès.  

- El Plan sea consecuente con la estructura territorial en la que está situado 

Calafell en el centro del litoral del Baix Penedès. 

El esquema de ordenación planteado atiende a sus relaciones con el territorio 

que la rodea eligiendo, de entre las alternativas de desarrollo urbano (tanto 

residencial como industrial) aquellas que evitan la transformación inadecuada 

de áreas que por sus condiciones topográficas o de valor agrícola o/y 

paisajístico deben ser preservadas de toda presión edilicia. 

 

Ello, entre otras razones, nos induce a elegir como modelo teórico de desarrollo 

urbano el de “crecimiento de penetración hacia los núcleos antiguos del interior”, 

abandonando los modelos de “crecimiento en fachada litoral o en base a la 

explotación de grandes fincas no rentables tan característicos de la zona. Este 

modelo tiene la ventaja, además, de ser mucho más económico a nivel de 

infraestructura. Claro está que tal y como se encuentra hoy en día el proceso de 

producción de suelo residencial, la adopción realizada tiene más de declaración 

de intenciones que de posibilidad práctica de aplicación. Pero ello no obsta para 

que pueda servir como modelo ideal para el futuro urbanístico de Calafell. 

 

- La ordenación propuesta esté pensada y articulada de forma que futuros 

crecimiento, no contemplados por el presente Plan, puedan producirse de 

manera adecuada en posición, forma, acceso, etc. respecto de la trama actual 

y a su desarrollo para estos próximos años, sirviendo por tanto como marco 

ordenador de referencia más allá del periodo de vigencia del Programa. 

- Encontrar un equilibrio entre las cargas y beneficios de la ordenación para 

todos los sectores que se ponen en juego, para que, no solamente no sean 

deficitarios en cuanto a dotaciones y servicios, sino que ayuden a redimir el 

déficit urbanístico vigente. 

- Adoptar una zonificación y unas ordenanzas, que además de intentar ser 

realistas, garanticen el mantenimiento vivo de la población actual, y de 

aquellos procesos de transformación compatibles con la voluntad de 

permanencia y conservación de los elementos y características de conjunto más 

valiosos (Plan Especial de Rehabilitación del sector del Castillo). 
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- Establecer una protección cautelar del patrimonio histórico-artístico y cultural y 

de los ambientes y lugares de valor paisajístico y de los recursos agrícolas, etc.» 

 

Les propostes de creixement 

 

La proposta de creixement formulada pel Pla general de 1989 (figura 2.15) gira 

al voltant de l’eix «Calafell poble-platja»que esdevé el centre més important del 

sistema i un dels més importants de la comarca. El dimensionat dels 

equipaments i les condicions per a la infraestructura viària es fan a partir 

d’aquesta consideració.  

 

El sector de Segur s’ordena com un segon centre municipal en el que es 

concentren les funcions pròpies de la segona residència i el turisme, que són el 

motor econòmic del municipi en aquell moment. El model escollit per a la part 

de muntanya és de baixa densitat i extensiu, mentre que en el front de mar és 

dens i sense cap reserva d’equipament i espais lliures. 

En els sòls de muntanya, en què no s’ha completat el desenvolupament 

urbanístic, es proposa una reducció de la superfície urbanitzable i la 

reclassificació com a sòl no urbanitzable si no hi ha una consolidació suficient 

que garanteixi el seu desenvolupament. El Pla general de 1989, segons els seus 

càlculs, preveia un sostre suficient per a una població de 7.660 habitants fixes i 

una població flotant de 112.102. 

 

 2.4.3 El text refós de les normes urbanístiques de 2006. 

   

Al llarg dels anys, des de la publicació de l’aprovació definitiva del Pla general, 

es van produir diverses modificacions puntuals, algunes de les quals que van 

introduir modificacions importants. Una part d’aquestes modificacions van 

quedar recollides en el «Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general 

d’ordenació municipal», publicat el 16 de gener de 2006. Aquest text, a més, 

incorpora les resolucions de la Direcció general d’urbanisme corresponents a les 

estimacions del recurs d’alçada i les modificacions del Pla aprovades fins al 25 

de febrer de 2004. Amb posterioritat al document de 2006, s’han aprovat 

d’altres sis modificacions de planejament. 

 

El text refós de la normativa urbanística de 2006, citat anteriorment, contempla 

les zones i aprofitaments urbanístics recollits en el quadre resum incorporat 

com el número 1 dels annexos a aquesta memòria.  
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Figures 2.13 i 2.14 

Plànols del PGOU de 

1968 

Figura 2.15 

Classificació del sòl del 

Pla general de 1989 
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 2.5 Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Calafell 

 

Els elements que formen el patrimoni arquitectònic i arqueològic són aquells 

que, atesos els seus valors d’interès cultural (històric, artístic, paleontològic, 

arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic), recullen les particularitats i 

defineixen millor l’entitat d’un grup humà concret més enllà dels temps 

presents. Sense aquests elements, la identitat del municipi de Calafell, 

concretament, es veuria greument perjudicada. D’aquí la necessitat de la seva 

protecció i salvaguarda. 

 

Normalment, quan es fa referència al patrimoni històric, es pensa en els 

edificis, els conjunts monumentals, els jaciments arqueològics i les 

construccions d’enginyeria que destaquen per la seva bellesa, grandiositat o 

complexitat tècnica. Aquesta visió ha deixat a l’ombra una sèrie d’elements 

que, sense ser tan espectaculars, conformen la part més gran del llegat dels 

nostres avantpassats. 

  

Així, una font, una torre de vigilància, una cabana de pedra seca, un portal, la 

casa d’un indià o el lloc on va néixer un prohom de la vila constitueixen el 

seguit d’edificis amb interès històric, artístic, etnogràfic o sentimental del 

patrimoni particular dels nostres pobles i comarques. Sovint no es tracta, per si 

soles, d’obres d’una extremada qualitat tècnica o artística, o d’una importància 

en l’esdevenir històric; però, en el seu conjunt, són l’essència material d’un 

lloc, d’un poble, d’una comarca. Són, sens dubte, part d’aquella quotidianitat 

que moltes vegades passa desapercebuda fins que, amb el pas del temps, 

desapareix dels nostres ulls. 

 

Tots aquests elements, tant de manera individual com conjunta, amb les 

interrelacions que es poden establir en els àmbits històric, social i econòmic, 

formen part d’una època o d’una cultura i exemplifiquen una manera diferent 

d’entendre el món i d’apropar-se a la natura. Per aquest motiu, qualsevol 

element heretat dels nostres avantpassats, per insignificant que ens sembli, 

comporta un seguit de valors que cal protegir per tal de poder-los transmetre a 

les generacions futures. Així doncs: 

 

 1 El patrimoni edificat és un element essencial per a la comprensió de l’evolució 

històrica de d’urbanisme de Calafell i per al coneixement de la tecnologia i de 

l’art dels diferents moments històrics. 

 2 El patrimoni arqueològic ens apropa a la cultura material i a la manera 

d’entendre el món i de relacionar-se amb el medi dels nostres antecessors. 

 3 El patrimoni s’ha d’entendre com l’herència cultural dels nostres avantpassats i, 

des d’aquest vessant, com a testimoni d’excepció de la seva vida i la seva època. 

 4 El patrimoni immoble, a més, esdevé un element primordial en l’estètica del 

paisatge del municipi. Per aquest motiu, cal mantenir-lo respectant les 

característiques estructurals i formals que li són pròpies (sistemes constructius, 

volumetries, relació dels espais buits/plens, colors, textures, formes, materials, 

etc.). 



Volum 01 Memòria justificativa 

 2 Informació urbanística 

 

 

 

Text refós 

 

 

81 

 

El patrimoni cultural de Calafell 

 

Calafell disposa d’un patrimoni històric que s’ha anat formant al llarg dels 

segles. Des dels assentaments més antics documentats, com ara la Balma de la 

Graiera, amb una antiguitat de 21.000 anys, fins a edificacions dels anys 80 del 

segle XX, diferents generacions han deixat la seva empremta en el territori. Es 

conserven els vestigis d’assentaments prehistòrics, ibèrics, romans, medievals i 

d’època moderna i contemporània. Alguns més ben conservats que d’altres, 

amb més modificacions o menys, han arribat fins als nostres dies com a 

testimonis de diferents moments històrics que, d’una manera o una altra, cal 

respectar i mantenir. 

 

Al terme municipal de Calafell hi ha un nombre significatiu d’elements amb 

valors culturals de tipus arqueològic i arquitectònic. Aquests darrers són de 

molt diversa tipologia. Hi ha des d’un castell fins a un nombre prou significatiu 

de barraques de pedra seca, passant per esglésies, cases d’indians, masies, 

residències d’estiueig, botigues de pescadors, etc. Hi ha, també, elements de 

producció de béns de tipus industrial i preindustrial, així com d’altres de més 

difícil classificació, com ara les trinxeres realitzades en el marc de la guerra civil 

dels anys 1936-1939. 

 

Amb un altre criteri de classificació, els béns arquitectònics també es poden 

ordenar segons la seva funció. Així, hi ha edificis militars, religiosos, 

residencials, de producció de béns de consum, etc. Alguns d’aquests edificis es 

poden emmarcar en l’àmbit de l’etnologia (les botigues de pescadors, les 

barraques de pedra seca, etc.).  

 

Quant als béns patrimonials de tipus arqueològic, al terme municipal de Calafell 

s’han documentat assentaments humans des de la prehistòria fins a l’època 

contemporània, destacant la important presència dels ibers a l’indret. 

 

A grans trets, pel que toca a les obres arquitectòniques pròpiament dites, les 

més importants des d’un punt de vista històric i artístic són les que van ser 

bastides durant l’època medieval, especialment el castell de la Santa Creu, amb 

estructures del segle XI, i l’església de Sant Miquel de Segur, del segle XII. 

Majoritàriament, el nucli urbà de Calafell és constituït per un conjunt d’edificis 

civils de finals del segle XVIII i de la segona meitat del segle XIX, els quals 

expressen les particularitats tècniques i formals pròpies del moment històric 

durant el qual van ser construïts. També cal destacar diversos exemples 

d’edificis de finals del segle XIX, promoguts per indians que es van establir a 

Calafell, ja sigui de tipus estrictament residencial, com Cal Perico, o de tipus 

mixt –residencial i productiu– com La Sínia o L’Hostal. Igualment, cal destacar 

la rellevància dels únics exemplars que es conserven relacionats amb l’altra 

gran activitat econòmica del municipi, la pesca, com són les botigues de 

pescadors. Finalment, no es poden menystenir alguns dels edificis que es van 

construir en moments més apropats, fruit dels canvis socials iniciats amb la 

revolució industrial, com les residències d’estiueig dels anys vint del segle XX, o 
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encara més moderns, produïts gràcies als avenços de la tecnologia, com 

l’església de l’Assumpció o la discoteca Louie Vega. 

 

Les barraques de pedra seca 

 

Entre els elements amb interès etnològic, en destaquen les barraques de pedra 

seca, de pagès o de vinya, les quals es troben distribuïdes per tot el terme 

municipal. Les barraques es construïen amb pedres irregulars que es falcaven 

amb altres pedres de mides més petites, amb reble per omplir els buits del 

mur, generalment unides en sec (pedra seca) i, en ocasions, amb fang. 

D’aquest tipus d’edificacions en destaca la tècnica constructiva de la coberta, 

realitzada amb el que es coneix com a falsa cúpula. Consisteix a col·locar fileres 

de pedres, generalment planes, que van sobrevolant cap a l’interior fins a 

tancar-la completament. Un cop acabada la volta, es tanca amb una llosa 

plana, es cobreix exteriorment amb pedres petites i un bon gruix de terra 

convenientment piconada en la qual s’acostuma a plantar un tipus d’atzavara o 

el lliri blau. Aquestes plantes tenen la missió d’evitar filtracions d’aigua a 

l’interior de la barraca i l’erosió causada per la pluja i el vent, ja que creen una 

atapeïda xarxa de petites arrels que premen la capa terrosa. En alguns casos 

s’observa que a la terra s’hi afegia cendra, per tal d’impermeabilitzar encara 

més la coberta. 

 

Aquest tipus de tècnica constructiva tan elemental es remunta a l’època 

neolítica i s’ha utilitzat fins al primer terç del segle XX. La falsa cúpula es 

documenta ja a les tombes reials de Mesopotàmia i al tresor d’Atreu de 

Micenes.  

 

A Catalunya, alguns autors situen la construcció de les primeres barraques al 

segle IX, a la conca del riu Gaià. A la comarca del Penedès, sembla que es 

comencen a construir coincidint amb l’expansió del conreu de la vinya durant el 

segle XVIII i, sobretot, durant el segle XIX. Es talen boscos d’alzinars per fer 

terrasses a les muntanyes i aprofitar fins al darrer racó de terra. És sobretot a 

finals d’aquest segle, quan la fil·loxera comença a atacar les vinyes franceses, i, 

uns anys més tard, va arribar a les nostres terres, afectant totes les vinyes, 

excepte les més properes a la platja, que eren les que produïen vi de menys 

qualitat. Això va esdevenir així pel fet que la fil·loxera és un àcar que es 

desplaça fent túnels per sota terra i a les zones arenoses no pot progressar. 

L’abandonament de les vinyes fa que el bosc torni a guanyar terreny, però ara 

es tracta d’un bosc de pi, arbre que es reprodueix més ràpidament que les 

alzines, restant aquestes en zones marginals. Altres indrets de la Mediterrània 

on es troben barraques construïdes amb la mateixa tècnica són Còrsega, 

Sardenya o Creta. A Catalunya es troben a comarques on es cultiva la vinya, 

com al Tarragonès, l’Alt i el Baix Camp, la Terra Alta, el Bages, l’Anoia, la 

Conca de Barberà i les Garrigues, entre d’altres. 

 

Actualment hi ha un interès creixent en relació amb el món de les edificacions 

rurals fetes amb pedra seca. En moltes comarques catalanes hi ha persones, 
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tant a nivell individual com col·lectiu, dedicades a l’estudi i a la catalogació 

d’aquest tipus d’obres arquitectòniques. Això ha fet que es generés molta 

bibliografia sobre l’edificació amb pedra seca, no sols a Catalunya, sinó també a 

d’altres parts d’Europa. 

 

Antecedents 

 

L’antecedent d’aquest Catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic de 

Calafell cal cercar-lo en el Pla general d’ordenació del municipi de Calafell de 

1989 i en el Pla especial de rehabilitació dels entorns del castell de Calafell2 

(PER). Al capítol primer del títol sisè, el Pla general defineix i condiciona els 

terrenys de sòl urbà dels entorns del castell, ja que en el seu àmbit hi ha 

edificis amb valors històrics i artístics singulars que cal conservar. També indica 

que es redactarà i tramitarà un Pla especial de rehabilitació per a aquest sector. 

Igualment, al capítol cinquè del mateix títol (article 199) s’indiquen els edificis 

per catalogar, els quals constitueixen la relació inicial per a l’elaboració del 

catàleg, i es determinen unes condicions transitòries d’edificació i d’ús que 

hauran de ser aplicades mentre no s’elabori el catàleg definitiu. 

 

Objectius 

 

El Catàleg de Calafell s’ha redactat amb la finalitat de dotar l’Ajuntament de 

Calafell d’un instrument per a la protecció i la conservació del patrimoni 

arquitectònic i arqueològic existent al seu terme municipal. Tal com s’indica a la 

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, els poders públics 

tenen el deure de preservar i de transmetre aquest patrimoni en les millors 

condicions a les generacions futures, ja que els ciutadans tenen el dret de 

gaudir-lo. A partir d’aquí, en el present Pla especial de protecció es fixen els 

objectius següents: 

 

 1 Evitar la desaparició o la degradació dels llegats arquitectònics i arqueològics 

recollits en el Catàleg.  

 2 Establir la normativa tècnica i les condicions específiques que hauran 

d’observar les intervencions que es duguin a terme en els elements catalogats. 

 3 Regular els usos dels elements catalogats, amb la finalitat de mantenir-los 

actius, tant des del punt de vista social com econòmic. 

 

 

Metodologia 

 

Per a l’elaboració del Catàleg s’ha partit d’un llistat d’edificis i de jaciments 

arqueològics elaborat pel Departament de Cultura i Ensenyament de 

l’Ajuntament de Calafell. Alguns d’aquests elements formen part del catàleg del 

                                                        

2 Aprovat definitivament per la Comissió d’urbanisme de Tarragona de la Generalitat de Catalunya en sessió del dia 5 de 
març de 1999 amb efectes executius del 20 de juliol de 1999. 
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Servei del Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya.  

 

Durant el treball de camp realitzat, s’ha pogut constatar que alguns dels 

elements del llistat havien desaparegut i d’altres no s’havien identificat 

correctament. En aquest cas destacar el mas de la Graiera, que no s’ha 

incorporat al catàleg perquè no en queda res. D’aquesta manera l’Ajuntament 

tramitarà el procediment de la seva descatalogació. Igualment, s’ha considerat 

oportú ampliar la relació d’elements arquitectònics per protegir davant els seus 

valors històrics, estètics o tipològics. El treball de camp també ha servit per 

ubicar, físicament, els elements del Catàleg, especialment aquells situats en sòl 

rústic, i per documentar-los. 

 

S’ha redactat una fitxa individualitzada per a cadascun dels béns catalogats, la 

qual s’ha articulat a partir de tres apartats bàsics: aspectes descriptius, 

aspectes històrics i documentals, i, finalment, aspectes normatius. Per tal 

d’identificar correctament cada fitxa, a l’encapçalament de cada pàgina, hi 

apareix la denominació del bé, el número d’inventari i la referència cadastral. 

 

Així doncs, els aspectes que recullen les fitxes són els següents: 

 

Aspectes descriptius 

Fotografia general 

Plànol d’emplaçament/entorn de protecció 

Localització 

Descripció 

Sistemes i materials constructius 

Estat de conservació 

Tipus de propietat 

 

Aspectes històrics i documentals 

Cronologia 

Tipologia 

Estil/s 

Autor/s 

Dades històriques 

Bibliografia 

 

Aspectes normatius 

Classificació del sòl 

Qualificació urbanística 

Categoria de la protecció 

Nivell de la protecció 

Espais i elements protegits 

Entorn de protecció 

Intervencions permeses 

Intervencions necessàries 
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Usos admesos 

 

En determinats casos, s’han incorporat notes quan ha estat necessari per 

completar la informació. 

 

Criteris generals d’intervenció 

 

La salvaguarda del patrimoni cultural s’ha d’articular a partir de dues vessants: 

la protecció jurídica i la realització d’intervencions de conservació i de 

restauració. La protecció jurídica s’ha d’executar amb l’aplicació de la normativa 

del POUM i de la legislació sectorial vigent. 

 

L’objectiu fonamental de les intervencions de conservació i de restauració és 

garantir la pervivència dels béns catalogats. Les intervencions han de ser 

formulades a partir d’uns criteris concrets per tal que la seva identitat i 

autenticitat no en resultin perjudicades. El criteri fonamental ha de ser, 

sempre, el del total respecte per l’obra original per no malmetre els seus valors 

culturals. Aquesta idea, que potser és més fàcil d’entendre i d’aplicar en el cas 

de jaciments arqueològics amb estructures arquitectòniques, també cal que 

sigui aplicada a la resta d’immobles, encara que tinguin un ús determinat. 

 

Així doncs, per respectar la identitat i l’autenticitat de les obres 

arquitectòniques sense malmetre els seus valors culturals, a l’hora de projectar 

i d’executar les intervencions de conservació i de restauració, és fonamental 

entendre perfectament la realitat física dels immobles i la cultura constructiva 

del moment històric en el qual es van edificar. La intervenció ha de respectar 

els elements materials i formals dels edificis i ha de permetre la recuperació, 

sempre que sigui possible, dels materials i les tècniques constructives pròpies 

del moment del seu bastiment. D’aquesta manera, serà possible recuperar 

l’esperit o l’essència dels immobles, sense distorsionar o modificar en excés la 

concepció original. Això, però, no invalida que es puguin estudiar les 

intervencions històriques, per tal de possibilitar la seva conservació, 

especialment quan aquestes disposin d’un interès especial.  

 

Els treballs de conservació i de restauració que calgui executar en un bé 

immoble protegit s’han de realitzar amb sistemes i materials que siguin 

totalment compatibles amb l’obra històrica. Així, quan calgui consolidar una 

estructura portant amb problemes d’estabilitat, cal entendre el comportament 

de les estructures de fàbrica tradicionals i adoptar una solució arquitectònica 

que s’adapti a aquest comportament. Això pot fer que s’adoptin els mateixos 

conceptes constructius i materials de l’element a consolidar.  

 

Els treballs de conservació i de restauració de les parts que presenten aspectes 

formals, com els revestiments (estucs, esgrafiats o pintures murals), les 

obertures (arcs, llindes o brancals, moltes vegades amb decoració esculturada 

o amb inscripcions), etc., s’han de realitzar amb els criteris, les metodologies i 

els materials propis de l’àmbit de la conservació i la restauració dels béns 
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culturals, aplicant els tractaments específics d’aquesta disciplina: neteja, 

consolidació, fixació, reintegració de llacunes, protecció superficial, etc. 

En el cas dels revestiments, fonamentalment els que formen part del sistema 

d’acabat de les façanes dels edificis, sempre que tècnicament sigui possible, el 

criteri fonamental ha de ser el de mantenir l’original, sense caure en l’error de 

substituir-lo, d’entrada, per un de nou.  

 

Quan calgui realitzar un tractament de neteja d’una façana, aquest ha de 

garantir la conservació de la pàtina que hagi pogut adquirir amb el temps i no 

afectar, en absolut, la superfície dels materials constituents. Per això, el 

sistema de neteja ha de ser el més suau possible i el seu objectiu serà eliminar 

de la superfície aquelles matèries alienes que s’hi hagin dipositat (dipòsits 

terrossos, detritus, bioorganismes, crostes causades per la contaminació 

ambiental, etc.). Per tal que tot el que s’acaba de dir pugui ser aplicat a la 

pràctica, és necessari tenir en compte els següents aspectes: 

 

La realització de qualsevol projecte d’intervenció haurà d’anar precedida d’un 

estudi exhaustiu de l’edifici i del seu estat de conservació. Part integrant de 

l’estudi serà l’anàlisi de la posició de l’immoble en el seu context territorial o en 

el teixit urbà, dels aspectes tipològics, dels sistemes constructius, etc. També 

formaran part de l’estudi, el resultat de les investigacions bibliogràfiques i 

arxivístiques, la finalitat de les quals és obtenir el major nombre possible de 

dades històriques. El projecte, que es basarà en un coneixement profund de 

l’edifici, ha de garantir el manteniment de la singularitat i l’autenticitat de l’obra 

històrica i, quan per necessitats d’ús sigui imprescindible modificar les parts 

menys significatives o incorporar nous elements, les propostes arquitectòniques 

caldrà que siguin el més neutres possible i hauran de ser plantejades amb un 

llenguatge arquitectònic que permeti diferenciar-les de les originals, sense 

caure en el mimetisme. 

 

L’execució dels treballs necessaris per a la conservació i la restauració d’un 

edifici històric, que moltes vegades consisteixen en operacions que cal realitzar 

amb molta cura i que sempre són de gran responsabilitat, haurà de ser 

confiada a empreses especialitzades. Les intervencions han d’estar 

contínuament vigilades i supervisades per tècnics competents en la matèria, 

per tal d’assegurar una actuació adequada i per poder resoldre els problemes 

que es generin amb l’aparició de fets nous o no previstos inicialment. 

 

Consideracions finals 

 

Finalment, amb relació al contingut de les fitxes, cal tenir presents les següents 

consideracions. 

 

En l’apartat d’intervencions necessàries s’indiquen les actuacions 

imprescindibles que, d’entrada, cal executar per posar en valor el bé o per 

millorar l’estat de conservació d’alguna de les seves parts. Aquestes actuacions 

caldrà que siguin realitzades al més aviat possible i, en qualsevol cas, quan se 
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sol·liciti llicència per intervenir en algun sector de les parts afectades. En el cas 

de les barraques de pedra seca que actualment estan abandonades, 

l’Ajuntament de Calafell haurà d’iniciar converses i arribar a acords amb els 

seus propietaris, per tal de fer viable la seva recuperació. 

 

Quan a la fitxa es parla d’elements originals, cal tenir en compte que no es fa 

d’una manera literal, sinó que es fa referència als elements de caràcter històric, 

que no forçosament van ser construïts o incorporats en el moment inicial, les 

característiques dels quals (materials i formals) es corresponen amb els 

elements o sistemes constructius tradicionals i, per tant, van poder ser 

incorporats durant l’evolució de l’edifici, en moments d’ampliació o de reforma 

realitzats posteriorment, però, en qualsevol cas, amb anterioritat a l’època 

contemporània. 

 

2.6 Valors ambientals 

 

 2.6.1 Ecològics  

 

Els espais forestals del terme de Calafell ocupen més de 400 ha i estan 

constituïts per pinedes mediterrànies i matollars termomediterranis que són 

hàbitats d’interès comunitari (protegits per la Directiva 92/42/CEE) que, en el 

cas dels matollars, són d’interès prioritari. Aquests espais forestals inclouen a 

més, la presència de flora d’interès com l’Erodium sanguis-christi, protegida pel 

Decret 328/92 vinculada a l’hàbitat de pineda sobre màquia, la murtra (Myrtus  

communis), en representació de la zona més septentrional de la seva 

distribució a Catalunya, a les Muntanyes entre Calafell i Cunit i el margalló 

(Chamaerops humilis). 

 

És rellevant l’elevada diversitat faunística, facilitada per la proximitat dels 

espais de Bonastre i Garraf, lligada a la massa forestal i a la zona d'ecotò 

agrícola-bosc i en fileres d'arbres entre conreus. El municipi alberga avifauna 

protegida per la directiva Aus (79/409/CE) i nombroses espècies d’altres regnes 

animals.  

 

També, cal destacar les 292 ha de conreus de vinyes, i les 35,66 ha de 

fruiterars alts, predominantment conreus d’oliveres, que, tot i representar 

només un 1,75% del total de la superfície del terme municipal, tenen una 

elevada importància com a forma d’apropiació històrica dels recursos naturals 

vinculada al territori. A més, la vinya té el distintiu de la Denominació d’Origen 

(DO) del Vi del Penedès i l’olivera forma part de la D.O. Oli de Siurana. 

 

Des del punt de vista ecològic és important l’existència d’espais agrícoles en 

contacte amb la massa forestal, proporcionant espais d’ecotò (de contacte 

entre els dos ecosistemes) que contribueixen a incrementar la biodiversitat.  

 

Dins del terme municipal cal destacar les 25,76 ha de platges arenoses amb 

vegetació nitròfila. Destaca la desembocadura del Torrent de la Cobertera, on 
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es podria recuperar la vegetació potencial de valor relacionada amb les llacunes 

litorals. Aquest espai, anomenat «l’Estany», és altament valorat per la gent del 

municipi.  

 

En relació a la fauna, a Calafell es troben nombroses espècies protegides, tant 

de mamífers, amfibis i rèptils, com, sobretot, d’avifauna. Algunes espècies 

d’aus que nidifiquen al municipi solen defugir els entorns urbans, però troben 

en l’espai forestal i en el mosaic agroforestal de Calafell el seu hàbitat 

d’alimentació refugi i nidificació. En aquest sentit és important ressaltar el 

paper de l’ecotò, és a dir, espais de contacte entre els espais oberts cultivats i 

la massa forestal, com indrets que s’associen a biodiversitats elevades.  

 

Des del punt de vista de la permeabilitat ecològica cal ressaltar que, tot i que 

les urbanitzacions i les infraestructures fragmenten el paisatge, encara es 

manté una massa forestal extensa que contribueix a mantenir la connectivitat 

Est-Oest entre els espais protegits de les Serres de Bonastre i el Garraf. 

També, és important ressaltar respecte la connectivitat interior-mar (és a dir, 

Nord-Sud), que el torrent de la Cobertera (amb el de Montpaó) que desemboca 

al mar, no estan entubats i que per tant pot recuperar certa entitat a nivell de 

connectivitat ecològica, tot i l’elevat grau d’antropització. D’altra banda, dins 

del terme de Calafell, la connectivitat est-oest s’assegura si es mantenen lliures 

aquells eixos que són clau que actualment eviten que es fragmenti més el 

paisatge (veure plànol I.CE). Aquests eixos contenen punts que se situen en 

llocs crítics, sobretot en estretalls entre urbanitzacions o en espais que 

mantenen la continuïtat de la massa forestal damunt de l’autopista.  

 

 2.6.2 Paisatgístics  

 

Tot i que l’agricultura en el terme té una significació poc important en relació a 

la superfície total, és un dels factors que configuren diversos elements en el 

paisatge del municipi: la divisió del parcel·lari, les línies de vegetació entre 

parcel·les i els patrons nítids. En el plànol I.VP es mostren aquests elements.  

 

Dins del paisatge agrícola cal destacar el valor del patró nítid significatiu de 

terrasses de vinya, als vessants del turó de l’Escarnosa. La forma d’U de la vall 

de Montpaó i la seva unió amb la plana agrícola del torrent de la Graiera són un 

element a destacar per la seva singularitat formal. De la dinàmica forestal 

ressalten en el paisatge estètic les masses d’arbres i els boscos densos, com a 

elements singulars dins de la resta de vegetació espontània en forma de 

matollar.  

 

Els camins ramaders del municipi inventariats el 1976 son dos i transcorren 

pels límits de terme oest (per la Carrerada d’en Ralet) i est (Carrerada de 

Bellvei). Aquests ja formen part de la trama urbana. Com a valors del paisatge 

identitari en destaquen la resta de camins històrics que encara perduren i que 

tenien importància per la comunicació supramunicipal amb l’interior, ja que 

servien per comunicar el nucli de Calafell amb altres nuclis o amb punts 
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d’interès dins el municipi (Montpaó era un dels centres estratègics en aquesta 

vialitat). Aquests camins destaquen com a itineraris paisatgístics, ja que 

vertebren el territori vinculant les àrees habitades històricament amb els 

elements de paisatge més destacables.  

 

Calafell disposa de molts elements de patrimoni arqueològic, producte d’un 

poblament important en l’època prehistòrica. Aquests elements es recullen i 

protegeixen en el Pla especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 

Arqueològic del municipi de Calafell. 

 

Es vol destacar la presència de barraques de vinya al municipi de Calafell. 

Aquestes barraques de pedra seca són construccions arquitectòniques populars, 

i estan presents al Baix Penedès, com la comarca catalana on hi són amb major 

nombre i densitat,es sent especialment abundants als termes d'Albinyana, la 

Bisbal, Santa Oliva, el Vendrell i el municipi d’estudi, Calafell. 

 

Des del punt de vista de la visibilitat, són de valor els indrets a partir dels quals 

es pot entendre el paisatge del municipi i del seu entorn gràcies a la visió que 

ofereixen: el Pujal (163 m), l’Escarnosa (125 m), la muntanya del Comú (78 

m), de la urbanització Mas Romeu (146 m), i de Montpaó (135 m), així com el 

castell de Calafell són importants miradors. També, són rellevants els camins 

de carena. 

 

 2.7  Oferta d’infraestructures per a la mobilitat 

 

En relació amb l’oferta d’infraestructures per a la mobilitat regional, Calafell es 

troba localitzat en el corredor litoral de comunicacions, recorregut per 

l’autopista C-32 en desdoblament a l’antiga carretera C-31; que unia Barcelona 

amb el Vendrell, on enllaça amb la N-340 i la C-51. Les connexions amb els 

municipis annexes es realitzen seguint carrers, com passa amb Cunit o Coma 

Ruga del Vendrell, o amb carreteres secundàries com la TV-2126 que connecta 

amb Bellvei. 

 

A nivell ferroviari, Calafell disposa de dues estacions en el corredor litoral del 

mediterrani, trobant-se dintre del sistema tarifari integral de la Regió 

Metropolitana de Barcelona, concretament en la zona 5A, servit per la línia de 

rodalies C2. 

 

La ciutat disposa de 3 línies d’autobusos urbans, una línia de reforç escolar amb 

diversos vehicles, una de comunicació comarcal i vàries línies d’autobusos 

intermunicipals amb diverses estacions dintre del municipi. 

 

 2.71 La xarxa viària 

 

Els accessos al municipi des de les localitats properes i des de les 

infraestructures viàries segregades s’estructuren entorn un seguit de vies que 
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faciliten l’accés i la sortida del municipi per tal de donar-li la connectivitat 

necessària per acomplir les seves relacions quotidianes. 

La principal via és l’autopista C-32, que transcorre des de Palafolls fins al 

Vendrell, passant pel centre del terme municipi de Calafell, al qual permet 

l’accés des de dos enllaços. Un d’ells a Calafell, que disposa dels quatre ramals 

d’entrada i sortida, i l’altre a Segur, que permet únicament la connexió amb 

Barcelona, creant certes disfuncions a la xarxa respecte als viatgers de Segur 

que volen anar en direcció a Tarragona que han de creuar tot el municipi. 

Aquesta via es troba sotmesa a peatge, les cabines del qual es troben a l’enllaç 

de Calafell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Principals vies de connexió regional de Calafell 

 

 

 

 

 

 

 

A part de l’autopista anterior, cal tenir present la localització de la carretera C-

31, que recorre el litoral des de Montgat fins al Vendrell, però que actualment 

s’està integrant en diversos trams on transcorre com a travessera urbana, 

degut al seu pas per dintre de gairebé tots els municipis del litoral i creant un 

efecte barrera als desplaçaments interns. De fet, el creixement urbà i les 

dinàmiques de mobilitat del municipi han provocat la integració urbana de la 

carretera C-31, al seu pas per Segur de Calafell, facilitant el pas cap a la platja. 
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En tot cas, continua sent una via segregada al seu pas per la resta de zones 

habitades del terme municipal. 

Per altra banda, les connexions amb els municipis veïns es realitzen seguint 

vies locals o carrers. Així, per exemple, Clariana, urbanització d’Avinyonet del 

Penedès, connecta a la urbanització de Segur Valldemar a partir de l’Avinguda 

Valldemar. Cunit i el Vendrell es connecten a Segur i Calafell, respectivament, 

mitjançant diversos carrers de cosit. I la connexió amb Bellvei es fa mitjançant 

la carretera TV-2126 al seu pas per la Cobertera. 

 

Quant a les principals vies urbanes, aquelles que recullen la major part del 

trànsit rodat, es diferencia principalment dos tipus, que es podrien classificar 

com a travessies o vies de cosit. Les primeres, corresponen a aquells carrers 

situats principalment de forma perpendicular a la platja i que concentren la 

majoria dels moviments interns quotidians. Per altra banda existeixen les vies 

de cosit, la funció de les quals correspon a la unió de les diferents 

urbanitzacions o nuclis de població aïllats, amb el conglomerat urbà principal. 

Son exemples del primer cas, el Passeig de la Unió, la Rambla Mossèn Jaume 

Tobella, o l’Avinguda Catalunya de Segur. Mentre que les vies d’unió o cosit es 

sintetitzen en Marca Hispànica o l’eix Ferran Sor – Montpaó – Avinguda Central 

de Calafell Park. 
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Figura 2. Xarxa viària bàsica urbana de Calafell 

 

La xarxa viària urbana denota certes mancances com ara: una connexió per les 

urbanitzacions de dalt de la C-32, ja que es troben aïllades les que depenen de 

Calafell de les que ho fan de Segur; la dependència d’un únic carrer (Marca 

Hispànica) per la mobilitat de la part alta de Segur; poca permeabilitat de la via 

del tren a l’existir únicament 4 passos (2 passos inferiors entre Calafell i Platja 

de Calafell i dos passos superiors) que es veuen complementats per l’existència 

d’un pas proper a Cunit; una ocupació excessiva del carrer per vehicles 

estacionats ocasionant, sobretot a Segur, un problema generalitzat  

d’estacionament i l’aparició de l’estacionament il·legal. 
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 2.7.2 El transport públic 

 

Autobús 

El transport públic en autobús de Calafell es divideix en dues tipologies: urbà i 

interurbà. 

 

Les línies urbanes d’autobusos son gestionades per la companyia Hife. 

Concretament, des de març de 2008 transcorren pel municipi tres línies amb 

freqüències de sortida variables entre la hora i hora i mitja, i recorreguts de 50 

minuts. Les línies inclouen dos vehicles que realitzen els recorreguts en sentit 

contrari, reduint la freqüència de pas de les estacions dobles a la meitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Xarxa d’autobusos urbans de Calafell 

 

La primera línea té com a objectiu la unió vertical de les urbanitzacions de 

Segur de Calafell amb el nucli i l’estació de tren de Segur. 
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Figura 4. Línia 1 d’autobús urbà de Calafell i relació de parades 

 

La segona línia també té com a objectiu la unió les urbanitzacions de Calafell 

Parc i Mas Romeu amb Calafell Poble i l’estació de Calafell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5. Línia 2 d’autobús urbà de Calafell i relació de parades 
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Per últim, la tercera línea, realitza un recorregut transversal que uneix els 

nuclis de Calafell i Segur, passant per la franja costanera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Línia 3 transversal d’autobús urbà de Calafell i relació de parades 

 

A part d’aquestes línies regulars hi ha també un servei escolar de reforç que 

permet una millora de la mobilitat dels escolars al connectar directament amb 

els seus centres educatius. 

 

Els horaris de les línies son els següents: 

 
Línia Horaris Freqüències 

Línia I: Segur de Calafell 08:00 a 20:00 (laborables dll-dv) 
10:30 a 20:00 (ds –dium i festius) 

cada  hora 
cada hora (no n’hi ha al 
migdia) 

Línia II: Calafell 07:45 a 20:00 (laborables dll-dv) 
10:15 a 20:00 (ds –dium i festius) 

cada hora 
cada hora (no n’hi ha al 
migdia) 

Línia Transversal 
08:00 a 19:00 ((laborables dll-dv) 
10:00 a 19:00 (ds –dium i festius) 

cada ½ hora 
cada ½ hora 

Servei de reforç escolar - - 

 

Taula 1. Horaris i freqüències de pas del transport públic urbà. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de 

Hife, SA. 
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Quant a la xarxa d’autobusos interurbans, operen diferents companyies amb 

recorreguts diversos: 

 

Mon-Bus:  

Barcelona – Sitges - Vilanova– Calafell – Vendrell - Vilanova – Cubelles – Cunit 

– Segur – Calafell – Hospital 

Autocars del Penedès:  

Vilafranca – Calafell – Vendrell – Tarragona – Salou - Bellvei - Calafell 

Hispano Igualadina, S.A.: 

Igualada – Vilafranca – Calafell - Manresa – Olesa – Vilafranca – Calafell – 

Tarragona 

La Hispano de Fuente en Segures, S.A: 

Saragossa – Cunit 

 

Xarxa ferroviària 

Pel que fa a la xarxa ferroviària, la xarxa de rodalies C2 de Renfe és la única 

que arriba al municipi connectant Barcelona amb Valls pel litoral, fins a 

connectar amb el nus viari de Sant Vicenç de Calders, que tanca el vuit 

ferroviari català.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Línia C2 de Renfe Rodalies Barcelona al seu pas per Calafell, i connectivitat ferroviària territorial del 

municipi.  
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La línia explotada es troba dintre del sistema tarifari integrat de la Regió 

metropolitana de Barcelona, concretament a la zona 5a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Zonificació tarifaria d’ATM 

 

Segons la diagnosi de la xarxa ferroviària estudiada a l’Agenda 21 per ALG, 

se’n desprèn que es produeix un total de 37 circulacions diàries, de passatgers, 

en direcció Barcelona i 34 en direcció el Vendrell. Pel que fa a les mercaderies 

es realitzen entre 50 i 55 expedicions en ambdós sentits, reduint-se 

substancialment aquest nombre el cap de setmana. 

 

Desenvolupant les dades obtingudes a l’estudi anteriorment esmentat, 

s’obtenen el nombre de viatges, realitzats en tren i diferenciats segons l’estació 

d’origen, a la taula següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Viatgers diaris de Calafell amb Renfe. Font: Agenda 21 de Calafell, 2006 
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La mateixa il·lustració permet observar un lleuger increment progressiu dels 

viatges totals, mantenint-se sempre els viatges des de Segur lleugerament per 

sota dels de Calafell. 

 

 2.7.3 Les vies ciclistes i els itineraris de vianants 

 

En quan a la xarxa de carrils bici urbans que transcorrin pel municipi, s’observa 

a simple vista que no existeix cap tipus d’infraestructura d’adequació del viari a 

aquest tipus de desplaçaments, a excepció d’un tram de carril bici en calçada a 

l’avinguda de l’Estació. Únicament es pot considerar el passeig marítim com a 

itinerari d’ús adequat per a tals desplaçaments urbans, tot i que no existeix una 

separació física entre ciclistes i vianants, cosa que pot provocar certs conflictes 

puntuals. 

 

D’altra banda, el Patronat de Turisme de Calafell ha editat una guia de rutes de 

BTT amb diferent grau de dificultat, que recorre parts emblemàtiques del 

municipi com és el propi poble, les ruïnes de Montpaó, el Castell, el camp de 

golf, la ruta de l’aigua, etc., la qual seria convenient unir amb una xarxa de 

carrils urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Carril bici de la carretera de l’Estació 

 

Pel que fa a la infraestructura de vianants de Calafell es poden destacar alguns 

aspectes, com ara l’existència d’una sèrie de carrers de sutura entre diferents 

sectors de la ciutat, adaptats per a itineraris de vianants, l’existència d’alguns 

carrers completament de vianants per a zones de passeig i d’estar de 

passejants i els passos a diferent nivell per creuar infraestructures importants.  
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Malgrat això, la majoria de carrers i sectors del municipi encara no reuneixen 

les condicions per a vianants necessàries. Tot i el canvi que s’està fent en 

aquest sentit en els darrers anys encara és necessària l’adaptació d’una sèrie 

de recorreguts per a promoure els desplaçaments a peu. 

