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  I.     MEMÒRIA 

1.    ANTECEDENTS 

El 29 de gener de 2015 l’ajuntament  va aprovar definitivament el PEU del 
sector de Serveis tècnics “La Rafela”, pla que va entrar en vigor amb la seva 
publicació al BOPT el 5 de febrer de 2015.  
 
L’objectiu del PEU ha estat definir l’ordenació detallada de la zona 
d’equipaments destinada a serveis tècnics que es situa a l’entorn de la 
Depuradora d’aigües residuals de Calafell, que donada la seva situació i en 
compliment del que preveu el POUM, concentra un conjunt de serveis 
mediambientals com la planta de transferència de residus sòlids urbans i una 
planta de gestió de residus metàl·lics. 
 
Les parcel·les que en formen part corresponen a equipaments públics i 
equipaments privats, que en el moment de la seva aprovació tenia un alt grau 
de consolidació.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

       
Estat de consolidació del sector abans de l’aprovació del PEU 

 
A partir la entrada en vigor del PEU, s’han anat incorporant noves instal·lacions 
que pràcticament han deixat exhaurit l’espai disponible: 
 

• La planta del sistema de recollida comarcal de residus sòlids urbans 
(R.S.U.) que realitza la empresa mixta Eco BP, ha executat la ampliació 
que preveu el PEU. 

• La planta de tractament de residus metàl·lics ha ampliat les seves 
instal·lacions fins esgotar el que permet el PEU. 

• La parcel·la de la Estació depuradora d’aigües residuals de Calafell 
manté l’espai necessari per poder fer l’ampliació que ja preveia el 
projecte inicial en cas d’increment de la demanda. 



 

Modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (VI) 
Sector de serveis tècnics “La Rafela” 

  

 

5 

• La planta de tractament terciari del camp de golf, ja tenia limitat el seu 
creixement donat el limitat espai que disposa. 

 
El 20 de gener de 2016, Manuel Jurado Zambrano, en representació de la 
empresa Recuperación de Chatarra y Metales Jurado Zambrano, S.L.  va 
adreçar escrit a l’ajuntament sol·licitant la modificació de l’àmbit del sector de 
“La Rafela” amb la finalitat de poder incorporar els terrenys necessaris per 
poder realitzar l’ampliació de la seva activitat, proposant la addició d’una 
parcel·la que actualment està fent servir de dipósit de materials que no hi caben 
a la seva instal·lació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estat de consolidació del sector actualment 
 
 

2.    OBJECTIUS I CRITERIS GENERALS DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
       POUM 
 

Els objectius i criteris generals de la modificació son els mateixos que es van 
establir al Pla especial urbanístic del sector: crear una zona d’equipaments 
destinada a serveis tècnics a situar a l’entorn de la Depuradora d’aigües 
residuals de Calafell, que donada la seva situació i en compliment del que 
preveu el POUM, concentra un conjunt de serveis mediambientals com la planta 
de transferència de residus sòlids urbans i una planta de gestió de residus 
metàl·lics, preveient una ampliació de l’àmbit que donada la seva limitada 
dimensió respecte al total de la superfície no representa un canvi d’escala en les 
seves implicacions urbanístiques ni mediambientals, ja que: 

 
• No introdueix nous usos ni activitats. 
• La superficie d’increment representa un 20% de la superficie total 

resultant. (L’àmbit vigent te una superfície de 46.349,80 m2 i la 
superfície d’ampliació es de 9.004,76 m2). 



 

Modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (VI) 
Sector de serveis tècnics “La Rafela” 

  

 

6 

• Els terrenys destinats a l’ampliació no tenen característiques 
topogràfiques ni mediambientals que siguin diferents a la resta dels  
terrenys que formen el sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        Proposta d’ampliació del sector del PEU de seveis tècnics “La Rafela” 

 
3. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 

 
La ampliació del sector de PEU “La Rafela” es planteja en els espais que han 
estat ocupats  de forma provisional  per a dipósit de materials de la planta de 
reciclatge de residus metàl·lics, que son  part de dos finques que consten al 
cadastre al poligon 3, parcel·les 53 i 55.  
 