 

A continuació definim els elements més característics de la infraestructura de 

carrers de vianants de Calafell: 

 

• El Passeig de la Unió uneix Calafell Poble amb Platja amb un passeig 

central de vianants. Surt des del carrer de Sant Pere a la Platja, pel pas 

inferior a la via del tren, i empalma amb el carrer de la Mar a Poble. 

Sobre aquest eix es recolzen molts equipaments de la ciutat (esportius, 

educatius o mercat). 

 

• El passeig marítim Avinguda Sant Joan de Déu, cobreix tot el front 

marítim del terme municipal, des de Platja de Calafell fins a Segur. El 

passeig és d’una alta qualitat per a vianants en tot el recorregut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Passeig de la Unió i passeig marítim, com a potents infraestructures per a vianants de teixit urbà 

 

• Tant a Calafell Poble com Platja trobem alguns carrers de trànsit 

pacificat o restringit amb un elevat ús comercial, de serveis, i de 

vianants. 

 

• Recentment s’han adaptat o s’estan adaptant per a vianants una sèrie 

de carrers com el passeig de l’Estació, des de la mateixa estació de 

Calafell fins a la rotonda d’enllaç de la C-31, la C-31 des de l’entrada al 

municipi per Cunit fins al límit de la urbanització Mas Mel, o l’avinguda 

Catalunya de Segur des de l’estació de tren de Segur fins a la primera 

rotonda de Calafell com a carrer de vianants de penetració. 

 

• Existeixen una sèrie d’elements frontera al pas de vianants els quals no 

poden ser travessats a nivell pels vianants, que són la via del tren i la 

carretera C-31, en el seu tram no urbà entre la rotonda amb la Rambla 

de Mossèn Jaume Tobella i la nova rotonda al límit de la urbanització 

Mas Mel. La via del tren es pot travessar per 8 passos, 4 dels quals són 
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exclusivament de vianants (alguns elevats altres deprimits). La C-31, té 

tres passos superiors, un connectant la urbanització Bellamar amb la 

urbanització Alorda Park per anar a la platja o a l’estació, un altre 

connectant el Mas Mel amb la platja (passant també per sobre la via del 

tren), i l’últim, el pont de Segur, al carrer Carmen Desvalls (passant 

també sobre la via del tren). Molts d’aquests passos tot i complir la 

seva funció no reuneixen les condicions de facilitat al pas de persones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Encreuaments a la via del tren amb passos inferiors i superiors de diferents qualitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Itineraris per a vianants formals i informals, i elements causants d’efecte barrera de Calafell. 

 

Per altra banda, les particularitats d’una topografia complicada i de localització 

d’usos especialitzada, acaben de condicionar la mobilitat a peu al municipi. Pel 

que fa la topografia tenim dues zones ben diferenciades, la de platja per sota la 

via del tren completament plana i la de dalt de la via amb força carrers amb 

pendents considerables, sobretot com més allunyats de la via. Tot i això es 
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poden arribar a detectar alguns recorreguts que cobreixen bona part de la zona 

urbana amb pendents més assequibles per a ser caminats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Pendent dels carrers de Calafell 

 

Pel que fa a la localització dels usos urbans, tal i com s’ha pogut veure a 

l’estructura urbana del municipi, es troba clarament especialitzada segons 

residència, oci i compres, i treball, sent poques les zones amb una mescla que 

potenciï la proximitat en els desplaçaments habituals, i per tant la possibilitat 

de realitzar-los sense mitjans motoritzats. 

 

 2.7.4 Aparcament públic i en superfície 

L’oferta d’aparcaments públics a la localitat es concentra en solars localitzats 

prop de les zones on existeix una forta atracció poblacional, com poden ser les 

estacions de ferrocarril, els principals equipaments: esportius, escolars, mercat, 

etc., els centres d’oci o els llocs d’interès turístic.  

 

De forma general, els emplaçaments emprats com a aparcament corresponen a 

solars en superfície destinats a tal funció de forma gratuïta, exceptuant les 

àrees de zona blava en aquelles zones de major rotació i escassetat, com 

l’entorn de l’estació o de la platja. L’únic emplaçament destinat a l’aparcament 

de pagament de mitja duració és l’aparcament del port de Segur de Calafell. 

Pel que fa l’aparcament en superfície es pot aparcar a la via pública a la major 

part dels carrers del municipi a excepció d’aquells on l’espai existent no ho 

permet, o per el contrari tenen el trànsit restringit. 
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Figura 15. Aparcaments públics de Calafell  

 

 2.8 Xarxa d’abastament d’aigua potable 

  

  Inventari 

 

El municipi de Calafell està travessat per dues infraestructures d’aigua per a 

l’abastament, una és el CAT i l’altra és la Mina Gran Aqüeducte, que recull les 

aigües des de pous de l’Ajuntament, i va directament fins a Cubelles, sent la 

principal font d’aigua d’aquesta població. A partir del mes de setembre de 

1995, Calafell va deixar de comprar aigua d’aquesta Mina.  

 

El sistema de provisió d’aigua potable al municipi de Calafell està compost 

actualment per una canonada provinent directament del riu Ebre gestionada pel 

Consorci d’Aigües de Tarragona, i per un conjunt de petits pous, regulats per 

l’ACA, que extreuen aigua bàsicament de l’aqüífer del Garraf en diverses 

localitzacions del municipi, sent bàsicament l’aportació de l’Ebre la font 

principal dels recursos hídrics. Per tant el municipi de Calafell és depenent de 
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les aportacions externes. El CAT és l’únic subministrador d’aigua en alta de 

Calafell. 

 

Calafell va començar a rebre les aigües d’abastament del CAT el 5 de juliol de 

1985, amb una concessió de 3.200.000 m3 convertint-se l’any 1995 en l’únic 

subministrador d’aigua al municipi. La distribució i comercialització de l’aigua 

en té la concessió l’empresa SOREA. 

 

Calafell té actualment una concessió del CAT de 4.032.000 m3 anuals. El Pla 

director de l’any 2001 va fixar aquesta ampliació de la concessió. Aquesta 

concessió té una dotació de reserva de 303.000 m3 anuals. El Consorci d’Aigües 

de Tarragona (CAT) va començar a subministrar aigua d’abastament per a la 

població de la província de Tarragona l’any 1985 i actualment subministra aigua 

a 71 municipis consorciats i 33 indústries servint d’aquesta manera el 80% de 

la població de la província de Tarragona i cobrint el 30% del seu territori amb la 

seva xarxa. 

 

Del consum total d’aigua provinent del CAT l’any 2.008 (71,71 Hm3/a), el 59% 

(42,35 Hm3/a) va anar destinada a ajuntaments, i el 41% restant (29,36 

Hm3/a) a indústries. El CAT capta l’aigua dels canals de reg de l’esquerra i 

dreta del riu Ebre, a l’estació EB-0, ubicada al marge esquerra a Campredí, 

Tortosa. L’aigua procedent de l’obra de presa EB-0 és sotmesa a un procés de 

tractament fisicoquímic, basat en la coagulació, floculació, decantació, filtració i 

cloració de l’aigua a la planta de tractament (ETAP) ubicada a l’Ampolla, amb 

capacitat per potabilitzar per al consum humà els 3,856 m3/seg de la concessió 

màxima. 

 

El CAT, actualment (dades actualitzades el mes de gener del 2009) té 

instal·lats 364,24 km de canonades, amb diàmetres variables entre els 1600 

mm i els 200 mm. En tota la xarxa hi ha 23 estacions de bombament i 30 

dipòsits de regulació amb un volum màxim d’emmagatzematge de 170.000 m3 

d’aigua potable i 195.000 m3 d’aigua crua. 

L’aigua provinent del CAT té un consum energètic de 0,792 kW/m3. 

 

Actualment el Consorci d’Aigües de Tarragona té obres en execució i noves 

obres previstes per tal d’incrementar la capacitat d’emmagatzematge amb nous 

dipòsits i amb millores en la pròpia xarxa respecte al final de la línia.  
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Xarxa del CAT  

Xarxa del CAT a la 

comarca del Baix 

Penedès  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACA té registrat i regulats 19 pous de captació d’aigua subterrània al terme 

municipal de Calafell, destinats a l’abastament, el reg o a usos industrials. La 

concessió total d’aquestes captacions és de 865.450 m3 anuals, dels quals 

771.700 estan destinats a l’abastament urbà, 53.480 a usos industrials i 

40.270 al reg per a regar unes 15 hectàrees de conreus. L’ajuntament de 

Calafell és el màxim concessionari amb 587.600 m3 anuals. 
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 Titular 
Llera/ 
Aqüífer 

Cabal 

(l/s) 
Concessió 
(m3/any) Ús Localització Observacions 

1 Ajuntament 
de Calafell 

Torrent de 
la 
Corbetera 

21,63 587.600 Abastament 

La Cobertera    
 
La Pedrera 
 
La Graiera 

- Pou "Escadines II", 225 
m de fondària i 400 mm 
de diàmetre, 45 CV de 
potència.  
- Pou "Escadines I", 160 
m de fondària i 300 mm 
de diàmetre,  17 CV de 
potència.  
- Pou "Graiera I",  161 m 
de fondària i 300 mm de 
diàmetre, 45 CV de 
potència.  

2 

Cabre 
Alvarez, Pere;  
Calvo 
Cabanes, 
Andrea 

Aqüífer 
del Garraf 

0,4 400 Domèstic Mas d'en 
Vives 

Pou de 50 m de fondària 
i 130 mm de diàmetre 

3 

Escobar 
Carrillo, 
Jesus; 
Nogales 
Barrero, 
Maria 

Aqüífer 
del Garraf 0,08 2.500 Reg i 

agrícola La Costeta 

Pou de 60 m de fondària, 
500mm de diàmetre, 4 
CV de potència, per 
regar 0,7 ha 

4 Fincas Acuña, 
Sl 

 0,1 4.050 Reg  

Pou de 60 m de fondària, 
500mm  de diàmetre, 4 
CV de potència, per 
regar 1,5 ha 

5 
Fundacio 
Institut Pere 
Farres  

Aqüífer 
del Garraf 

 0,060 2.000 Abastament 

Casa 
Colònies 
Artur 
Martorell 

Pou de 80 m de fondària 
i 300 mm de diàmetre, 3 
CV de potència. 

6 

Garcia 
Espinola, 
Francisco;  
Sierra 
Espinola, 
Consolacion 

Aqüífer 
del Garraf 0,2 6.900,00 Reg La Gruyera 

Pou de 161m de fondària 
i 300 mm de diàmetre, 
25 CV de potència, per 
regar 1 ha  

7 
Garcia 
Garcia, Julio-
Cesar 

Aqüífer 
del Garraf 0,096 3.000,00  Reg i 

agrícola Costers 
Pou de 88m de fondària, 
220mm de diàmetre, 
1,104 kw de potència. 

8 
Hormigones 
Del Penedes, 
SA 

Aqüífer 
del Garraf  1,250 38.880 Industrial  

Pou de 49 m de  fondària 
, 300 mm de diàmetre i 
1,4 Kw de potència. 

9 

 Jurado 
Garcera, 
Manuel;  
 Zambrano 
Morera, 
Antonia 

Aqüífer 
del Garraf 

0,08 2.500 Reg i 
agrícola 

 El Pujolet 

Pou de 85 m de fondària 
, 180 mm de diàmetre, 1 
kW de potència, per 
regar 1 ha. 

10 

Martin 
Marquez, 
Simon;  
Camprubi 
Tarda, Ma 
Teresa 

Aqüífer 
del Garraf 0,09 3.000 Reg 

Urbanització 
Jardí 
d'Europa 

Pou de 60 m de fondària 
i 180 mm de diàmetre, 1 
CV de potència, per 
regar 0,15 ha. 

11 Nin Mila, 
Josep 

Aqüífer 
del Garraf 

0,03 1.000 Reg i 
agrícola 

 

Pou obert de 10,5 m de 
fondària i 900 mm de 
diàmetre, 0,25 CV de 
potència per regar 0,5 ha 
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Pous de captació 

d’aigua subterrània 

al terme municipal 

de Calafell   

Repartició anual de 

la dotació del CAT   

 Titular 
Llera/ 
Aqüífer 

Cabal 

(l/s) 
Concessió 
(m3/any) Ús Localització Observacions 

12 Olia Baena, 
Lorenzo 

Aqüífer 
del Garraf 

2 7.000 Reg i 
agrícola 

Les Pallisses 

Pou de 70 m de fondària 
i 500 mm de diàmetre, 
3,5 kW de potència, per 
regar 2,8 ha. 

13 
Olivares 
Gonzalez, 
Francisco 

Aqüífer 
del Garraf 0,5 2.000 Reg i 

agrícola L'Escarnosa 

Pou de 30 metres de 
fondària i 180 mm de 
diàmetre, 0,7 kW de 
potència, per regar 1,2 
ha 

14 
Piulachs 
Armengol, 
Vicente 

Torrent 
Montpeó 5,556 175.200 Abastament Mas Romeu Pou a 39 m de fondària 

15 
Sala I 
Cardona, 
Rosario 

Aqüífer 
Sant Martí 
Sarroca - 
Marmella 

1,38 5.000 Reg i 
agrícola Vinya Vella 

Pou de 100 m de 
fondària , 300 mm de 
diàmetre, 3,68 kW de 
potència, per regar 1,53 
ha. 

16 

Santacana 
Marti, 
Sebastian; 
Suau Olivella, 
Juan 

Torrent de 
la 
Corbetera 

0,463 14.600  Industrial  Pou de 46 m de fondària. 

17 

Torres 
Hernandez, 
Juan; 
Jorge 
Martinez, 
Celia 

 
 

0,21 6.500 Reg i 
abastament  

Pou de 118 m de 
fondària i 0,40 m de 
diàmetre, 1,50 C.V de 
potència, per regar 1,5 
ha. 

18 Vives Nin, 
Joan 

Aqüífer 
del Garraf 

0,03 1.000 Reg Barquera 

Pou de 22 m de fondària 
i 1000 mm de diàmetre, 
2 CV de potència, per 
regar 1,5 ha. 

19 Vives Niu, 
Joan 

Aqüífer 
del Garraf 

1,3 2.320 Reg  

Pou de 22 m de fondària 
i 1100 mm de diàmetre, 
2 CV de potència, per 
regar 1 ha. 

TOTAL ABASTAMENT URBÀ 771.700  m3/any   

TOTAL INDUSTRIAL 53.480  m3/any   

TOTAL REG 40.270  m3/any   

TOTAL 865.450  m3/any   

 

Calafell no compta amb recursos de suficient qualitat, per tant ha de cobrir les 

necessitats amb compres de volum d’aigua a externs. L’aigua subministrada a 

Calafell és comprada al Consorci  d’Aigües de Tarragona que mitjançant 

diferents ramificacions de la seva conducció principal la condueix fins a varis 

del dipòsits del Servei Municipal d’aigües. La dotació anual és de 4.335.000 

m3/any, repartits de la forma que s’indica en la següent taula: 

 

 

 

  

 

 

 

CAT m3/any 

Dotació actual anual 4.032.000 

Desviació respecte dotació mensual (no es 

podrà fer servir als mesos de juliol i agost) 
303.000 

TOTAL 4.335.000 
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Els dipòsits que reben l’aigua directament del CAT són nou: Calafell Poble 

(també anomenat Masia de la Font), Bellamar, Mas Mel, Caixa Comercial, La 

Granja (aquest rep l’aigua del dipòsit de Caixa Comercial a través del bombeig 

del CAT EB-15), Marca Hispànica, Gros, Calafell Park i Les Brises. Tres 

d’aquests dipòsits (Bellamar, Caixa Comercial i Marca Hispànica) també estan 

connectats a la Mina Gran Aqüeducte, tot i que ja no n’extreuen aigua, des de 

l’any 1.995. Tots aquests dipòsits reben directament l’aigua en alta i la 

distribueixen directament a la xarxa o a altres dipòsits de menor volum. El 

control dels nivells de dipòsit es realitza mitjançant un nivell analògic que 

disposa el Consorci (i que també emet senyal al telecontrol del Servei Municipal 

d’Aigua del Calafell). 

 

La totalitat de dipòsits en alta d’abastament d’aigua potable són 15, connectats 

directament (o via a un dipòsit de regulació) a la canonada del CAT, des d’on 

capten l’aigua, i la distribueixen mitjançant canonades de 150 fins a 300 mm 

de diàmetre per la xarxa de distribució a la seva àrea d’influència, bàsicament 

de fibrociment. 

 

Gràcies a la distribució en alta d’aigua de tots aquests dipòsits, no és necessari 

l’ús de bombejaments. A banda de l’estació de bombament CAT EB-15, que 

impulsa l’aigua des del dipòsit de Caixa Comercial fins el dipòsit La Granja, el 

Servei Municipal disposa de 3 estacions de bombament. 

 

• Estació d’elevació Les Brises -> eleva part de l’aigua del dipòsit de Les 

Brises al dipòsit de Valldemar, per mitjà de 2 bombes de 20 CV. 

• Estació d’elevació Bellamar -> eleva l’aigua des del dipòsit de Bellamar, 

al seu dipòsit petit per mitjà de 1 bomba de 2 CV. 

• Estació d’elevació Bonanova -> bombeja a la xarxa més elevada de la 

urbanització. 

 

Tot segons l’esquema de distribució que s’adjunta. 
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Esquema de la 

distribució en alta  
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Resum dipòsits i 

principals 

característiques 

 

 

 

 

 

 

Cada un d’aquests dipòsits alimenten diferents zones de la població. La zona  

d’influència de cada un d’aquests dipòsits és, (veure plànol I.1.3) 

 

DIPÒSIT MASIA DE LA FONT 

Aquest dipòsit es troba situat al Nord del barri Masia de la Font entre l’autopista 

C-32 i una accés a la mateixa, es va construir a la cota topogràfica de 81 

metres, i té un volum total de 4.000 m3. La seva forma és rectangular i està 

construït de formigó armat.  

 

És un dipòsit semienterrat, amb una única cambra, que va ser 

impermeabilitzada interiorment per evitar filtracions existents l’any 1998. No 

compta amb tanques per delimitar el perímetre, i per pujar-hi té una rampa al 

lateral amb unes escales al final. Rep l’aigua d’un ramal del CAT, que compta 

amb una cambra de trencament de càrrega al costat del dipòsit. El dipòsit té 

una única sortida de DN 300 de fibrociment que subministra aigua al nucli urbà 

de Calafell poble, a la part nord de Calafell Residencial i a una part del Prat de 

Calafell i Calafell platja. Disposa de telecontrol i de sistema de cloració. 

 

DIPÒSIT DE BELLAMAR  

Està situat en una zona boscosa al nord oest de la urbanització de Bellamar. Té 

un volum de regulació de 3.000 m3 i la seva cota topogràfica és de 56 metres. 

De planta rectangular 34 x 26 m de costat, té una alçada de 4 m. 

aproximadament. 

Dipòsit Capacitat (m3) Cota (msnm) Connexió al CAT 

Masia de la Font 4.000 81 Si 

Bellamar 3.000 56 Si 

Petit Bellamar 45 75 No 

Mas Mel 1.000 69 Si 

Nou Mas Mel 1.000 69 Si 

Caixa Comercial 400 61 Si 

Marca Hispànica 1.600 60 Si 

Alta Tensió 800 76 No 

8 Milions (Gros) 8.500 81 Si 

Calafell Park 1.000 178 Si 

La Granja  2.000 179 Si 

La Granja “2” 500 179 Si 

Les Brises 2.000 193 Si 

Valldemar 200 217 No 

Intermig 1.500 146 No 

TOTAL 27.545   
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És un dipòsit d’antiga construcció i va ser executat amb formigó en massa, 

formant muts de gravetat de gran espessor; és de cambra partida, no disposa 

de tanca perimetral i té una capa important de vegetació sobre la coberta. 

Disposa d’unes escales d’accés.  

 

Rep l’aigua per la coberta directament del CAT, a través d’un ramal de la 

conducció principal. Existeixen dos sortides del dipòsit, una per cambra, la 

primera de DN 250 de fibrociment que subministra l’aigua a la zona sud de 

Calafell Residencial i a una part del Prat de Calafell i Calafell Platja. La segona 

també de DN 250 de fibrociment que en pocs metres té un ramal de DN 150 de 

fibrociment que a la vegada també es bifurca subministrant per una banda 

aigua directament a la urbanització Bellamar i per una altra, a través de 

l’estació d’elevació de Bellamar, a dos carrers de cota elevada d’aquesta 

mateixa urbanització. La canonada principal de DN 250 alimenta a les 

urbanitzacions d’Alorda Park, l’Estany i part de Calafell Platja. Ca esmentar que 

les dues sortides de DN 250 estan comunicades per una canonada de DN 250 a 

dos metres de la sortida del dipòsit.Disposa de telecontrol, de 2 cloradors i 

d’una caseta de bombeig del petit Bellamar. 

 

DIPÒSIT PETIT BELLAMAR 

Aquest dipòsit té un volum de regulació de 45 m3 i la seva cota topogràfica és 

de 74 metres. De planta rectangular. S’alimenta del dipòsit de Bellamar. Aquest 

no disposa de tanca perimetral, escales, telecontrol no de clorador ja que 

l’aigua ja ve clorada del dipòsit de Bellamar. Disposa de comptador d’entrada 

per no de sortida. 

 

DIPÒSIT MAS MEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest dipòsit es troba situat al nord de la urbanització de Mas Mel, va ser 

construït a la cota topogràfica de 69 metres i té un volum total de 1.000 m3. La 
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seva forma és rectangular i està construït de formigó armat. És un dipòsit amb 

una única cambra, que compta amb nombroses sortides a la coberta per a 

permetre la correcte aireació del dipòsit. Té una tanca perimetral a la coberta. 

Rep l’aigua d’un ramal del CAT, i la seva entrada al dipòsit es realitza per la 

coberta mitjançant una canonada d’acer de 6 polzades. El dipòsit compta amb 

una altra entrada que era utilitzada fa uns anys per l’aigua extreta dels pous 

que actualment estan salinitzats. El dipòsit te una única sortida de DN 300 de 

polietilè que subministra aigua a la urbanització de Mas Mel.  

Està ballat i té escles d’accés. Disposa de clorador, analitzador, telecontrol i 

també de comptador.   

 

DIPÒSIT NOU MAS MEL 

Aquest dipòsit es troba situat just al costat del dipòsit de Mas Mel, a la mateixa 

cota topogràfica i té un volum total de 1.000 m3. La seva forma és circular i 

està construït en formigó armat. Està ballat i no té escales per accedir-hi. 

Disposa de: clorador, comptador, telecontrol i d’un generador per si se’n va la 

llum. Hi ha una cambra de bombes per donar pressió a la part alta   

 

DIPÒSIT CAIXA COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situat en una zona urbana de Segur de Calafell a prop de la intersecció del 

Carrer Conde Gómez de Orbaneja i del Carrer de la Condesa del Castillo de la 

Mota. Té un volum de regulació de 400 m3 i la seva cota topogràfica és de 61 

metres. De planta rectangular 22 x 5 m de costat, té un alçada de 5 metres i 

una alçada de làmina d’aigua de 3,3 m, estant totalment soterrat. És un dipòsit 

de formigó armat que no disposa de tanca perimetral ni d’escales, Rep l’aigua 

d’un ramal del CAT, que compta amb una cambra de trencament de càrrega a 

sobre del dipòsit. L’entrada de l’aigua al dipòsit es realitza per la coberta. 

Existeixen tres sortides del dipòsit, dues estan actualment en desús i que 

portaven l’aigua a dos bombaments, un directament a xarxa i l’altre al dipòsit 
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d’Alta Tensió. Actualment només s’utilitza la tercera sortida que es realitza amb 

una canonada de DN 250 de fosa dúctil i que porta l’aigua a l’estació de 

bombament del CAT EB 15 on s’impulsa fins als dipòsits de La Granja. La 

caseta de telecontrol està ballada.  

 

DIPÒSIT LA GRANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capacitat de regulació del sistema de La Granja és de 2.000 m3, està 

composat per dos dipòsits de cota topogràfica de 180 m. Els dipòsits es troben 

al cim d’un turó. 

El primer dels dipòsits és rectangular de 6x20 m. amb una alçada de làmina 

d’aigua de 4 metres. Té una capacitat de regulació de 500 m3. Està construït de 

formigó armat i rep l’aigua de la bomba del CAT EB-15 mitjançant una 

canonada d’acer. Té sis sortides, quatre d’elles són de DN 100 de fibrociment i 

subministren aigua a diferents sectors Segur Muntanya, la cinquena és de DN 

100 o porta l’aigua fins al dipòsit d’Alta Tensió i la sisena és la que comunica el 

dipòsit amb el segon dipòsit situat al seu costat, aquesta sortida és de DN 250. 

Està ballat i disposa d’una passarel·la d’accés a la Granja (gran). No té clorador 

ja que l’aigua ve clorada del dipòsit de la Caixa Comercial. EL segon dipòsit és 

circular, amb una capacitat de 2000 m3. Rep l’aigua del dipòsit petit amb un 

vas comunicant i mitjançant dues sortides DN 250 de fosa i de DN 150 

subministren aigua a la urbanització Mas Romeu i a Les Villes respectivament.  

 

També existeix una antiga canonada d’entrada al dipòsit procedent de pous que 

actualment no són utilitzats. Els dos disposen del mateix telecontrol, on 

l’antena receptora és solar. 

 

DIPÒSIT ALTA TENSIÓ 

Es troba situat a l’extrem del carrer del Pacífic, molt a prop d’una torre elèctrica 

d’alta tensió. Té una cota topogràfica de 76 metres i un volum de regulació de 
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800 m3. De planta rectangular 17.3 x 11 m de costat i una alçada de làmina 

d’aigua de 4,2 metres, està construït en formigó armat. És un dipòsit mig 

soterrat amb una única cambra i el seu perímetre està ballat. Rep l’aigua d’una 

canonada DN100 de fibrociment que prové del dipòsit petit de La Granja. Per a 

trencar la pressió que porta l’aigua hi ha instal·lada una vàlvula reductora de 

pressió abans de l’entrada al dipòsit. El dipòsit té cinc sortides de diferents 

diàmetres, 2 de DN125, 1 de DN 100 i 2 de DN 80  que subministren aigua a 

cinc sectors diferents de la part baixa i mitjana de Segur de Calafell. Les 

escales que té no són d’accés al pou, sinó per baixar a la caseta. Disposa de 

telecontrol i té un nivell per boia.   

 

DIPÒSIT MARCA HISPÀNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capacitat de regulació del dipòsit de la Marca Hispànica és de 1.600 m3. El 

dipòsit està situat en una zona urbana a prop de la intersecció de l’avinguda de 

la Marca Hispànica i el carrer Can Papiol. La seva cota topogràfica és de 60 m. 

Té planta rectangular de 20 x 15 m i una alçada de làmina d’aigua de 5,3 m. 

 

El dipòsit està soterrat i és de construcció antiga a base de formigó. Té una 

tanca perimetral i també força vegetació sobre la coberta. Rep l’aigua d’un 

ramal del CAT, que compta amb una cambra de trencament de càrrega al 

costat del dipòsit. L’entrada d’aigua de l’Ebre al dipòsit es realitza per la 

coberta. Cal destacar que antigament aquest dipòsit estava alimentat per aigua 

de la mina SAUR.  

 

Existeix una sortida del dipòsit de DN150 de fiborciment que subministra aigua 

a un sector de Segur Platja. Està relacionat amb el dipòsit Gros, ja que disposa 

d’una caseta am clorador, on també hi ha un analitzador de clor del Gros. 

Disposa, també de telecontrol.   
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DIPÒSIT GROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dipòsit Gros és el que té major capacitat de tot el municipi. Té un volum de 

regulació de 8.500 m3 i la seva cota topogràfica és de 81 metres. Es troba 

situat en una zona de vall rocosa a Segur de Dalt i s’accedeix mitjançant un pas 

inferior de l’autopista C-32 a través d’un camí de terra. Aquest és un dipòsit 

superficial de construcció bastant recent de formigó armat. De planta circular 

amb un diàmetre de 37 metres, té una alçada de làmina d’aigua de 7,45m. 

Rep l’aigua d’un ramal del CAT, encara que el dipòsit gros té una segona 

entrada procedent del dipòsit Intermig i una tercera que prové del dipòsit 

Marca Hispànica que actualment està en desús. Pel que fa a les sortides 

existeix una de DN 200 de fibrociment que abasteix Segur Platja i una segona 

de DN 150 que alimenta Segur Muntanya. El clorador funciona amb una placa 

solar. El telecontrol està alimentat a piles, no està ballat i té escales per 

accedir-hi. 

 

DIPÒSIT CALAFELL PARK 

Està situat a la part alta de la Urbanització de Calfell Park, amb cota 

topogràfica de 175 m. Subministra aigua a tota la urbanització. És un dipòsit 

quadrangular, de formigó armat, d’uns 2,5 metres de làmina d’aigua. 

El dipòsit rep l’aigua del CAT a través d’un ramal que en el seu tram final és un 

tub d’acer de 6” que entra per la coberta del dipòsit. Aquesta connexió és 

recent, ja que anteriorment el dipòsit s’alimentava amb aigua procedent de 

pous propers, que actualment tenen forts problemes de qualitat. Cal destacar 

que el dipòsit disposa de tanca perimetral i que té una sortida de DN 125 de 

fibrociment que alimenta tot Calafell Park. Disposa de telecontrol i clorador.  
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DIPÒSIT LES BRISES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest és un dipòsit de 2.000 m3 de regulació situat a la cota topogràfica 193 

m. Rep subministrament d’aigua d’un ramal del CAT que compta amb una 

cambra de tancament de càrrega abans de l’entrada al dipòsit. Té una forma 

rectangular de 38 x 14m. i una alçada de làmina d’aigua de 3,5 m. 

 

El dipòsit està format per murs de formigó en massa i la seva construcció és 

bastant antiga. Actualment presenta alguns problemes puntuals de 

impermeabilitat. El dipòsit compta amb tres sortides diferents. La primera de 

DN150 de fibrociment que subministra aigua a les urbanitzacions de Les Brises 

i Segur de Dalt. La segona també de DN 150 de fibrociment alimenta al dipòsit 

Intermig situat a una cota 50 metres més baixa. Per últim, la tercera és la que, 

mitjançant una estació d’elevació, subministra aigua al dipòsit de Valldemar 

situat a la cota 207. El clorador està en una caseta apart on el dipòsit de clor és 

de doble cambra.  

 

DIPÒSIT INTERMIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dipòsit està situat a la part alta de Segur. Té un volum de regulació de 1.500 

m3 i la seva cota topogràfica és de 146 metres. S’abasteix d’aigua provinent del 

dipòsit les Brises mitjançant una canonada de DN150 de fibrociment. Té una 
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planta rectangular 29 x 16m. de costat amb una alçada de làmina d’aigua de 

3,40 metres i està semienterrat. És de formigó armat, amb una estructura de 

coberta a base de biguetes i revoltó de ceràmica. 

 

Té dues sortides de DN200 i DN150 de fibrociment. La primera subministra 

aigua a Segur de Dalt i la segona, encara que actualment està fora d’ús 

connecta el dipòsit amb el dipòsit Gros. Disposa de telecontrol. No té clorador, 

ja que l’aigua ve clorada del Dipòsit de les Brises. El recinte del dipòsit ha estat 

recentment ballat i pintat.  

 

DIPÒSIT VALLDEMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És el dipòsit de cota més elevada de tot el Servei Municipal, el trobem a la cota 

topogràfica 217 metres. La seva capacitat de regulació és de 200 m3 i té una 

forma rectangular de 11,7 x 7,7 m de mides interiors dels costats i 2,2 m. 

d’alçada d’aigua. La seva construcció és bastant recent, any 1988, i està 

formada amb elements prefabricats de formigó. 

 

Rep l’aigua de l’estació elevadora situada al costat del dipòsit de Les Brises 

mitjançant una canonada de DN 110 de polietilè. Distribueix l’aigua per 

gravetat a la urbanització Valldemar. 
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Taula resum 

circuit de l’aigua 

potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la distribució i comercialització de l’aigua en té la concessió l’empresa 

SOREA, filial del grup Agbar. Aquesta empresa s’encarrega de la gestió de la 

xarxa d’abastament a tot el municipi de Calafell així com dels municipis pròxims 

de Cubelles i Cunit, gestionant comunament les necessitats hídriques de la 

zona.  

 

 Les canonades de conducció d’aigua potable es divideixen en: 

 

• Canonades d’impulsió i conducció. Subministrament en alta d’aigua del CAT 

als 9 dipòsits esmentats. El servei d’aigua municipal de Calafell compta amb 

Dipòsit Rep aigua Alimenta 

Masia de la Font CAT 

Calafell Poble, 

Urbanització  Bonanova 

Part de Calafell residencial 

Bellamar CAT 

Petit Bellamar Dipòsit Bellamar 

Urbanització Bellamar 

Calafell Platja 

Urb. Estany i Alorda Park 

Part de Calafell Residencial 

Part Urbanització Mas Mel 

Mas Mel CAT 

Nou Mas Mel Dipòsit Mas Mel 
Part Urbanització Mas Mel 

Caixa Comercial CAT Dipòsit La Granja 

Marca Hispànica CAT Segur Platja 

Alta Tesió Dipòsit petit Granja 
Part Mitjana de Segur de 

Calafell 

Gros CAT Segur Platja 

Calafell Park CAT Urbanització Calafell Park 

La Granja 1 Dipòsit Caixa Comercial 

La Granja 2 La Granja 1 

Segur Muntanya 

Urbanització Mas Romeu 

Urbanització Les Brises 

Urbanització Les Villes 

Les Brises CAT Urbanització Les Brises 

Valldemar Dipòsit de les Brises Urbanització Valldemar 

Intermig Dipòsit de Les Brises Part alta Segur de Calafell  
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Pla director 

d’aigua potable 

de 2001 

molt poques canonades de conducció. L’artèria bàsica de conducció és la 

canonada del CAT. 

 

• Xarxa de distribució.  

 

Segons el Pla director de l’any 2010, la xarxa de distribució té una longitud de 

216,54 km. Pel que fa a la distribució de les canonades segons els materials, es 

pot observar que la gran majoria són de fibrociment. 

 

Pel que fa a la distribució de canonades segons el diàmetre, és destacable que 

la xarxa de distribució de Calafell disposa de grans artèries de distribució, 

formades per canonades amb un diàmetre igual o superior a 125 mm. 

 

En la xarxa que gestiona Sorea a Calafell, com en molts municipis, és fàcil 

establir una relació entre el material de la canonada i l’any d’instal·lació. 

D’aquesta manera tota la canonada de fibrociment ha estat instal·lada abans de 

mitjans dels anys 90 i el polietilè i la fosa s’ha utilitzat a partir d’aquestes dates 

en substitució del primer.   

 

Una característica important de la xarxa de distribució és la minsa jerarquia de 

la mateixa, és a dir, existeixen moltes canonades de petit diàmetre que 

distribueixen l’aigua a diferents sectors i poques canonades de major  diàmetre 

que agrupin aquestes primeres. La xarxa de distribució que arriba fins a totes 

les escomeses té diàmetres més reduïts entre 32 i 150 mm. Els materials són 

força variables degut a les diferents etapes de construcció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La xarxa de distribució de Calafell es caracteritza principalment, per ser poc 

mallada, per tenir diàmetres molt petits, tot això degut a una falta de previsió a 

l’hora de canalitzar la xarxa, resolent en cada moment exclusivament les 

necessitats del present sense preveure les del futur. 

 

 
PERCENTATGE DE CANONADES DE LA XARXA  SEGONS DIAMET RE
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Com a elements singulars cal destacar que actualment la xarxa de distribució 

d’aigua potable de Calafell disposa de 12 vàlvules reguladores de pressió que 

disminueixen la pressió a la xarxa en determinats punts. 

 

 

HIDRANTS CONTRINCENDIS 

 

Els hidrants contra incendis són una eina indispensable per tal de garantir el 

subministrament d’aigua als equips d’extinció d’incendis en cas de necessitat. 

Com a conseqüència de la seva importància, la seva distribució dins dels nuclis 

de les poblacions està regulat per una sèrie de reglamentacions.  

 

La normativa vigent en el camp dels hidrants contra incendis és el decret 

241/1994 de la Generalitat de Catalunya, que regula les condiciones 

urbanístiques i de protecció contra incendis en els edificis, i és complementaria 

a la normativa NBE-CPI/91. 

 

Al municipi de Calafell hi ha instal·lats 175 hidrants i aquests són de 2 tipus: 

 

• Tipus Columna 

• Soterrats 

 

Cal destacar la irregular distribució geogràfica dels mateixos, així com la 

insuficiència del nombre. 

 

Hi ha diversos sectors que conten amb molt pocs o cap hidrant. Els sectors que 

tenen més hidrants els tenen distribuïts de manera irregular, de tal manera que 

hi ha subsectors on es concentren la majoria. 

 

El Pla director del Servei de Subministrament d’Aigua Potable de 

Calafell del 2.010 fa una primera revisió de l’estat actual de la xarxa. Les 

principals idees que enumera aquest Pla són les següents. 

 

Al nucli de Calafell, els hidrants instal·lats són insuficients  per a cobrir tota la 

superfície de la població, i per tant serà imprescindible instal·lar 435 nous 

hidrants. Per a poder instal·lar alguns dels hidrants necessaris per a complir la 

normativa vigent, serà necessari canviar alguna canonada, per augmentar-ne 

el diàmetre. 

 

 

FUNCIONAMENT DE LA XARXA. 

 

Amb les dades de l’any 2.001, la mitjana d’habitants censats dividit pel nombre 

de llars principals era de 2,46 Habitants/Llar. Al mateix any hi ha 16.478 

habitatges secundaris i 2.001 buits que sumats composen la població 

estacional, 40.536. Sumats als 22.939 habitants censats el 2008, permet 
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Rendiment de la 

xarxa a Calafell 

Volum subministrat i 

dotacions per abonat 

avaluar la població del municipi de Calafell en el moment de màxima ocupació 

teòrica, obtenint una xifra de 63.475 habitants. 

Segons les dades calculades dels rendiments de la xarxa al municipi de Calafell, 

es determina que el rendiment mig de la xarxa durant el darrer any ha estat 

del 60,65%, que és una xifra que es considera baixa. De cara al futur, el 

rendiment de la xarxa amb les millores proposades serà proper al 75%, que és 

un valor acceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El volum d’aigua subministrada anualment s’ha mantingut estable i fins i tot 

amb una lleugera tendència al decreixement, situant-se al voltant dels 

3.700.000 m3/any. La demanda que s’ha tingut en compte per fer la diagnosi 

de la situació actual prové de l’estudi de les dades que es tenen del tercer 

trimestre de l’any 2008. És en aquest període on la demanda és la més gran de 

tot l’any, i és en aquesta època quan la xarxa transporta el cabal màxim; 

d’aquesta manera s’analitza com funciona la xarxa en les situacions més 

desfavorables. El tercer trimestre de l’any 2.008 l’aigua subministrada va ser 

de 1.225.832 m3 i la dotació mitja trimestral registrada va ser de 500 

litres/dia/abonat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, segons l’avanç del Pla director, en l’escenari actual no s’arriba al límit 

de la concessió i no caldria augmentar els recursos hídrics. 
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Canonades segons 
el material  

Canonades segons 
el diàmetre 

La xarxa de distribució està formada per un total de 216.538 m de canonades, 

la majoria de fibrociment. 
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Esquema de la 
distribució 

El Pla director avalua el comportament actual de la xarxa d’abastament de 

Calafell en les diverses situacions possibles de funcionament durant el dia.  

 

Les dades introduïdes en el model són les següents en quant a diàmetres de la 

xarxa i cotes.  

 

 

La distribució de les cotes determinarà de forma important les pressions de la 

xarxa. El consum distribuït segons les hores del dia determinen velocitats a 

canonades i pèrdues de càrrega.  

 

• Estudi de les pressions. 

 

El primer paràmetre que s’analitza en Pla Director d’Abastament de Calafell  són 

les pressions de la xarxa. Aquest paràmentre és molt important ja que és el 

que ens indica si hi ha sobrepressions a la xarxa que tampoc són desitjables per 

a que el sistema funcioni correctament.  
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De l’analisis es determina que hi ha determinats punts de la xarxa on les 

pressions son molt elevades. Per solucionar aquest problema, s’haurà 

d’instal·lar vàlvules reguladores de pressió. 

 

• Estudi de les velocitats 

 

El segon paràmetre que analitza és la velocitat de l’aigua a les canonades. 

L’etudi d’aquest paràmetre permet determinar si els diàmetres de les 

canonades són adequats.  

 

Els resultats de l’analisis determinen que no hi ha cap velocitat excessivament 

elevada, ja que la majoria de les canonades tenen velocitats inferiors a 1 m/s, i 

només en alguns casos molt concrets les veolocitats són superiors. 

 

• Perdues de càrrega unitàries 

 

L’estudi d’aquest paràmetre juntament amb la velocitat de l’aigua a les 

canonades és el que ens determina si les canonades tenenun dimensionament 

per al funcionament quotidià de la xarxa.  

 

La majoria de les canonades presenten unes pèrdues de càrrega inferiors a 5 

m/km. Hi ha algunes canonades on les pèrdues de càrrega són superiors. 

S’hauria d’estudiar amb més detall el funcionament de cada una d’aquestes 

canonades. 