4. PLANEJAMENT VIGENT 

El POUM de Calafell es va aprovar definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona el 24 de gener de 2011, acord publicat al  DOGC en 
data 24 d’octubre de 2011. 

En desenvolupament del POUM, el 29 de gener de 2015 l’ajuntament  va 
aprovar definitivament el PEU del sector de Serveis tècnics “La Rafela”, pla que 
va entrar en vigor amb la seva publicació al BOPT el 5 de febrer de 2015. 

5. COMPLIMENT DEL PLA TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP 
DETARRAGONA 

L’ampliació del sector de “La Rafela”, es realitza a terrenys qualificats pel 
PTPCT de Sòl d’especial protecció, en aquest sentit  compleix el que estableix 
l’article 2.7 de les Normes Territorials ja que es preveu l’amplicació d’una 
infraestructura d’interés públic, recollida a l’article 47 del Text refòs de la Llei 
d’urbanisme. Així mateix  l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Tarragona el 10 de novembre de 2017 (OTAATA20170229) , ha emès informe 
que estableix que l’ampliació de l’àmbit del sector de “La Rafela”, no s’ha de 
sotmetre al procediment d’avaluació ambiental estratègic ja que no pot produir 
efectes significatius en el medi ambient. 
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6.    DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 

Descripció de la alternativa que es proposa 
 
La modificació planteja la  ampliació de l’àmbit del sector de PEU de serveis 
tècnics “La Rafela”” situat a sòl no urbanitzable, que inclou un increment del sòl 
destinat a l’ampliació de la planta de residus metàl·lics, però també a la 
modificació del sistema viari,  prolongant el vial d’accés i desplaçant la rotonda 
al final del sector. Per tant una part dels terrenys seran qualificats de Sistema 
d’equipaments tècnics (clau 4t), i la resta seran qualificats de Sistema Viari 
(clau 1) 
 
La alternativa triada per l’ampliació del sector PEU de serveis Tècnics “La 
Rafela” es la incorporació d’aquells espais que han estat ocupats, de forma 
provisional, per a dipósit de materials de la planta de reciclatge de residus 
metàl·lics,  ya que com s’ha descrit anteriorment tenen unes condicions 
topogràfiques, de proximitat i mediambientals que els fan adequats.  
 
També s’ha considerat necessari limitar la ampliació a aquestes necessitats 
conegudes, no incorporant nou sol que pugui ser disponible per a futures 
necessitats  per dos raons: 
 

• Des del punt de vista de l’activitat desenvolupada, un increment 
important del tamany del sector podria motivar la generació 
d’impactes ambientals  no previstos. 

• Des del punt de vista dels suport físic, la inexistència d’altres terrenys 
que mantinguin les condicions de topografia i d’impacte ambiental que 
cal exigir. Efectivament, els terrenys del voltant tenen fortes pendents 
topogràfiques, o son coberts de bosc, o conreuats. 

 
La superficie actual del sector es de 46.349,80 m2, els terrenys a incorporar 
tenen una superfície de 9.004,76 m2. representant un increment del 20% del 
tamany del sector. 
 
Justificació de la proposta 
 
Els terrenys que la empresa de reciclatge de residus metàl·lics està utilitzant 
per a  dipósit de materials que no hi caben a la seva instal·lació,  son els més 
pròxims als seus terrenys que son plans i que tenen fàcil connexió entre ells. Si 
analitzem la situació abans de l’ocupació no s’observa la existencia de zones 
boscoses ni plantades, que hagin hagut de ser eliminades. 

 
Aquesta modificació no representa un canvi en la classificació urbanística del 
sòl ja que continua sent sòl no urbanitzable, ni preveu usos incompatibles  a la 
seva naturaleça juridica, ja que els usos de serveis tècnics es poden entrendre 
inclosos a les actuacions específiques d’interés públic en sòl no urbanitzable, 
previstes a l’article 47.4.d del Text refòs de la Llei d’urbanisme.   
 