 

• Estudi del temps de residència de l’aigua a les canonades 

 

Pel que fa al temps de residència de l’aigua a les canonades, es comprova que 

aquest és inferior a un dia a la majoria de les canonades dels dos sectors de 

Calafell. Hi ha però alguns punts on el temps de residència és un xic superior, 

però en tots els casos és inferior a tres dies, que és el període de temps que es 

considera el límit acceptable.  

 

• Comportament de la xarxa en cas d’incendi 

 

Per a l’estudi del comportament de la xarxa en cas d’incendi, per a l’elaboració 

del Pla director de Sanejament s’han realitzat diverses simulacions amb 

diferents situacions possibles, d’acord amb la noramtiva vigent. La conclusió 

d’aquestes simulacions a la xarxa del municipi ha estat que no s’aconsegueix 

complir l’article 3 del decret.  

 

Per solucionar aquesta problemàtica serà necessari substituir algunes 

canonades per altres de major diàmetre per poder subministrar el cabal d’aigua 

requerit per la normatiba a tots els hidrants del nucli urbà. Cal remarcar, 

també, que el nucli urbà de Calafell no disposa de tots els hidrants suficients 

per cobrir la superficie del municipi. 
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  Diagnosi 

 

El municipi de Calafell no té recursos propis de qualitat per a poder 

subministrar aigua als abonats del servei municipal. Els pous existents al 

municipi no ofereixen aigua de suficient qualitat per a l’abastament a l’estar 

salinitzats. Des de fa anys l’aigua ha estat subministrada mitjançant recursos 

externs, primer amb la mina SAUR i posteriorment amb l’aigua del riu Ebre 

transportada i tractada pel Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT). 

  

La Mina Gran Aqüeducte que travessa el municipi té una producció limitada i 

està envoltada per poblacions d’una demanda d’aigua en constant creixement. 

Calafell no rep aigua d’aquesta des de l’any 1.995 destinant-se tota la 

producció de la mina a altres poblacions properes com Cunit.  

 

A partir del setembre de l’any 1995 es va deixar de comprar l’aigua procedent 

de la Mina SAUR, convertint-se el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) en 

l’únic subministrador d’aigua en alta al municipi de Calafell, tenint una 

concessió de 3.200.000 m3 d’aigua anuals amb un sostre de 4.032.000 m3. Al 

2001 arrel del Pla director d’abastament és va ampliar la concessió fins a la 

xifra actual de 4.032.000 m3 anuals, arribant al sostre. 

 

Segons l’estudi de previsió sociodemogràfica elaborat pel IERM el mes de 

novembre del passat 2008, Calafell ha enregistrat en les últimes dècades un 

espectacular i continuat creixement demogràfic, basat principalment en el flux 

migratori bàsicament de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

 

Aquest creixement demogràfic ha estat motivat pel fort ritme constructiu dels 

darrers anys. Tot i que el canvi de tendència del sector de la construcció hauria 

de comportar una disminució del ritme constructiu. 

 

Els habitatges principals ja representen una tercera part del total, percentatge 

que ha anat augmentant de manera progressiva, transformant-se les segones 

residències en primeres. 

 

De tota manera, Calafell té una població molt variable segons el període que 

s’estudiï, degut al caràcter marcadament d’estiueig i de segona residència de la 

població. D’aquesta manera podem establir una estacionalitat en la població per 

període de vacances d’estiu i per caps de setmana.  La població resident en un 

període determinat a Calafell és la que determina directament les necessitats 

hídriques d’aquell dia, per tant això implica unes necessitats hídriques molt 

variables en cadascun dels períodes esmentats. Degut a aquest caràcter 

estacional trobem una gran quantitat de vivendes de segona residència i una 

important diferència entre la població censada i la població real.  

 

A la següent gràfica podem observar la variabilitat del consum d’aigua mig 

mensual, observant com a l’estiu es duplica respecte l’hivern. Com es pot 
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Consum d'aigua per mesos al 2007 
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veure, existeix una marcada estacionalitat en el subministrament d’aigua degut 

a que Calafell és un municipi eminentment turístic i rep una forta quantitat de 

visitants a l’estiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir dels consums d’aigua, l’Ajuntament (aplicant un consum de 175 

l/pers/dia i una eficiència del 70%) estima que la població real de Calafell varia 

entre les 33.500 persones a l’hivern i les pràcticament 60.000 el mes d’agost. 

La població empadronada, per tant, representa un 69% de la, l’any 2007, 

segons l’IERM, la població censada era de 21.200 persones. 

 

A la següent gràfica podem observar les puntes de consum als caps de 

setmana. Cada set dies s’observa (independentment del període anual que es 

miri) un repunt en el consum que pot arribar fins a increments del 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal tenir en compte doncs, que les necessitats hídriques augmenten també els 

caps de setmana, independentment del mes de l’any en que s’estudiï. A l’hora 

de dimensionar la xarxa, cal tenir en compte aquestes característiques de la 

població, pensant en les puntes produïdes els mesos d’estiu, però també en les 

dels caps de setmana. 
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Volums d’aigua 

subministrats en 

metres cúbics en 

els últims 7 anys 

Per a poder fer una previsió de cabals futurs és important conèixer els cabals 

que històricament s’han subministrat durant els últims anys. A continuació es 

mostra una taula on s’indiquen els volums d’aigua subministrats en metres 

cúbics en els últims 7 anys. 

 

S’observa que la mitjana de creixement anual ha estat del 3,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons la taula, el consum d’aigua l’any 2007 va ser de més de 3,7 milions de 

m3 d’aigua, tots ells aportats pel  CAT, apropant-se al límit de la concessió 

municipal que el CAT atorga a Calafell de poc més de 4 milions de m3. 

 

Si s’estudien les dades que es disposen del consum d’aigua en els darrers anys 

(des de l’any 1.995), s’arriba a la conclusió que el consum d’aigua ha tingut un 

creixement anual mig del 3,7%. Si es projecta aquest mateix creixement en el 

futur (suposant el mateix ritme), s’obté un dèficit d’aigua a partir de l’any 

2.009 respecte als m3 concessionats pel consorci d’Aigües de Tarragona. 

 

  
Consum 
2000 

Consum 
2002 

Consum 
2003 

Consum 
2007 

Gener 173.707 239.134 204.613 268.404 

Febrer 169.747 167.927 186.722 216.537 

Març 192.778 224.315 216.139 262.802 

Abril 216.279 220.869 263.546 270.992 

Maig 238.195 249.750 264.638 306.809 

Juny 265.808 320.125 371.537 373.862 

Juliol 390.338 395.455 443.105 447.595 

Agost 476.496 442.555 534.756 452.111 

Setembre 290.844 265.632 294.197 346.535 

Octubre 229.247 235.134 232.212 280.654 

Novembre 204.416 220.856 216.630 270.577 

Desembre 196.054 208.986 216.414 263.605 
 TOTAL 3.043.909 3.190.738 3.444.509 3.760.483 
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Consum d’aigua a 

Calafell enfront la 

concessió del CAT 

Tot això segons el gràfic adjunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia en base a Estimació inicial de l’evolució de la població de fet i del parc 

d’habitatges a Calafell, Departament de Territori, Ajuntament de Calafell, juny 2008 

 

 

Entrant en més detall en la demanda futura d’aigua al municipi, ens guiarem 

amb la prognosi de creixement de població realitzades en la previsió 

sociodemogràfica dels treballs previs de la revisió del Planejament de Calafell. 

 

Per a conèixer les conseqüències sobre el municipi de la revisió del 

planejament, l’IERM ha dissenyat un model prospectiu estimant la població en 

funció del ritme constructiu. Es considera que el Pla començarà a desenvolupar-

se l’any 2.011 i tindrà una durada de 12 anys, considerant l’horitzó final l’any 

2.023. 

 

S’han establert diferents hipòtesis segons diferents escenaris de baixa o alta 

construcció i baixa o alta transformació. En l’escenari A, més desfavorable 

(construcció i transformació baixes), la tassa de creixement es troba en el 

2,4% anual.  En l’escenari  D, més favorable (construcció i transformació 

altres),la tassa de creixement es troba en el 4,5% anual. 

 

Per a cada un dels escenaris descrits, s’ha fet un estudi de quina serà la 

població Censada, la Població Estacional, la població Total (població mitja) així 

com la població en el mes d’agost. 

 

S’observa que el municipi de Calafell continuarà tenint una població molt 

variable estacionalment. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUM D’AIGUA A CALAFELL ENFRONT LA CONCESIÓ DEL C AT 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

m
3  d

'a
ig

ua Concessió del CAT

Consum3,7 % anual



Volum 01 Memòria justificativa 

 2 Informació urbanística 

 

 

 

Text refós 

 

 

128 

 

Projecció de la 

població a Calafell 

a 2023 

Prognosi dels 

consums d’aigua a 

l’horitzó 2023 
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Font: Previsió sociodemogràfica per a la revisió del Planejament de Calafell,de setembre de 2009. 

 

 

Si es considera per al càlcul de les previsions de les necessitats hídriques una 

eficiència de la xarxa del 0,7 i un consum de 200 l/per/dia s’obté: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la taula anterior, s’observa una vegada més, que la concessió del CAT és 

totalment insuficient, tant a curt, a mig, i a llarg termini. 

 

El Pla Director d’abastament de 2001, però, fixava que l’ampliació de la 

concessió del CAT fins al seu sostre a 4.032.000 m3 seria suficient per al 

subministrament d’aigua a mig termini, el que es considerava al 2006. Els 

càlculs realitzats en el Pla consideraven un consum pel 2006 de  3.466.322 m3, 

que s’han sobrepassat a l’actualitat.  
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Pressions a la xarxa 

de distribució a les 

hores vall 

 

L’avanç del Pla Director fa també unes diagnosis de la xarxa de Calafell i 

conclou que: 

 

• La majoria de les escomeses, entre un 70 i 80% encara no son de polietilè. 

• Actualment la xarxa de distribució d’aigua potable de Calafell disposa de 4 

vàlvules reguladores de pressió que disminueixen la pressió a la xarxa en 

determinats punts, però tot i així hi ha alguns zones amb sobrepressió. 

• Al nucli de Calafell, els hidrants instal·lats són insuficients per a cobrir tota 

la superfície de la població. 

 

Els paràmetres analitzats per al bon funcionament de la xarxa són: 

 

- Pressió 

- Velocitat de l’aigua 

- Pèrdues de càrrega unitària 

- Temps de residència 

- Qualitat de l’aigua 
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Pressions a la xarxa 

de distribució a les 

hores punta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anàlisi de la velocitat de l’aigua permet determinar si els diàmetres de les 

canonades són adequats. Segons l’avanç del Pla no hi ha cap velocitat 

excessivament elevada, ja que la majoria de les canonades tenen velocitats 

inferiors a 1 m/s. 

 

També el càlcul de pèrdues de càrrega unitàries ajuda a veure si els diàmetres 

de les canonades són correctes. La majoria de les canonades presenten unes 

pèrdues de càrrega inferiors a 5 m/km 

 

Pel que fa al temps de residència de l’aigua a les canonades, es comprova que 

aquest és inferior a un dia a la majoria de les canonades dels dos sectors de 

Calafell. Hi ha però alguns punts on el temps de residència és un xic superior, 

però en tots els casos és inferior a tres dies, que és el període de temps que es 

considera el límit acceptable. 

 

La xarxa actual no és capaç de subministrar el cabal d’aigua necessari per 

acomplir el decret 241/1994 sobre condicions urbanístiques i de protecció 

contra incendis en els edificis, ni cobreix la totalitat de la superfície del nucli 

urbà. Caldria substituir algunes canonades per altres de major diàmetre i dotar 

de més hidrants els nuclis urbans de Calafell per cobrir tota la superfície. 
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La qualitat de l’aigua (mostres de 2008) és bona a partir de les anàlisis dutes a 

terme per un laboratori acreditat. 

 

A més indica que la capacitat d’emmagatzematge, la suma de la capacitat de 

tots els dipòsits és 27.000 m3, mentre que la demanda del dia punta és de 

20.000 m3. Per un municipi de la grandària de Calafell, es considera que un 

temps de reserva adequat és d’un dia. No cal augmentar la capacitat de 

reserva. 

 

El funcionament quotidià de la xarxa d’abastament d’aigua potable de Calafell 

és acceptable. Allà on les pressions són molt altes s’haurien d’instal·lar vàlvules 

reguladores. La resta de paràmetres, velocitat de l’aigua, pèrdues de pressió 

unitària i temps de residència de l’aigua són normals, només en alguns casos 

s’hauria d’estudiar amb més detall per obtenir valors superiors. 

 

Pel que fa a la xarxa de distribució el rendiment és dolent (60,65%). Cal 

substituir les canonades més antigues i evitar així pèrdues d’aigua. 

 

Aquest mateix avanç de Pla Director preveu un escenari futur de creixement del 

municipi i mesura les necessitats d’aconseguir nous abastament d’aigua. 

Preveu una població màxima de 70.000 habitants. 

 

Per a determinar quin serà el consum d’aigua futur de la població de Calafell, 

l’avanç del Pla Director ha considerat el consum actual punta per habitant, i l’ha 

multiplicat pel nombre futur màxim d’habitants. 

 

 
Cabal agost 2008: 470.252 m3 

Habitants agost 2008: 63.475 hab. 

Consum per habitant: 7,41 m3/hab 

Consum futur agost; 7,41 x 70.000 hab 518.700 m3 

Volum anual 2008 3.369.369 m3 

Volum anual 2023 4.676.427 m3 

 

Dotació actual del CAT al mes d’agost és de 561.580 m3/hab, hi per tant 

conclou que hi haurà suficient aigua per a la població futura. 

 

No obstant això, encara que la dotació del més d’agost sigui superior al estimat 

que s’ha de consumir, la dotació total de 4.032.000 m3 no serà suficient per tot 

l’any, ja que per el 2023 s’estima un consum de 4.676.427 m3. S’ha d’estudiar 

la distribució de la concessió 
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MES Demanda 2023 
(m3/mes) 

Dotació CAT (m3) Dotació reserva 
(m3) 

Gener 343.717 380.000 31.000 

Febrer 319.754 360.000 28.100 

Març 380.130 380.000 31.000 

Abril 344.797 370.000 30.000 

Maig 380.549 380.000 31.000 

Juny 418.652 425.000 30.000 

Juliol 468.641 575.000 - 

Agost 518.700 575.000 - 

Setembre 423.786 425.000 30.000 

Octubre 355.739 380.000 31.000 

Novembre 352.291 370.000 30.000 

Desembre 369.671 380.000 31.000 

TOTAL 4.676.427 5.000.000 303.000 

 

La suma de recursos disponibles a sol·licitar al CAT seria de 5.303.000 m3/any 

que són 14.529 m3/dia de mitjana. La demanda futura serà de 12.812 m3/dia, 

el que dona un marge del 13% 

 

Caldria doncs estudiar la distribució de la concessió del CAT mensual perquè 

estigui d’acord a les demandes d’aigua que es poden donar al llarg de tot l’any. 

 

 2.9 Xarxa de sanejament 

 

Inventari 

 

La xarxa de sanejament de Calafell està composta per la xarxa de clavegueram 

de captació, la xarxa de clavegueram en alta, xarxa d’aigües pluvials, sistema 

de bombaments, xarxa d’impulsió d’aigües, estació depuradora d’aigües 

residuals (EDAR), sistemes d’abocament. 

 

La xarxa de clavegueram de captació s’encarrega de recollir les aigües brutes 

generades per tots els domicilis i activitats urbanes, estenent-se per tots els 

carrers del municipi. La xarxa de captació del nucli històric de Calafell, de tot el 

front marítim, tant de Calafell Platja com de Segur de Calafell, així com el de 

les urbanitzacions de Bellamar i la part antiga del Mas Mel, està formada 

majoritàriament per canonades de diàmetres compresos entre els 200 i els 250 

mm. La resta de la xarxa de clavegueram de captació del terme municipal de 

Calafell està formada per canonades de diàmetres compresos entre els 300 i els 

400 mm.  

 

La xarxa de clavegueram en alta s’encarrega de rebre i concentrar totes les 

aigües captades per la xarxa de captació en unes poques canonades 

col·lectores de més grandària i capacitat, i transportar-les fins a l’EDAR perquè 
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Resum bombes i 

principals 

característiques  

siguin tractades. A Calafell aquesta xarxa està formada per col·lectors de 

diàmetres compresos entre els 400 i els 1500 mm i per un conjunt de 10 

equips de bombament que eleven les aigües brutes fins a l’EBAR de la Creu 

Roja i d’aquesta fins a l’EDAR. 

 

Les xarxes de clavegueram solen funcionar per gravetat, el que significa que les 

aigües discorren per gravetat fins l’EDAR que es troba a una part baixa del 

municipi, o comarca. En el cas del municipi de Calafell, l’EDAR es troba situada 

per sobre de l’autopista C-32, a una elevació aproximada de 55 metres al oest 

de la urbanització de Mas Romeu, degut a que la pressió urbanística i la 

proximitat a vivendes ha impossibilitat que en el seu dia es construís a la part 

baixa. Això implica que totes les aigües residuals captades pels col·lectors de la 

xarxa de clavegueram en alta arriben fins a la part baixa del municipi, 

pràcticament fins a la mateixa línia de costa, des d’on han de ser impulsades 

artificialment mitjançant bombes fins a l’EDAR. A la sortida d’aquestes estacions 

de bombament hi ha la xarxa d’impulsió, formada per canonades de diàmetres 

adaptats als cabals bombats dissenyades per poder treballar a pressió. 

 

Calafell disposa de 10 estacions de bombament repartides per tot el municipi., 

de les quals una gran, 5 de mitjanes i 4 de petites. La gran, l’EB de la Creu 

Roja, és la que s’encarrega d’impulsar la majoria de les aigües residuals del 

terme municipal de Calafell des de la rotonda de la C-31 sobre la riera fins a 

l’EDAR, des d’aproximadament una cota d’11 m sobre el nivell del mar, fins als 

55 m on es troba l’estació depuradora, i mitjançant una canonada d’impulsió de 

diàmetres 700 mm de fosa. La resta de bombaments estan destinats 

bàsicament a pujar localment la cota de les aigües brutes uns metres perquè 

puguin continuar desplaçant-se per gravetat per la xarxa en alta de col·lectors. 

Els més potents d’aquests són els situats sobre el front marítim, que eleven les 

aigües fins als col·lectors que discorren paral·lels a la via del tren. A continuació 

llistem les bombes, la situació d’aquestes i cap a on eleven l’aigua: 

 

Nom de l’EB Situació Destí 

EB-1 Creu Roja Rotonda C-31 / C-246a EDAR 

EB-2 St. Pere Pg. Marítim – C/- St. Pere EB-1 

EB-3 Port de Segur Pg. Marítim – C/- del Sena EB-4  

EB-4 Mossèn Jaume Soler 
Mossèn Jaume Soler –  

Torrent de la Grallera 
EB-1 

EB-5 Alorda Parc 
Pont Torrent de la Grallera – 

Aparcament estació 
EB-4 

EB-6 Estació de Calafell Pas inferior estació de Calafell EB-4 

EB-7 Valldemar – I C/- Dàlia Desguàs urb. –  EB-1 

EB-8 Valldemar – II Av. Maria de Montserrat Desguàs urb. –  EB-1 

EB-9 Valldemar – III C/- de la Petúnia Desguàs urb. –  EB-1 

 

A part cal mencionar que el Parc Empresarial situat per sobre de l’autopista C-

32, a la carretera de Bellvei desguassa les seves aigües residuals directament a 
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l’EDAR. Aquest polígon té una xarxa separativa d’aigües. Les aigües pluvials ho 

fan al col·lector del lateral de la C-32. 

 

Cadascuna d’aquestes bombes reben les aigües brutes de diferents barris de 

Calafell per tal de pujar-les fins a l’Estació de Bombeig de la Creu Roja i d’aquí 

a l’EDAR. A continuació detallem quines zones de Calafell desguassen les aigües 

a cadascun d’aquests punts. 

 

EB Creu Roja 

Aquesta estació gestiona les aigües residuals de tot Calafell per tal d’elevar-les 

fins l’EDAR. Destaquem, però, que hi ha certes zones que desguassen 

directament en aquesta estació, com és el cas de: 

- Urbanització Bonanova 

- Calafell Poble 

- Bellamar 

- Calafell Park 

- Valldemar 

- Mas Romeu 

 

EB Sant Pere 

Recull les aigües residuals de la zona de Calafell més pròxima a El Vendrell. 

Eleva les aigües per tal que arribin a l’EB de la Creu Roja. Aquestes són: 

- Calafell residencial 

- Prat de Calafell 

- Platja de Calafell (entre la Carrerada d’en Ralet i Torrent de la Grallera) 

 

EB Mossèn Jaume Soler 

Aquesta estació de bombeig eleva les aigües procedents de la zona més 

pròxima a Cunit cap a l’Estació de Bombeig de la Creu Roja. Per tant totes les 

aigües bombejades per l’EB del Port passen per aquí. A part hi ha aportacions 

directes: 

- Zona de l’estació de Calafell 

- Carretera del Vendrell 

- Platja de Calafell (entre el Torrent de la Grallera i el carrer Tajo) 

 

EB Port de Segur 

Aquesta, mitjançant una petita estació intermèdia situada al carrer de Mossèn 

Jaume Soler amb Josep Plà eleva les aigües fins a l’Estació de Bombeig del 

mateix carrer de Mossèn Jaume Soler. 

Recull les aigües brutes de: 

- Platja de Calafell (entre els carrers Tajo i Roine) 

- Segur de Calafell 

- Urbanització sud a Valldemar 
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Cost energètic 

del bombament 

d’aigua 

EB Alorda park 

El punt en el que ha de desguassar aquest urbanització queda per sota del 

col·lector que baixa per l’altre costat del Torrent de la Grallera. Per tant, és 

necessària aquesta bomba per tal de creuar el torrent. Aquest punt només 

recull les aigües d’aquesta urbanització 

 

EB Valldemar – I 

L’estació de bombeig de Valldemar – I recull les aigües de la urbanització en el 

costat Nord i les eleva fins el punt de desguàs de la mateixa que esta situat al 

carrer de la Rosa. 

 

EB Valldemar – II 

L’estació de bombeig de Valldemar – II recull les aigües de la urbanització en el 

costat Sud i les eleva fins el punt de desguàs de la mateixa que esta situat al 

carrer de la Rosa. 

 

EB Valldemar – III 

Aquesta estació de bombament eleva les aigües, com l’EB Valldemar – II, per 

evacuar-les pel carrer de la Rosa. Les aigües de Valldemar, tal i com s’ha 

comentat abans, arriben a l’EDAR passant per l’EB de la Creu Roja. 

 

Tots aquests bombaments comporten un alt cost energètic. 

 

 EB Creu Roja Total EB Calafell 

 

Consum 

anual 

(kWh) 

Consum 

mig 

(kWh/m3) 

Volum 

d'aigües 

bombejades 

(m3) 

Consum 

anual 

(kWh) 

Consum 

mig 

(kWh/m3) 

Volum d'aigües 

bombejades 

(m3) 

2001 1.057.110 0.38 2.791.922 1.363.845 0.30 4.555.665 

2002 1.188.690 0.41 2.895.977 1.543.148 0.32 4.779.224 

2003 1.250.280 0.41 3.039.056 1.602.653 0.33 4.903.702 

2004 1.169.250 0.41 2.863.441 1.518.198 0.32 4.731.079 

2005 1.076.780 0.40 2.673.686 1.474.226 0.30 4.865.695 

2006 1.274.920 0.43 2.987.765 1.710.867 0.33 5.222.195 

2007 1.188.540 0.50 2.367.382 1.484.252 0.41 3.639.288 

mitja 1.172.224 0.42 2.802.747 1.528.170 0.33 4.670.978 

 

Calafell compta actualment amb una estació de depuració d’aigües residuals 

(EDAR). Fou dissenyada per 12.000 m3/d, essent el promig actual de 

tractament sobre els 8000 m3/d i es va posar en marxa l’any 1995 sense que 

s’hi hagin introduït millores des de llavors.  

 

L’Administració actuant d’aquesta EDAR és el mateix Ajuntament de Calafell  i 

l’empresa explotadora és Sorea, la mateixa que s’encarrega de l’explotació de 

la xarxa d’abastament del municipi. L’EDAR està situada dins del terme 
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municipal de Calafell, al costat de la carretera de Bellvei per sobre de la C-32. 

Els seus principals paràmetres de disseny són: 

 

• Cabal de disseny: 12.000 m3/dia  

• DBO5 disseny: 350 mg/l 

• MES de disseny: 350 mg/l 

• Línies de tractament: 1 

• Tipus de tractament: biològic  

• Població equivalent de disseny: 70.000 hab-eq 

 

EDAR Calafell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta EDAR depura les aigües del terme municipi de Calafell incloent totes 

les seves urbanitzacions i diferents nuclis (Alorda Parc, Calafell, Calafell Parc, 

Calafell Residencial, El Mas Mel, Mas Romeu, La Platja de Calafell, El Prat de 

Calafell, Segur de Calafell, Valldemar) i aboca les aigües tractades directament 

al mar Mediterrani mitjançant una primera canonada de retorn de fosa de 

diàmetres 700 i posteriorment un emissari submarí.  

 

El tractament de les aigües consisteix en una primera línia de pretractament, 

després del qual hi ha un decantador primari, posteriorment el tractament 

biològic de fangs activat de baixa càrrega, i finalment una decantació, 

espessiment per gravetat i posterior deshidratació per filtre premsa dels fangs. 

Quan el cabal d’entrada supera la capacitat de tractament s’aplica a les aigües 

un tractament físico-químic que redueix la seva càrrega contaminant i el cabal 

excedent és by-passa per ser abocat directament al mar. Annex a l’EDAR hi ha 

una planta de tractament terciari que fa un altre tractament a les aigües 

efluents de l’EDAR per poder ser reutilitzades per a altres usos. Actualment la 

totalitat de les aigües tractades pel tericari són enviades al golf de Calafell. Els 

rendiments de l’EDAR són els adequats atenent a la legislació vigent, si bé és 

manifest que en moments puntuals de la temporada estival el grau de saturació 

de la instal·lació arriba al seu límit. 

 

Calafell disposa també d’una xarxa de recollida d’aigües pluvials amb la finalitat 

de no barrejar-les amb les aigües brutes i que, per tant, no entrin 

innecessàriament al cicle d’impulsió i tractament a l’EDAR. Aquesta xarxa recull 

les aigües pluvials en superfície i les condueix directament al mar. Està 
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Característiques 

de la xarxa 

actual 

formada per canonades de diàmetres compresos entre els 300 i els 1500 mm i 

en els trams de d’abocament al mar, els trams més sol·licitats, per parells de 

canonades de diàmetres 800 o 1000 o per calaixos de fins a 2 x 1 m.  

 

A la línia de costa de Calafell hi ha 4 emissaris submarins. El més important és el 

que aboca al mar les aigües ja depurades des de l’EDAR, té una longitud de 

1.500 m i el seu punt d’abocament es troba a 20 m de profunditat. La resta 

d’emissaris són més petits i estan fora de servei o només s’utilitzen en casos 

d’emergència per desaiguar les aigües de pluja acumulades al front marítim. 

 

La xarxa d’aigües pluvials de Calafell és molt minsa. La localitzem en algunes 

urbanitzacions de construcció recent, com la Bonanova, un tram de la Carretera 

del Vendrell i el Parc Empresarial de Calafell. Cal destacar que en el tram més 

baix de Calafell Platja sí que existeix una xarxa separada de pluvials que queda 

recollida en un col·lector repartit al llarg del Passeig Marítim. Aquest col·lector 

desguassa a mar, a traves de sortidors. Aquests sortidors no són calaixos si no 

que l’aigua s’escola per filtració per la sorra. Si que existeix un punt canalitzat 

que és el del Torrent de la Grallera. 

 

En general podem descriure que la xarxa de sanejament de Calafell, tant pel 

que fa aigües pluvials, com residuals, es caracteritza per tenir pendents molt 

generoses a les parts altes del municipi però pendents clarament insuficients a 

tota la franja litoral. 

 

L’Avanç del Pla Director de Clavegueram de Calafell (juliol de 2009) fa 

un resum de l’estat de la xarxa existent i actualitza les dades de la mateixa 

amb un nou recompte de pous (1260 de nous, 60 pous ficticis, 110 pous 

singulars i 54 entrades i sortides del sistema). 

 

Quilòmetres de xarxa: 192 km 

N. de pous: 4.317 

Rati de longitud mitjana entre pous: 44,5 ml/pou 

Rati de ml de xarxa per habitant: 8 ml/habitant 

Diàmetre mitjana: 402 mm 

Diàmetre modal: 300 mm 

% de xarxa separativa: 32% 

N. de bombament en baixa: 4 

N. de bombament en alta: 5 (capacitat màxima 300 lps) 
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Distribució xarxa 

segons 

funcionalitat 

Distribució xarxa 

segons material 

Distribució xarxa 

segons diàmetre 

En els tres gràfics següents es veu la distribució de la xarxa existent segons la 

seva funcionalitat, el material i el diàmetre. 
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Xarxa segons la 

funcionalitat 

I en la següent imatge es disposa la xarxa de Calafell segons la seva 

funcionalitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Diagnosi 

 

L’EDAR de Calafell rep la major part de les aigües des de l’estació de 

bombament de la Creu Roja, que és on es concentren totes les aigües residuals 

de Calafell poble, Platja de Calafell i Segur i les urbanitzacions. Com ja s’ha 

comentat el seu cabal de disseny és de 12.000 m3/dia i l’aigua que no pot 

tractar biològicament, pot rebre un tractament fisicoquímic (només és fa a 

l’estiu quan els cabals són molt grans), i ser by-passada i enviada directament 

al mar. Als següent quadre podem observar l’històric de dades mitges anuals i 

les dades mitges mensuals de 2007, amb els cabals mitjos que rep, els que 

tracta biològicament, els que by-passa i els que reben tractament fisicoquímic. 
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Històric de dades de 

cabals any 2007 de 

l’EDAR de Calafell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del que es desprèn directament de les dades mitges anuals i mensuals és que 

l’EDAR té una àmplia folgança de tractament: no hi ha cap any que superi de 

mitja el cabal de disseny, la mitja al 2007 es va situar als 6.892 m3/dia, a poc 

més del 50 % de la seva capacitat de disseny. Tot i això, si analitzem els cabals 

tractats per mesos veiem com en el període de màxim ús es troba pròxima al 

100% de la seva capacitat. És en aquest període d’estiu, que és quan l’estació 

està més sol·licitada, quan es posa en funcionament el tractament fisicoquímic 

per tractar els cabals de by-pass. Mirant les dades mitges mensuals sembla que 

l’EDAR, tot i que quasi està al seu límit en determinats períodes de l’any, 

compleixi amb la població màxima que és a l’estiu.  

 

 CABAL TRACTAT 2001 - 2007 INCREMENT ENERGIA 

 Mig diari TOTAL BIOLÒGIC BY-PASS FIS-QUI % kWh 

2001 7.780 2.932.937 2.839.697 93.240 24.720   772.109 

2002 8.238 3.006.901 2.902.091 104.810 66.810 2,5 785.429 

2003 8.959 3.269.893 3.134.643 135.250 44.780 8,7 852.127 

2004 8.357 3.050.484 2.851.434 199.050 70.950 -6,7 774.112 

2005 8.363 3.052.531 2.666.031 386.500 47.325 0,1 887.193 

2006 9.061 3.307.403 2.990.443 316.960 55.490 8,3 927.662 

2007 6.892 2.515.680 2.345.330 170.350 63.240 -23,9 963.698 

CABAL TRACTAT 2007 

 Mig diari 

(m3/dia) 

TOTAL 

(m3) 

BIOLOGIC 

(m3) 

BY-PASS 

(m3) 

FIS-QUI 

(m3) 

Gener 4.907 152.115 146.635 5.480 0 

Febrer 6.467 181.066 174.236 6.830 0 

Març 5.696 176.569 173.889 2.680 0 

Abril 7.383 221.481 196.301 25.180 0 

Maig 6.585 204.135 200.215 3.920 0 

Juny 7.032 210.953 192.893 18.060 0 

Juliol 8.311 257.649 251.819 5.830 0 

Agost 10.972 340.134 277.254 62.880 62.880 

Setembre 7.195 215.847 208.707 7.140 360 

Octubre 6.245 193.585 182.405 11.180 0 

Novembre 6.023 180.690 179.550 1.140 0 

Desembre 5.853 181.456 161.426 20.030 0 

TOTAL 6.892 2.515.680 2.345.330 170.350 63.240 
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Cabals tractats a 

febrer de 2008 

(m3/dia) 

Però de la mateixa manera que passa amb l’abastament d’aigua, s’ha de tenir 

en compte la forta estacionalitat intramensual, de la població que utilitza la 

xarxa de sanejament de Calafell durant el cap de setmana i dies festius. A la 

següent gràfica es poden observar les puntes de cabals d’entrada (molt suaus) 

corresponents a caps de setmana o festivitats, que es corresponen directament 

amb les puntes dels cabals de sortida per by-pass. Per tant no n’hi ha cap més 

on se superi de mitjana el cabal de disseny de l'EDAR (12.000 m3/dia), però 

dins del mateix mes on de mitjana no se supera la capacitat, en caps de 

setmana, festius o certs períodes associats a períodes de precipitació sí que 

supera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’anàlisi de les dades es desprèn que: 

 

• No hi ha cap mes on se superi de mitjana el cabal de disseny de l'EDAR 

(12.000 m3/dia), però en caps de setmana i festius, les èpoques estivals de 

juliol i agost associades a la gran atracció turística, i certs períodes de 

precipitació sí. 

• Durant l’època d’estiu, sobretot a l'agost, hi ha grans cabals by-passats, que 

només són tractats amb una decantació primària fisico-química i després 

enviats al mar per l'emissari submarí. 

• Ha augmentat la població de Calafell, per tant ha augmentat consum d'aigua 

i les aigües residuals a tractar, tot i això ha disminuït el cabal anual d'arribada a 

l'EDAR. Això és a causa de la variabilitat de la precipitació, i a les millores fetes a 

la xarxa de clavegueram en els últims anys que han disminuït l’entrada d’aigües 

de pluja a la xarxa d’aigües residuals que va a parar a l’EDAR. 

 

Un altre factor a tenir en compte en l’anàlisi de la capacitat de l’EDAR és la 

recent aprovació per part de la Generalitat de la construcció d’un nou col·lector 

en alta de la urbanització la Baronia del Mar a la depuradora de Calafell, als 

termes municipals de Bellvei i Calafell (Baix Penedès), per millorar el 

sanejament de l’aigua d’aquesta urbanització, actualment deficient. 

 

Tot i l’exposa’t anteriorment de certs períodes on la planta es troba al límit de 

la seva capacitat, els paràmetres de rendiment de l’EDAR pel que fa a la 

qualitat de l’aigua efluent tractada de l’últim any publicats per l’ACA són 

favorables. El rendiment de funcionament del sistema de tractament és 

Cabals tractats i by-passats a febrer de 2008 (m3/d ia)
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EDAR Calafell. Cabal 
tractat i rendiment 
de DBO5 i  MES al 
2007 

acceptable considerant els indicadors de continguts en MES (matèria en 

suspensió), DQO (demanda química d’oxigen) i DBO5 (demanda biològica 

d’oxigen a 5 dies). En la majoria dels casos s’aconsegueixen rendiments 

superiors al 90%, complint els paràmetres fixats per la legislació vigent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 

El Pla Director de Clavegueram i Pluvials de Calafell 2009 fa la següent diagnosi 

de la xarxa i en destaca els següents problemes: 

 

• Només veient l’inventari de la xarxa ja comprovem com el rati de ml lineal 

de xarxa per habitant és molt més gran que els ratis normals. Per Calafell 

tenim un rati enorme de 8.4 ml/habitant censat, de 5 ml per habitant 

estacional i de 3.3 ml/habitant d’estiu. Tots ells per sobre dels 1,5 – 2 que 

podríem considerar promig per Catalunya. Això porta a una major 

probabilitat d’incidències correctives i a una certa insostenibililtat 

econòmica per l’enorme patrimoni que s’hauria de renovar preventivament 

de forma periòdica.  

• La major part de les infraestructures de sanejament, sobretot 

canalitzacions, pertanyen a uns temps de desenvolupament ràpid (anys 70) 

on l’extensió de serveis era la prioritat, per sobre del seu funcionament 

òptim, Així, hem vist com més de la meitat de la xarxa té un diàmetre igual 

o inferior als 300 mm, del tot insuficient avui en dia si volem passar de 

l’enfocament simplement higienista al de drenatge urbà i minimització de la 

contaminació a medi. 

• Aquest creixement inicial desordenat porta també a que algunes de les 

lleres naturals de drenatge hagin, literalment, desaparegut i siguin 

interceptades i envaïdes per vials i població (tram mig de la Riera de Casa 

Vella i Casa Nova, front litoral) 

• Les actuacions dutes a terme els darrers anys s’han centrat molt en les 

àrees més immediatament afectades per averies en temps sec o 

inundacions en període de pluges, que se centren principalment en els 

marges de les antigues rieres i a tot el front litoral. Però si bé els efectes 

són en aquests punts, les causes les trobaríem de nou en l’amplia zona 

urbanitzada aigües amunt d’aquestes àrees, on s’han fet escasses o nul·les 
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intervencions per laminar o disminuir el cabal d’avinguda. Tampoc s’han 

executat gaires obres (excepte en zones de Calafell Platja) que recollissin 

adequadament l’escorrentia i la fessin arribar a aquests interceptors, pel 

que aquests estarien infrautilitzats, tenint però dissenys adequats. 

• Les infraestructures de sanejament es corresponen també amb el mateix 

enfocament higienista i tenen un marge superior molt escàs de tractament 

de les punts d’aigües residuals (per exemple en el cas de pluges de mitja 

intensitat). Si ens atenem al criteri de garantir el transport i tractament de 

d’un cabal igual a 5 vegades el cabal mig diari d’aigües residuals, la situació 

del sanejament en alta del municipi es resumeix a la següent taula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta taula es comprova que les capacitats de transport no s’adeqüen, ni 

tan sols a l’escenari actual emplenat promigs anuals (sense entrar en 

estacionalitats ni escenaris futurs), als criteris de dimensionament 

d’instal·lacions. Un altre aspecte que senyala el Pla Director de Sanejament 

com a problema greu del municipi és l’absència de sobreeixidors. Aquesta 

singularitat podria entendre’s pel caire turístic del poble, però tampoc es troben 

sobreeixidors en punts allunyats del litoral que poguessin alleugerir el cabal a 

cursos naturals. Per últim, el mateix Pla director indica que aquest nou POUM 

ve a agreujar els ja crítics problemes per la recollida d’aigües pluvials. Si bé els 

creixements que es descriuen només empitjoren en un 0,8 % la situació actual, 

per les aigües pluvials bé a ser d’un 6%. Es manifesta, doncs, com els nous 

creixements fan una aportació extraordinària d’hectàrees impermeables quan a 

dia d’avui el drenatge de la xarxa existent és encara deficient.  

Altres aspectes a tenir en compte per diagnosticar l’estat de la xarxa actual son 

els que es detallen en els següents punt:   

 

• El percentatge de xarxa separativa és apreciable però també molt centrada 

en certes àrees com les de recent creixement i la part més litoral. 

ESTACIÓ 

CAPACITAT 

MÀXIMA 

ACTUAL (LPS) 

VEGADES QUE 

POT TRACTAR 

Qm (LPS) 

VEGADES QUE POT 

TRACTAR Qm 

(ACTUAL, PROMIG 

ANUAL) 

EB SEGUR-PORT 118 2,4 3,2 

EB MAS MEL 164 2,2 3,0 

EB ESTANY 154 2,1 2,8 

EB ESTACIÓ (futura) 120 9,9 13,2 

EB ST PERE (actual) 36 3,0 4,0 

EB ST PERE 

(actual+emissari) 
85 7,0 9,3 

EB CREU ROJA 

(a EDAR) 
300 2,4 3,2 

EB CREU ROJA 

(EDAT+emissari) 
1030 8,3 11,1 
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Xarxa amb trams en 

contrapendent 

• L’existència d’urbanitzacions fa que comparativament a poblacions de la 

mateixa dimensió, Calafell tingui entre 3 i 4 vegades més longitud de xarxa. 

• El rati de distància de pous global és correcte (<50 ml/pou) però alguns 

trams tenen distàncies superiors. 

• Diàmetre modal de 300 mm apunta a una mancança quasi estructural de la 

xarxa. 

 

S’estimen 637 trams amb longitud entre pous major de 60 m, on per tant 

caldria incloure nous pous, augmentant el nombre total en un 15%. També 

s’estimen que hi ha 288 pous asfaltats o amb la tapa impracticable i que per 

tant no permetrien un correcte manteniment. Es calcula que calen entre 8-10 

embornals per ha impermeable (344 ha a Calafell), el que suposa entre 2.752 i 

3.445 embornals al municipi. S’estima que n’existeixen uns 1.500, per la qual 

cosa caldria doblar-ne el seu nombre. 

 

I per últim s’estimen 138 trams en contrapendent (la majoria al litoral) i que 

caldria arranjar (representen el 3% de la xarxa). 
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Xarxa amb trams 

amb diàmetre 

insuficient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest mateix avanç de Pla preveu quatre escenaris de futur que són: 

 

• Aigües residuals en un dia normal (patró de variació horària. Escenari 

Qmig. (recomanable <70% de grau de compliment i obligatori <90%). 

 Actual: 1,5% per sobre del 70% 

 Futur: 1,9% per sobre del 70% 

 

• Aigües residuals amb dilució 1:5. Escenari Q5. (recomanable <70% de grau 

de compliment i obligatori <90%). 

Actual: 12% per damunt del 70% 

Futur: 12% per damunt del 70% 

 

• Pluja de període de retorn 2 anys (T2). Escenari T2. Objectiu cap inundació 

causada per incapacitat hidràulica de la xarxa. 

Actual: 23% inundat 

Futur: 25% inundat 
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Projecte de nou 

traçat de la línia 

d’alta tensió 

• Pluja de període de retorn 10 anys (T10). Escenari T10. Objectiu cap 

inundació causada per incapacitat hidràulica de la xarxa. 

Actual: 32% inundat 

Futur: 32% inundat 

 

Conclou que si bé el % que no compleix el T10 futur podria ser normal, el T2 és 

més intolerable, i indica que hi ha zones amb manca de capacitat quasi total 

per a les pluges independentment d’aquestes. 

 

 2.10 Xarxa d’energia elèctrica  

 

  Inventari 

 

Per dins del terme municipal de Calafell hi passa una línia d’alta tensió de 110 

kv d’Endesa Distribució que travessa Calafell Residencial i Segur de Calafell. El 

traçat d’aquesta línia d’alta tensió serà modificat per la pròpia companyia 

deixant de passar pel mig dels nuclis urbans (menys l’últim tram de Segur de 

Calafell). L’alternativa escollida discorrerà paral·lela a l’autopista C32 en tot el 

seu tram al seu pas tant pel Vendrell com per Calafell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La xarxa de mitja tensió a 25 kV cobreix tot el municipi, i sovint està amb 

trams aeris no soterrats. Està connectada a una sèrie d’estacions 

transformadores de reducció de mitja tensió a baixa tensió, alimentant la xarxa 

de consum. 
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Diagnosi 

 

El consum d’energia elèctrica al terme municipal de Calafell, facturat per Fecsa-

Endesa, va ser al 2003 de 72.972.686 kWh, entre els usos domèstics, 

industrials, i urbans. Fecsa-Endesa, en aquell any, tenia un total de 25.885 

abonats. 

 

 2.11 Xarxa de gas  

 

  Inventari 

 

Gas Natural s’encarrega de la xarxa de distribució de gas natural al municipi de 

Calafell. La seva xarxa cobreix la major part del municipi, incloent algunes de 

les urbanitzacions. Per altra banda també hi ha altres empreses que 

comercialitzen gas butà i gas propà, sent la més gran Repsol YPF, amb 332 

clients. 

 

  Diagnosi 

 

Els consums de gas natural a Calafell al 2003 registrats per Gas Natural van ser 

del següents: 

 

 MWh n. clients 

1999 27 224 

2000 4.339 1.759 

2001 14.209 3.019 

2002 18.281 3.494 

2003 19.994 4.081 
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 3.1 Mesures i actuacions d’informació i promoció del debat. 

 

En el procés d’elaboració i tramitació del POUM s’han portat a terme diferents 

actuacions d’informació i promoció del debat, d’acord amb el programa de 

participació ciutadana aprovat en el document d’avanç, que queda recollit en 

l’Annex 4 d’aquesta memòria.  

 

El Consell Assessor Urbanístic (CAU) ha estat un dels instruments fonamentals 

de debat i participació en el procés d’elaboració d’aquest document, ja que la 

seva intervenció no s’ha limitat als períodes habituals d’exposició pública dels 

documents de planejament. El CAU ha estat la taula sobre la qual els 

representants dels ciutadans han debatut i discutit les diferents propostes que 

presentava l’equip redactor durant el procés de redacció d’aquest document. 

Les actes d’aquestes reunions queden recollides en l’Annex 4 de la memòria. 

 

Mesures i actuacions d’informació i promoció del debat prèvies a 

l’aprovació inicial. 

 

En la primera part del procés d’elaboració d’aquest POUM, que ha portat a 

l’aprovació inicial del document, a més de les diverses reunions del CAU s’han 

portat a terme trobades informatives amb d’altres col·lectius per tal d’informar-

los sobre els continguts del document d’avanç, el document que conté els 

objectius i propostes per al desenvolupament d’aquest document.  

 

La tasca de difusió i informació per donar a conèixer a la ciutadania els 

documents d’avanç elaborats s’ha completat amb anuncis i articles en diversos 

mitjans de premsa. D’entre els diversos materials que es van elaborar per 

explicar i divulgar els continguts de l’avanç, hi ha un vídeo en el qual es 

desaplegaven les propostes del document. A més, els plafons divulgatius 

elaborats per al document d’avanç han estat exposats al públic en una 

exposició itinerant durant el mes de setembre de 2008, que ha estat a les 

dependències municipals del nucli de la platja de Calafell, del 3 al 15, i del nucli 

de Segur de Calafell, del 17 al 30. 

 

També s’ha creat una pàgina web del POUM, en la qual es podien consultar els 

documents d’avanç elaborats i presentar els suggeriments oportuns. 

 

Llistat de mesures i actuacions d’informació i promoció del debat 

prèvies a l’aprovació inicial del document de POUM. 

 

REUNIONS PRÈVIES 

 

Reunió informativa amb les entitats educatives del municipi (10-01-2008) 

Reunió informativa amb les associacions del sector turístic i hoteler (28-01-2008) 

Reunió informativa amb diverses associacions veïnals del municipi (16-12-2007) 
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REUNIONS CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC (CAU) 

 

2 de febrer de 2008 

12 de febrer de 2008 

19 de febrer de 2008 

4 de març de 2008 

11 de març de 2008 

18 de març de 2008 

1 d’abril de 2008 

22 d’abril de 2008 

29 d’abril de 2008 

6 de maig de 2008 

27 de maig de 2008 

4 de juny de 2008 

11 de juny de 2008 

18 de juny de 2008 

25 de juny de 2008 

9 de setembre de 2008 

4 de novembre de 2008 

5 de maig de 2009 

12 de maig de 2009 

19 de maig de 2009 

2 de juny de 2009 

10 de juny de 2009 

17 de juny de 2009 

1 de juliol de 2009 

8 de juliol de 2009 

14 de juliol de 2009 

22 de juliol de 2009 

25 de juliol de 2009 

29 de juliol de 2009 

16 de setembre de 2009 

 

REUNIONS INFORMATIVES 

 

Reunió informativa amb les associacions veïnals del municipi (18-11-2008) 

Reunió informativa amb la Cooperativa agrícola de Calafell (19-11-2008) 

Reunió informativa amb l’Assemblea de joves de Calafell (AJC) (25-11-2008) 

Reunió informativa amb l’Associació veïnal de Segur i urbanitzacions (AVSU) i 

amb l’associació de veïns (26-11-2008) 

Reunió informativa amb l’Agrupació d’ICV de Calafell (2-12-2008) 

 

PUBLICACIONS I RECULLS DE PREMSA 

 

Diari de Tarragona de data 16-07-2008, publicació del Programa de Participació 

Ciutadana i del document de l’Avanç de Pla. 
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Diari del Baix Penedès de data 18-07-2008, publicació del Programa de 

Participació Ciutadana i del document de l’Avanç de Pla. 

DOGC núm. 5179 de data 23-07-2008, publicació del Programa de Participació 

Ciutadà i del document de l’Avanç de Pla. 

Diversos reculls de premsa i de pàgines web relacionats amb el POUM de 

Calafell que es recullen a l’Annex 4 de la memòria. 

 

Mesures i actuacions d’informació i promoció del debat posteriors a 

l’aprovació inicial. 

 

En la segona part del procés d’elaboració d’aquest POUM el document 

inicialment aprovat, ha estat exposat al públic per un període de dos mesos. 

 

Per tal de fomentar la difusió del document aprovat inicialment, s’han portat a 

terme tres presentacions públiques obertes al públic en general, així com 

diferents reunions amb públic en general i amb col·lectius específics. Aquestes 

sessions s’han plantejat amb el doble objectiu de donar a conèixer els 

continguts del document a la major quantitat possible de gent i de poder rebre 

les opinions que se’n poguessin derivar.  

 

La tasca de difusió i informació s’ha completat amb anuncis i articles en 

diversos mitjans de premsa i amb la creació d’una pàgina web del POUM, en la 

qual es podia consultar el document i presentar les al·legacions oportunes. 

 

Amb posterioritat a l’exposició pública del document s’han portat a terme tot un 

seguit de reunions del CAU per tal d’informar i debatre sobre les al·legacions 

rebudes durant el període d’exposició pública del document, plantejant el seu 

tractament i la seva resolució en relació al document a aprovar provisionalment.  

 

Llistat de mesures i actuacions d’informació i promoció del debat 

posteriors a l’aprovació inicial. 

 

REUNIONS CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC (CAU) 

 

20 de novembre de 2009. 

25 de febrer de 2010. 

4 de març de 2010. 

11 de març de 2010. 

18 de març de 2010. 

25 de març de 2010. 

8 d’abril de 2010. 

15 d’abril de 2010. 

22 d’abril de 2010. 

29 d’abril de 2010. 

6 de maig de 2010. 

13 de maig de 2010. 

20 de maig de 2010. 
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27 de maig de 2010. 

17 de juny de 2010. 

 

PRESENTACIONS PÚBLIQUES APROVACIÓ INICIAL POUM DE CALAFELL 

 

Presentació pública al Teatre Auditori de Calafell: 11 de novembre. 

Dependències Municipals de la platja de Calafell: del 7 de novembre al 21 de 

novembre de 2009. 

Dependències Municipals de Segur de Calafell: del 23 de novembre al 5 de 

desembre de 2010. 

 

REUNIONS PÚBLIQUES 

 

Dependències Municipals de Segur de Calafell: Propostes a Segur de Calafell, 

16 de novembre. 

Dependències Municipals de la platja de Calafell: Propostes als Barris, 23 de 

novembre. 

 

REUNIONS TÈCNIQUES 

 

Dependències Municipals de la platja de Calafell: Normativa, 17 de novembre. 

Dependències Municipals de la platja de Calafell: Normativa, 26 de novembre. 

Dependències Municipals de la platja de Calafell: Normativa, 3 de desembre. 

Dependències Municipals de la platja de Calafell: Normativa, 10 de desembre. 

Dependències Municipals de la platja de Calafell: Normativa, 17 de desembre. 

 

REUNIONS COL·LECTIVES 

 

Ajuntament de Calafell: ICV Els Verds, 9 de novembre. 

Dependències Municipals de la Platja de Calafell: Grup de Joves, 14 de 

novembre. 

Ajuntament de Calafell: Comissió d’Urbanisme de Tarragona, 18 de novembre. 

 

CONFERÈNCIES 

 

Dependències Municipals de la platja de Calafell: Sectors econòmics, 30 de 

novembre. 

Dependències Municipals de Segur de Calafell: Memòria Social, Habitatge i 

Equipaments, 9 de desembre. 

Dependències Municipals de Segur de Calafell: Mobilitat, Inundabilitat i Sòl No 

Urbanitzable, 14 de desembre. 

 

EMISSIONS PROGRAMES A CALAFELL RÀDIO 

 

9 de novembre. 

16 de novembre. 

23 de novembre. 
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30 de novembre. 

14 de desembre. 

 

PUBLICACIONS I RECULLS DE PREMSA 

 

BOP núm. 241 de data 21 d’octubre de 2009. 

DOGC núm. 5490 de data 23 d’octubre de 2009. 

DIARI EL PUNT, 26 d’octubre de 2009. 

DIARI DEL BAIX PENEDÈS, 30 d’octubre de 2009. 

LA VANGUARDIA, 16 de novembre de 2009. 

Diversos reculls de premsa i de pàgines webs. 

 

 3.2 Síntesi de les aportacions de les al·legacions i suggeriments. 

 

Suggeriments presentats al document d’avanç. 

 

Durant el període d’exposició pública de l’avanç s’han realitzat nombroses 

consultes a les oficines del POUM i s’han presentat un total de 81 suggeriments. 

Algunes de les aportacions feien referència a un únic aspecte de caràcter general 

o bé particular, mentre que d’altres feien esment a diferents propostes i 

consideracions. Diverses persones han presentat el mateix suggeriment. Per 

facilitar la comprensió global i poder analitzar les propostes, els suggeriments 

presentats s’han classificats segons les següents àrees temàtiques: 

- Sostenibilitat i medi ambient. 

- Ordenació. 

- Infraestructures i mobilitat. 

- Habitatge i demografia. 

- Gestió del POUM. 

- Equipament i espai públic. 

- Altres. 

- Participació. 

 

A més de la classificació per àrees aquells suggeriments que es refereixen a 

ubicacions concretes s’han localitzat sobre l’ortofotoplànol del terme municipal, 

el que ens permet tenir una imatge de la seva distribució espacial i comprovar 

que les preocupacions i propostes es distribueixen per tot el territori. 
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Localització geogràfica 

dels suggeriments  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’Annex 4 de la memòria es recull el quadre amb el resum de totes els 

suggeriments, classificats d’acord amb l’àrea temàtica a la qual es refereixen i 

amb la resposta proposada.  

 

Síntesi de les aportacions les al·legacions presentats al document 

aprovat inicialment 

 

Durant el període d’exposició pública i amb posterioritat s’han realitzat 

nombroses consultes a les oficines del POUM i s’han presentat un total de 1.442 

al·legacions. En aquesta fase de participació, les al·legacions es formulen sobre 

un document complet i precís, motiu pel qual, a diferència de la fase d’avanç, es 

refereixen a qüestions molt concretes que s’han de resoldre amb precisió  

 

Per tal de poder abordar la lectura i anàlisi de totes les al·legacions rebudes, 

mantenint en tot cas la visió conjunta i global que correspon a un document de 

POUM, aquestes s’han classificat en quinze grans apartats, corresponent a deu 

àmbits territorials concrets, dos per a classificació de sòl, una per normativa del 

sòl urbà, una referida a elements catalogats i una altra a qüestions de caràcter 

general. En cada tema s’ha establert una altra subclassificació referida als temes 

concrets. El resultat és el següent llistat, en el qual s’indica entre parèntesis el 

nombre d’al·legacions rebudes per cada subtema: 
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1 CALAFELL POBLE (total 56)  

1.1 Canvi de zonificació (7) 

1.2 PMU Masia de Cal Rion (2) 

1.3 Suprimir connexió viària c.Major-c.Bisbe Català (28) 

1.4 Clos del Becu - c. Torredembarra (16) 

1.5 PMU Cruïlla del Sindicat (1) 

1.6 PMU Mirador del Romaní (1) 

1.7 PMU Masia de la Font i PAU en SUC Carrer del Maresme  (1) 

 

2 CALAFELL PLATJA (total 16) 

2.1 PAU c. Sant Pere (3) 

2.2 PAU c. Mallorca (3) 

2.3 PAU Dr. Dachs (1) 

2.4 PMU Barri dels Pescadors (2) 

2.5 PAU Sant Antoni (3) 

2.6 PMU Pintor Mir (1) 

2.7 PMU Hotel Canadà (1) 

2.8 Alorda Park (2) 

 

3 SEGUR MUNTANYA (total 179) 

3.1 PAU Garraf (3) 

3.2 PAU Tennis Bonavista (1) 

3.3 PAU Av. Espanya (1) 

3.4 PAU Av. Alemanya (4) 

3.5 PAU Tennis Sant Miquel (1) 

3.6 PAU Pablo Neruda (27) 

3.7 PAU Plaça dels Braus (3) 

3.8 PMU Parc de la Pau (9) 

3.9 Tennis Segur (33) 

3.10 Rotonda Av. Marca Hispànica cantonada c. del Mèdol (35) 

3.11 PMU Turó dels Sants (1) 

3.12 PAU Plaça del Mediterrani (2) 

3.13 Clau 3 zona verda c. Baixador - Carretera – Ferrocarril- Zona equipaments 

C-31 (19) 

3.14 Canvi de zonificació (15) 

3.15 Actuació de dotació Centre de Segur de Calafell (15) 

3.16 Clau OD3 al carrer Doctor Trueta (9) 

3.17 PAU LAT (1) 

 

4 SEGUR PLATJA - MAS MEL - L'ESTANY - BELLAMAR (total 797) 

4.1 PMU Marinada (697) 

4.2 PMU c. del Tajo (19) 

4.3 PMU Alemanys (69) 

4.4 PAU Vicenç Foix (1) 

4.5 PMU Louie Vega (2) 

4.6 Afectació clau 3 C-31 Bellamar c. Altafulla i accessos a Bellamar (3) 

4.7 Canvi de zonificació (6) 
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5 VALLDEMAR - MONTMAR (total 42) 

5.1 Requalificació terrenys Parcel·la 54 Polígon 6 RF (2) 

5.2 PAU Valldemar (1) 

5.3 PAU Masia de Cal Perotet i proposta rotonda c. Violeta (5) 

5.4 Proposta rotonda c. de la Rosa amb Av. Valldemar (4) 

5.5 Proposta equipaments c. Margarida, 12 (4) 

5.6 Rectificació delimitació i Proposta equipaments i/o zona verda c. Gladiol, (8) 

5.7 Encreuament c. Gladiol i c. Narcís (6) 

5.8 Montmar proposta vial connexió equipament (12) 

 

6 CALAFELL PARK (total 1)  

 

7 MAS ROMEU (total 5)  

7.1 Varis (2) 

7.2 Ordenació i classificació del sòl  (2) 

7.3 Tallafocs per possibles incendis (1) 

 

8 CALAFELL RESIDENCIAL - MIRAMAR RESIDENCIAL -  EL SINDICAT 

(total 4)  

8.1 PMU Segarra (2) 

8.2 Barri del Sindicat (1) 

8.3 Miramar residencial, deixar parcel·la com a zona verda (1) 

 

9 SÒL URBANITZABLE (total 124) 

9.1 Bellamar Nord (1) 

9.2.PPU Hostal del Prat (4) 

9.3 PPU Mirador del Castell (1) 

9.4 PPUND Cirerers (116) 

9.5 Segur de Dalt Sectors II-C i II-E (1) 

9.6 Les Villes (1) 

 

10 SÒL NO URBANITZABLE (total 31)   

10.1 Rústic Agrícola Protegit (17) 

10.2 Rústic Agrícola (2) 

10.3 Rústic Forestal (1) 

10.4 Habitatges ubicats a Mas d'En Vives (1) 

10.5 Cementiri nou, partida del Cuscovell (6) 

10.6 Activitats al camí de l'Arboç (1) 

10.7 Instal·lació de càmpings (1) 

10.8 Instal·lació de centres de jardineria (1) 

10.9 Vial Calafell Park-Valldemar (1) 

 

11 GENERALS (total 19) 

11.1 Al·legacions de grups i entitats (3) 

11.2 Varis (8) 

11.3 Varis Centre Segur (8) 
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12 CATÀLEG PROTECCIÓ PATRIMONI (total 18)  

 

13 PARC EMPRESARIAL (total 5) 

 

14 GOLF LA GRAIERA (1) 

 

15 NORMATIVA SÒL URBÁ (total 144) 

     

Aportacions del grup de Calafell Poble 

 

Una part de les al·legacions fa referència a àmbits de planejament concrets: és el 

cas del PMU Masia de Cal Rion, on es proposa un ajust de les zones qualificades 

d’equipament per tal de treure fora de la qualificació aquelles parts de les finques no 

catalogades; el del PMU Cruïlla del Sindicat, on es manifesta la disconformitat en 

relació als canvis introduïts, i el del PMU Mirador del Romaní, per tal de sol·licitar 

que la part del sector que toca a la carretera es pugui edificar amb xalets.  

 

En d’altres casos se sol·liciten modificacions de les ordenacions proposades fora 

de sectors, tal com modificacions de les zonificació, permetre l’accés als edificis a 

través de les zones verdes o ordenacions alternatives al clos del Becu. Altres 

sol·liciten suprimir la connexió viària entre el carrer major i el carrer del Bisbe 

Català determinada per l’ARE. 

 

Aportacions del grup de Calafell Platja 

 

Dues al·legacions fan referència a diverses qüestions relatives al sector d’Alorda 

Park, demanant que la via Apia sigui d’ús exclusiu dels veïns, que es dignifiqui la 

riera, que la dotació privada del sector sigui d’ús exclusiu esportiu, o que el 

desenvolupament previst en el sector Hostal del Prat sigui d’habitatges 

unifamiliars o en filera.  

 

La majoria de les al·legacions d’aquest grup fan referència, no obstant, gairebé 

exclusivament a àmbits de planejament. En el cas del PAU Sant Antoni, per 

sol·licitar l’ajustament de les dades a la reparcel·lació aprovada; en el cas del 

PAU Barri de Pescadors, per sol·licitar extraure amb un àmbit propi la parcel·la de 

la cantonada Casanova-Sant Pere. Tanmateix, en la majoria dels casos el que es 

demana és suprimir l’àmbit, al·legant els següents motius: 

- PAU Sant Pere, ja que no es considera justificada l’obertura de la nova vialitat . 

- PAU Carrer Mallorca, perquè es considera que la configuració física de l’espai 

interior d’illa sobre un aparcament a una cota elevada en relació al carrer la fan 

inadequada per a l’ús com a espai lliure. 

- PAU doctor Dasch, sol·licita mantenir la situació del planejament anterior. 

- PMU Pintor Mir, demana que es qualifiqui la finca d’ED, com les edificacions del 

seu voltant. 

- PMU Hotel Canadà, demana qualificar el sector com a ED, atenent a un informe 

de la Direcció General d’Urbanisme en el qual es considerava inadequada la 

qualificació d’hotelera a tota la finca. 
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Aportacions del grup de Segur Muntanya 

 

En aquest grup, diversos al·legants sol·liciten modificar la zonificació; es tracta, 

en la seva majoria, de finques sense edificar en zones de xalets, en les quals, per 

aplicació de la nova normativa, s’ha reduït el nombre d’habitatges que poden 

edificar. Per aquest motiu, sol·liciten ser qualificades de condominis, d’ordenació 

densa de tres plantes o fer una promoció d’habitatges protegits; en algun cas, se 

sol·licita una disposició alternativa del subíndex d’ús comercial, c. En d’altres 

casos, el canvi de zonificació es refereix a un ajust a finca registral o a la 

promoció de partida en el cas dels condominis. En un molt concret, a alliberar el 

sector de l’obligació de construir la piscina prevista en l’ED Segur de Dalt O31. 

En un cas se sol·licita incloure en el sòl urbà alguna parcel·la qualificada com a 

no urbanitzable.  

 

Una part de les al·legacions fan referència a la zona DD, densificació mitjançant 

actuacions de dotació. En aquest cas es demanen qüestions diverses, 

encaminades majoritàriament a ajustar els paràmetres zonals, entre d’altres: 

pujar les fondàries edificables, la densitat o les alçades en alguna zona; admetre 

usos residencials i hoteleres en planta baixa i en la zona de la C-31 comercial; 

donar major concreció en relació a la cessió d’aprofitament o les reserves 

d’habitatge protegit, o treure l’obligació d’esgotar el sostre màxim possible. En la 

zona del carrer del doctor Trueta, es demana eliminar, reduir l’amplada de 

l’obertura del carrer o delimitar un PAU a tal efecte; d’altres al·legacions en 

aquest sector demanen reduir l’alçada de l’edificació i limitar el front dels blocs 

per tal de no treure vistes als xalets existents en el costat muntanya. 

 

Veïns del carrer Trueta demanen que la superfície en planta soterrada destinada 

a aparcament de vehicles en la zona d’«Ordenació aïllada densa» de 3 plantes, 

clau OD3, pugui ocupar com a mínim un 80% de la superfície de la parcel·la, per 

poder complir els estàndards de reserves d’aparcament. 

 

Algunes al·legacions es mostren contràries a zones verdes o equipaments 

qualificats de manera directa a obtenir per expropiació; és el cas de la zona 

verda assenyalada en els terrenys situats entre la C-31 i el carrer de Baixador i 

dels terrenys qualificats com a equipaments al tennis Segur i a la cantonada de 

l’avinguda de Catalunya amb el carrer de Picasso.  

 

Diversos al·legants demanen eliminar o modificar el disseny de la rotonda 

prevista a l’avinguda de la Marca Hispànica cantonada carrer Mèdol, per tal de no 

afectar parcel·les existents. 

 

La al·legacions del sector es refereixen als àmbits de planejament, per tal de 

sol·licitar un ajust o modificació de les determinacions del sector; és el cas dels 

PAU Tennis Bonavista i Plaça dels Braus, i dels PMU Turó dels Sants i Línia d’Alta 

Tensió. En d’altres casos es demana l’eliminació de l’àmbit de planejament i el 

manteniment de les determinacions del PG89, o establir les noves qualificacions 

de l’entorn, es tracta dels següents sectors: 
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- PAU Garraf, s’al·lega falta de justificació i en un cas es fa referència a 

l’existència d’una llicència d’obres per edificar en una de les parcel·les qualificada 

com a equipament. 

- PAU Tennis Bonavista, 

- PAU Avinguda d’Espanya, 

- PAU Pablo Neruda, s’al·lega l’eliminació de llocs de treball i un alt cost monetari, 

atesa la consolidació del sector i les activitats existents.  

- PMU Parc de la Pau, s’al·lega manca de justificació i inviabilitat econòmica. 

- PAU Plaça del Mediterrani, s’al·lega la pèrdua d’activitats que estan en 

funcionament en l’actualitat.  

 

Aportacions del grup de Segur platja - Mas Mel - l'estany - Bellamar 

 

En aquest grup, dues d’al·legacions es mostren contràries a la qualificació de 

zona verda dels terrenys adjacents a la C-31, en la part recentment 

transformada, entre els carrers de Bellamar i Altafulla. Es demana també millorar 

i determinar clarament els accessos a Bellamar, tant els rodats com els de 

vianants. 

 

Un grup d’al·legacions demana canvis de zonificació o ajustos en els paràmetres 

zonals, en un cas concret per millorar les instal·lacions d’una residència existent, 

però en la majoria dels casos fan referència a parcel·les existents que demanen 

mantenir els aprofitaments previs previstos en el PG89 

 

La majoria de les al·legacions d’aquest grup es refereixen a àmbits de 

planejament.  

 

En relació al PMU Louie Vega, es demana una nova delimitació de l’àmbit que 

faciliti la seva gestió, separant els terrenys situats per sota de la línia del tren i 

que tenen llicència d’obres concedida dels situats per sobre. El propietari de la 

finca situada per sota de la via del tren presenta com a complement de la seva 

primera al·legació una proposta concreta que permet mantenir el sostre que 

considera que tenia reconegut en vàries llicències d’obres i, a la vagada, obtenir 

dos equipaments públics: un que se situaria en part dels baixos de l’edificació en 

la parcel·la abans compresa en l’àmbit del PMU Loui Vega, i l’altre en el carrer 

Loira, ajustant a la seva propietat la parcel·la qualificada d’equipament en aquest 

indret pel document de POUM aprovat inicialment.  

 

La resta d’al·legacions demanen l’eliminació de l’àmbit de planejament i el 

manteniment de les determinacions del PG89, o establir les noves qualificacions 

de l’entorn, es tracta dels següents sectors: 

- PMU Marinada, és el grup majoritari de totes les al·legacions rebudes al POUM; 

s’al·lega que no està previst en el planejament territorial, la seva inviabilitat 

econòmica atenent l’escàs aprofitament donat en relació al que ja està consolidat 

i dificultats de gestió. 

- PMU Carrer del Tajo, s’al·lega l’eliminació d’un equipament esportiu privat 

existent, i dels espais lliures que l’acompanyen, el que va en contra de l’objectiu 
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d’esponjament del front de mar; falta de justificació de l’obertura del carrer de 

Cossetània. Per part d’una de les propietats es presenta a posteriori una proposta 

d’ordenació alternativa que permetria simplificar la gestió i aconseguir l’objectiu 

d’obtenir l’equipament.  

- PMU Alemanys, s’al·lega que es tracta d’un àmbit consolidat per l’edificació, el 

que en dificulta la gestió i el fa inviable econòmicament amb els aprofitaments 

previstos; en aquest cas, es demana mantenir la tipologia de baixa densitat 

consolidada en l’illa coneguda com dels Alemanys. 

- PAU Vicenç Foix, s’al·lega les dificultats de gestió per la gran quantitat de 

propietaris de l’àmbit, el gran atractiu turístic de la parcel·la, així com el fet que 

es tracti gairebé de l’única finca no edificada del front de mar del municipi. 

 

Aportacions del grup de Valldemar - Montmar 

 

En aquest grup la majoria de les al·legacions rebudes aporten propostes 

alternatives i d’ajust de l’ordenació determinada pel POUM. En aquest línia es 

planteja una alternativa de rotonda al carrer de la Rosa amb l’avinguda de 

Valldemar; la modificació de la proposta d’encreuament del carrer de Gladiol 

amb el carrer de Narcís; l’obertura d’un nou vial en prolongació del carrer 

Clavell per la part posterior de les parcel·les del carrer de la Rosa, per tal 

d’accedir a l’equipament; l’ajust de la vialitat al carrer Gladiol n. 43-45, d’acord 

amb la urbanització executada i qualificar de zona verda o equipament les 

finques corresponents, i qualificar d’equipament els dipòsits d’aigua existents. 

 

Dues d’al·legacions demanen que alguns terrenys qualificats com a no 

urbanitzables al voltant de les urbanitzacions s’incorporin al sòl urbà. En un cas 

concret, que es pugui requalificar com a instal·lació turística, amb una casa de 

colònies o amb bungalows.  

 

Les altres al·legacions fan referència a àmbits de planejament: 

- PAU Valldemar, se sol·licita ampliar el sòl urbà en la totalitat de la seva 

finca. 

- PAU Masia de Cal Perotet, es demana per part dels propietaris dels terrenys 

de la masia anul·lar el PAU i mantenir el PG89; per part d’un altre al·legant 

es proposa ampliar l’àmbit, creant una rotonda per resoldre el final del 

carrer de la Violeta i incorporar-hi les parcel·les adjacents, que s’han 

qualificat com a no urbanitzable en l’àmbit de PAU. 

 

Aportacions del grup Calafell Park 

 

En aquest grup hi ha una sola al·legació, en la qual es demana qualificar de sòl 

urbanitzable unes finques ubicades al costat de la urbanització. La proposta 

planteja desplaçar el vial previst al límit del sòl urbà, que comunica Mas 

Romeu, Calafell Park i la carretera de Bellvei. Això permetria ampliar la zona de 

xalets i qualificar com a zona verda i equipaments la part dels terrenys situats 

al costat de la via desplaçada que tocaria el sòl no urbanitzable. 
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Aportacions del grup de Mas Romeu  

 

En aquest grup dues de les al·legacions manifesten el seu desacord amb la 

reducció del la taca de sòl urbà i sol·liciten mantenir les previsions del PG89. 

Una de les al·legacions presenta, a mes, tot un seguit de propostes molt 

concretes encaminades a mantenir els sectors no desenvolupats anteriorment 

previstos. 

 

Les altres al·legacions fan propostes diverses, com obrir un nou carrer que 

pugui actuar com a tallafocs en cas d’incendi, proposar una assignació 

específica d’usos a parcel·les qualificades d’equipament, o millorar el vial 

d’accés a la urbanització des del nucli de Calafell, amb propostes molt 

concretes en cada tram. 

 

Aportacions del grup Calafell residencial - Miramar residencial - la 

Bonanova - el Sindicat 

 

A Miramar residencial es proposa qualificar com a zona verda la parcel·la del 

carrer Miramar n. 10.  

 

La comunitat de propietaris del barri del Sindicat demana que la vialitat del 

sector pugui ser cedida com a vial públic, el que permetria perllongar el carrer 

de la Pagesia catalana a través de la solució del PMU Cruïlla del Sindicat. 

 

Les altres dues al·legacions fan referència al PMU Segarra. En el cas del 

propietari d’un habitatge existent, per demanar-ne l’exclusió de l’àmbit, i en el 

cas de la propietat sense edificar, per sol·licitar un ajust dels paràmetres 

proposats, mantenint els paràmetres d’aprofitament actuals de la finca i reduint 

l’àmbit a la seva propietat, per tal de facilitar-ne la gestió. 

 

Aportacions del grup del sòl urbanitzable 

 

En relació al PPU de Bellamar Nord, es demana modificar el sector per ajustar-lo 

a les determinacions del text refós del Pla parcial Bellamar Nord, presentat el 

2007; en cas contrari, sol·licita rectificar les obligacions en relació a les càrregues 

d’urbanització i a les reserves d’habitatge protegit. 

 

En relació al PPU Hostal del Prat, una al·legació sol·licita no edificar aquests 

terrenys pel risc d’inundació, conservant tot l’arbrat i incorporant-lo al catàleg 

d’arbrat. En una altra es demana que es reconeguin les cessions i ocupacions 

directes efectuades en el sector. Per part de la propietat majoritària dels terrenys 

s’ha presentat una ordenació de l’edificació alternativa i es demana una major 

concreció quant a les obres de condicionament de la riera i en la part de costos 

d’aquestes obres imputables al sector. 

 

En relació al PPU Mirador del Castell, es demana ampliar l’àmbit pel nord 

incloent-hi la totalitat d’unes finques, fins a la C-31, per tal de permetre un millor 
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equilibri en el repartiment de càrregues. Es proposa, a més, que la proposta 

anterior s’articuli amb la inclusió de totes les seves finques en un àmbit de sòl 

urbanitzable no delimitat per a futures ampliacions. L’al·legant sol·licita que en 

cas de no recollir la proposta anterior, com a mínim s’ampliï l’àmbit cap al nord 

amb sòl suficient per consolidar l’edificació a banda i banda del nou vial projectat. 

 

En relació al PPUND Cirerers, s’han presentat al·legacions diverses. La majoria 

sol·liciten modificar la delimitació de l’àmbit creant diferents sectors; en algun 

cas es tracta de terrenys inclosos en sectors d’àmbits previstos en el PG86 que 

es demana mantenir -en aquest sentit se sol·licita l’exclusió dels terrenys de la 

UA3 del planejament vigent i els de l’antic PP Oliveres- Alorda- i en d’altres 

terrenys qualificats de nou en els quals se sol·licita la qualificació directa com a 

sòl urbà o dins d’un àmbit propi. En algunes al·legacions es fan aportacions 

referides a l’ordenació proposada del sector, que en algun cas qüestionen la 

necessitat de modificació del traçat de la C-31. També es manifesten dubtes 

quant a les càrregues que ha de suportar el sector derivades de la modificació de 

la carretera i de les obres d’endegament de la riera.  

 

En relació al PP les Villes es demana destinar part del sostre residencial previst 

(part de l’habitatge lliure) a la construcció de sostre d’altres usos, al·legant que 

l’aplicació dels nous paràmetres previstos en el POUM donen un mitjana de 300 

m2 de sostre per als habitatges lliures, el que es considera sobredimensionat. 

 

Per últim una al·legació fa referència a sòls que aquest POUM ha qualificat com 

a sòl no urbanitzable i que estaven inclosos en els sectors II-E de Segur de Dalt 

del PG89. En aquest cas es demana mantenir les determinacions del 

planejament anterior o subsidiàriament reubicar l’aprofitament anterior, tal 

com s’ha fet al sector II-C.  

 

Aportacions del grup del sòl no urbanitzable 

 

Una part important de les al·legacions rebudes en relació al sòl no urbanitzable 

es refereixen als usos. En aquest sentit, se sol·licita eliminar el subíndex «p», 

relatiu a la protecció paisatgística en la mesura que estableix una limitació als 

usos d’horta i granges, per tal de continuar amb les activitats que actualment es 

desenvolupen en els terrenys. També es demana permetre la instal·lació 

d’hivernacles i centres de jardineria en el sòl rural agrícola, clau RA, i admetre de 

manera explícita l’ús de càmping. Igualment, se sol·licita modificar els 

paràmetres de les construccions de nova planta, establint una regulació en funció 

de la grandària de la parcel·la.  

 

En un cas concret, els al·legants d’una finca situada al camí de l’Arboç sol·liciten 

legalitzar els magatzems i locals que actualment té la parcel·la. En un altre cas, 

es demana qualificar uns terrenys darrere de l’EDAR, per tal de poder traslladar 

una activitat de tractament de residus, que actualment es localitza en un sòl 

agrícola a la Vall de Mas d’en Vives. 
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Un altre grup d’al·legacions fa referència a la ubicació de la reserva d’equipament 

per al nou cementeri a la partida del Coscovell. Es considera que la ubicació és 

inadequada, perquè podria contaminar els pous amb els quals s’estan regant els 

terrenys agrícoles, perquè se situaria a prop d’habitatges existents i perquè sota 

els terrenys discorre l’aqüeducte vilanoví, fet en forma de mina, el que implicaria 

un elevat risc de contaminació. Un propietari proposa qualificar la seva finca per 

tal d’ubicar-hi el nou cementeri. 

 

En altres al·legacions es demana modificar la classificació de sòl, en alguns casos 

com a urbà i en d’altres com a urbanitzable; en algun cas, perquè es considera 

que la finca té condició d’urbana i en d’altres a través de la proposta d’obertura 

d’una nova vialitat. 

En relació a uns habitatges existents des dels anys 60 a la zona del Mas d’en Vives, 

es demana millorar-ne els accessos i proveir el sector d’infraestructura bàsica.  

 

Aportacions del grup Generals. 

 

Les al·legacions classificades en aquest grup responen a temàtiques diverses, 

que presenten dificultats per tal d’incorporar-se a qualsevol dels altres grups, bé 

perquè es refereixen a qüestions de caràcter més global, bé perquè en la mateixa 

al·legació es tracten diversos temes, que en la majoria dels casos ja queden 

recollits en els altres apartats. En aquest sentit, la síntesis que aquí es recull 

planteja únicament aquells temes que no estan recollits en els altres grups en 

què se sol·licita: 

- Transformar la carretera de Calafell en una via cívica i un passeig.  

- Carril bici ampli i senyalitzat al Passeig Marítim 

- Millorar el transport públic, connectar les dues estacions de tren, estudiant 

trajectes independents a Segur i Calafell, defensa de la xarxa ferroviària, estudiar 

la creació d’un sistema de servei de Bicing.  

- No preveure nous creixements al front marítim.  

- Reservar el 5% del parc d’habitatges de nova construcció per a habitatge 

dotacional, tant en règim de cessió com de lloguer de baix cost.  

- Corregir la insuficient previsió de serveis i equipaments.  

- No preveure noves zones urbanitzables, retirar el PPUND Els Cirerers i, en 

contraposició, elaborar en el sector un projecte de potenciació d’agricultura 

ecològica. 

- Pactar i consensuar cada 5 anys l'hipotètic creixement, mitjançant procediment 

participatiu del POUM.  

- Rebaixar els objectius de creixement per al 2023 pel que fa al nombre 

d’habitatges i redefinir de forma més precisa els serveis i equipaments que es 

reclamen, retirant el projecte de Palau de Congressos en la zona de Louie Vega. 

- Crear una previsió per a un mercat municipal en el nucli de Segur de Calafell. 

- Tractar els passos soterrats i el tancat de seguretat al llarg de la via del tren. 

- Elaborar un pla d’infraestructures bàsiques locals per assignar als sectors el 

cost del seu desenvolupament.  

- Modificar el procés de participació. 

- No s’han valorat les repercussions socioeconòmiqes del POUM. 
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- En relació a les propostes al voltant de la C-31, mantenir-la com a via de ràpid 

desplaçament entre nuclis; rebaixar els paràmetres de construcció previstos al 

seu voltant; reduir l’activitat comercial el PMU Turó dels Sants; mantenir la clau 

d'activitat econòmica al voltant de la C-31. 

- En relació al  PPUND Els Cirerers, revisar la seva viabilitat econòmica, suprimir 

la connexió del carrer del Sanatori amb el d'Horta i situar el gran estadi esportiu 

més a prop de la C-32.  

- Concretar les zones verdes i equipaments a adquirir com a conseqüència de les 

actuacions de la zona DD.  

- Al PAU Cal Perotet, concentrar l’edificació en el carrer de la Rosa per alliberar el 

terreny municipal del carrer Dàlia.  

- Eixamplar la calçada de les urbanitzacions Mas Romeu i Calafell Park per 

permetre la circulació de vehicles en els dos sentits. 

- Requalificar com a equipament els terrenys situats entre el carrer de l'Est i el 

carrer del Terrat de dalt, actualment qualificats de zona verda (urbanització Mas 

Mel).  

- Canviar la qualificació dels habitatges unifamiliars dels terrenys entre l’avinguda 

Cossetània i el carrer de Mercè Rodoreda, per una altra relacionada amb 

l’equipament docent a realitzar.  

- Canviar el sistema d’actuació a modalitat de compensació bàsica en el PMU 

Barri dels Pescadors.  

- Replantejar el PMU L’escorxador i conservar l’edifici de l’escorxador. 

- Adoptar criteris per al viari públic i normativa pel que fa a l’arbrat particular. 

- Incorporar mesures que facilitin el trànsit de vehicles en la zona de muntanya 

de Segur de Calafell. 

- Suprimir els projectes de connexió entre les urbanitzacions; en aquest sentit, 

s’aporten alternatives. 

- Considerar una alternativa a la proposta de modificació de la C-31, desplaçant 

el traçat uns metres cap a l’esquerre, passant pel marge esquerre de la riera en 

el tram conegut com a carretera de Bellvei. 

- Incloure de nou en el catàleg de patrimoni arquitectònic i arqueològic una 

llista de 14 elements. 

- Prohibir plantes baixes amb un graó per sobre del carrer. 

- Regulació de les marquesines d’alumini, per tal que puguin ocupar la 

separació a carrer.  

- Garantir l’edificació amb un caire urbà com a element de creixement natural i 

d’unió dels nuclis de Calafell Platja i Poble. 

- Considerar l’eliminació de la línia d’alta tensió i les necessitats en l’àmbit de la 

comunicació i de les energies renovables. 

- Ampliar el sòl urbanitzable a la part nord del PPU Comafarella per destinar-la 

a parc urbà. 

- Modificar l’àmbit del PAU carrer de Migjorn perquè coincideixi amb el delimitat 

en el PG vigent i la finca C-7 no resti afectada per una zona verda, de manera 

que pugui mantenir la seva titularitat privada. 

- Introduir els paràmetres de parcel·la mínima i front mínim de parcel·la per a 

la subzona X1000 i determinar per a la finca polígon 2 sector K la parcel·la 
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mínima i front mínim de parcel·la segons el disposat en el Pla parcial sector K 

de la Urbanització Mas Mel de Calafell. 

- Reduir l’àmbit del Pla parcial Cirerers, reconvertint el tram final de l’antiga C-

31, entre el final de la Rambla de la Unió i la rotonda d’entrada al municipi, com 

a eix cívic per tal de permetre la construcció de nous edificis i equipaments. 

 

Aportacions del grup Catàleg. 

 

En el cas de les edificacions catalogades, la majoria de les al·legacions sol·liciten 

que s’elimini la catalogació i/o poder aplicar els mateixos paràmetres d’ordenació 

i usos que les finques veïnes. En alguns casos, es fan propostes molt concretes 

per tal de fer compatible el manteniment de l’edificació catalogada amb 

l’ampliació de l’edificació. Es demana també una major flexibilitat en relació als 

materials a utilitzar en les intervencions.  

 

En alguna de les al·legacions es fa referència a aspectes econòmics: demanen 

una exempció de l’IBI o fixar una partida econòmica per atendre les 

indemnitzacions per vinculacions singulars; d’altres fan referència a una altra 

partida per ajudes al manteniment.  

 

En un cas concret, l’al·legació fa referència a la forma incorrecta en què en la 

documentació del POUM ha recollit el conveni signat amb l’ajuntament per tal de 

regular la finca. 

 

Aportacions del grup Parc empresarial. 

 

En aquests escrits es fa referència a diferents temes relatius al parc empresarial. 

Una al·legació fa esment de terrenys emplaçats fora del polígon, però la resta 

d’escrits sol·liciten canvis dins el propi parc, tant de l’àmbit en SUC com de les 

zones en ell incloses. En aquest sentit, se sol·licita: 

- Ampliació de zona empresarial i serveis annexos per tal d’estendre-la cap al 

nord i instal·lar-hi una benzinera.  

- Canvis en relació a la regulació de la zona d’«Activitat Industrial» prevista pel 

POUM.  

- Deixar sense efecte les limitacions d’accessos continguda en el PPU, en la 

mesura que impossibilita l’accés a una parcel·la.  

 

Aportacions del grup Golf la Graiera. 

 

En aquest cas s’ha presentat una primera al·legació complementada amb un 

segon escrit, en el qual es demanava poder complementar la casa club prevista 

amb usos hotelers. Sol·liciten per a això poc mes de 2.400 m2 de sostre perduts 

en la modificació puntual de l’any 2004.  
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Aportacions del grup normativa en sòl urbà. 

 

En aquest grup s’han incorporat totes les al·legacions referides als aspectes 

normatius establerts per aquest POUM relatius a les zones en sòl urbà.  

 

Quant als paràmetres normatius establerts per a les zones ordenades segons 

alineació de carrer se sol·licita: 

- Una major fondària edificable tant en plantes baixes, on es demana poder 

ocupar la totalitat de la parcel·la, com en plantes pis.  

- Augmentar les densitats previstes considerant en el càlcul els sostre total 

construïble i que es pugui edificar com a mínim un habitatge per planta.  

- Arrodonir a l’alça el nombre màxim d’habitatges quan el càlcul doni decimal. 

- En alguns llocs concrets, modificar el nombre de plantes permès.  

- Prohibir els habitatges que no donin a carrer. 

- Aplicar els paràmetres del PG89 per a les obres d’ampliació de l’edificació 

existent.  

- Ampliar els usos compatibles d’algunes de les zones.  

- Mantenir la regulació del cossos sortints del PG89. 

- Admetre els altells a l’avinguda de Sant Joan de Déu. 

- Per a la zona de creixements suburbans històrics, clau SH, se sol·licita, a més, 

poder agregar parcel·les; admetre almenys que una part de la coberta pugui ser 

plana; modificar les regulacions relatives a la proporció de forats, tenint en 

compte les necessitats dels garatges i magatzems; modificar les regulacions 

formals donant més flexibilitat de materials i color, i de manera molt concreta, 

prolongar el carrer de servei entre els carrers de la Mare de Déu de la Cava i del 

Pou i poder construir garatges a la part posterior de les finques. 

- Per a la zona d’eixample històric, clau EH, se sol·licita, a més, modificar la 

restricció d’agregació de parcel·les fins a un màxim de15 m d’amplada de 

parcel·la resultant. 

 

En relació a les zones d’ordenació aïllada densa, clau OD, se sol·licita: 

- Augmentar la densitat i arrodonir a l’alça el nombre màxim d’habitatges quan el 

càlcul doni decimal. 

- Ampliar els usos compatibles, incloent-hi el comercial, d’oficines i serveis, 

administratiu i sociocultural. 

- De manera específica per a les subzona OD5, mantenir els paràmetres 

previstos per a la zona al PG89. 

 

En relació a zona d’habitatges unifamiliars aïllats, clau XU, se sol·licita: 

- Mantenir les previsions del PG89 quant als projecte de nova parcel·lació.  

- Permetre la construcció d’habitatges aparellats. 

- Eliminar els front mínim de façana.  

- Eliminar el paràmetre de sostre màxim edificable per parcel·la.  

- No considerar la planta soterrani a efectes de sostre.  

- Permetre l’ús recreatiu vinculat a la restauració en tota la zona de Segur de Dalt. 
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De manera genèrica en relació a articles que regulen aspectes generals es 

demana: 

- Eliminar les condicions per als local de música i joc. 

- Introduir restriccions en els usos recreatius vinculats a la música i el joc en 

relació a l’ús d’habitatge, entenent que aquest últim s’ha de considerar com un 

ús condicionat o protegit. 

- Definir els eixos comercials que es mencionen en «Regulació dels usos en els 

eixos comercials en planta baixa».  

- Incloure en les parcel·les que s’eximeixen de fer reserva d’aparcament aquelles 

que tenen 6 m. 

- Reduir l’alçada mínima lliure per sota de la planta altell. 

- Permetre transformar els locals existents en habitatges.  

- Que no es considerin les piscines construïdes por sota de la cota del terreny, a 

efectes d’ocupació de la parcel·la i que puguin ubicar-se dins la banda de 

separació mínima a llindars.  

 

 3.3 Síntesi de les modificacions o aspectes incorporats a partir de la 

participació. 

 

Síntesi de les modificacions o aspectes incorporats a partir dels 

suggeriments presentats al document d’avanç. 

 

Durant el període d’exposició pública de l’avanç, tenint en compte la fase en 

què es trobaven els documents i que es tractava de debatre sobre les 

propostes d’objectius de desenvolupament del POUM, una bona part de les 

propostes presentades feien referència a aspectes generals. En alguns casos, 

aquests suggeriments venien a reforçar alguns dels objectius proposats, com 

els que fan referència a la necessitat d’equipar la ciutat, apostar per la primera 

residència o fomentar el transport públic. En d’altres, es feien propostes 

alternatives que no s’han considerat adients d’incloure, en la mesura que no es 

corresponen amb el model de desenvolupament proposat pel POUM. 

 

Hi havia algunes propostes que vam incorporar totalment o parcialment al 

redactat del POUM. En aquest sentit, algunes de les propostes realitzades en 

relació a les infraestructures i mobilitat es van tenir en compte en l’elaboració 

d’aquest document.  

 

En algun suggeriment es van fer propostes que no corresponien a l’àmbit de 

decisió del POUM. Per tant, no va ser possible la seva consideració. 

 

Tot i que es tractava de l’exposició d’un document d’avanç, una part important 

dels suggeriments presentats feien referència a àmbits concrets. Aquestes 

propostes han aportat informacions que en la mesura que ha estat possible i 

segons la seva coincidència amb els objectius generals de desenvolupament del 

POUM s’han tingut en compte; en d’altres casos, desprès d’haver-les valorat, i en 

relació a la proposta de POUM presentada, no s’ha considerat oportú recollir-les. 
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Com ja s’ha assenyalat anteriorment, el CAU ha estat un dels instruments 

fonamentals en el procés de participació per a l’elaboració d’aquest document, 

ja que les propostes s’han discutit i valorat en les seves reunions i durant tot el 

procés de redacció del document. És per això que s’ha considerat oportú recollir 

en l’Annex 4 totes les actes de les reunions d’aquest Consell, per tal de fer una 

millor valoració i comprensió del procés desenvolupat i de les modificacions i 

aspectes incorporats en el transcurs de les mateixes. 

 

Síntesi de les modificacions o aspectes incorporats a partir les 

al·legacions presentats al document aprovat inicialment 

 

Modificacions en els àmbits de planejament 

 

En relació als àmbits d’actuació proposats, i considerant que s’havia fet efectiva 

la recepció i cessió de les obres d’urbanització per part de l’ajuntament, s’ha 

eliminat l’àmbit en SUC Vilarec i el PAU en SUC carrer del Migjorn. 

 

Conforme a les al·legacions rebudes s’han eliminat tot un seguit d’àmbits 

inicialment proposats, qualificant els terrenys d’acord amb allò que preveia el 

PG89 o bé determinant petits àmbits d’actuació nous per tal de fer possible la 

consecució d’algun dels objectius proposats, en especial en allò que fa 

referència a l’obtenció de terrenys per equipament. Es tracta dels següents 

àmbits de planejament: 

- PAU avinguda d’Alemanya. 

- PAU carrer de Mallorca. 

- PAU carrer de Vicenç Foix. 

- PAU Pablo Neruda. 

- PMU Hotel Canadà. 

- PMU Pintor Mir. 

- PMU Hotel Marinada. 

- PMU Illa dels Alemanys. 

- PMU Parc de la PAU. 

 

De manera general, en tots els PAU s’ha introduït de manera inequívoca la 

qualificació urbanística de les parcel·les privades i s’han ajustat els paràmetres 

d’aprofitament d’acord amb les determinacions zonals de les parcel·les privades 

qualificades proposades, determinades en funció de les qualificacions dels 

entorns o de les previsions de planejament previs desenvolupats, com és el cas 

dels PAU carrer de Sant Antoni i carrer del Priorat. 

 

En els àmbits a desenvolupar mitjançant Plans de millora urbana o Plans 

parcial, s’ha establert un codi gràfic per tal d’assenyalar de manera precisa 

quins aspectes s’havien de considerar indicatius i quins normatius, ajustant en 

aquesta mesura els percentatges mínims de cessions establerts.   

 

S’han introduït canvis i ajustos en la delimitació i, en algun cas, el nom dels 

següents sectors: 
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- PAU Carrer Maresme, s’ha ajustat l’àmbit i s’han corregit errades detectades 

en la interpretació del planejament vigent que afecten a les qualificacions. 

- PAU Tennis Bonavista, s’han delimitat dos sectors, s’han ajustat els 

paràmetres previstos com a resultat de qualificar les finques privades 

resultants de l’ordenació proposada de C250.  

- PAU costes del Garraf, s’ha reduït l’àmbit, excloent-hi una parcel·la que té 

llicència d’obres concedida i s’han qualificat les finques privades resultants de 

l’ordenació proposada de C400.  

- PAU Línia d’Alta Tensió, s’ha ampliat l’àmbit incloent-hi uns terrenys a la 

urbanització Valldemar, que s’han qualificat de zona verda i equipament. 

- PAU del Doctor Dasch, s’ha ampliat l’àmbit amb la finca del costat, que 

pertany al mateix propietari, i s’han qualificat les finques privades de zona EH, 

amb una alçada de PB+4PP, i la resta com a ampliació de la vialitat del carrer 

de Sant Pere. 

- PAU Valldemar, s’ha reduït l’àmbit ajustant-lo als terrenys necessaris per tal 

d’aconseguir obrir el carrer, i s’han qualificant les finques privades resultants de 

X600. 

- PMU Turó dels Sants, s’ha reduït l’àmbit corregint una errada en la delimitació 

de la propietat d’una de les finques. 

- PMU Louie Vega, s’ha reduït l’àmbit a la part situada per sobre de la via del 

tren. Per a la part exclosa s’ha acceptat la proposta de la propietat, descrita en 

l’apartat de síntesi d’aportacions. 

- PMU Multicines, s’ha reduït l’àmbit per tal de corregir un error en la 

delimitació. D’acord amb l’informe del Departament d'Innovació Universitats i 

Empresa, Direcció General de Comerç, se han concretat els usos permesos, 

reduint-los als recreatius vinculats al espectacle. 

- PMU Segarra, s’ha reduït l’àmbit per tal d’excloure les parcel·les edificades 

existents en el sector. 

- PMU Barri de Pescadors, s’ha reduït l’àmbit per tal d’excloure les dues finques 

discontinues; d’aquestes, la que s’ubica en el front de mar s’ha qualificat com 

les parcel·les de l’entorn, i en la parcel·la del carrer de Sant Pere s’ha delimitat 

un polígon d’actuació nou, el PAU Carrer de Casanova, per tal d’ampliar la 

secció viària del carrer de Sant Pere. 

- PMU carrer de Tajo, s’ha exclòs una part dels terrenys d’acord amb la 

proposta de la propietat. Això permet mantenir l’àmbit a la resta del sector, 

que correspon amb els terrenys del Club Mescha, i obtenir una parcel·la amb 

dimensió suficient per tal de situar-hi un equipament escolar. Aquest nou àmbit 

es denomina PMU Club Mescha. 

- PMU Masia de la Font, s’ha modificat l’àmbit , excloent-hi les parcel·les 

qualificades de xalets i incorporant-hi unes finques adjacents al carrer del 

Maresme –abans urbanes–, que s’havien incorporat al PPU Mirador del Castell. 

Es manté la qualificació de la Masia com a equipament i, atès que l’ordenació 

queda totalment determinada, s’ha modificat el tipus d’àmbit denominat PAU 

Maresme-Castell. 

- PMU Masia de Cal Rion, s’ha ajustat l’àmbit excloent-hi de la qualificació 

d’equipament les parts de parcel·les no incloses en el catàleg. Considerant que 
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l’ordenació queda totalment determinada, s’ha fixat que la figura més adient 

per desenvolupar-la era la de PAU. 

- PMU Cruïlla del Sindicat, s’ha reduït l’àmbit a la parcel·la del sindicat, 

mantenint les qualificacions d’habitatge protegit previstes a la parcel·la 

municipal.  

- PPU Hostal del Prat, s’ha ajustat l’àmbit incloent-hi terrenys que s’havien 

cedit anticipadament. S’ha concretat la part d’endegament de la riera imputable 

al sector d’acord amb les prescripcions de l’informe de l’ACA. 

- PPU Bellamar nord, s’ha ajustat l’àmbit d’acord amb les propietats i els 

ajustos realitzats en l’ordenació dels entorns.  

- PPU Mirador del Castell, s’ha ampliat l’àmbit cap al nord per tal de donar una 

millor solució a la nova vialitat proposada i s’han exclòs les parcel·les que 

donen al carrer Maresme. 

- PPU Comafarella, s’ha ampliat l’àmbit en la zona de l’antic Pla parcial aprovat 

sector IIc Segur de Dalt per tal d’incorporar-hi una major superfície de parc. 

D’acord amb l’informe de l’ACA, s’ha exclòs la zona corresponent a l’avinguda 

dels 10 anys del barranc innominat a la Comafarella. D’acord amb els informes 

de Medi Ambient i Habitatge i de la Secretaria per a la Planificació territorial, 

s’han precisat els objectius quant a la reducció de l’àmbit del Pla parcial aprovat 

i de crear un corredor ecològic entre les urbanitzacions de la muntanya, d’acord 

amb les determinacions que estableix el Pla territorial parcial del Camp de 

Tarragona. 

- PPU Cirerers, s’ha reduït l’àmbit, conseqüència d’excloure la part corresponent 

a l’antiga UA3, que s’ha incorporat com un nou sector en sòl urbà, el PMU 

Rambla de Mossèn Tobella; d’ajustar la desviació de la C-31 en el seu 

recorregut nord al costat del torrent, i d’excloure uns terrenys previstos per a 

un possible ús de càmping municipal. A més, s’ha concretat la part 

d’endegament de la riera imputable al sector d’acord amb les prescripcions del 

informe de l’ACA. 

 

D’acord amb les al·legacions rebudes s’han introduït canvis o precisions en les 

determinacions dels següents àmbits: 

- Àmbit en SUC la Graiera, s’ha incorporat un sostre complementari de la casa 

club per a ús hoteler, delimitant un nou polígon d’actuació, PAU Hotel la 

Graiera, als efectes de procedir a la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic. 

- Àmbit en SUC Mas Mel, s’ha introduït la possibilitat de delimitar un PMU per 

tal de reordenar el sostre residencial pendent de construir en la part alta del 

sector, amb l’objectiu de reduir el seu impacte. 

- PAU Tennis Sant Miquel, s’ha considerat més oportuna la seva ordenació 

mitjançant un PMU, que haurà de fixar l’ordenació de l’edificació privada. S’han 

incorporat les prescripcions de l’ACA relatives a les cotes d’urbanització i 

d’accés als edificis. 

- PAU Plaça d’Espanya, s’han incorporat les prescripcions de l’ACA relatives a 

les cotes d’urbanització i d’accés als edificis. 

- PAU Plaça de Braus, s’ha considerat més oportuna la seva ordenació 

mitjançant un PMU, que haurà de fixar l’ordenació de l’edificació privada, i s’ha 
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incrementat l’aprofitament. S’han incorporat les prescripcions de l’ACA relatives 

a les cotes d’urbanització i d’accés als edificis. 

- PAU Plaça del Mediterrani, s’ha considerat més oportuna la seva ordenació 

mitjançant un PMU, que haurà de fixar l’ordenació de l’edificació privada i de la 

cessió d’equipaments.  

- PMU Mirador del Romaní, s’han increment el sostre i el sòl destinat a 

dotacions privades, per tal d’ajustar-lo a les necessitats de l’ús que es vol 

desenvolupar. D’acord amb els informes de Medi Ambient i Habitatge i de la 

Secretaria per a la Planificació territorial, s’han precisat els objectius quant a la 

conveniència d’obtenir una important cessió de sòl per destinar-lo a espai lliure 

públic, assegurant així la seva definitiva protecció, d’acord amb les 

determinacions que estableix el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona. 

- PPU en execució Les Villes, en aquest cas s’ha corregit una errada material en 

el moment de recollir l’aprofitament aprovat en el Pla parcial. També s’han 

ajustat les reserves d’habitatge protegit dins del sector, per tal de no produir 

un increment en la densitat. 

 

A més dels anteriorment referits, s’han incorporat els següents àmbits de 

planejament: 

- PAU en SUC Barri del Sindicat, amb l’objectiu de cedir els carrers interns de la 

urbanització. 

- PAU Passeig Marítim i PAU carrer del Miño, els dos són conseqüència de la 

desaparició del PMU Illa dels Alemanys, del qual en formaven part. Es delimiten 

amb l’objectiu d’equipar la zona del front de mar de Segur mitjançant 

operacions puntuals que mantinguin el model urbanístic preexistent i no 

incrementin l’aprofitament existent, aconseguint cessió de sòl destinat a 

equipaments a través de la concentració de l’edificació privada en una part del 

sector. 

  - PAU Mas Romeu, amb l’objectiu d’obtenir un equipament en una posició 

central de la urbanització, mitjançant l’ampliació de la zona edificable de xalets 

en uns terrenys de condicions topogràfiques i urbanes adients per al seu 

desenvolupament. 

  - PE Ordenació paisatgística de la Graiera, en el sòl no urbanitzable, que té per 

objectiu ordenar part del sòl no urbanitzable a l’entorn del torrent de la 

Graiera, d’acord amb els usos admesos en les qualificacions urbanístiques que 

estableix aquest POUM, i amb la necessitat de garantir l’adequada integració 

paisatgística d’un indret d’alt valor. En aquest sentit, s’haurà de garantir 

l’eliminació dels usos no admesos en la zona de Rap i assegurar la correcta 

implantació de les instal·lacions de serveis tècnics, per tal d’assegurar la seva 

integració amb el medi. 

  - PE Ordenació paisatgística del Mas d’en Vives, en el sòl no urbanitzable, que 

té per objectiu la recuperació paisatgística i ambiental d’uns sòls en els quals 

s’hi situen edificacions residencials des de la dècada dels 60. En aquest sentit, 

s’hauran de preveure mesures per assegurar la millora de les condicions de 

l’entorn, així com la integració de l’edificació existent amb el medi. 



Volum 01 Memòria justificativa  

 3 Participació ciutadana 

 

 

Text refós 

 

  

 

171 

 

Modificacions en les qualificacions urbanístiques. 

   

  En relació a les qualificacions urbanístiques en sòl urbà, s’han incorporat els 

terrenys inclosos en àmbits de planejament suprimits o modificat i que s’han 

incorporat al sòl urbà consolidat amb una qualificació que és l’equivalent a la 

que determinava el PG89, o que s’ha ajustat d’acord amb les al·legacions 

rebudes i en consonància amb la consecució d’objectius del POUM. 

   

  S’han eliminat les afectacions per qualificació directa com a zona verda i 

equipament assenyalades en els terrenys situats entre la C-31 i el carrer de 

Baixador i la via del ferrocarril, establint en aquests terrenys una qualificaió 

equivalent a la que determinava al PG89. 

 

  Igualment, s’han introduït els següents canvis per tal de recollir algunes de les 

al·legacions presentada i per corregir les errades materials detectades: 

  - s’han ajustat les qualificacions d’acord amb l’ajust del límit de terme 

municipal. 

  - S’ha modificat la solució del cul de sac del carrer Clos del Becu, obrint-lo al 

carrer de Torredembarra i disposant d’una parcel·la qualificada de SH hpo amb 

planta baixa edificable en la seva totalitat. 

  - S’ha modificat la qualificació d’X1000 proposada per a una parcel·la del carrer 

de Jesús, per tal d’ajustar-la a la realitat construïda i als paràmetres de l’entorn. 

  - S’ha ajustat la qualificació de zona verda ampliant la vialitat al carrer de l’Aire 

en el tram final que toca al carrer Principal. 

  - S’ha corregit la qualificació d’equipament de la rectoria d’acord amb les 

propietats. 

  - S’ha ajustat la vialitat per tal de poder crear un accés a la zona verda des del 

cul de sac del carrer de Miramar Residencial. 

  - S’han incorporat d’acord amb la qualificació de l’entorn i per a hpo dues 

parcel·les municipals que per errada no havien estat qualificades en el 

document aprovat inicialment. Una d’elles se situa al carrer de la ribera d’Ebre i 

l’altra a la cantonada formada pels carrers de Joan Mir i de Ramon Llull. 

  - S’ha corregit l’errada d’interpretació de la servitud de pas a l’edifici de la 

destil·leria en el Vilarenc. 

  - S’ha corregit en el sistema viari la franja adjacent a la C-31 entre els carrers 

d’Altafulla i de Bellamar. 

  - S’ha incorporat el pas en PB existent entre l’avinguda de Sant Joan de Déu i 

la plaça alcalde Romeu 

  - S’ha clarificat la qualificació de vialitat en PB del pas a l’interior d’illa des del 

carrer de Jaume Soler; en aquest cas, s’ha modificat la qualificació de l’interior 

d’illa, que ha passat a equipament ajustant l’alineació a les propietats. 

  - S’ha corregit una errada en relació a l’illa regulada per la Unitat d’actuació 

l’Estany, que en coherència amb el criteri aplicat en relació als sectors regulats 

per un planejament aprovat s’ha qualificat de PV. 

  - S’ha modificat la qualificació d’X1000 d’una illa al carrer Cossetània per la de 

OD5. 
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  - S’ha ajustat a 6 m la secció del vial resultat de l’obertura del carrer del doctor 

Trueta. 

  - S’ha qualificat el mercat de Segur com a clau OD5. 

  - En coherència amb l’ordenació de l’entorn i amb els objectius del POUM s’ha 

canviat a OD3 la qualificació d’algunes parcel·les que inicialment s’havien 

qualificat de xalets a l’avinguda d’Espanya i a la de França; en aquest últim cas 

es corregeix una errada material. 

  - S’ha modificat la proposta d’ubicació del subíndex «c» en les zones de xalet , 

ajustant-la als eixos principals de Segur Muntanya. 

  - S’ha corregit la qualificació d’algunes parcel·les que per error s’havien 

qualificat de xalets, quan en coherència amb el criteri aplicat han de ser 

condominis. 

  - S’han ajustat algunes de les delimitacions dels condominis d’acord amb les 

parcel·lacions existent. 

  - S’ha eliminat la afectació urbanística de la rotonda proposada al carrer de la 

Marca Hispànica, modificant la possible solució de nou accés a la C-32. 

  - S’ha eliminat l’equipament qualificat en la cantonada formada pels carrers de 

la Marca Hispànica i Torre dels Escipions, per no reunir les condicions tècniques 

a causa del pendent per a aquest ús.  

  - S’han qualificat com a sistema viari en lloc de zona verda els terrenys 

adjacents a la cruïlla del carrer Narcís amb el carrer Gladiol, per tal de 

permetre una millor solució de l’encreuament. 

  - S’ha ajustat la solució final d’alguns culs de sac en les urbanitzacions. 

  - S’ha eliminat la qualificació d’equipament per al cementeri previst en la zona 

del Coscovell, perquè no reunia les condicions adients per a aquest ús. Es 

considera que la solució a un nou cementeri es podrà resoldre en el seu 

moment mitjançant un PE. 

  - S’ha ampliat la zona d’equipaments per a serveis tècnics al voltant de l’actual 

EDAR. 

  - S’han ajustat els traçat dels vials entre urbanitzacions al sòl no urbanitzable.  

 

  D’acord amb els informes oficials rebuts: 

  - S’han corregit les errades materials en la delimitació del DPMT, afegint en els 

plànols de la sèrie O.QL les zones i servituds derivades de l’aplicació de la Llei 

de costes. També s’ha eliminat la qualificació d’equipament en un edifici del 

port, d’acord amb les prescripcions dels informes de la Direcció General de 

Ports, Aeroports i Costes i de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i 

el Mar. 

  - S’han incorporat en els plànols de la sèrie O.QL les servituds derivades de la 

línea ferroviària, d’acord amb l’informe d’Adif. 

  - S’han incorporat en el plànol de servituds les derivades de les conduccions 

d’aigües i s’han qualificat com a clau 4t els dipòsits indicats, d’acord amb les 

prescripcions de l’informe del Consorci d’aigües de Tarragona. 

  - S’han indicat de manera unívoca el sostre i el nombre d’habitatges 

corresponents a les parcel·les qualificades directament pel POUM com a hpo. 
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Modificacions en les determinacions normatives. 

   

  En la zona DD s’ha modificat l’ocupació de les plantes baixes i soterrani, que 

han passat a ser del 100%. S’ha establert una alçada màxima comuna per a 

tota la zona de PB+3PP i una major concreció en el gàlib de les edificacions, 

que ha quedat reflectida en els plànols d’ordenació. S’han precisat les reserves 

d’habitatge protegit, així com les cessions d’aprofitament, zones verdes i 

equipaments, incloent-hi el seu càlcul en la memòria del Pla.  

   

  En les zones OD5 s’han ajustat els índex d’edificabilitat distingint dues zones 

tipològicament diferents quant a les parcel·lacions i les possibilitats de 

desenvolupament. En aquest sentit, s’ha considerat oportú mantenir 

l’edificabilitat inicialment proposada en la zona del front de mar, compresa 

entre els carres de Tajo i Duero; en la resta de les zones prèviament 

qualificada es proposa un índex d’1,8 m2st/m2, amb un 10% mínim d’ocupació 

per a terrasses. 

   

  S’han modificat les fondàries edificables en el sentit següent: 

  - A Calafell poble s’ha establert una fondària edificable màxima de 16 m per a 

les plantes pis (zones SH, EH i ED). En les plantes baixes és la següent: 

   - 20 m per a la zona SH, amb una ocupació màxima de l’espai lliure 

resultant per parcel·la del 5%. 

   - 100 % de la parcel·la en les zones EH i ED. 

  - A Calafell platja, zones EH i ED, es proposa una ocupació del 100% per a la 

planta baixa. Per a les plantes pis: 

    - Des del carrer de Sant Pere fins a la carrerada d’En Ralet: 18 m. 

    - Des del carrer de Sant Pere fins al passatge de Sant Antoni: 20 m. 

    - Des del passatge de Sant Antoni fins al carrer de l’Estany: 18 m. 

   

  A les zones on s’establia una carta de color, aquest s’han precisat d’acord amb 

las cartes de color de la gamma RAL i NCS. 

 

  S’han ajustat les determinacions relatives a la composició del pla de la façana 

de les zones CH i SH, per tal de permetre un millor ajust a l’entrada de 

garatges, als requeriments de l’activitat comercial, o d’algunes de las tècniques 

constructives previstes. 

 

  A les zones SH, s’admet que una part de la coberta es destini a terrassa.  

 

  S’ha corregit la densitat en les zones de condominis, establint-la en funció de la 

superficie de la parcel·la. 

 

  En les zones de xalets s’ha modificat la densitat de les subzones X250 i X400, 

per tal d’admetre fins a dos habitatges per parcel·la en els casos en què la 

superficie de la parcel·la superi els 500 m2 i 800 m2, respectivament. S’ha 

incrementat el sostre màxim admès per parcel·la.  
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  S’han ajustat diversos aspectes generals de la normativa referents a: 

  - La regulació d’usos per tal de recollir les prescipcions tècniques dels informes 

i els suggeriments dels serveis tècnics municipals, ajustant els quadres de cada 

una de les zones. 

   - La precisió de les definicions i regulacions dels paràmetres generals 

d’ordenació de les zones.  

  - Les regulacions relatives als cossos sortints. 

  - Les determinacions relatives a les ocupacions dels elements vegetals en els 

tipus d’ordenació aïllada, establint una regulació per a les piscines, les quals no 

computaran a efectes de còmput d’edificabilitat i ocupació sempre que la 

lamina d’aigua se situí nivell de la topografia natural o adaptada de acord amb 

lo que de manera general estableix la normativa. 

 

  A la normativa de la zona AI que regula les zones del parc empresarial s’ha 

modificat el paràmetre referit al nombre de plantes per als edificis d’oficines, 

assimilant-lo al previst per als hotels. S’han introduït, a més, dues subzones 

noves, que es corresponen amb les determinacions previstes en el PG89, per 

tal de regular unes parcel·les al voltant de la C-31, que en el document aprovat 

inicialment s’havien qualificat com a zona verda i equipament.  

 

  En les disposicions relatives al Catàleg de béns a protegir s’han introduït 

disposicions relatives a precisar les possibilitats d’intervenció en els nivells de 

protecció i en les condicions de la qualificació zonal en la qual es troba. S’ha 

precisat que per la seva especificitat no podran ésser considerats 

disconformes. A més, s’han afegit a la relació els nous elements incorporats. 

 

  S’ha introduït un nou títol relatiu a la protecció del medi ambient i a les 

mesures de foment de la sostenibilitat, que permet recollir normativament 

alguns dels objectius ambientals plantejats i incorporar els apartats mencionats 

en l’informe de l’Agència de Residus de Catalunya.  

   

  D’acord amb les prescripcions de la Direcció General de Xarxes i 

Infraestructures de Telecomunicacions, s’han modificat les regulacions 

normatives que podien afectar la disposició de les antenes i infraestructures de 

comunicacions, tant en el sòl urbà com en el sòl urbanitzable.  

   

  Per tal de donar compliment a les prescripcions dels informes emesos per la 

Direcció General de Ports, Aeroports i Costes i la Direcció General de 

Sostenibilitat de la Costa i el Mar, s’ha modificat la regulació del sistema 

Costaner i s’ha introduït un nou article dins els criteris d’ordenació de les zones 

en sòl urbà, denominat limitacions derivades de la legislació sectorial de 

costes. 

   

  Per tal de donar compliment a les prescripcions de l’informe de l’ACA, en les 

condicions de desenvolupament generals per al sòl urbanitzable i el sòl urbà no 

consolidat s’ha incorporat l’obligatorietat de fer xarxes de sanejament 

separatives. 
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  En el sòl no urbanitzable s’han introduït disposicions més clares en relació al 

manteniment de les activitats existents. En les zones RAp s’ha admès l’ús 

d’horta. També s’han ajustat els paràmetres de les regulacions zonals en el sòl 

no urbanitzable per tal de recollir les prescripcions dels informes sectorials 

rebuts, en aquest sentit: 

  - D’acord amb les prescripcions de l’informe de la Secretaria per a la 

Planificació territorial s’ha introduït, en les disposicions generals en el sòl no 

urbanitzable, un apartat específic on es fa referència a la necessitat de donar 

compliment a les disposicions del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, 

desprès d’haver comprovat que les regulacions establertes en aquest POUM no 

hi entraven en contradicció; en tot cas, eren més restrictives. 

  - En les regulacions de les zones RA i RF s’ha introduït una prescripció per a les 

noves construccions per tal d’assegurar que no es produeixi impacte ecològic, 

d’acord amb les prescripcions de l’informe de Medi ambient i Habitatge. 

  - En les zones RF s’ha introduït una normativa de tanques específica, d’acord 

amb les prescripcions de l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció 

d’Incendis i Salvaments. 

  - D’acord amb les prescripcions del Departament d’Economia i Finances, s’ha 

modificat el nom de la zona on es desenvolupen usos extractius, que ha passat 

a denominar-se zona d’usos extractius, clau UE, per tal de no induir a errors 

d’interpretació. A més, s’ha modificant el redactat de les disposicions de la 

zona, perquè no es confongui qui és l’organ competent per resoldre les 

autoritzacions o concesions extractives.  

   

  S’han actualizat les referències legals de tot el text normatiu.  

 

  Modificacions en d’altres documents del POUM. 

   

  A més de les anteriors, també s’han introduït modificacions i ajustos en els 

diferents documents que formen aquest POUM i que no es deriven de les 

modificacions corresponents als canvis referits en els apartats anteriors.  

 

  En relació a la memòria: 

  - D’acord amb l’informe de la Direcció General de Xarxes i Infraestructures de 

Telecomunicacions, s’han incorporat els apartats corresponents a xarxes de 

telecomunicació. 

  - S’ha introduït un apartat de justificació de compliment de les disposicions del 

Pla territorial parcial del Camp de Tarragona. 

 

  D’acord amb l’informe del Consorci d’Aigües de Tarragona s’han modificat els 

plànols informatius de xarxes d’abastament. En la memòria s’han justificat les 

previsions d’aigua, així com les noves actuacions en relació al sanejament. 

   

  D’acord amb el que determina l’informe de la Direcció General de Prevenció, 

Extinció d’Incendis i Salvaments, s’ha d’aclarir que en els plànols informatius 

es recullen els hidrants, però no les basses contra incendis, perquè segons les 
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informacions que consten, contrastades pels serveis tècnics municipals, no n’hi 

ha. 

 

  En l’Estudi de la Mobilitat Generada s’han incorporat les prescripcions de 

l’informe de la Secretaria de la Mobilitat.  

   

  En el Catàleg de Béns protegits s’han introduït les modificacions derivades de 

la incorporació d’alguns element nous, així com les corresponents a precisions 

en la part catalogada i les possibles intervencions dels següents elements: Cal 

Romeu (n. 69), Edifici del Cens (n. 104); Cal Panxo (n. 65); Cal Rovirosa (n. 

71); Ca l'Andresito i Cal Morató (n. 49).  

 

  Per últim, assenyalar que s’han modificat totes aquelles errades detectades en 

el document aprovat inicialment. 
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 4.1 Objectius de l’ordenació 

 

L’objectiu d’aquest POUM és posar al dia les propostes urbanístiques del Pla 

general de 1989 en funció dels canvis econòmics, socials i territorials que 

s’albiren. Aquests canvis afecten l’economia del turisme i del municipi en 

general, així com les característiques de la població, per l’arribada considerable 

de nous residents gràcies a la millora de l’accessibilitat des de les regions 

metropolitanes de Barcelona i Tarragona i la qualitat ambiental del terme 

municipal, i per la necessitat de fer una ordenació que sigui ambientalment 

sostenible.  

 

Des d’un altre punt de vista, el POUM ha d’incorporar les previsions dels 

planejaments territorials aprovats i en tràmit no només per imperatiu legal, 

sinó també perquè en aquests es persegueixen els mateixos objectius però des 

d’una visió supramunicipal, quelcom absolutament necessari ateses les 

característiques territorials del fenòmens que afecten el municipi de Calafell.  

 

En el document d’avanç d’aquest POUM i en els debats desplegats s’han discutit 

diversos temes i s’han formulat diverses hipòtesis, que responen als següents 

objectius (figura 4.1). 

 

 1 Objectius generals 

 

1. Mantenir i millorar la qualitat de vida dels residents. 

2. Equipar el municipi per donar servei a la població de primera residència 

actual i futura. 

3. Mantenir i millorar l’oferta turística, que és la base econòmica del municipi. 

4. Atraure noves activitats econòmiques per diversificar l’economia del municipi 

i evitar que es converteixi en una ciutat dormitori. 

 

 2 Objectius urbanístics 

 

1. Reforçar l’ús de ferrocarril, millorant les àrees d’aparcament al seu entorn i 

propiciant que en el futur el tren passi soterrat. 

2. Apostar per l’autopista com a via de connexió territorial i completar el nus de 

Segur, propiciant la desaparició del peatge. 

3. Articular el municipi al voltant de la carretera C-31, com una gran avinguda 

urbana i comarcal. 

4. Reforçar com a centres municipals:  

     - Calafell poble, a través de ressaltar els seus valors històrics i patrimonials. 

     - Segur centre, transformant-lo en una àrea de serveis i activitats. 

     - Calafell platja, a través de reordenar els seus espais lliures i equipaments. 

 - Segur platja, a través de convertir l’espai entre el port i l’estació en una 

futura àrea de centralitat metropolitana. 

- Segur urbanitzacions, a través de transformar una sèrie de punts 

estratègics, perquè hi hagi serveis de primera necessitat. 
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5. Incrementar les reserves de sòl per equipament per cobrir les demandes que 

es puguin donar amb la transformació d’una part del parc de segona residència 

en residència permanent. 

6. Esponjar el front de mar de Calafell platja, Mas Mel estany i Segur platja 

introduint diversos equipaments i espais lliures utilitzant estratègies diverses. 

7. Completar el sistema viari millorant les relacions interiors i creant una malla 

múltiple per a vianants, bicicletes, transport públic i vehicles rodats. 

- Al nucli Calafell ordenar el sistema vari amb criteris de malla, unint el 

poble amb la platja i amb els creixements residencials de Segur. 

- A Segur completar l’anella circulatòria que uneix les diferents 

urbanitzacions i connectar la xarxa viària que actualment no té continuïtat. 

8. Posar en valor el medi i el paisatge com a base per a la seva recuperació. 

9. Posar en valor el patrimoni històric, entès com quelcom viu i dinàmic, que 

s’ha de mostrar, articular i gestionar. 

 

 3 Objectius tècnics 

 

1. Adaptar el planejament urbanístic a la legislació urbanística i sectorial vigent 

i recollir les determinacions del planejament territorial que hi ha en curs. 

 

2. Dibuixar el POUM sobre les bases topogràfiques actualitzades en un format 

adequat per a poder organitzar un sistema d’informació geogràfica municipal i 

actualitzar les regulacions normatives. 

 

3. Adaptar les reserves per habitatges de protecció pública establertes per la 

llei a les condicions tipològiques i de grandària de les promocions, 

materialitzant una part d’aquestes en finques de propietat municipal per així 

poder descarregar d’aquesta obligació a aquelles promocions que haurien de fer 

una reserva inferior a 10 habitatges o aquelles que s’ordenen en tipologies de 

baixa densitat –xalets, fileres- que no poden ser protegits per excessiva 

grandària i cost. 

 

4. Aplicar, prioritàriament, fórmules de gestió –delimitació de polígons i 

sectors- que puguin ser àgils, esmicolant al màxim les actuacions en sòl urbà i 

aplicant sistemes d’actuació –compensació bàsica o cooperació- que facilitin 

l’acord entre propietaris amb l’arbitratge de l’administració. 

 

5. Reduir les actuacions pel sistema d’expropiació per no incrementar les 

depeses municipals. 

 

6. Ampliar les reserves de sòl per a equipament i zones verdes, prioritàriament, 

a través d’operacions de nova ordenació, en les que l’ajuntament posa en joc 

aquelles propietats que poden ser físicament edificables. 

 

7. Incorporar noves fórmules per incrementar els equipaments i zones verdes a 

través de la delimitació de àrees de «Densificació per dotació», que es puguin 

executar parcel·la a parcel·la. 
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 4.2 Model d’ordenació proposat. 

 

 1 Reforçar l’ús de ferrocarril, millorant les àrees d’aparcament al seu 

entorn i propiciant que en el futur el tren passi soterrat. 

 

 1.1 Millorar el paper de les estacions de tren com a intercanviadors nodals o 

d’accés metropolità. 

   - Previsió d’una nova estació d’autobusos en el sector Hostal del Prat. 

 

 1.2 Mantenir i ampliar l’oferta d’aparcament: a l’estació de Calafell Platja, al voltant 

del mercat, i a l’estació de Segur, al costat de l’antic hotel Segur i de la via del 

tren: 

   - A Calafell mantenir l’aparcament existent a la carretera de l’estació i 

renovar l’aparcament del voltant del mercat 

   - A Segur mantenir l’aparcament existent i ampliar la reserva en uns sòls 

situats entre els multicines i l’estació. 

 

 1.3 Propiciar el soterrament de la línia ferroviària:  

- El POUM no fa cap reserva específica per aquest soterrament tant perquè 

el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona no ho preveu, com perquè la 

seva realització es pot afrontar sense haver de fer una reserva específica. 

- Amb independència del possible soterrament, es proposa una ordenació 

nova de la façana nord de la línia fèrria: PMU Turó del Sants, PMU Louie 

Vega i PMU Multicines. 

  

 1.4 Reduir l’efecte barrera que produeix la línia del ferrocarril: 

- Preveure la construcció de diverses passarel·les sobre la via del tren. 

- Construir un nou pont sobre la línia de tren lligat al PMU Turó del Sants. 

- Preveure una reserva per construir una nova rotonda sobre el PMU C/ del 

Tajo, que resolgui la circulació per l’avinguda C-31 i el pas per sota de la 

línia del tren. 

 

 2 Apostar per l’autopista com a via de connexió territorial. 

 

 2.1 Atès que l’autopista està infrautilitzada  apostar per la mateixa com a via de 

connexió territorial. 

 

 2.2 Proposar que la C-31 esdevingui una via de caràcter supramunicipal, una via 

urbana equipada i de serveis. 

 

 2.3 Propiciar la desaparició del peatge perquè és la causa del baix ús de la mateixa. 

 

 2.4 Completar el nus de Segur amb les connexions necessàries per poder accedir 

en direcció a Tarragona. 
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 3 Articular el municipi al voltant de la carretera C-31, com una gran 

avinguda urbana i comarcal. 

 

 3.1 Transformar la C-31 en una gran avinguda urbana, modificant el traçat des de 

Mas Mel fins a la circumval·lació del poble, per convertir-la en l’element 

estructurador del conjunt.  

- Desviar la C-31, en el sector de Cirerers, per completar la xarxa urbana al 

sud de Calafell i configurar un nou teixit residencial que li faci de façana 

urbana. Preveure, dins del sector, a més d’una peça hotelera i una gran 

area de esbarjo d’escala municipal  

 

 3.2 Reforçar el caràcter urbà de la carretera, de manera que se superi l’efecte 

barrera, transformant-la en un element estructurador del municipi, que lligui la 

ciutat en sentit est-oest.  

 

 3.3 Crear una nova centralitat, aprofitant l’oportunitat els terrenys que hi ha entre 

les vies del tren i la C-31, al mig dels dos nuclis per generar una seqüència 

urbana que faciliti l’articulació entre si de les diferents peces que composen el 

municipi. 

- Preveure, en el PMU Louie Vega, la reserva d’una gran peça d’equipament 

per a la construcció d’un nou Palau de Congressos que absorbeixi l’actual 

discoteca, alhora que la construcció d’un nou hotel que funcioni com a fita 

de la carretera just abans que aquesta es desviï cap a Calafell poble. 

- Proposar, en el PMU Turó del Sants, la construcció d’un sòcol edificat 

comercial (5.000 m2) que aporti activitat i servei a la nova avinguda. Així 

mateix, es proposa que les plantes residencials s’ordenin perpendicularment 

a l’avinguda per evitar la formació de pantalles que puguin tapar les visuals 

cap al mar als que viuen a l’altra banda de la carretera. 

- Aprofitar una ampliació dels multicines (PMU) per millorar l’oferta 

d’activitat i d’oci i per a completar l’equipament que hi ha entre aquest 

sector i PMU Turó dels Sants, actualment ocupat per un aparcament. 

 3.4 Preveure la densificació del teixit urbà que queda entorn a la C-31 i a 

l’avinguda Catalunya per crear una nova centralitat a Segur centre en què 

s’ampliï l’oferta de serveis i dotacions públiques. 

 

 4 Reforçar com a centres municipals.  

 

 4.1 Calafell poble, a través de ressaltar els seus valors històrics i patrimonials. 

- Reforçar el valor emblemàtic del castell de la Santa Creu, tractant el seu 

entorn amb criteris patrimonials, alhora que s’eviti edificar en aquells punts 

on es puguin afectar les vistes. 

- Preveure una normativa edificatòria en les zones històriques respectuosa 

amb els paràmetres de conservació i rehabilitació del teixit ja edificat, tant 

en la seva part més antiga com en el creixements suburbans. 

- Elaborar el catàleg de Béns Protegits per assegurar la protecció i millora 

del patrimoni heretat. 
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- Assegurar la protecció de peces com la masia de Cal Rion i l’antic cinema 

(PAU Masia Cal Rion),convertint-los en equipaments municipals. 

 

 4.2 Segur centre, transformant-lo en una àrea de serveis i activitats: 

- Preveure la densificació del teixit urbà que queda entorn a l’avinguda 

Catalunya i la C-31 per crear una nova centralitat en què es millorin els 

usos i activitats i s’augmentin les dotacions públiques. 

- Potenciar l’actual estació de tren, mantenir l’aparcament existent i ampliar 

la reserva en uns sòls situats entre els multicines i l’estació de ferrocarril. 

- Crear un Pla de millora urbana plaça del Mediterrani, per augmentar els 

sòls destinats a equipaments en aquesta part del municipi. 

 

 4.3 Calafell platja, a través de la reordenació dels seus espais lliures i equipaments 

i la rehabilitació de les seves edificacions, endegant diverses estratègies: 

 4.3.1 Crear nous espais lliures i equipaments o millorar serveis entorn al carrer de 

Sant Pere: 

- Reordenar dos sectors per ampliar la via concentrant l’edificació.  

 

 4.3.2 Enretirar l’alineació de l’edificació del passatge Sant Antoni (PAU) per tal 

d’aconseguir augmentar l’amplada del carrer amb una franja de zona verda i 

una peça d’equipament tocant al passeig marítim. 

 

 4.3.3 Rehabilitar l’edificació existent del barri dels pescadors, millorant l’accessibilitat, 

l‘habitabilitat i dignificant i posant en ús el pati central. 
  

 4.4 Segur platja, a través de la transformació de l’espai entre el port i l’estació en 

una futura àrea de centralitat metropolitana. 

- Intervenir en aquest sector, equipant-lo a través de tres operacions. 

 

 4.5 Segur urbanitzacions, a través de transformar una sèrie de punts estratègics, 

perquè hi hagi serveis de primera necessitat: 

- Ampliar els usos permesos en certes les tipologies de baixa densitat, 

xalets i condominis, per aixoplugar comerços i serveis i per crear petits 

centres urbans. 

 

 5 Preveure una gran area de esbarjo que pugui ser una referència 

territorial per al municipi. 

 

 6 Incrementar les reserves de sòl per equipament per cobrir les 

demandes que es puguin donar amb la transformació d’una part del 

parc de segona residència en residència permanent. 

Preveure vàries actuacions a Segur muntanya per cobrir els dèficits que es 

puguin produir pel pas de segona a primera residència d’una part de la 

població. A aquests efectes, es proposa en els PAU Avinguda Brasil, Tennis Sant 

Miquel, Avinguda Espanya, Tennis Bonavista, Costes del Garraf i Línia d’Alta 

Tensió, a través d’operacions de concentració de l’edificació, alliberar sòl per a 

equipaments i zones verdes.  
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 7 Esponjar el front de mar de Calafell platja, Mas Mel estany i Segur 

platja introduint diversos equipaments i espais lliures utilitzant 

estratègies diverses. 

 

 7.1 Reforçar el paper del passeig marítim com a element continu i integrador de tot 

el front de mar. 

 

 7.2 Introduir petites peces d’equipament i espais verd per articular el conjunt 

edificat. 

- Tal i com s’exposa en el punt 4.3 es proposa reforçar els tres eixos que 

connecten el poble amb la platja: el del carrer Sant Pere, pel que s’accedeix 

a la platja des del mercat municipal, el de l’estació del ferrocarril a través 

del passatge Sant Antoni i finalment dues actuacions que potencien la 

segona línea de mar, equipant el teixit urbà i donant servei a la part més 

pròxima a l’estany. 

- En el front de Mas Mel Estany es preveuen vàries intervencions per tal 

 d’aconseguir reserves per a usos d’equipament.  

I dues més, explicades anteriorment en relació a la C-31, el Turó del Sants i 

el PMU Louie Vega, en les que s’aconsegueix: la construcció d’un nou pont 

que millora l’accés a la platja a través de les places que queden per sobre 

de l’avinguda Cossetània. 

 

 7.3 Estendre la influència del front de mar més enllà de la línia del tren obrint nous 

passos per passar d’un cantó a l’altre de la via i preparant el terreny per 

facilitar que en el futur la línia fèrria es pugui soterrar.  

 

 8 Completar el sistema viari millorant les relacions interiors i creant una 

malla múltiple per a vianants, bicicletes, transport públic i vehicles 

rodats. 

 

 8.1 Crear una estructura viària que integri i cusi les diferents parts del municipi, 

prenent en consideració les condicions naturals del lloc i la posició de les grans 

infraestructures, amb l’objectiu de generar una malla de carrers jerarquitzada, 

que relligui i doni continuïtat als sistemes d’espais lliures i equipaments. 

 

 8.1.1 Al nucli Calafell, ordenar el sistema vari amb criteris de malla, unint el poble 

amb la platja i amb els creixements residencials de Segur, amb 4 actuacions: 

- Ordenar un sector del nucli de Calafell poble, el Pla parcial de l’Eixample 

Barber, creant una estructura potent i regular que conformi l’eixample oest de 

Calafell. Connectar la rambla Mossèn Jaume Tobella longitudinalment amb el 

carrer de Priorat i transversalment amb el carrer de Torredembarra i el carrer 

de Ribera de l’Ebre, concentrant els equipaments i les zones verdes entre el 

nou vial de connexió longitudinal i el carrer de Jaume Pallarès.  

- Reconsiderar residencialment el PPU Mirador del Castell, un sector que 

provenia del planejament anterior, introduint aquells ajustos necessaris per 

poder alliberar el turó d’edificació i per poder millorar el funcionament de la 

xarxa viària situada al nord del Castell. 
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- En el PPU Hostal del Prat, concentrar l’edificació entorn a la carretera de 

l’estació i millorar l’endegament del torrent de la Graiera, alliberant d’aquesta 

manera la pineda del costat sud del sector. 

- Crear un nou sector de sol urbanitzable, PPU no delimitat Cirerers, que 

resolgui la trobada entre els diferents teixits residencials de l’entorn, centre 

històric, front de mar i noves extensions cap a Segur, millorant el funcionament 

hidràulic de la riera, preveient una major reserva de sòl, i modificant el traçat 

de la C-31 per tal de connectar-la directament a la sortida de l’autopista. 

 

 8.1.2 A Segur completar l’anella circulatòria que uneix les diferents urbanitzacions i 

connectar la xarxa viària que actualment no té continuïtat. A aquests efectes a 

part de la connexió viària que el POUM preveu entre la urbanització Montmar i 

la Calafell Parc, es delimiten tres sectors més que ajudaran a millorar la xarxa 

viària de les urbanitzacions de Segur, en ells es proposa: 

- En el sector de Comafarella donar continuïtat a alguns dels carrers de la 

urbanització Segur de Dalt que actualment acaben en cul de sac. 

- En l’àmbit delimitat de Bellamar connectar el carrer de la Petúnia amb el 

de la mare de Déu de Montserrat. 

- I finalment en el sector de la Masia de Cal Perotet donar continuïtat al 

carrer de la Dàlia. 

 

 9 Posar en valor el medi i el paisatge com a base per a la seva 

recuperació. 

 

 9.1 Elaborar una normativa pel sòl no urbanitzable respectuosa amb els paràmetres 

de conservació i rehabilitació del medi natural i del paisatge. Proposant per 

aquells elements que tenen un especial interès paisatgístic l’atribució d’un 

subíndex «p» que li confereix un grau de protecció i gestió més estricte que en 

la resta del sòl no urbanitzable 

 

 9.2 Reclassificar gairebé 24 ha de sòl urbanitzable de la urbanització Mas Romeu, 

previstes en el planejament anterior, com a sòl no urbanitzable. 

 

 9.3 Reconsiderar dos sectors que provenen del planejament anterior, el sector K 

polígon 3 i el sector IIc Segur de dalt, per tal de donar compliment al Pla 

Territorial del Camp de Tarragona pel que fa a la reducció de sòl urbanitzable. 

En aquest cas, es proposa reduir la superfície a 1/5 part, el sostre a 1/5 i el 

nombre d’habitatges en gairebé 420. 

 9.4 En els sectors del Mirador del castell, Bellamar nord i l’àmbit sud del PPU 

Comafarella, alliberar els turos d’edificació qualificant-los de zona verda, 

concentrant l’edificació en les parts planes. 

  

 10 Posar en valor el patrimoni històric, entès com quelcom viu i dinàmic, 

que s’ha de mostrar, articular i gestionar. 

 

 10.1 Elaborar el Catàleg de béns protegits per assegurar la protecció i millora del 

patrimoni heretat. 
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 10.2 Lligar el patrimoni històric mitjançant recorreguts paisatgístics que formen una 

xarxa integrada amb el medi i la ciutat. 

 

 10.3 Assegurar la preservació de les antigues masies del municipi com a 

equipaments municipals del poble de Calafell, concretament es proposa la 

delimitació de 2 de figures de planejament urbanístic que tenen per objectiu 

aconseguir la cessió elements emblemàtics de la ciutat: la Masia de Cal Perotet 

i la de Cal. 

 

 4.3 Previsions horitzó 2023 

 

 1 Estructura del model prospectiu 

 

Per conèixer les conseqüències sobre el municipi de la revisió del planejament 

s’ha dissenyat un model prospectiu que estima la població de Calafell i les 

seves característiques en funció del ritme constructiu. 
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Estructura del model 

prospectiu per a Calafell 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Model Sim-soe 

 

 

S’ha tingut en compte la demanda autòctona, en funció d’un model de creació 

de noves llars basat en una metodologia del tipus headship rate method. 

 

Ateses les característiques del municipi, s’ha suposat que l’excedent 

d’habitatges que quedi un cop coberta la demanda autòctona s’omplirà amb 

l’arribada de nous residents. S’ha tingut en compte el component d’emigració 

recent, així com les característiques d’edat i sexe dels fluxos migratoris. 

 

L’horitzó final amb el que s’ha treballat és l’any 2023. S’ha considerat que el 

2011 es començarà a desenvolupar el Pla, i aquest tindrà una durada de 12 

anys distribuïts en dos sexennis. 

 

Proposta residencial del POUM  

 

El creixement residencial del POUM s’organitza en vuit sectors de sòl 

urbanitzable, que en conjunt qualifiquen 346.616 m2 de sostre residencial, el 

que permet construir un total de 3.451 habitatges. 

Variables rellevants   
 Resultats estratègics

POBLACIÓ
ESTRUCTURA

 D'EDATS

CREIXEMENT 
VEGETATIU

EMIGRACIÓ

CONSTRUCCIÓ 
D'HABITATGES

TRANSFORMACIÓ 
2a A 1a 

RESIDÈNCIA

REDUCCIÓ 
HABITATGE BUIT

NOUS
RESIDENTS

PARC
 RESIDENCIAL
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Sòl i sostre residencial 

programat en sectors 

urbanitzables 

 

 

*Comprèn habitatges de protecció oficial i de preu concertat. 

Font: Dades del planejament 

 

Els sectors dels Cirerers i l’Eixample del Barber són els més importants, i entre 

els dos aporten una tercera part del potencial d’habitatges previstos pel POUM. 

L’ARE representa un 10% dels nous habitatges en sòl urbanitzable. 

 

Un 43% de l’habitatge previst en el nou planejament compta amb algun tipus 

de protecció, bé per la via de ser habitatge qualificat com habitatge de 

protecció oficial (de règim general o especial) o pel fet de ser habitatges 

concertats (protegit concertat o concertat català), el que posa de relleu el 

contingut social de la proposta del POUM. 

 

Potencial d’habitatges en actuacions en el sòl urbà 

 

A més dels habitatges previstos en nou sòl qualificat s’han de considerar 

aquelles actuacions, definides pel planejament vigent i que s’estan 

desenvolupant en el sòl urbà consolidat. Es tracta, per tant, d’una oferta que 

pot entrar en el mercat en els propers anys i que representa un sostre 

residencial total de 10.393 m2 i 104 habitatges. 

 

El POUM proposa diverses actuacions en el sòl urbà. En molts casos, suposen la 

reordenació d’un sostre existent o previst pel planejament per tal d’obtenir sòls 

d’equipament o ajustos viaris o d’espais lliures que no alteren el model previ. En 

d’altres, es tracta de reordenacions de sectors que incrementen el sostre o 

alteren el model d’ordenació previst. En total, aquestes operacions representen: 

- en àmbits inclosos en polígons d’actuació en sòl urbà no consolidat, un total 

de 37.875 m2 de sostre residencial i 231 habitatges dels quals 13 són de 

protecció. 

- en àmbits inclosos a plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat, un 

total de 65.861 m2 de sostre residencial i 731 habitatges, dels quals 324 són 

protegits. 

Sectors urbanitzables Sector (m2) 
m2 sostre 

residencial 

Potencial 

habitatges 

Habitatges 

protegits* 

ARE La Barquera 73.820 32.481 369 189 

PPD Hostal del Prat 22.688 10.210 109 51 

PPD Bellamar nord 28.061 8.699 84 43 

PPND Cirerers 197.849 89.032 969 445 

PP Les Villes 197.882 43.622 198 55 

PPD Eixample del Barber 253.036 113.866 1.215 569 

PPD Mirador del Castell 82.356 24.707 247 124 

PPD Comafarella (k+IIC) 248.086 24.000 260 21 

TOTAL 1.103.778 346.616 3.451 1.497 
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- per increment de sostre en les zones qualificades de Densificació mitjançant 

actuacions de dotació, zona DD, un total de 47.223 m2 de nou sostre 

residencial que dona lloc a 496 habitatges, dels quals 118 són protegits. 

 

En relació a l’habitatge protegit, s’ha determinat la qualificació directa de 

diverses parcel·les municipals, a les quals es pot encabir un total de 28.593m2 

de sostre per a 359 nous habitatges. 
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Zona 
Sostre 

residencial m2 

Habitatges 

totals 

Habitatges 

protegits* 

PAU Avinguda de Brasil -- -- -- 

PAU Avinguda d’Espanya 937 9 -- 

PAU Tennis Bonavista I 1.313 7 -- 

PAU Tennis Bonavista II 1.460 8 -- 

PAU Costes del Garraf 3.730 16 -- 

PAU Línia d’Alta Tensió 4.152 15 -- 

PAU Carrer del Dr Dachs 1.268 16 -- 

PAU Carrer de Casanova 678 9 -- 

PAU Carrer de Sant Pere 894 12 -- 

PAU Valldemar 1.899 6 -- 

PAU Masia de Cal Perotet 5.253 16 -- 

PAU Passeig Marítim 2.199 22 -- 

PAU Carrer del Miño 2.411 24 -- 

PAU Segarra 2.129 11 -- 

PAU Masia de Cal Rion 2.207 29 13 

PAU Maresme-Castell 1.834 18 -- 

PAU Mas Romeu 5.512 13 -- 

PMU Tennis San Miquel 3.464 38 17 

PMU Plaça del Mediterrani 1.985 22 10 

PMU Turó dels Sants 33.750 378 162 

PMU Louie Vega 10.497 115 52 

PMU Multicines -- -- -- 

PMU L’Escorxador 4.289 47 21 

PMU Barri de pescadors 6.815 90 36 

PMU Club Mescha 4.502 50 23 

PMU Cruïlla del Sindicat 1.675 18 10 

PMU Rambla Mossèn Tobella 5.700 63 29 

TOTAL SÒL URBÀ 103.736 962 337 

Increments en les zones DD 47.223 496 118 

Reserves de sostre de protecció fora àmbits 

planejament 28.593 359 359 
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Els escenaris definits 

 

Per fer la previsió de població i d’habitatge de Calafell a l’horitzó 2023, cal 

partir d’unes hipòtesis de comportaments de les variables demogràfiques:  

 

- Fecunditat: Actualment la taxa de fecunditat a Calafell es troba en 44,7 

naixements per mil dones en edat fèrtil, i es preveu un lleuger i progressiu 

creixement fins arribar a 45,1. 

- Mortalitat: Es preveu el manteniment de l’actual taxa de mortalitat per 

grups d’edat. Per tant el nombre de defuncions vindrà condiciona per 

l’estructura d’edats de la població del municipi. 

- Emigració: Es manté l’actual percentatge que representa l’emigració sobre 

la població total de Calafell  

- Immigració: Atesos els atractius residencials de Calafell se suposa que 

l’arribada de nous residents es produirà en funció dels habitatges 

disponibles. 

 

A partir d’aquesta base demogràfica s’han definit quatre escenaris de treball en 

funció de diferents hipòtesis sobre: 

 

- El ritme de construcció de nous habitatges, que ve determinat pel que s’ha 

analitzat en els apartats anteriors, és a dir, els habitatges previstos en el 

POUM i el potencial que encara queda per construir en sòl urbà. 

- El procés de transformació de segones a primeres residències, un factor 

que tindrà creixent influència en els propers anys. 

 

Per cadascuna d’aquestes dues variables s’ha definit una hipòtesi alta, i una 

hipòtesi baixa, basades en les dades actuals i recent, en el que està passant a 

d’altres municipis, i també en els canvis de tendència que es comencen a 

albirar. Combinant aquestes hipòtesis s’aconsegueixen  quatre escenaris, que 

són els que presenta aquest informe: 

 

Escenari A: Hipòtesi baixa de construcció i transformació 

Escenari B: Hipòtesi baixa de construcció i alta de transformació 

Escenari C: Hipòtesi alta de construcció i baixa de transformació 

Escenari D: Hipòtesi alta de construcció i alta de transformació 

 

Pel que fa a la construcció de nous habitatges, s’ha partit del parc actual, que 

està al voltant dels 26.000 habitatges. S’ha considerat el potencial remanent del 

planejament en vigor, que és de 3.521 habitatges. D’altra banda, el nou POUM 

permetria construir un màxim de 5.967 habitatges, si bé s’ha de tenir en compte 

que 969 d’aquest corresponen a un sector no delimitat i que per tant serà molt 

més difícil que entri en el mercat en el període que engloba la previsió. 

 

És sobre aquestes xifres que s’han elaborat els dos escenaris de construcció de 

nous habitatges. En la hipòtesi màxima s’ha considerat un ròssec del 30%, el 

que vol dir que, del total de potencial a construir (exclòs el sector no delimitat), 
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a l’horitzó 2023 estaran en el mercat un 70% d’aquesta quantitat. Es tracta 

d’una hipòtesi de màxims, especialment si es té en compte la situació actual 

del mercat immobiliari, però que permet definir les dotacions d’equipaments 

necessàries pel futur del municipi. En la hipòtesi mínima s’ha considerat que el 

ròssec és del 60%. 

 

Per a la transformació de segona a primera residència, s’ha suposat que es 

produirà un increment d’aquest procés en els propers anys, tenint en compte la 

tendència creixent a passar de segones a primeres residències que s’està 

donant arreu de les zones que disposen d’un parc important d’aquestes 

característiques, considerant també la tipologia de l’oferta existent,3 i la 

racionalització creixent en l’ús del parc d’habitatges. 

 

  

Des del 2001 fins ara, la taxa de transformació de segones a primeres 

residències a Calafell ha estat del 0,35% anual. La hipòtesi alta suposa triplicar 

aquesta xifra fins a situar-se en un 1,15% anual. Cal tenir en compte per 

exemple que municipis com Blanes,4 un dels més dinàmics actualment en 

aquest procés de transformació se situa en 0,9/1% anual. La hipòtesi baixa, 

significa duplicar la taxa actual i situar-se en un 0,7% anual. Per tant, les dues 

hipòtesis implica augmentar el ritme de passar de segones a primeres 

residències, el que implica un increment demogràfic superior al que marca el 

ritme constructiu. 

 

S’han tingut en compte els habitatges iniciats i actualment en construcció i que 

entraran en el mercat en els propers anys. Per tant les diferències en els quatre 

escenaris comencen a partir de l’any 2011. 

 

Tota previsió es basa en hipòtesis que són les que s’han definit en els paràgraf 

anteriors. Cal tenir en compte que la situació actual del mercat immobiliari està 

condicionat per la incertesa, però en una programació a 15 anys cal pensar en 

una estabilització i millora de la situació. Dins aquest context la previsió 

demogràfica dóna un marge d’actuació imprescindible per quantificar les 

necessitats de dotacions d’infraestructures. 

 

Principals resultats 

 

Tenint en compte les hipòtesis anteriors, la població de Calafell se situaria entre 

els 33.000 i els 42.000 habitants a l’horitzó 2023. Les taxes de creixement 

estarien entre el 2,8% i el 4,3% anuals, xifres encara importants però 

sensiblement inferiors a les del període més recent.  

                                                        

3 Com es comenta en la memòria social del POUM. 
4 Blanes enregistra un important procés de transformació, degut d’una banda a la seva localització vers la Regió 
Metropolitana de Barcelona, i d’una altra a què té un parc de segones residències amb un important pes dels 
apartaments, i per tant molt fàcilment transformable. En certa manera té característiques similars a Calafell, si bé el 
procés s’ha iniciat abans.  
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Cal recordar que en el darrer quinquenni el ritme d’increment de població ha 

superat el 8% anual. 

 

Com s’ha comentat anteriorment, les diferències entre els diversos models es 

noten a partir de 2011, quan entren en el mercat els habitatges previstos pel Pla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Model Sim-soe 

 

Com es veu en les piràmides següents, en les hipòtesis de major creixement 

demogràfic es dóna també un major rejoveniment de la població. 
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Estructura de la 

població de Calafell el 

2023 en els diversos 

escenaris 
 

 

 

Escenari A      Escenari B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenari C      Escenari D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Model Sim-soe 

 

 

El parc residencial augmentaria dels 25.600 habitatges que hi havia l’any 2006 

(26.000 actualment), fins a una franja compresa entre els 29.500 i els 31.600 

habitatges el 2023. 

 

La diferència en el procés de transformació de segona a primera residència 

explica la diferent distribució del parc. 
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Evolució del parc 

d’habitatges de Calafell 
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Font: Model Sim-soe 

 

 

Prenent la hipòtesi més elevada de transformació de segona a primera 

residència, Calafell tindrà encarà un 48% d’habitatges de segona residència. 

Per tant Calafell seguirà mantenint un important volum de població estacional. 

Caldrà tenir en compte com es pot incidir en aquest procés de transformació. 

 

A partir de la població obtinguda en el model prospectiu, i de la previsió dels 

habitatges de segona residència, es pot estimar quina serà la població 

estacional en cadascun dels escenaris considerats. 
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Font: Model Sim-soe 

 

 

En tots els casos la població estacional disminueix respecte de la situació 

actual, però tot i així segueix tenint un fort impacte, especialment el mes 

d’agost, quan s’arriba a xifres entre els 59.000 i els 69.000 residents. 

 

 4.4 Classificació del sòl.  

 

 1 L’estructura general i orgànica del territori 

 

L’estructura general i orgànica del territori està representada en el plànol «O.CL 

Classificació del sòl i estructura general del territori». En aquest plànol es 

recullen aquells elements dels sistemes viaris, zones verdes i equipaments que 

articulen l’ordenació del sòl. Els criteris i ordenació d’aquests sistemes són els  

enunciats en l’apartat de model i objectius del POUM. 

 

 2 La classificació del sòl 

 

El model urbanístic del POUM es concreta en la definició de l’estructura general 

i orgànica del territori, la classificació i qualificació del sòl. D’acord amb allò que 

estableix la legislació vigent el POUM classifica el sòl en tres categories: urbà, 

urbanitzable i no urbanitzable.  

 

Dins de la primera s’han introduït tots aquell sòls que compleixen el que 

estableix l’article 26 del TRLU 1/2010, que estan compresos dins d’un continua 

urbà, i disposen dels serveis urbanístics bàsics o be perquè es troben en àrees 

consolidades per l’edificació en almenys dues terceres parts de llur superfície 

edificable. Dins del sòl urbà es distingeix entre el sòl urbà consolidat i el no 

consolidat. El primer està configurat pels sòls que tenen la condició de solar per 
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Quadre comparatiu de 

superfícies de sòl 

qualificades  

 

comptar amb els serveis urbanístics bàsics i no tenen pendents cessions. La 

resta de sòl urbà es considera no consolidat, i s’ha inclòs em àmbits de 

planejament, ja siguin Polígons d’actuació o plans de millora urbana, per tal de 

garantir els objectius que es proposa el POUM i que puguin així assolir la 

condició de solar. 

 

Dins el sòl urbanitzable s’han incorporat els sòls que el POUM considera adients 

per al seu desenvolupament urbà d’acord amb els objectius i el model de 

desenvolupament proposats. La incorporació d’aquests sòls al procés 

urbanitzador s’ha fet tenint en compte les directrius de planejament urbanístic 

de l’article 9 del TRLU 1/2010 i les determinacions del Pla territorial parcial en 

tramitació.  

 

També s’han classificat com urbanitzable aquells sòls que provenen de Plans 

parcial aprovats i publicats, però que no s’han desplegat en part o en tot el que 

es refereix a les seves determinacions, pel que el grau de desenvolupament 

assolit no permet incorporar-los com polígons d’actuació al sol urbà. En 

qualsevol cas, el POUM ha reduït de manera significativa la superfície de sòl 

urbanitzable dels àmbits aprovats, atenent les dificultades topogràfiques (sòls 

amb pendents superiors al 20%) i de connectivitat dels terrenys. En aquest 

sentit, es proposen modificacions dels Planejaments parcials ja sigui per 

adaptar-los a les noves reserves legals d’habitatge protegit, o per concentrar 

l’edificació a les zones que es troben en contigüitat amb el sòl urbà i que poden 

realitzar una funció d’articulació i connexió de diferents teixits. En el sòl 

urbanitzable s’ha distingit entre delimitat i no delimitat. Formen part de la 

primer tipus els sòls que provenen de planejament aprovat que s’ha de 

modificar i aquells altres que completen o articulen espais buits entre teixits 

urbans. S’han considerat com sòl urbanitzable no delimitat els sòls classificats 

en l’entorn de la nova traça proposada per a la C-31, ja que el seu 

desenvolupament està condicionat per una decisió, el desplaçament de la 

carretera que és d’un ordre territorial superior al del propi municipi, per lo que 

la seva programació no es considera adient. 

 

S’ha classificat com a sòl no urbanitzable aquells sols que en funció del model 

de desenvolupament proposat i atenent a les seves qualitats es considera 

adient protegir, preservant-los del procés urbanitzador.  

 

Aquest POUM ha incrementat en 70 ha la superfície de sòl classificada com a no 

urbanitzable, en relació a la que es contempla en el planejament actualment 

vigent, tal com es pot comprovar en el quadre i gràfics següents. 

 

 

 

 

 

Classificació del sòl PG-89 PG vigent POUM 
Sòl urbà 773 ha 1027 ha 1077 ha 

Sòl urbanitzable 364 ha 233 ha 110 ha 

Sòl no urbanitzable 898 ha 775 ha 847 ha 
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 3 Qualificacions i normes urbanístiques. 

 

Les ordenacions històriques 

 

La normativa del POUM és continuista. La nova regulació ordena, reagrupa i 

ajusta l’actual a partir d’una nova lectura i interpretació de la realitat 

urbanística del municipi i de les normes del pla vigent.  

 

Per dur a terme aquest treball, s’ha fet un estudi de l’evolució urbanística del 

municipi d’acord amb la cartografia històrica dipositada a l’Institut Cartogràfic 

de Catalunya, l’Ajuntament i l’arxiu de planejament de la Generalitat de 

Catalunya. També s’ha realitzat un treball de camp i d’anàlisi morfotipològica 

dels assentaments existents. 

 

En aquests estudis s’han fet unes anàlisis detallades de l’ordenació prevista en 

el planejament de 1989 pel que fa a diversos teixits històrics. Sobre l’ordenació 

antiga i tradicional, clau 1, s’han elaborat els treballs següents: 

 

- Figura 4.5 Relació entre la zonificació proposada i l’estructura 

parcel·lària del teixit. 

- Figura 4.6 Relació entre la zonificació proposada i el Catàleg de béns a 

protegir. 

- Figura 4.7 Relació entre la zonificació proposada i els sòls 

d’equipament. 

- Figura 4.8 Amplades de façana dels sòls qualificats amb aquella clau. 

- Figura 4.9 Estudi de patis interiors 

- Figura 4.10 Estudi de les profunditats edificables. 

- Figura 4.11 Estudi de les alçades i composició de les façanes del recinte 

murat i els creixements suburbans sobre els camins de sortida. 

 

Quant als teixits històrics d’ordenació en illes tancades, clau 2, s’han elaborat 

vuit treballs: 

 

- Figures 4.12 i 4.13 Relació entre la zonificació proposada i l’estructura 

parcel·lària del teixit. 

- Figura 4.14 Relació entre la zonificació proposada i el Catàleg de béns a 

protegir. 

- Figura 4.15 Estudi de les amplades de façana d’aquests teixits. 

 - Figura 4.16 Estudi dels patis interiors. 

 - Figura 4.17 Estudi de la profunditat edificable. 

 - Figura 4.18 Estudi de les alçades 

 - Figura 4.19 Estudi dels processos de substitució i densificació dels teixits 

històrics. 

 

En l’estudi del nucli històric de Calafell s’ha distingit entre el que era el primer 

recinte tancat, al voltant del castell, que es presenta com un tot edificat d’un 

gran valor patrimonial, dels creixements suburbans sobre els camins de sortida 
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del recinte i el primer eixample reticular. Els tres teixits tenen una configuració 

arquitectònica semblant, cases de cos o de pati de 24 pams (1 pam=0,187 m), 

edificacions entre mitgeres, amb forjats de fusta de mitgera a mitgera, coberta 

a dues aigües de teula àrab i façana amb poques obertures. Les edificacions a 

l’interior del recinte, les més antigues, amb el pas del temps han perdut part 

d’aquesta configuració constructiva i s’han constituït com un tot edificat.  

 

Els creixements suburbans al llarg dels camins formen un rosari de cases que 

es van ajustant al traçat de la via. Allò que les distingeix de les del nucli i de les 

de l’eixample és la profunditat de la parcel·la; una parcel·la gòtica, com diuen 

els italians, sense fons predeterminat. L’eixample suburbà és el primer 

creixement amb projecte parcel·lari, el resultat d’un traçat en el qual s’obren 

carrers nous i es racionalitzen la forma i grandària de la parcel·la.  

 

En el municipi hi ha dos eixamples suburbans. Un, per sota del carrer del Pou i 

un altre al costat de l’estació, en el barri de pescadors, entre el mar i la línia del 

ferrocarril.  

 

L’ordenació d’aquests tres teixits –el nucli, els creixements suburbans i els 

eixamples històrics– és molt semblant. L’ordenació del nucli és decididament 

proteccionista i en la dels creixements suburbans es vol conservar l’estructura 

parcel·lària. En els eixamples suburbans es resolen alguns dels problemes que 

ha generat la substitució de l’edificació històrica per altres més especulatives. 

 

També s’ha qualificat de teixit històric l’eixample suburbà que hi ha en el sector 

de Calafell platja. 

 

Les ordenacions denses 

 

En l’extensió moderna del nucli de Calafell i del front de mar, amb algunes 

excepcions a l’interior de Segur, es despleguen un conjunt d’ordenacions que 

en aquest POUM s’ordenen com a denses. La genealogia dels eixamples densos, 

l’ordenació aïllada densa i la zona de densificació per actuació de dotació són 

molt diferents. Les dues primeres apareixen en el primer planejament general 

del municipi, que desplega la Llei del sòl de 1956. 

 

El Pla general de 28 de febrer de 1968 és un document molt simple que 

empastifa tot el terme municipal, recull la urbanització de Segur i modifica els 

aprofitaments relativament moderats d’alguns dels teixits precedents. 

 

Per ordenar aquest sector, s’ha fet un estudi morfològic específic, per al qual 

s’han elaborat cinc cartografies específiques: 

 

- Figura 4.20 Estudi del sostre edificat dels béns catalogats. 

- Figura 4.21 Anàlisi de les zones verdes i equipaments previstos en el Pla 

general de 1989. 
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- Figura 4.22 Sèrie de diagrames, agrupació de parcel·les segons 

grandàries. 

- Figura 4.23 Estudi dels patis d’illa i profunditats edificables 

- Figura 4.24 Estudi de les alçades 

 

Per al sector d’Estany s’han elaborat tres cartografies: 

 

- Figura 4.25 Estudi del parcel·lari regular. 

- Figura 4.26 Una sèrie sobre les excepcions a la regla 

- Figura 4.27 Estudi de la distribució del sostre edificat en una illa 

complexa. 

 

Finalment, per al sector de Segur platja s’han elaborat dues sèries 

cartogràfiques: 

 

- Figura 4.28 Estudi del parcel·lari actual més gran que la prevista en el 

pla redactat per Manuel Baldrich. 

- Figura 4.29 Sèrie analítica del parcel·lari actual i les seves excepcions.  

 

Les àrees suburbanes es tracten com un teixit d’eixample intens, amb grans 

profunditats i alçades per sobre de les proporcions que s’aplicaven 

tradicionalment quant a l’amplada del carrer. Aquests canvis es fan notar en les 

extensions de l’eixample suburbà i en el front de mar, especialment en la 

façana marítima. La revisió del Pla general de 1989 va reduir alguns d’aquests 

excessos amb la baixada de les alçades de l’edificació amb relació a l’amplada 

del carrer, que es recullen i mantenen en aquest POUM. La profunditat 

edificable prevista des del Pla de 1968 s’ha arrossegat fins avui, amb molt mals 

resultats; perquè, atès que els habitatges s’han fet cada cop més petits, han 

aparegut molts apartaments interiors mal ventilats i sense cap vista.  

 

El Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels 

habitatges ha prohibit aquest tipus d’habitatges i ha obligat que tots tinguin 

ventilació creuada. El Decret obliga el planejament urbanístic a fixar més regles 

que assegurin aquest resultat. Per això, en compliment d’aquesta regulació, 

s’ha modificat el càlcul de la profunditat, fixant les profunditats tipus en funció 

del teixit i la grandària de l’illa. 

 

L’ordenació de l’edificació aïllada densa és fruit dels canvis que es van permetre 

en el Pla general de 1968. Originalment, en el projecte d’ocupació del front de 

mar i de tot Segur es preveia un desenvolupament en ciutat jardí de baixa 

densitat (Pla de 1942 de l’arquitecte Baldrich). El canvi que s’introdueix en 

aquell Pla afecta la densitat, passant d’habitatge unifamiliar a plurifamiliar i 

incrementant el sostre edificable. En la revisió de 1989 es manté aquell canvi i 

s’ofereix una ordenació alternativa de l’edificació. El POUM rectifica aquest 

criteri i recull com a bona l’edificació aïllada densa, fixant un índex 

d’edificabilitat en funció de les característiques del parcel·lari i les possibilitats 

d’edificació racional de la parcel·la.  
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La zona de densificació per actuació de dotació és una ordenació ex novo que 

promou la densificació d’un teixit de baixa densitat per crear un centre equipat. 

A aquests efectes, preveu uns mecanismes perquè aquesta densificació 

s’acompanyi amb un increment de dotacions. L’ordenació urbanística passa 

l’edificació aïllada a illa tancada, amb baixos comercials.  

 

Ordenacions unifamiliars 

 

El tercer grup d’ordenacions el formen les ordenacions de baixa densitat, 

pensades originàriament com una família d’habitatges en ciutat jardí amb 

parcel·les mínimes de grandàries creixents. A la pràctica, allò que era una 

classificació sistemàtica ha donat lloc a tres tipus d’ordenacions diferents: 

edificació en filera, xalets i condominis. Per aprofundir en aquesta qüestió, s’ha 

elaborat una sèrie de vuit cartografies en les quals s’estudien les parcel·les i 

edificacions que no són normalitzades per estar edificades com a habitatges 

biifamiliars, fileres o condominis: 

 

 - Figures 4.30 i 4.31 Segur muntanya 

 - Figura 4.32 Calafell parc 

 - Figura 4.33 Calafell Residencial 

 - Figura 4.34 Mas Mel 

 - Figura 4.35 Bellamar 

 

Finalment, s’ha fet un estudi de les agrupacions residencials en fileres o 

condominis (figures 4.36 i 4.37). 

 

Les ordenacions en filera provenen de les edificacions suburbanes o de certs 

desenvolupaments més intensos de la ciutat jardí. El POUM els recull i regula 

en funció de la seva naturalesa. 

 

Els habitatges unifamiliars aïllats s’ordenen en funció de la grandària de la 

parcel·la mínima, seguint les pautes heretades del planejament que es revisa. 

Els condominis d’habitatges s’ordenen com a zona pròpia tot i que provenen de 

l’ordenació en ciutat jardí del Pla de 1989. 

 

En qualsevol cas, el problema més important d’aquestes tres zones és la 

construcció en pendent, que es resol en el Títol VII de les Normes urbanístiques 

de definició de paràmetres i que es comenta posteriorment.  

 

L’ordenació de les activitats 

 

L’ordenació dels contenidors d’activitats s’agrupen pel seu caràcter de motor 

econòmic i no per les tipologies d’edificació, perquè s’entén que l’objectiu 

prioritari del POUM, en aquest cas, ha d’ésser facilitar el seu desenvolupament. 

En aquesta línia, el POUM transcriu i ordena les regulacions vigents. Crea una 

zona per a dotacions privades, que despleguen activitats previstes com a 
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equipaments públics, però que no formen part del sistema d’equipaments 

públics, i estableix una regulació específica per a la zona hotelera.  

 

Actualment, el desenvolupament d’aquesta zona topa amb l’existència d’unes 

instal·lacions envellides i una ordenació urbanística que no permet renovar les 

edificacions. Les Normes urbanístiques del POUM resolen aquest problema 

establint que el sostre edificable és el que és. L’ordenació física, per una altra 

banda, la deriva a una planejament que ha d’estudiar la situació i proposar 

quina ha d’ésser l’actuació –rehabilitació, reconstrucció, substitució, etc.– per 

millorar a l’hotel i mantenir i augmentar la quantitat ambiental de l’entorn.  

 

L’ordenació del sòl no urbanitzable 

 

L’ordenació del sòl no urbanitzable es fa des de les determinacions que proposa 

el projecte de Pla territorial del Camp de Tarragona, classificant el sòl en tres 

categories: rural agrícola de valor paisatgístic, rural agrícola general i rural 

forestal. La regulació es fa des d’una matriu d’activitats agrupades en: 

 

- Protecció, educació ambiental i apropament a la natura. 

- Explotació dels recursos naturals. 

- Activitats rurals complementàries. 

- Nous equipaments. 

- Noves infraestructures. 

- Ús residencial. 

 

Aquestes sis categories són de naturalesa diferent. Les dues primeres són les 

bàsiques i jeràrquicament indistintes. La tercera és clarament complementària 

de la primera. Els nous equipaments i infraestructures són de naturalesa 

pública. L’ús residencial és quelcom que en el passat era especialment greu, 

però que a partir de la darrera llei es va resoldre amb el Catàleg de Masies i 

que en aquest POUM es recull de forma marginal. 

 

Les regulacions paramètriques generals 

 

El POUM, tal com feia el Pla general de 1989, incorpora un títol (el VIIè) dedicat 

a la definició dels paràmetres i les regles aplicables de forma general. En el 

primer capítol es defineixen els paràmetres que fixen l’aprofitament urbanístic i 

es posa l’èmfasi sobre quins són els paràmetres que el fixen en funció del tipus 

urbanístic (article 98). En el segon capítol, «Definició els paràmetres referits al 

sòl edificable», s’introdueixen algunes qüestions sobre la geometria de la 

parcel·la: pendent general, pendent mitjà o diàmetre del cercle inscrit que 

resolen alguns dels problemes de rigidesa o d’indefinició de les ordenacions 

aïllades que hi havia fins ara. En el tercer capítol es defineixen quines són les 

alineacions i rasants del carrer. En el quart, els paràmetres generals d’un 

edifici, fixant les alçades mínimes a tots tipus de plantes i per a tot el municipi, 

d’acord amb el que assenyala el Codi tècnic de l’edificació. 
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A partir del cinquè capítol, es dedica un apartat als paràmetres específics dels 

tres tipus edificatoris que preveu el POUM. El primer d’aquests capítols –el 

cinquè– defineix els paràmetres de l’edificació referits a l’alineació a carrer. 

Quant al POUM de 1989, el més nou és que s’elimina la possibilitat d’aixecar la 

planta baixa per sobre de 0,6 m, que tant mals resultats ha donat al barri de 

Mar, on hi ha carrers sense plantes baixes per a usos comercials.  

 

En el capítol sisè es defineixen els paràmetres aplicables a l’edificació aïllada, 

en què s’ha simplificat la regulació dels moviments de terra que es poden fer 

en una parcel·la amb pendent i s’obliga a que l’edificació es posi en una banda 

de 20 m de carrer en parcel·les amb pendent superior al 20%, perquè 

l’edificació es pugui així resoldre més adequadament. En el capítol setè es fa 

referència als tipus d’ordenació per volumetria específica. 

 

En el títol VIIIè es fa una regulació detallada dels usos, posant especial èmfasi 

en la definició de quins són els usos principals, que formen part dels 

paràmetres que fixen l’aprofitament, els complementaris –com l’aparcament– i 

els compatibles que estan condicionats pel principal.  

 

En alguns casos, en la definició de cada ús es defineixen alguns aspectes 

generals que l’afecten. En concret, es defineix l’ús d’habitatge i no el 

residencial, per entendre que és massa genèric i pot portar a confusió, tant pel 

que fa a la densitat com als tipus de residència –allotjament hoteler, llars de 

gent gran, etc.–; en relació a l’ús hoteler, es determinen les necessitats per 

millorar les instal·lacions, així com per fer el canvi d’ús quan estigui permès l’ús 

d’habitatge. 

 

En capítols posteriors es fa una regulació específica per a diversos usos. En el 

segon capítol es defineixen quines són les situacions relatives dels usos dins 

l’edifici, una categorització que ha servit per fer les taules d’usos de totes les 

zones. Finalment, es fa una regulació general relativa als usos de restauració, 

locals destinats a la música i el joc, l’ús comercial, els industrials i 

l’aparcament, en el qual es determinen les places mínimes a preveure en les 

noves edificacions i planejaments derivats. El capítol 9è es dedica 

exclusivament als usos del sòl no urbanitzable i s’hi repeteixen i matisen alguns 

conceptes definits en els capítols anteriors. 

  

 4.5 Àmbits de planejament. 

 

Uns dels instruments per assolir els objectius d’aquest POUM i desenvolupar el 

model d’ordenació proposat són els àmbits de planejament derivat. La seva 

delimitació s’ha efectuat a partir de les condicions actuals dels terrenys, en 

funció de la classificació del sòl i d’acord amb el que estableix la legislació 

vigent, per tal de permetre la gestió i desplegament de la proposta general del 

POUM i assolir els objectius particulars de cadascú d’acord amb el que es recull 

en les fitxes individuals de cada sector. A aquests efectes, i segons la 
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classificació del sòl, s’han considerat els següents tipus d’àmbits de 

planejament derivat: 

 

En el sòl urbà 

 

- Polígons d’Actuació Urbanística en sòl urbà consolidat amb planejament 

aprovat. Són sectors procedents d’un planejament anterior que ja s’ha 

desenvolupat i en els quals queden pendents d’acabar i/o rebre les obres 

d’urbanització. Per això es considera que s’ha de mantenir l’àmbit previst fins 

que les obres no s’hagin completat. 

    PAU 1. Bella Mel  

    PAU 2. La Graiera 

    PAU 3. Mas Mel 

    PAU 4. Parc Empresarial 

 

- Polígons en sòl urbà consolidat. Es tracta de polígons delimitats sobre sòls 

que tenen la consideració d’urbà consolidat, d’acord amb el que estableix la 

legislació vigent, però en els quals es delimita un sector, o es recull un 

d’existent, per tal de completar o millorar la urbanització amb la garantia de 

repartir adequadament les càrregues. Es tracta de sectors els objectius dels 

quals no es corresponen amb els que assenyala l’article 70.2 del TRLU. Així, no 

generen cessió del 10% d’aprofitament ni reserves d’habitatge protegit. 

    PAU 5. Sant Antoni 

    PAU 6. Segur de Dalt 

    PAU 7. Carrer Maresme 

 PAU 8. Barri del Sindicat 

 PAU 9. Barri de Pescadors 

 

- Polígons en sòl urbà no consolidat. En aquest cas, s’han considerat dues 

situacions diferents. D’una banda, els àmbits procedents d’un planejament 

anterior –que fixa la seva ordenació–, tot i que no s’hagin desenvolupat o als 

quals encara restin pendents les cessions. En els casos en els que les propostes 

del planejament prèvies corresponen amb el model d’ordenació proposat per 

aquest Pla, els sectors s’han mantingut. S’han considerat també com a polígons 

el sectors nous o procedents de planejament anterior per als quals es proposa 

una nova ordenació, que ja queda fixada des del propi POUM; aquests es 

consideren àmbits de gestió per tal garantir l’execució de l’ordenació i el 

repartiment equitatiu de càrregues i beneficis, i que no necessiten redactar cap 

document per determinar la seva ordenació, que ja s’ha fitxat. La determinació 

de cessió d’aprofitament urbanístic de cada sector s’ha realitzat en funció de les 

diferents casuístiques de cada sector d’acord amb allò que s’ha establert en les 

disposicions normatives d’aquest POUM.  

    PAU 10. Avinguda de Brasil  
    PAU 11. Avinguda d’Espanya 
    PAU 12. Tennis Bonavista I 
    PAU 13. Tennis Bonavista II 
    PAU 14. Costes del Garraf 
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    PAU 15. Línia d’Alta Tensió 
    PAU 16. Carrer del doctor Dachs 
    PAU 17. Carrer de Casanova 
    PAU 18. Carrer de Sant Pere 
    PAU 19. Valldemar 
    PAU 20. Masia de Cal Perotet 
    PAU 21. Passeig Marítim 
    PAU 22. Carrer del Miño 
    PAU 23. Segarra 
    PAU 24. Masia de Cal Rion 
    PAU 25. Maresme-Castell 
    PAU 26. Mas Romeu 
     

- Plans de millora urbana en sòl urbà consolidat. Es tracta de plans de millora 

urbana delimitats sobre sòls que tenen la consideració d’urbà consolidat, 

d’acord amb el que estableix la legislació vigent, però en els quals es delimita 

un sector per tal de traslladar i agrupar de manera racional l’edificació, ubicant-

la en llocs aptes per a construir. Així, no generen cessió del 10% 

d’aprofitament ni reserves d’habitatge protegit. 

 PMU 1. Mas Romeu 

 PMU 2. Les Brises 

 

- Plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat. Es tracta d’aquells sectors 

en els quals, a diferència dels anteriorment assenyalats, el POUM no determina 

de manera vinculant tota la seva ordenació. En aquests casos, els àmbits han 

de tramitar el corresponent Pla de millora urbana en el qual es fixarà 

l’ordenació del sector d’acord amb els criteris i objectius generals d’aquest 

POUM i amb els que de manera individualitzada s’han fitxat per a cada sector 

en les fitxes de planejament. 

    PMU 3. Tennis Sant Miquel 

    PMU 4. Plaça del Mediterrani 

    PMU 5. Turó dels Sants 

    PMU 6. Louie Vega 

    PMU 7. Multicines 

    PMU 8. L’Escorxador 

    PMU 9. Club Mescha 

    PMU 10. Cruïlla del Sindicat 

    PMU 11. Rambla del Mossèn Tobella 

 

- Plans Especials Urbanístics en sòl urbà.  

    PEU 1. Port de Calafell  

     

En el sòl urbanitzable 

 

- Polígons de sòl urbanitzable en execució. Són àmbits de sòl urbanitzable 

delimitats pel planejament previ, que tenen aprovat el Pla parcial però que no 

han desenvolupat suficientment les seves previsions per poder-los incorporar al 
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sòl urbà no consolidat. En aquest cas, i quan les determinacions del Pla aprovat 

es poden compatibilitzar amb el model d’ordenació i desenvolupament 

determinat per aquest POUM, es mantenen el àmbits previs per tal d’acabar de 

desplegar totes les determinacions del planejament previ. 

    PPU 7. Les Villes 

 

- Plans parcials a modificar. Es tracta d’àmbits que tot i trobar-se en la mateixa 

situació que els anteriors quant a la tramitació dels Plans parcials previstos, les 

propostes que es derivaven d’aquells planejaments no es poden compatibilitzar 

amb el nou model de desenvolupament d’aquest POUM. És per això que es 

proposa modificar el planejament parcial previ per adaptar-los als nous 

objectius generals i particulars del sector. 

    PPU 6. Comafarella 

 

- Plans parcials en sòl urbanitzable delimitat. Són sectors de sòl urbanitzable de 

nova delimitació o procedents del planejament anterior, que per diversos 

motius no havien tramitat el pla parcial i que es considera adient de mantenir 

per tal d’assolir els objectius del POUM. Els sectors delimitats es corresponen 

amb els àmbits que es considera prioritari desenvolupar en virtut de la seva 

contigüitat al teixit urbà i la funció de completar i acabar la seva ordenació. 

    PPU 1. Àrea residencial la Barquera  

    PPU 2. Hostal del Prat  

    PPU 3. Eixample del Barber 

    PPU 4. Bellamar nord 

    PPU 5. Mirador del Castell 

 

- Plans parcials en sòl urbanitzable no delimitat. Es tracta de sectors la inclusió 

dels quals en la programació no es considera adient –si bé el POUM considera 

necessari desenvolupar per tal de completar el model proposat–, la, ja que 

depenen d’una decisió –la modificació de la C-31–, que com ja s’ha dit en els 

criteris de la classificació del sòl té una clara implicació territorial.   

    PPUND 1. Cirerers 

 

 4.6 Adequació de l’ordenació a les directrius de planejament i a d’altres 

  planejaments de rang superior. 

 

 1 Adequació a les determinacions del TRLU 1/2010 i del RLU 305/2006.  

 

Justificacions de les directrius de planejament 

D’acord amb allò que estableixen les directrius per al planejament urbanístic, 

s’han preservat del desenvolupament urbanístic els terrenys de pendent 

superior al 20%; per això tots els nous sectors urbanitzables proposats se 

situen en sòls de pendents inferiors a aquesta. A més, en el cas de sòls 

urbanitzables procedents de planejament anterior als quals s’incloïen terrenys 

amb pendents no acceptables, s’han produït modificacions per tal de  
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deixar-los lliures d’edificació, ja sigui qualificant-los com a zona verdes 

garantint la seva protecció definitiva a dins dels sistema d’espais lliures, ja sigui 

amb reduccions dels àmbits que els deixen fora.  

 

En relació a les zones inundables i d’acord amb les directrius de la Llei i el 

Reglament, s’ha qualificat com sistema hidràulic els terrenys de la llera del riu i 

les seves riberes corresponents a l’avinguda per al període de retorn de 10 

anys, d’acord amb els estudis d’inundabilitat efectuats i les mesures 

proposades.  
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Justificació de les reserves  

 

El sistema general d’espais lliures públics previst per el POUM, permet cobrir 

amb escreix les reserves mínimes establertes al article 58.1.a de TRLU 1/2010 

ja que sense considerar les reserves que es produeixen en els sectors de 

planejament es qualifiquen quasi 37 m2 d’espais lliures per cada 100 m2 de 

sostre admès per a ús residencial no inclòs en cap sector de planejament 

urbanístic, com es pot comprovar en el quadre adjunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El POUM reserva un total de 185.222 m2 de sostre per la construcció 

d’habitatges de protecció pública, que se situen distribuïts per tot el terme 

municipal, ja sigui en sectors de planejament derivat o en parcel·les 

qualificades per aquest fi al sòl urbà. La ubicació i quantitats concretes 

d’aquestes reserves es concreten en aplicació de les normes urbanístiques, 

d’acord amb les qualificacions assenyalades al plànols d’ordenació i en 

desplegament dels àmbits de planejament derivat. La quantificació concreta del 

sostre es recull de manera individualitzada per a cada sector en el quadre 

justificatiu corresponent de la memòria social.  

 

D’acord amb allò que estableix l’article 66 del RLU 305/2006, s’ha de 

considerar com a sostre residencial de nova creació un total de 484.553 m2. La 

reserva de sostre per a habitatge protegit d’acord amb l’article anteriorment 

citat i tenint en compte que es tracta d’un municipi de més de 10.000 

 Fora dels àmbits de planejament 
Clau de zona sostre habitatges 

   

CH 12.936 129 

SH 133.305 1.333 

EH 258.493 2.585 

ED 326.354 3.264 

XU 2.319.025 12.396 

CU 168.782 843 

OD 1.201.068 12.010 

DD 82.949 853 

FU 19.861 167 

PV 189.074 1.344 

OV 62.112 698 

Total 4.773.958 35.622 

Reserva mínima espais lliures 

20 m2 /100 m2 sostre 
954.792  

Superfície sistema espais lliures 

POUM fora d’àmbits 1.759.742  
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habitants, hauria de ser almenys del 30%, el que suposaria una reserva de 

145.366 m2 de sostre. Això significaria que la reserva de 185.222 m2 està molt 

per sobre del que estableix el reglament.  

 

  Justificació de càlcul del valor total de les carreges imputables a les 

  zones qualificades com a DD, densificació mitjançant actuacions de 

  dotació.  

 

D’acord amb allò que estableix la disposició addicional segona del TRLU i tal 

com s’assenyala en la disposició addicional tercera d’aquest POUM, s’ha 

procedit a calcular el valor total de les càrregues imputables a les zones DD, 

tenint en compte que en aquestes zones el deure de cessió de zones verdes, 

equipaments i aprofitament urbanístic s’ha substituït pel seu equivalent 

dinerari.  

 

Per al càlcul del valor de repercussió del sòl en la zona DD, s’han fet servir les 

següents referències:  

- Informe d’INCASÒL “Preus del sòl per a habitatges protegits” de juny 2009  

- Preus màxims aprovats per als habitatges de protecció oficial, preu concertat i 

concertat català corresponents a la zona B per a l’any 2010. 

- Decret 1020/93 sobre normes de valoració cadastral i la seva actualització de 

1998. 

S’han pres com a base de valoració les següents: 

- Valor en venda de sostre d’habitatge estimat, segons estudi de mercat 2007: 

3.044,44 euros /m2 de sostre. 

- Preu màxim habitatge preu concertat en zona B per a l’any 2010: 2.183,04 

euros /m2 sostre útil.  

- Preu màxim habitatge preu concertat català en zona B per a l’any 2010: 

2.600 euros /m2 sostre útil. 

- Repercussió de sol en El preu de venda: 18% 

 

I com a factors d’homogeneïtzació: 

- Habitatge, 1,00 

- Activitat econòmica en planta baixa, 0,53 

 

El valor de repercussió del sòl s’estableix en 2.300 euros/m2 sostre útil x 0.75  

(transformació sup. útil construïda) x 18% = 310 euros/ m2 de sostre 

residencial. 
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Sostre i reserves derivades de la zona DD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’acord amb el quadre anterior el nou aprofitament homogeneïtzat a la zona 

DD és de:  

82.949 m2s x 1 + 43.747 m2s x 0.53 = 106.134,91 m2s  

 

L’edificabilitat de mitjana és de 106.134.91 m2s / 55.569 m2 = 1,91 m2s/m2. 

 

Per tant, s’ha de considerar un valor mitjà del sòl per a les zones DD de: 

1,91 m2s/m2 x 310 euros /m2s = 592 euros m2 que s’ha arrodonint a 600 

euros/m2 de sòl. 

 



Volum 01 Memòria justificativa  

 4 Objectius, anàlisis d’alternatives i descripció del model d’ordenació 

 

 

 

Text refós 

  

 

209 

 

Mòdul de pagament del 10% d’aprofitament per a les zones DD 

L’increment d’aprofitament homogeneïtzat a la zona DD és de: 47.223 m2s x 1 

+ 30.909 m2s x 0.53 = 63.604,77 m2s  

Valor del 10% d’aprofitament: 

63.604,77 x 10% x 310 euros/m2 = 1.971.747,8 euros 

Mòdul de pagament del 10% d’aprofitament: 

1.971.747,8 euros / 63.604,77m2s = 31 euros/m2 sostre homogeneïtzat nou5. 

 

Mòdul de pagament de les cessions obligatòries per a les zones DD que 

provenen de sectors industrials del PG89 i per tant comporten transformació 

d’us: 

- S’han computat les reserves d’acord amb l’article 100.3 del TRLU.  

- Valor de les reserves de zona verda i equipament:  

 5.809 x 600 = 3.485.400 euros. 

- El sostre total homogeneïtzat en aquest cas és de: 

 22.197x1+10.862x0.53=27.954 m2s 

Mòdul en pagament de les cessions obligatòries:  

3.485.400 euros /27.954 m2s=124,68 euros/m2 sostre total homogeneïtzat6. 

 

Mòdul de pagament de les cessions obligatòries per a les zones DD que 

provenen de zones residencials al PG89: 

- S’han computat les reserves d’acord amb l’article 100.1 del TRLU.  

- Valor de les reserves de zona verda i equipament:  

 13.893 x 600 = 8.335.800 euros. 

- El increment de sostre homogeneïtzat en aquest cas és de 

 28.273x1+28.661x0.53= 43.463,33 m2s 

Mòdul en pagament de les cessions obligatòries:  

8.335.800 euros /43.463,33 m2s =191,79 euros/m2 increment de sostre 

homogeneïtzat. 

 

Adequació al Pla territorial parcial del Camp de Tarragona 

 

El passat 12 de gener de 2010 el Govern de Catalunya va aprovar 

definitivament el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona (PTPCT), publicat 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 3 de febrer de 2010. 

 

En el punt 5.3 «Principals determinacions del pla i la seva justificació» de la 

memòria del PTPCT, en l’apartat del Baix Penedès, proposa per al municipi de 

Calafell un creixement moderat amb «l’objectiu que es puguin atendre les 

necessitats endògenes i fins atraure una petita quantitat de població forània». 

 

                                                        

5 Sostre homogeneïtzat correspon al sostre de cada us aplicant el factor d’homogeneïtzació: 
Habitatge = 1 
Altres usos = 0.53 
6 Ídem anterior nota 



Volum 01 Memòria justificativa  

 4 Objectius, anàlisis d’alternatives i descripció del model d’ordenació 

 

 

 

Text refós 

  

 

210 

 

A aquests efectes, en l’article 3.7 de la normativa –Creixement moderat i mitjà- 

del nou document s’estableix que l’extensió màxima que un Pla d’ordenació 

urbanística municipal pot proposar és orientativament la que resulti de 

l’aplicació: E=(30/100)*A*f. Essent «E» la superfície de l’extensió urbana 

admissible, «A» la superfície de càlcul de l’àrea urbana existent i «f» el factor 

de correcció per a nuclis de petita dimensió
7
. 

 

La superfície de l’àrea urbana existent abraça els sòls consolidats o urbanitzats 

del municipi de Calafell corresponents a les trames urbanes d’ús residencial o 

mixt que formen part dels àmbits del nucli històric i les seves extensions. 

Aquesta superfície assenyalada en el plànols d’ordenació del PTPCT és de 

158,54 ha. 

 

La superfície d’extensió urbana plantejada pel POUM de Calafell és de 26,4 ha, 

superfície que resulta de considerar el Pla parcial urbanístic no delimitat de 

Cirerers i l’increment de superfície del Pla parcial urbanístic Mirador del Castell, 

antic sòl urbanitzable de Gran Calma. 

 

Aquesta nova superfície d’extensió plantejada significa el 16,65% de la 

superfície de l’àrea urbana existent; és a dir, un increment menor del 30% 

marcat pel PTPCT, acomplint amb les determinacions del mateix. 

 

Igualment, es tracta de fer compatibles les determinacions del Pla territorial del 

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

amb el fet que es tracta de dos sectors amb planejament parcial aprovat. En 

aquest sentit, s’aconsegueix reduir la superfície de sòl urbanitzable a 1/5 part 

de la superfície inicial, el sostre a 1/5 i el nombre d’habitatges en 420. 

 

 4.7 Propostes per a un pla de mobilitat sostenible 

   

Aquest estudi de mobilitat estableix les hipòtesis de mobilitat futura i, en 

conseqüència, estableix propostes d’organització de l’espai viari per tal 

d’aconseguir un comportament més sostenible en coherència amb les propostes 

del Pla. A més de les propostes sobre la xarxa que aquest efectua, les 

recomanacions que es fan a l’estudi afecten a l’organització de les xarxes de 

transport i de la circulació al municipi que hauran d’ésser objecte d’estudi més 

detallat de les seves condicions d’aplicabilitat. 

 

La mobilitat de les persones i les mercaderies a la ciutat utilitza diversos 

mitjans de transport; a vegades compatibles sobre un mateix espai, i altres 

creant afectacions sobre la seguretat i velocitat. Tots els modes de mobilitat 

són importants a la ciutat, per què es complementen entre sí; l’error dels plans 

de mobilitat ha estat posar habitualment l’èmfasi tan sols en un d’aquests 

                                                        

7 Atès que l’àrea urbana existent és major de 51 ha, el factor de correcció a aplicar és 1. 
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sistemes, en el tràfic motoritzat, i freqüentment només en una part d’ells, en el 

vehicle privat. L’enfocament amb que es planteja el present estudi busca, pel 

contrari, potenciar totes les possibilitats de mobilitat, mitjançant 

l’especialització de parts de la xarxa viària en els diferents modes de forma que 

no s’interfereixi en el seu funcionament, i es puguin resoldre les 

incompatibilitats que normalment es donen entre diferents modes. 

 

Així es planteja diferenciar al municipi una xarxa d’itineraris de vianants, una 

xarxa de ciclovies, una xarxa de transport col·lectiu i una xarxa bàsica 

especialitzada en la circulació de vehicles rodats. Aquesta diferenciació ha de 

suposar una especialització formal dels carrers seleccionats a l’efecte. No 

obstant, en alguns casos no s’exclou la possibilitat de crear espais de 

coexistència amb altres modes d’expressió de la mobilitat, però sempre 

protegits i adaptats a aquesta funció principal. 

 

Les artèries bàsiques de distribució de la mobilitat rodada, poden admetre 

autobusos i vehicles privats, però en situacions d’alta intensitat de tràfic pot ser 

necessari protegir la circulació dels autobusos amb bandes reservades d’ús 

exclusiu per tal que la seva circulació no quedi entrebancada. Igualment, 

aquestes artèries principals poden admetre mobilitat de vianants a les voreres, 

però amb amplades folgades i protecció d’encreuament, de manera que no 

resulti perillosa. Pel contrari, no és convenient que s’admeti mobilitat en 

bicicletes dintre de l’espai destinat a la circulació rodada, per la seva alta 

perillositat. Només s’acceptaria en aquells casos en que es donessin valors 

d’IMD inferiors als 3.000 vehicles al dia. Igualment, aquestes artèries bàsiques 

no haurien d’admetre bandes d’aparcament a les seves calçades, doncs les 

seves maniobres enterbolirien la circulació. D’altra banda, els espais destinats 

als recorreguts principals d’itineraris de vianants solen ser incompatibles amb 

l’admissió de circulació de vehicles privats, encara que aquests puguin admetre 

bandes reservades al transport públic, òbviament protegides. 

 

Així doncs, l’enfocament i resultats de l’estudi es resumeixen en els següents 

criteris d’intervenció: 

 

• Diferenciar al sector àmbits especialitzats en cada tipus de mobilitat i 

definir xarxes coherents de prioritat de cadascuna d’elles. 

• Indagar a les condicions de sol·licitació d’aquests espais per si en ells 

fora precís reservar espais per altres formes de mobilitat. 

• Analitzar les compatibilitats i incompatibilitats, en cada tipus de carrer 

especialitzat, entre les formes de mobilitat que les sol·liciten i amb la 

resta de funcions urbanes que els carrers exerceixen. 

• Plantejar solucions d’organització formal per a cada carrer i per els 

principals accessos a l’interior del sector. 

 

A tal efecte, el present estudi proposa les següents xarxes especialitzades 

dintre del municipi  
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• Xarxa bàsica d’accés i de distribució de tràfic rodat (vehicles i 

autobusos). 

• Espais reservats a recorreguts de vianants. 

• Espais reservats a l’ús per bicicletes. 

• Carrers de coexistència de tots aquest tipus de mobilitat . 

 

Aquesta última xarxa, que abasta una part dels carrers del municipi, requereix 

d’una organització de la circulació i d’un tractament urbanístic específic, de 

manera que el vehicle privat no estigui afavorit respecte als altres modes 

d’expressió de la mobilitat. 

 

Alguns itineraris de vianants vindran recolzats per la implementació de la xarxa 

de vies ciclistes. S’ha de potenciar aquesta forma de mobilitat que tan bons 

resultats ha donat en ciutats europees, per a desplaçaments de fins a cinc o 

més quilòmetres, amb establiment de carrils exclusius que ofereixen seguretat 

als seus usuaris, o de carrers amb calçades d’ús amb prioritat per a la bicicleta; 

el que suposa implantar mesures de moderació de la velocitat del vehicle 

automòbil als itineraris que es permeti. La xarxa de vies ciclistes inclou també 

alguns itineraris de desplaçament a zones de localització laboral per a fomentar 

la seva utilització en el viatge a la feina, a l’estació de FFCC, o al centre. 

 

Per a la xarxa de transport col·lectiu urbà es proposa una reconfiguració dels 

recorreguts de les línies. Des del punt de vista de l’esquema de la xarxa aquest 

no es varia, mantenint tres línies per tal de mantenir els usuaris actuals, tot i 

això s’intenta optimitzar el traçat per aconseguir uns velocitats comercials més 

elevades i uns recorreguts globals més curts. Aquestes millores s’haurien de 

traduir directament en un increment de l’eficiència de la xarxa, un augment de 

les freqüències, inclús sense augmentar el material mòbil, una millora de la 

utilitat de la xarxa i un manteniment de la cobertura territorial de les parades. 

La nova proposta dóna servei a tot el municipi connectant de forma directa 

amb les estacions de tren i els principals equipaments del nucli però sense 

modificar l’essència de l’organització actual de les línies. Ha de garantir 

l’abastament de les seves àrees de cobertura, amb parades preferiblement a 

menys de 300 m de qualsevol usuari i freqüències adequades de pas, intentant 

que no superin els 20 min. en períodes diürns i coordinades amb les aturades 

del servei de FFCC. Aquests objectius no són fàcils d’aconseguir donada l’actual 

utilització minoritària de l’autobús urbà que no ajuda a dedicar-hi més recursos, 

tot i que s’ha de recordar que l’objectiu és invertir aquesta tendència. 

 

L’adopció d’aquestes actuacions de gestió integral de la mobilitat urbana, ha de 

ser de forma progressiva i flexible, aplicades per fases i per paquets equilibrats, 

que permetin ajustaments i compensacions als diferents usuaris i que generin 

gradualment major suport social. Per això és precís realitzar campanyes 

informatives i participatives dels usuaris, paral·leles a la implantació d’aquestes 

mesures. Reduir les causes que indueixen a un ús abusiu del vehicle privat 

suposa centrar aquest en els motius imprescindibles associats als serveis i a la 

càrrega i descàrrega. Això només s’aconsegueix potenciant les infraestructures 
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de transport no motoritzat i de transport col·lectiu; i amb un clar confinament 

de les funcions de distribució de la circulació privada a la xarxa definida com a 

bàsica, i amb limitacions importants de la circulació a la resta de la xarxa. 

 

 Proposta d’itineraris de vianants 

 

La xarxa d’itineraris per a vianants proposada tracta d’ajustar-se al màxim a la 

realitat dels itineraris i carrers de vianants existents i estendre’ls cap a tot el 

municipi, prestant especial atenció en assegurar la connectivitat de les zones 

de generació de viatges amb els indrets de més atracció. Per tant intenta crear 

una xarxa de carrers que connectin tot el municipi buscant itineraris factibles 

per ser caminats. 

 

Els itineraris plantejats cobreixen les zones residencials de generació de viatges 

més importants i arriben als principals punts d’atracció com estacions de 

ferrocarril, equipaments, i zones verdes, intentant sempre, fer-ho pel camí més 

directe. També es posa especial èmfasi a connectar amb itineraris per a 

vianants de qualitat les poblacions veïnes com Cunit i les urbanitzacions del 

Vendrell. 

 

A l’hora d’escollir els carrers exactes per on es planteja l’itinerari s’ha fet servir 

el plànol de pendents buscant minimitzar els trams amb pendents superiors al 

5 %, tot i que en algun cas de la zona de Segur de Calafell ha estat impossible. 

 

Per millorar la seguretat dels vianants i la qualitat dels itineraris s’ha intentat 

segregar aquesta xarxa de la xarxa viària bàsica quan han existit rutes 

alternatives i quan la secció disponible no permetia una coexistència. Per tant, 

per tal de millorar la seguretat i fomentar el mode a peu els itineraris marcats 

per a vianants s’hauran d’urbanitzar assegurant una qualitat que convidi al 

passeig, i s’hauran de cuidar els encreuaments per tal que els vianants tinguin la 

major prioritat. Per a la proposta s’han diferenciat tres tipus de xarxes de 

vianants: l’existent, la proposada per entorns urbans, i la d’itineraris rurals. A més 

s’ha identificat els passos a la via del tren actuals i se n’han proposat de nous.  
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Figura 16. Proposta de xarxa d’itineraris de vianants per al municipi de Calafell. 

 

Els trets més característics de la xarxa són els següents:  

 

• Especial interès en connectar tot el municipi per a vianants: Calafell 

amb Platja de Calafell i amb Segur de Calafell, i amb les poblacions 

veïnes. 

• Plantejament de 3 grans eixos tranversals de cosit: el passeig marítim 

com el més important i de major qualitat, el dos carrers que 

acompanyen la via del tren, com a vies col·lectores de persones per 

anar fins als passos a la via del tren, i un eix interior seguint la C-31 en 

el seu recorregut des de Segur de Calafell fins al nou sector de Cirerers. 

Aquesta via, actualment té secció de carretera motiu pel qual convindrà 
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definir un projecte d’integració urbana que permeti compatibilitzar 

fluxos dels diferents modes de transport. 

• Proposta de construcció de nous passos exclusius de vianants o 

compartits amb vehicles per travessar la via del tren.  

• Integració urbana de la via del ferrocarril. Això s’aconseguirà 

reurbanitzant de vianants els dos carrers que van paral·lels i contigus a 

la via, l’un per dalt i l’altre per baix, i integrant la via com a un element 

més d’ordenació. S’adaptarà una secció amb el ferrocarril al mig, i amb 

passos de la via cada un cert ritme, adaptat a la trama urbana per 

sobre la via i al seu ús potencial. Aquesta secció, a més, permetria ser 

integrada fàcilment en cas d’aixecament de les vies del tren o 

transformació en tren-tramvia. 

• Adaptació urbana de tot el tram de la carretera del Vendrell, al seu pas 

per Calafell, des del carrer Alfons Manyé fins a la rotonda d’enllaç amb 

la C-31, per fer de frontissa entre el nucli antic de Calafell i la nova 

zona de futura urbanització del sector de desenvolupament Sud-Oest. 

• Via de vianants que uneixi els diferents passos de la via del tren i la C-

31, a mode de cinturó davant de les urbanitzacions Mas Mel i Bellamar, 

per captar i recollir tot el trànsit de vianants d’aquestes fins a la platja 

o fins a l’estació i mercat de Calafell, així com la zona lúdica i comercial 

entre la C-31 i les vies 

• Vies de penetració a Segur de Calafell per captar i canalitzar el trànsit 

de vianants de la meitat sud de la població, la més susceptible de fer 

recorreguts a peu fins a la platja o l’estació. Seran actuacions de 

reurbanització de vianants de 4 carrers separats uns 300 metres 

cadascun durant una longitud de 700- 1000 metres. Si s’aconsegueix 

aquest objectiu amb recorreguts de fins a 1 km es pot descongestionar 

d’aparcament a la zona de l’estació de Segur. 

 

Proposta de xarxa de vies ciclistes 

 

El municipi de Calafell té una topografia complicada perquè es doni un ús 

generalitzat de la bicicleta. Tot i això a la proposta s’han centrat els esforços en 

definir uns itineraris planers i segurs, o sigui segregats de la xarxa viària 

bàsica, per poder generalitzar l’ús de la bicicleta a tots els usuaris possibles. 
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Figura 17. Xarxa d’itineraris de bicicletes proposats 

 

Els trets més característics de la xarxa d’itineraris de bicicletes són: 

 

• 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 
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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 vianants reduint la velocitat de circulació dels 

ciclistes, i als entorns rurals la tipologia pot ser de via verda o camí 

rural adaptat. 

 

Reorganització del transport públic urbà  

 

Per a la xarxa de transport col·lectiu urbà es proposa una reconfiguració dels 

recorreguts de les línies. Des del punt de vista de l’esquema de la xarxa aquest 

no es varia, ja que es mantenen les tres línies actuals: la línia 1 que vertebra 

Segur de Calafell segons un eix mar – muntanya, unint les urbanitzacions de 

dalt l’autopista amb l’estació de tren, la línies 2 que fa el mateix amb Calafell i 

Platja de Calafell anant des de Calafell Park fins a l’estació de tren de Calafell, i 

finalment la última amb estructura transversal que fa de pont entre Segur i 

Calafell passant pel front marítim. 

 

Les modificacions que es plantegen per tant estan enfocades directament a 

aconseguir un sistema més òptim per tal d’aconseguir unes velocitats 

comercials més elevades i uns recorreguts globals més curts. Aquestes millores 

s’haurien de traduir directament en un increment de l’eficiència de la xarxa, un 

augment de les freqüències (inclús sense augmentar el material mòbil) una 

millora de la utilitat de la xarxa i un manteniment de la cobertura territorial de 

les parades, tal i com fa ara mateix la xarxa. 

 

La nova proposta dóna servei a tot el municipi connectant de forma directa 

amb les estacions de tren i els principals equipaments del nucli (com escoles i 

caps), garanteix l’abastament de les seves àrees de cobertura amb parades a 

menys de 300 m de pràcticament tota la zona urbana, i disminuint un 20% el 

recorregut total dels autobusos. 
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Figura 18. Proposta de reordenació de les línies d’autobús urbà. 

 

Aquesta reducció de les distàncies de recorregut s’aconsegueix gràcies a un 

ajustament dels trajectes intentant no repetir cobertures. Aquesta reducció de 

la longitud de les línies implica una reducció del temps de recorregut i 

conseqüentment un augment de les circulacions diàries en un 20%. Tot i això 

es proposa un augment del 100 % de les circulacions diàries, fins a aconseguir 

el doble de les actuals. D’aquesta manera es podria donar un servei que tot i 

tenir horaris de pas tingués la utilitat d’un servei a freqüència, on no s’ha de 

dependre d’un horari de pas per l’autobús per a utilitzar-lo. Es pot veure que 

els quilòmetres finals recorreguts (directament proporcionals als costos 

d’explotació) és un 40% superior, tot i duplicar el servei.  
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Xarxa viària urbana 

 

La proposta de xarxa viària de Calafell s’estructura amb una xarxa bàsica de 

distribució, que comunica tots els sectors de la ciutat entre ells i amb els 

accessos rodats de la ciutat, i una xarxa secundària de penetració als barris 

que permet deixar la xarxa de distribució per arribar a la destinació del 

trajecte.  

 

La xarxa bàsica està formada per una gran malla de carrers amb suficient 

capacitat viària que cobreix tota la ciutat. Aquesta xarxa, quan ha estat 

possible, s’ha segregat de les altres xarxes de mobilitat; en el cas de coincidir 

en algun tram s’haurà de dissenyar correctament l’espai urbà en termes de 

seguretat i facilitat de moviment, perquè cap d’elles redueixi la seva utilitat.  

Pel que fa a la xarxa secundària de penetració als barris es tracta d’una xarxa 

imbricada a la malla principal que permet entrar a les super illes urbanes 

internes a la malla principal, inclús creuar-les, però sense condicions de 

circulació lliure i fluïda com a la xarxa principal. La seva funció és garantitzar 

una accessibilitat directa de la xarxa bàsica a totes les parcel·les urbanes. 

Finalment la resta de carrers que no s’inclouen en aquestes xarxes poden ser 

destinats i dissenyats buscant una correcta convivència entre tots els modes 

existents, no només pensant en la circulació rodada. Això implica la utilització 

de mesures de pacificació del trànsit i de moderació de la velocitat i la capacitat 

viària d’aquests carrers, augmentant l’espai disponible per altres formes de 

mobilitat sempre que les respectives xarxes es plantegin per allà. 
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Figura 19. Xarxa viària principal i de penetració als barris proposada 

 

Com es pot veure a l’esquema de xarxa viària bàsica hi ha una sèrie de noves 

obertures de vials. Aquests nous carrers sorgeixen arrel de conformar la malla 

viària bàsica, de corregir les deficiències i disfuncions esmentades a la diagnosi 

a la xarxa viària, i per donar servei a les noves propostes urbanístiques 

plantejades en el POUM. Provada la necessitat urbana d’aquests vials, alguns 

d’ells s’han estudiat al detall per tal de definir les característiques geomètriques 

necessàries per a una correcta implantació.  

 

Les obertures de carrers més importants des del punt de vista de la mobilitat 

són els següents: 
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• La ronda oest de Calafell, que sorgeix del sector Sud-Oest planejat. 

Aquest vial ajuda a donar una coherència interna a la xarxa viària de 

Calafell a la seva arribada a la platja  

• Proposta de ronda nord-oest. És la continuació de la rambla que surt 

del mercat , passa pel costat de l’escola, voreja la cas de colònies per 

l’oest i va a trobar el carrer Rafel Jaume. Aquest mateix carrer serà la 

continuació de la ronda, fins que arribi al carrer d’Andalusia, i al final va 

a buscar la rotonda d’accés nord al poble de Calafell. 

• Ronda nord de Calafell, creuant el nou sector de Mirador del Castell, 

que donarà servei a tot aquest nou sector 

• Nou vial entre la rotonda del carrer Jesús a l’entrada de Calafell i la 

nova ronda nord est, que aprofitarà carrers existents per conformar un 

vial de distribució per Calafell 

• Es proposa també una integració urbana de la C-246a, donat que 

existeix l’alternativa de la C-31 com a carretera regional que permet 

velocitats de circulació majors fins a arribar a Segur 

• Arranjament de la C-31 amb la construcció de noves rotondes sobre 

l’eix de la línia d’alta tensió i del carrer del Sanatori, i una modificació 

del traçat per adaptar-se a l’ordenació en forma de rambla, el que 

augmentarà l’accessibilitat tant a Calafell residencial com a Bellamar. 

• Nou vial entre la C-31 i Mas Mel pel torrent de Montpaó, no es tractarà 

d’’una carretera sinó més aviat d’un camí que permet els moviments i 

l’accés al sector Bellamar nord 

• Nou vial de connexió al nord del municipi entre les urbanitzacions 

Calafell Park i Valldemar, per donar una alternativa d’accés a ambdues 

urbanitzacions, molt útil sobretot per emergències.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Proposta de nou vial de connexió entre les urbanitzacions de Calafell Parc i Valldemar. 

 

Aquest vial consistirà en l’adaptació per a la circulació de vehicles d’un 

camí rural existent. Aquesta mesura està enfocada a crear un anell viari 

al voltant de les urbanitzacions disperses per sobre la C-32 amb la 

finalitat que no siguin tant dependents de l’única via d’accés que la 

majoria disposen, i incrementant d’aquesta manera la seva 

connectivitat. 
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• En la mateixa línia que la proposta anterior, es proposa un petit 

arranjament de l’avinguda de la Marca Hispànica i evitar una corba 

complicada que en trenca la continuïtat. Aquesta actuació s’ha de 

contemplar sens perjudici del vial que arriba des dels Jardins de Cunit, 

doncs les poques connexions entre trames urbanes han de ser 

reforçades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Proposta de millora de la continuïtat al carrer Marca Hispànica. 

 

• Redisseny de la intersecció viària entre el carrer de la Rosa i l’Avinguda 

Valldemar. La solució proposada és una microrotonda trepitjable, que 

permeti millorar la seguretat viària i la visibilitat de l’encreuament. 

Donat el pendent de l’avinguda Valldemar i el poc espai disponible 

entre edificacions, es requerirà d’un estudi específic que en garanteixi 

la viabilitat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Proposta de redisseny de la intersecció entre el carrer de la Rosa i l’Av. Valldemar. 

 

• Nou vial sobre l’actual traça de la línia d’alta tensió a Segur de Calafell, 

aquest vial oferirà una connectivitat clau en l’esquema de mobilitat de 

Segur de Calafell, conformant-se com la ronda nord. Tot i això 

l’execució queda condicionada a l’aixecament i modificació del traçat de 

l’actual línia. 
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Figura 23. Proposta d’adequació de l’espai alliberat pel trasllat de la línia d’alta tensió. 

 

• Completar l’enllaç a la C-32 de Segur de Calafell. Actualment només 

permet sortir i entrar a l’autopista direcció Barcelona. S’encaixa una 

proposta per completar la sortida i accés direcció Tarragona. La 

densitat de la trama urbana existent als voltants de l’enllaç actual així 

com una difícil topografia fan difícil l’encaix dels nous ramals de 

connexió i obliguen a trobar una solució poc elàstica a canvis i que 

implica certes reformes de la trama actual. L’enllaç anterior, el de 

Calafell, es troba a uns 3.750 m i en els ramals de connexió amb el 

sentit Tarragona hi ha un peatge. En aquesta nova connexió no es pot 

encaixar el peatge, el que implicaria una reformulació de la gestió de la 

via, potser amb un alliberament de la mateixa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Proposta de construcció de dos nous ramals a l’enllaç de la C-32 a Segur de Calafell. 

 

• El ramal de sortida de la C-32 provinent de Tarragona passa per sobre 

del carrer de la Marca Hispànica i descriu una corba de 30 metres de 

radi per fer un gir de 180 graus i acabar a la rotonda d’on surten els 

NOUS RAMALS A L’ENLLAÇ DE LA 
C-32 EN DIRECCIÓ TARRAGONA 
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dos ramals de connexió a la C-32 direcció Barcelona. El pendent 

d’aquest ramal en l’últim tram arriba al 8%. Per poder inscriure el radi 

30 s’ha de desviar lleugerament el ramal d’accés a la C-32 direcció 

Barcelona uns metres cap al sud, anant els dos en paral·lel a l’últim 

tram fins arribar a la rotonda. El radi es podria augmentar lleugerament 

ja que encara queda marge fins a arribar a la primera parcel·la. Pot ser 

que sigui possible la necessitat de construcció d’algun tipus de mesura 

de contenció de terres per protegir la parcel·la més a prop de l’enllaç. A 

priori no hi ha afectacions al dipòsit d’aigües. El fort desnivell que ha de 

salvar des de la sortida de l’autopista fins a l’arribada a la rotonda no 

permet anticipar la sortida i evitar que passi per sobre del carrer de la 

Marca Hispànica.  

 

• El ramal d’accés a la C-32 direcció Tarragona surt de la rotonda on 

interseccionen el carrer de la Marca Hispànica i el de la Torre de les 

Escipiones, passant en doble sentit per carrer de la Torre de les 

Escipiones i unint-se al ramal actual de sortida. El radi de la corba 

d’accés és de 30 metres, cosa que comportaria una velocitat de 

circulació reduida. No té afectacions, tot i que el desviament del ramal 

de sortida pot comportar la necessitat de realitzar un mur de contenció 

de terres.  

 

• Es proposa millorar el carrer/carretera que connecta el Mas Romeu amb 

la urbanització Calafell Parc. 

 

• Nou pas sota la via del tren des de la rotonda existent sobre la C-31, 

per unir l’avinguda de França amb el carrer del Tajo. El nou pas serveix 

per millorar la permeabilitat de la trama viària, no obstant, degut als 

condicionants actuals, no es pot projectar un pas convencional, sinó 

que cal buscar accessos de més longitud. El pas té una sèrie de 

condicionants deguts a la poca longitud entre la rotonda d’on ha de 

sortir el vial de pas i la via del tren, una sortida de difícil encaix a l’altre 

costat de la via, un cost elevat i el requeriment del permís d’Adif per 

executar les obres.  

 

S’ha fet una proposta que demostra la viabilitat de l’encaix, mitjançant 

uns ramals que surten de l’interior de la rotonda per anar a buscar la 

cota mínima necessària per passar la via del tren, i arriben al carrer del 

Tajo. 
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Figura 25. Proposta de pas inferior a la via del tren amb reconfiguració de la rotonda amb ramals interiors des 

d’on parteix el pas inferior. Les fotografies corresponen a l’emplaçament vies avall i vies amunt, del pas 

proposat. 

 

La configuració de la nova xarxa viària urbana dona un esquema més racional 

que permet integrar certes carreteres que travessen el municipi, ordenar la 

circulació i crear itineraris més comprensibles, un guany que sobretot es 

manifesta a la zona de Segur. La transposició d’aquesta xarxa viària amb la 

demanda viària a la que estarà sotmesa dóna uns valors perfectament 

assumibles en termes d’intensitat, alhora que garantirà una accessibilitat viària 

igual o millor a la xarxa actual. 
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Figura 26. Carrega de vehicles, índex d’accessibilitat generalitzada i accessibilitat regional de la xarxa proposada 

 

 Infraestructures regionals de mobilitat 

 

Una de les oportunitats que es plantegen en aquest POUM es deriva de la 

planificació d’infraestructures de transport regional. En aquest cas, es planteja 

en el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, el nou eix d’alta capacitat 

de l’A-7 i una millora de la C-31. 

 

La segona obra ja s’ha executat a l’entorn de Segur de Calafell, i ha significat 

una integració urbana d’un bon tram de la C-31, tot i que s’espera un 

allargament de l’arranjament fins a Calafell. 

 

Per altra banda l’A7, hauria de donar un servei a Calafell, que contribueixi a 

una nova organització urbana. Tot i això la implementació d’aquesta 

infraestructura al territori municipal és molt complicada generant enllaços de 

fort impacte visual, i afectant la vall del torrent de la Grallera de forma notable. 

La protecció mediambiental d’aquesta vall invalida el traçat de la 

infraestructura en superfície, essent necessari projectar un túnel entre el 

polígon i la Graiera. 
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Figura 27. Actuacions en infraestructura de transport plantejades al Pla territorial parcial del Camp de Tarragona. 

 

La dificultat en la realització d’aquesta infraestructura i la necessitat d’afectar la 

vall de la Graiera, ha portat a les institucions i tècnics municipals a oposar-se a 

l’alternativa de traçat que passa per el terme municipal de Calafell.  

 

En tot cas, al ser la decisió final competència d’una institució externa, el 

present document fixa la necessitat de garantir la integració paisatgística i la 

minimització de l’impacte social i ambiental, en cas que finalment s’opti per 

aquesta alternativa.  

 

Des del POUM es van estudiar unes propostes d’implantació d’aquesta A7 que 

es corresponguessin al creixement urbà planificat, donessin la màxima utilitat 

al municipi de Calafell i minimitzessin la seva afectació al medi. Les diferents 

propostes en el procés es poden veure a la figura següent: 
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Figura 28. Diferents alternatives per l’autovia A7 al seu pas per Calafell. La primera correspon a la plantejada 

al Pla Territorial Parcial, i la segona, una de les propostes treballades en el marc del POUM per minimitzar-ne 

l’impacte. 

Tractament de l’àrea central de Segur de Calafell 

 

Una de les zones en què donar una solució a la mobilitat tenint en compte tots 

els modes resulta especialment complicat és la zona central de Segur de 

Calafell. Degut a les particulars característiques d’una topografia complicada, 

baixa densitat de població, trama urbana desordenada, i especialització 

residencial de l’àrea, es converteix en un zona on s’han de dedicar molts 

esforços per invertir la tendència d’ús majoritari del vehicle privat i 

dependència per a la mobilitat quotidiana.  

 

És necessari per tant donar una solució que contempli totes les formes de 

mobilitat, el vehicle privat, l’autobús, la bicicleta i l’anar a peu, per tal de no 

excloure cap habitant d’exercir el dret a la mobilitat. En aquests sentit s’han 

definit 4 xarxes de mobilitat, una per a cada mode, intentant segregar-les quan 

ha estat possible. Les propostes esbossades estan en completa correspondència 

amb les xarxes de mobilitat proposades per a la totalitat del municipi.  

 

Pel que fa a la xarxa viària s’ha de definit un esquema clar, racional i 

entenedor, que defineixi uns itineraris principals bàsics a partir d’on s’accedeix 

a les vivendes. L’objectiu d’aquesta xarxa és doble, per una banda facilitar la 

mobilitat en vehicle privat mitjançant un esquema simple i entenedor, i per 

l’altra alliberar la resta de la trama urbana per poder-la especialitzar amb altres 

formes de mobilitat. En aquest sentit el punt clau de l’actuació consisteix en 

dotar d’una correcta accessibilitat en vehicle privat tant als residents com als 

visitants. 



Volum 01 Memòria justificativa  

 4 Objectius, anàlisis d’alternatives i descripció del model d’ordenació 

 

 

 

Text refós 

  

 

229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Proposta de les quatre xarxes de mobilitat a l’àrea central de Segur de Calafell 

 

Per tant, un dels requeriments bàsics de la xarxa viària és servir 

geogràficament a tot l’àmbit de Segur de Calafell a partir d’una xarxa bàsica, 

que permeti arribar a totes les residències i equipaments d’una forma directa. 

Per tal que l’esquema circulatori pugui funcionar es fa precís dotar-lo d’una sort 

d’anell perimetral que permeti distribuir i canalitzar tot el trànsit. Un dels altres 

requeriments per racionalitzar la xarxa bàsica consisteix en intentar establir 

sentits únics de circulació, que permetran una major seguretat tant en la 

circulació i encreuaments dels vehicles, com dels altres usuaris de la via 

pública. 

 

Per a la xarxa de transport públic s’ha fet una reconfiguració de les línies 

intentant segregar-les de la xarxa viària bàsica que disminueixen els 

recorreguts totals, sense perdre cobertura territorial i continuant passant pels 
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principals equipaments i zones d’atracció de la mobilitat. Paral·lelament a la 

reconfiguració s’hauria d’augmentar la freqüència del servei per augmentar la 

utilitat d’aquest i al final el percentatge d’usuaris.  

 

Pel que fa la xarxa de bicicletes i d’itineraris per a vianants s’han dissenyat 

itineraris específics connectant amb les principals zones de generació de 

mobilitat, buscant els carrers de menor pendent. S’ha buscat la màxima 

centralitat possible i els recorreguts més directes unint les diferents zones 

d’atracció, intentant sempre segregar-los de la xarxa bàsica de vehicles. 

 

Perquè aquests itineraris de les quatre xarxes tinguin èxit és bàsic adaptar 

l’espai urbà a cadascuna de les funcions assignades. Així en un carrer per on 

discorre un itinerari de vianants s’ha de garantir un ample mínim de les voreres 

i un bon estat d’aquestes, cuidar els encreuaments per garantir la seguretat i 

prioritat dels vianants, i tenir un bon arbrat d’alineació que doni ombra suficient 

per poder caminar a l’estiu. Pels carrers amb itineraris de bicicletes, no sempre 

és obligatori construir un carril específic, sinó que aquestes, si el carrer 

garanteix una moderació de la velocitat dels vehicles mitjançant elements de 

pacificació, poden ser de coexistència. Pels carrers on discorre la xarxa 

d’autobusos s’han de vigilar els girs que puguin ser fets amb condicions 

òptimes pels vehicles, i garantir un ample mínim dels carrils de circulació. 

Finalment per completar l’esquema de mobilitat proposat per Segur de Calafell, 

s’ha de vetllar per una correcta política d’estacionaments, impedint 

l’estacionament il·legal a la vorera i en calçada si els usos destinats a cada 

carrer ho impedeixen, i concentrant-lo tot en aparcaments a la via pública en 

els carrers que l’amplada i els usos ho permetin i en aparcaments públics de 

rotació propers a les principals zones d’atracció amb accessos i sortides ràpides 

i directes. 

 

 4.8 Proposta de xarxa d’abastament d’aigua potable  

   

Tal i com s’ha vist en l’apartat anterior de DIAGNOSI, el sostre de la concessió 

actual del CAT no és suficient per al subministrament d’aigua més enllà de l’any 

2009. 

 

Donada la situació actual dels recursos d’aigua a Calafell, el subministrament 

futur ha de passar per l’aportació del Consorci d’Aigües de Tarragona. Com ja 

s’ha esmentat al capítol de diagnòstic, la concessió actual del CAT  no sembla 

suficient per al subministrament d’aigua a curt termini (més enllà de l’any 

2009), el consum d’aigua es troba a uns nivells molt propers al sostre de la 

concessió màxima actual. El CAT capta de mitja entre 2,3 i 2,5 m3/seg, sobre la 

concessió màxima atorgada de captació del riu Ebre de 3.856 m3/seg. Per tant 

encara té un cert marge per ampliar concessions. 

 

Cal fer esment de la construcció de la planta dessalinitzadora a Cunit que 

segons previsions de l’ACA entrarà en servei al juliol del 2010. Aquesta planta 

tindrà una capacitat de 20 hm3/any. El destí principal de l’aigua de la 
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dessalintizadora a l’estiu serà pel CAT mentre que la resta de l’any serà per 

alimentar les poblacions connectades a la xarxa ATLL.  

 

Tot i això, el Pla Director d’Abastament fa referència a la rehabilitació de les 

captacions de la Mina Gran Aqüeducte. 

 

La rehabilitació de les captacions de la Mina Gran Aqüeducte sembla 

una bona opció de cara a aconseguir més recursos hídrics per Calafell 

davant del creixements urbanístics que preveu aquest POUM. Tot i així  

arribarà el dia que es necessitarà ampliar la concessió del CAT per 

garantir l’abastament d’aigua potable per al creixement esperat en un 

futur no molt llunyà. Aquest augment de concessió s’entén gracies a la 

connexió a la xarxa de la planta dessalinitzadora de Cunit. 

 

En el futur és evident, tal i com s’ha estudiat en l’apartat de DIAGNOSI, que la 

demanda d’aigua anirà en augment, degut a l’increment del nombre d’abonats 

del servei. 

  

La població real de Calafell continuarà experimentant creixements ens els 

pròxims anys, ja sigui per l’execució dels Plans Parcials previstos en el 

Planejament General vigent, la construcció dels solars buits en sòl urbà o per la 

transformació de segona residència a primera. 

 

En un context on el recurs aigua és clarament escàs es fa necessari que aquest 

problema s’afronti per tres vies diferents, més enllà d’ampliar la citada 

concessió.   

 

La primera consisteix en aplicar les mesures adients per a reduir de pèrdues 

tècniques de la xarxa i augmentar el rendiment per tal d’utilitzar amb més 

eficiència el recurs hídric provinent de l’Ebre. 

 

En el Pla director del 2001 també es plantejava millorar les condicions de la 

xarxa amb una sèrie d’actuacions (ampliant la xarxa de canonades de 

conducció i distribució, així com actuacions relacionades amb el mallat i 

sectorització dels diferents sectors de distribució). Totes aquestes actuacions 

tenien la finalitat d’homogeneïtzar les pressions, reduir els índexs d’aigua no 

comptabilitzada i evita pèrdues d’aigua, augmentant d’aquesta manera el 

rendiment de la xarxa. 

 

La segona es basa en una encertada gestió de la demanda que faci veure a tots 

els abonats la necessitat d’estalvi d’aigua especialment els mesos d’estiu on el 

consum de Calafell es dispara. 

 

La tercera via és la reutilització de l’aigua de l’EDAR amb el reg com a destí 

final. 
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Destacar també la importància dels HIDRANTS. Tal i com s’ha fet esment, el 

nombre és totalment insuficient. No n’hi ha prou, però, en ampliar-ne la 

quantitat, cal a més una renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable. 

En molts casos els petits diàmetres de moltes de les conduccions no són 

suficients per a subministrar el cabal a la pressió exigida a cada un dels 

hidrants. 

 

Per optimitzar l’ús de l’aigua potable de la població es proposa aprofitar la 

superficialitat del nivell freàtic en la localitat de cara a regar parcs i jardins amb 

pous independents per cada sector a regar. 

 

El Pla director en fase de redacció enumera una sèrie de propostes per tal de 

millorar el servei. 

 

• Per complir amb el decret 241/1994 de la Generalitat cal instal·lar 429 

hidrants, en alguns casos requerirà de la construcció de noves canonades o de 

substitució de les existents. 

• Per poder tenir del tot sectoritzat el municipi calen 5 comptadors d’aigua 

sectorials (pressupostat 75.000 €) 

• Substituir les canonades de fibrociment (62% del total) per raons de salut 

(amiant) i per la seva antiguitat que provoquen pèrdues d’aigua i fa disminuir 

el rendiment de la xarxa (pressupostat 17.441.205,47€) 

• Substituir les escomeses de ferro o plom per noves de polietilè 

(12.600.000€). 

• Utilització d’aigües freàtiques per al reg i neteja viària (pressupostat 

24.000€). 

• Millores en els dipòsits existents, adequació i manteniment. 

• Tot i que no calen noves captacions, es proposa rehabilitar la Mina de Gran 

Aqüeducte per tenir un cabal auxiliar en cas d’imprevist amb el CAT 

(pressupostat 115.000 €) 

• La xarxa de canonades no es definiran el seu diàmetre fins que no es realitzi 

el projecte constructiu, però s’espera que la coincidència en els diàmetres sigui 

elevat perquè el funcionament sigui similar a tota la xarxa. 

 

La següent taula mostra el cabal d’aigua necessari previst per cada sector a 

desenvolupar pel POUM i el seu cost econòmic. 



Volum 01 Memòria justificativa  

 4 Objectius, anàlisis d’alternatives i descripció del model d’ordenació 

 

 

 

Text refós 

  

 

233 

 

 
SECTOR TOTAL CABAL 

ANUAL (m³) 
(m3/any) 

IMPORT (€) 

SUC BELLA MEL 32.025 10.628,87 
SUC LA GRAIERA 153.732 10.628,87 
SUC MAS MEL 0 10.628,87 
SUC PARC EMPRESARIAL 0 10.628,87 
PAU SANT ANTONI 30.234 59.751,32 
PAU SEGUR DE DALT 0 10.628,87 
PAU CARRER MARESME 0 10.628,87 
PAU BARRI DEL SINDICAT 0 24.838,42 
PAU BARRI DELS PESCADORS 0 0 
PAU AVINGUDA BRASIL 0 0 
PAU AVINGUDA ESPANYA 3.924 14.618,46 
PAU TENNIS BONAVISTA I 3.043 86.604,55 
PAU TENNIS BONAVISTA II 6.331 48.457,12 
PAU COSTES DEL GARRAF 8.666 216.614,98 
PAU LINIA ALTA TENISÓ 17.220 460.091,20 
PAU C/- DOCTOR DACHS 4.404 20.445,74 
PAU CARRER CASANOVA 2.619 18258,45 
PAU CARRER DE ST. PERE 3.368 17.633,67 
PAU VALLDEMAR 6.547 39.695,45 
PAU MASIA DE CAL PEROTET 12.342 60.572,84 
PAU PG. MARÍTIM 5.733 25741,25 
PAU CARRER DEL MIÑO 6.444 10.628,87 
PAU SEGARRA 4.127 16.392,67 
PAU MASIA DE CAL RION 9.501 54.592,69 
PAU MARESME-CASTELL 5.914 31.447,28 
PAU MAS ROMEU 4.881 54.785,62 
PMU MAS ROMEU 0 0 
PMU LES BRISES 0 0 
PMU TENNIS ST. MIQUEL 16.485 32.128,87 
PMU PL. DEL MEDITERRANI 6.235 10.628,87 
PMU TURO DELS SANTS 103.084 27.761,60 
PMU LOUIE VEGA 48.257 46.023,68 
PMU MULTICINES 15.870 34.724,60 
PMU L’ESCORXADOR 11.819 30.040,44 
PMU CLUB MESCHA 15.633 10.628,87 
PMU CRUÏLLA DEL SINDICAT 5.195 24.489,29 
PMU RBLA DEL MOSSEN TOBELLA 20.000 45.684,45 
PPU ARE LA BARQUERA 110.915 53.305,13 
PPU HOSTAL DEL PRAT 34.758 16.575,67 
PPU EIXAMPLE DEL BARBER 363.773 103.623,62 
PPU BALLEMAR NORD 26.271 15.776,94 
PPU MIRADOR DEL CASTELL 80.072 37.619,72 
PPU COMAFARELLA 168.687 226.136,16 
PPU LES VILLES 73.783 56.041,03 
PPUND CIRERERS 369.161 45.996,50 
TOTAL 1.791.053 2.142.129,24 
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Tot i que a priori els recursos actuals i futurs poden garantir la disponibilitat de 

recursos per l’abastament dels diferents creixements previstos, caldrà que a 

mesura que es vagin desenvolupant aquest s’actualitzi el balanç entre recursos 

i despesa, i en cas de dèficit, es puguin proposar i dur a terme amb certa 

antelació les possibles solucions al respecte. 
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4.9 Proposta de xarxa de sanejament  

 

Recentment s’ha finalitzant la redacció del Pla director de Sanejament de 

Calafell. En el Pla es farà un estudi molt més exhaustiu tant de l’estat de la 

xarxa com de les necessitats d’intervenció. Aquest estudi més exhaustiu dels 

sistema de sanejament del municipi i les previsions de creixement de la 

població han de determinar la necessitat d’una ampliació de l’EDAR. Cal 

apuntar que seria necessari fer les reserves de sòl necessàries per a possibilitar 

aquesta eventual ampliació. Actualment aquestes reserves existeixen. 

 

Una altra mesura que potser es podria contemplar de menys repercussió 

econòmica que l’ampliació de l’EDAR augmentant la seva capacitat seria la 

construcció d’un gran dipòsit de laminació de les aigües residuals. La capacitat 

de la planta només se supera els caps de setmana i dies concrets, 

l'estacionalitat de la càrrega que ha de suportar la planta és intrasemanal. Per 

això els valors mitjos del cabal tractat són inferiors als de la seva capacitat i 

continua havent-hi cabals by-passats. Una mesura per poder tractar la majoria 

dels cabals d'entrada durant l'any seria la construcció d'un dipòsit d'una certa 

capacitat per emmagatzemar i laminar les arribades puntuals fortes de cap de 

setmana, i poder-les tractar durant la setmana quan la càrrega és menor. Amb 

això segurament continuaria havent-hi alguns by-passos durant l’època de més 

càrrega de l’estiu, però la implantació d'aquesta mesura suposaria poder fer 

front a la depuració de la majoria de les aigües durant l'any i seria més 

econòmic que una ampliació de la capacitat de tractament d'aigües. 

 

Per altra banda, en el marc del Programa de Sanejament d’Aigües Residuals 

Urbanes 2005 (PSARU) es contempla (a més del citat col·lector des de la 

Baronia de Mar fins a l’EDAR) una actuació de digestió anaeròbia amb 

autogeneració d'energia elèctrica a Calafell, el que entenem que no augmentarà 

la capacitat de la planta. 

 

També relacionat amb l’EDAR, es proposa una major reutilització de les aigües 

efluents ampliant el terciari que actualment només dóna servei al golf. Aquesta 

nova aigua es podria utilitzar per al reg dels conreus de vinya del municipi, així 

com per millorar les condicions sanitàries de la riera de l’Estany introduint-hi un 

cabal ecològic que faria circular les aigües estancades que hi ha avui en dia. El 

Pla director de Clavegueram de Calafell proposa una sèrie d’accions per millorar 

la xarxa actual i la seva eficiència. Aquestes mesures són: 

 

• Obres generals; com són pous per inspecció, desasfaltat de pous, nous 

embornals, eliminació de contrapendents i adequació de diàmetres per 

resoldre els problemes esmentats en el capítol anterior. 

• Obres residuals; accions concretes en certs punts del municipi necessàries 

perquè la xarxa compleixi que no hi hagi sobreeixides per Q5 futur i que 

cap tram vagi més d’un 70% de càrrega. 
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Perquè la xarxa compleixi sense inundacions sota pluja T2 (obres prioritat 

mitja-alta) i T10 (prioritat mitja-baixa) es preveuen una quarantena d’accions. 

Com a característiques comunes, aquestes accions inclouen mesures com la 

imposició que per a zones poc denses  o de poc trànsit que no hi hagi més de 

300 m d’escorrentia sense recollida en una xarxa apropiada. Per a zones 

denses o trànsit considerable s’ha adoptat 100 m. A més per alleugerir la xarxa 

en el litoral s’ha volgut dotar de sobreeixidors la xarxa però amb un component 

de protecció mediambiental, amb dipòsit anti-DSU dimensionat per 20 m3/ha. 

 

Aquesta quarantena d’accions van des de crear doncs nous sobreeixidors, nous 

col·lectors per pluvials, ampliar capacitats prèvies, crear dipòsits reguladors 

anti-DSU o modificar contrapendents a totes aquelles zones que segons la 

diagnosi són les àrees més vulnerables. L’objectiu del Pla és reduir del 25% 

inundat a T2 futur a només el 0,9% i el T10 del 32% futur al 6%, a més de 

resoldre els problemes esmentats en la diagnosi. Amb aquestes mesures la xarxa 

passaria a ser pràcticament tota separativa. La taula següent mostra els càlculs 

realitzats per l’equip redactor del cabal potencial màxim produït pels sectors a 

desenvolupar pel POUM d’aigües pluvials i residuals, i el seu cost econòmic. 
 

SECTOR AIGÜES 
PLUVIALS 
(m3/dia) 

AIGÜES 
RESIDUALS 
(m3/dia) 

IMPORT 
(€) 

SUC BELLA MEL 43.038 51 - 
SUC LA GRAIERA 397.704 291 403.673,91 
SUC MAS MEL 90.967 108 251.363,55 
SUC PARC EMPRESARIAL 78.801 3 80.401,91 
PAU SANT ANTONI 3.835 264 197.327,64 
PAU SEGUR DE DALT 285.014 20 157.679,82 
PAU CARRER MARESME 16.627 - - 
PAU BARRI DEL SINDICAT 8.884 - 109.655,91 
PAU BARRI DELS PESCADORS 0 0 0 
PAU AVINGUDA BRASIL 0 0 0 
PAU AVINGUDA ESPANYA 3.590 - - 
PAU TENNIS BONAVISTA I 4.838 16 67.085,91 
PAU TENNIS BONAVISTA II 7.284 23 77.901,91 
PAU COSTES DEL GARRAF 9.958 7 14.171,82 
PAU LINIA ALTA TENISÓ 12.825 44 24.987,82 
PAU C/- DOCTOR DACHS 914 31 48.297,73 
PAU CARRER CASANOVA 749 9 30.395,82 
PAU CARRER DE ST. PERE 794 13 37.481,73 
PAU VALLDEMAR 6.552 8 179.019,10 
PAU MASIA DE CAL PEROTET 25.398 4 28.343,64 
PAU PG. MARÍTIM 2.369 20 19.579,82 
PAU CARRER DEL MIÑO 2.243 3 28.717,91 
PAU SEGARRA 4.525 31 42.889,73 
PAU MASIA DE CAL RION 14.883 19 17.085.91 
PAU MARESME-CASTELL 5.592 18 90.593,91 
PAU MAS ROMEU 13.680 11 56.683,91 
PMU MAS ROMEU 0 0 0 

PMU LES BRISES 
0 0 0 
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SECTOR AIGÜES 
PLUVIALS 
(m3/dia) 

AIGÜES 
RESIDUALS 
(m3/dia) 

IMPORT 
(€) 

PMU TENNIS ST. MIQUEL 12.470 22 29.331,91 
PMU PL. DEL MEDITERRANI 2.340 3 188.305,82 
PMU TURO DELS SANTS 35.909 28 26.401,91 
PMU LOUIE VEGA 30.470 16 27.847,82 
PMU MULTICINES 14.005 59 35.429,55 
PMU L’ESCORXADOR 9.925 20 34.125,91 
PMU CLUB MESCHA 6.700 121 115.291,82 
PMU CRUÏLLA DEL SINDICAT 3.486 368 46.169,91 
PMU RBLA DEL MOSSEN TOBELLA 49.753 17 13.923,91 
PPU ARE LA BARQUERA 17.851 19 104.165,64 
PPU HOSTAL DEL PRAT 141.154 34 76.317,82 
PPU EIXAMPLE DEL BARBER 26.720 - 51.257,73 
PPU BELLAMAR NORD 71.000 228 136.566,00 
PPU MIRADOR DEL CASTELL 132.002 66 99.002,00 
PPU COMAFARELLA 115.444 728 166.192,88 
PPU LES VILLES 210.672 54 198.478,00 
PPUND CIRERERS  151 633.241,73 
TOTAL 1.920.965 2.928 3.928.304 

 

A aquest pressupost cal afegir aquelles obres que el Pla Director de Sanejament 

considera imputables al POUM degut al creixement de diferents sectors i a la 

necessitat de millorar o condicionar la xarxa existent per tal de poder 

desguassar les aigües, tant pluvials com residuals, que se’n derivin.  

En aquest cas el Pla director indica tres obres associades als sectors: 

 

• SUC LA GRAIERA: Degut a l’absència de xarxa actual en aquesta zona el 

creixement de la Graiera hauria de comptar amb una xarxa externa que el 

permetés connectar-se amb la xarxa existent. Aquestes actuacions es 

pressuposten en 998.296,46 € 

• PAU MASIA DE CAL PEROTET: Pel creixement proposat caldrà comptar amb 

una nova xarxa de residuals i pluvials, doncs el creixement es troba a una 

cota menor a la xarxa actual. Es proposa portar els pluvials directes a la 

Riera i els residuals connectar-los a la sortida de la urbanització, al Carrer 

Ginesta, passant pels marges dels camps a la mesura del possible. Tot això 

el Pla Director ho pressuposta en 136.661,63 €. 

• PPND ELS CIRERERS: Pel creixement proposat dels Cirerers (vessant Sud) 

caldrà habilitar un nou tram de pluvials que aboquin directament a l’Estany, 

en Di=500 mm. Aquesta actuació es pressuposta en 322.654,54 €. 
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L’augment, respecte el cabal produït el 2007 (2,5 milions de m3 anuals) a 

l’EDAR és de 4.885 m3/dia (1.783.025 m3/any), un 71 % d’increment. En total 

això suposa tractar 4.283.025 m3/any (11.734 m3/dia), encara per sota dels 

12.000 m3/dia de cabal de disseny de l’EDAR. Quan el POUM es desenvolupi 

per complert caldrà revisar la xarxa de sanejament i preveure ampliacions de 

capacitat, davant un nou increment demogràfic. 

 

Encara que el marge actual de capacitat de l’estació depuradora d’aigües 

residuals podria garantir el tractament dels cabdals que generin els nous 

creixements sense risc de saturació, l’estacionalitat de la demanda del municipi 

fa que a mesura que aquests es vagin desenvolupant s’actualitzi la situació 

resultant, per la de poder preveure possibles saturacions i així actuar en 

conseqüència davant aquesta possibilitat. 
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4.10 Proposta de xarxa d’energia elèctrica  

 

La taula següent mostra la necessitat potencial màxima previst d’estacions 

transformadores per a cada sector a desenvolupar segons el POUM juntament 

amb el cost de les connexions. 

 

SECTOR NOMBRE 
D’ET’S (ut) 

IMPORT ET’S 
(€) 

IMPORT 
CONNEXIONS 

(€) 

IMPORT TOTAL 
XARXA 

ELÈCTRICA (€) 
SUC BELLA MEL 2 66.000 12.017,60 78.017,60 
SUC LA GRAIERA 7 231.000 6.913,36 237.913,36 
SUC MAS MEL 3 99.000 6.913,36 105.913,36 
SUC PARC EMPRESARIAL 0 0 6.913,36 6.913,36 
PAU SANT ANTONI 1 33.000 46.259,31 79.259,31 
PAU SEGUR DE DALT 0  6.913,36 6.913,36 
PAU CARRER MARESME 0 33.000 6.913,36 39.913,36 
PAU BARRI DEL SINDICAT 1 33.000 18.614,47 51.614,47 
PAU BARRI DE PESCADORS 0 0 0 0 
PAU AVINGUDA BRASIL 0 0 0 0 
PAU AVINGUDA ESPANYA 1 33.000 53.443,25 86.443,25 
PAU TENNIS BONAVISTA I 1 33.000 71.270,11 104.270,11 
PAU TENNIS BONAVISTA II 1 33.000 106.905,17 139.905,17 
PAU COSTES DEL GARRAF 1 33.000 220.835,70 253.835,70 
PAU LINIA ALTA TENISÓ 1 33.000 354.121,00 387.121,00 
PAU C/- DOCTOR DACHS 1 33.000 13.776,77 46.776,77 
PAU CARRER CASANOVAS 1 33.000 6913,36 39.913,36 
PAU CARRER DE ST. PERE 1 33.000 21.223,89 54.223,89 
PAU VALLDEMAR 1 33.000 184.975,41 217.975,41 
PAU MASIA DE CAL PEROTET 1 33.000 43.444,64 76.444,64 
PAU PG. MARÍTIM 1 33.000 25.252,24 58.252,24 
PAU CARRER DEL MIÑO 1 33.000 32.642,00 65.642,00 
PAU SEGARRA 1 33.000 12.038,95 45.038,95 
PAU MASIA DE CAL RION 1 33.000 99.300,08 132.300,08 
PAU MARESME-CASTELL 1 33.000 85.432,15 118.432,15 
PAU MAS ROMEU 1 33.000 45.856,32 78.856,32 
PMU MAS ROMEU 0 0 0 0 
PMU LES BRISES 0 0 0 0 
PMU TENNIS ST. MIQUEL 1 33.000 16.530,12 49.530,12 
PMU PL. DEL MEDITERRANI 1 33.000 58.208,98 91.208,98 
PMU TURO DELS SANTS 5 165.000 91.358,56 256.358,56 
PMU LOUIE VEGA 3 99.000 11.201,99 110.201,99 
PMU MULTICINES 0 0 99.887,84 99.887,84 
PMU L’ESCORXADOR 1 33.000 32.189,35 65.189,35 
PMU CLUB MESCHA 3 99.000 11.292,61 110.292,61 
PMU CRUÏLLA DEL SINDICAT 1 33.000 48.585,12 81.585,12 
PMU RBLA DEL MOSSEN TOBELLA 1 33.000 15.785,15 48.785,15 
PPU ARE LA BARQUERA 5 165.000 6.913,36 171.913,36 
PPU HOSTAL DEL PRAT 2 66.000 11.516,51 77.516,51 
PPU EIXAMPLE DEL BARBER 16 528.000 46.397,91 574.397,91 
PPU BELLAMAR NORD 2 66.000 19.112,90 85.112,90 

PPU MIRADOR DEL CASTELL 
4 132.000 14.810,94 148.810,94 
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Necessitat d’estacions 

transformadores segons 

els sectors previstos 

SECTOR NOMBRE 
D’ET’S (ut) 

IMPORT ET’S 
(€) 

IMPORT 
CONNEXIONS 

(€) 

IMPORT TOTAL 
XARXA 

ELÈCTRICA (€) 
PPU COMAFARELLA 6 198.000 95.585,20 293.585,20 
PPU LES VILLES 6 198.000 6.913,36 204.913,36 
PPUND CIRERERS 16 528.000 78.549,14 606.549,14 
TOTAL 103 3.432.000 2.153.728,26 5.587.728,26 

 

 

 

 

 

 4.11 Proposta de xarxa de gas 

 

La taula següent mostra el cost econòmic potencial màxim previst de 

connexions a la xarxa per a cada sector a desenvolupar segons el POUM. 
 

SECTOR IMPORT NOVES CONNEXIONS (€) 

SUC BELLA MEL 19.251,95 
SUC LA GRAIERA 19.075,29 
SUC MAS MEL 14.175,09 
SUC PARC EMPRESARIAL 299.081,82 
PAU SANT ANTONI 44.915,87 
PAU SEGUR DE DALT 162.487,27 
PAU CARRER MARESME 41.745,96 
PAU BARRI DEL SINDICAT 45.703,61 
PAU BARRI DELS PESCADORS 0 
PAU AVINGUDA BRASIL 0 
PAU AVINGUDA ESPANYA 29.075,52 
PAU TENNIS BONAVISTA I 26.918,51 
PAU TENNIS BONAVISTA II 37.877,77 
PAU COSTES DEL GARRAF 138.869,57 
PAU LINIA ALTA TENSIÓ 305.931,61 
PAU C/- DOCTOR DACHS 29.608,41 
PAU CARRER CASANOVAS 25.478,25 
PAU CARRER DE ST. PERE 21.447,20 
PAU VALLDEMAR 355.153,22 
PAU MASIA DE CAL PEROTET 468.943,88 
PAU PG. MARÍTIM 24.144,75 
PAU CARRER DEL MIÑO 38.208,94 
PAU SEGARRA 16.885,84 
PAU MASIA DE CAL RION 93.325,76 
PAU MARESME-CASTELL 36.485,25 
PAU MAS ROMEU 36.985,14 
PMU MAS ROMEU 0 
PMU LES BRISES 0 
PMU TENNIS ST. MIQUEL 18.840,71 
PMU PL. DEL MEDITERRANI 19.095,56 
PMU TURO DELS SANTS 80.535,01 

PMU LOUIE VEGA 
66.891,48 
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SECTOR IMPORT NOVES CONNEXIONS (€) 

PMU MULTICINES 123.650,57 
PMU L’ESCORXADOR 40.161,80 
PMU CLUB MESCHA 23.040,05 
PMU CRUÏLLA DEL SINDICAT 45.703,61 
PMU RBLA DEL MOSSEN TOBELLA 40.169,25 
PPU ARE LA BARQUERA 32.530,57 
PPU HOSTAL DEL PRAT 17.071,19 
PPU EIXAMPLE DEL BARBER 52.903,32 
PPU BELLEMAR NORD 22.828,64 
PPU MIRADOR DEL CASTELL 41.693,83 
PPU COMAFARELLA 693.317,91 
PPU LES VILLES 74.645,66 
PPUND CIRERERS 85.547,15 
TOTAL 3.810.403 

 

 4.12 Proposta de xarxa de telecomunicacions 

 

La taula següent mostra la necessitat pressupostària per tal de desenvolupar la 

proposta indicativa de xarxa en alta prevista: 
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Proposta indicativa 

de xarxa en alta per 

donar servei de 

telefonia fixa i 

banda ampla a tot 

el municipi. Caldria 

estudiar-la 

sectorialment i 

atendre les 

recomanacions de 

les companyies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El seu cost s’hauria de repercutir proporcionalment als propietaris que obtinguin 

un aprofitament urbanístic fruit del present POUM, per exemple de la següent 

forma: 
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SECTOR IMPORT TOTAL XARXA 
TELECOMUNICACIONS (€) 

SUC BELLA MEL 23267 
SUC LA GRAIERA 128800 
SUC MAS MEL 0 
SUC PARC EMPRESARIAL 0 
PAU SANT ANTONI 28807 
PAU SEGUR DE DALT 0 
PAU CARRER MARESME 0 
PAU BARRI DEL SINDICAT 0 
PAU BARRI PESCADORS 0 
PAU AVINGUDA BRASIL 0 
PAU AVINGUDA ESPANYA 2493 
PAU TENNIS BONAVISTA I 1939 
PAU TENNIS BONAVISTA II 2216 
PAU COSTES DEL GARRAF 4432 
PAU LÍNEA ALTA TENSIÓ 4155 
PAU CARRER DR. DACHS 4432 
PAU CASANOVAS 2493 
PAU CARRER DE ST. PERE 3324 
PAU VALLDEMAR 1662 
PAU MASIA DE CAL PERONET 4432 
PAU PG. MARÍTIM 6094 
PAU CARRER DEL MIÑO 6648 
PAU SEGARRA 3047 
PAU MASIA DE CAL RION 8033 
PAU MARESME-CASTELL 4986 
PAU MAS ROMEU 3601 
PMU MAS ROMEU 0 
PMU LES BRISES 0 
PMU TENNIS SANT MIQUEL 10526 
PMU PLAÇA DEL MEDITERRANI 6094 
PMU TURÓ DEL SANTS 104702 
PMU LOUIE VEGA 31854 
PMU MULTICINES 0 
PMU L’ESCORXADOR 13018 
PMU CLUB MESCHA 13849 
PMU CRUILLA DEL SINDICAT 4986 
PMU RAMBLA TOBELLA 17450 
PPD ARE LA BARQUERA 102209 
PPD HOSTAL DEL PRAT 30192 
PPD EIXAMPLE DEL BARBER 335710 
PPD BELLAMAR NORD 
 

23267 
PPD MIRADOR DEL CASTELL 68416 
PPD COMAFARELLA 107195 
PPD LES VILLES 54844 
PPND CIRERERS 334879 

 