La modificació ve motivada i justifica el seu interés públic per la  intenció de 
mantenir el criteri del POUM de definir un àrea integrada de serveis tècnics que 
els agrupin en una zona i evitar  la dispersió de instal·lacions d’interés pùblic a 
tot el sòl no urbanitzable que es podrien atorgar fent el tràmit de l’article 48 de 
la referida llei. 
 
 



 

Modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (VI) 
Sector de serveis tècnics “La Rafela” 

  

 

8 

7. JUSTIFICACIÓ LEGAL 

 
L’article 96 del TR de la llei d’urbanisme estableix que la modificació de 
qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a 
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, en el cas que ens ocupa 
representa una transformació dels usos ja establerts, que segons l’apartat c 
d’aquesta article, resta subjecta a les particularitats que estableixen els articles 
99 i 100.”  
 
La justificació de la Modificació puntual, compleix els criteris establerts a 
l’article 97 del TR de la Llei d’Urbanisme. 
 
Com ha quedat recollit a l’apartat de justificació de la proposta, aquesta 
modificació no representa un canvi en la classificació urbanística del sòl ja que 
continua sent sòl no urbanitzable, contemplant usos compatibles amb el sòl no 
urbanitzable mitjançant la modificació de la calificació urbanística prevista al 
POUM ja que els terrenys que incorporen a l’àmbit del PEU, passen de rústic 
agrícola (clau Rap i RF) a sistema d’equipaments (clau 4t) i sistema viari (clau 
1). Des d’aquest punt de vista la Modificació representa un increment de la 
intensitat dels usos, per tant d’acord amb el que estableix l’article 99.1  del 
TRLU la Memòria del document de modificació ha de reflectir la identitat de tots 
els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, 
públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de 
modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys, i a la 
Agenda l’establiment del termini concret per a la seva execució. 
 
Pel que fa a les actuacions preparatòries descrites a l’article 101 del Decret 
305/2006, Reglament de la Llei d’urbanisme, no són preceptives l’aprovació i 
publicació del programa de participació ciutadana, ni la subjecció a informació 
pública de l’avanç de l’instrument de planejament. 

 
Pel que fa a la justificació del tràmit mediambiental, es constata, sense 
necessitat d'estudis o altres treballs addicionals, que la present modificació no 
pot produir efectes significatius en el medi ambient. En aquest sentit ha estat 
informat per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona el 
10 de novembre de 2017 (OTAATA20170229) , que estableix que la Modificació 
puntual del POUM d’ampliació de l’àmbit del sector del PEU de serveis tècnics 
“La Rafela”, no s’ha de sotmetre al procediment d’avaluació ambiental 
estratègic. Informe que consta a  l’annex 2 d’aquest document. 

 
8. TITULARITAT DELS TERRENYS QUE FORMEN L’ÀMBIT DE LA 

MODIFICACIÓ 
 
Con ha quedat dit a l’apartat 3 d’aquesta memòria, l’ambit de la present 
modificació afecta sengles parts de dos finques que limiten amb el sector de 
“La Rafela” que el propietari de l’activitat de reciclatge de residus metàl·lics 
utilitza com a dipòsit de materials. 
 
8.1 Part de la parcel·la 53 del Polígon 3, referencia  cadastral 

43037A003000530000LL, que correspon a la finca 478 del Registre de la 
Propietat de Calafell, Tom 820, llibre 589, foli 210, que te una superfìcie 
cadastral total de 67.782 m2 dels que  son afectats per la modificació 
4.007,22 m2  propietat del Sr. Pedro Parera Ribell, segons escriptura de 
compravenda de 25 de novembre de 1987. 
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8.2 Part de la parcel·la 55 del polígon 3, referencia  cadastral 
43037A003000550000LF, que correspon a la finca 1136 del Registre de la 
Propietat de Calafell, Tom 1336, llibre 1105, foli 6, que te una superfìcie 
cadastral total de 27.014 m2 dels que  son afectats per la modificació 
4.977,54 m2  propietat del Sr. Ramon Luis Mañe Olivella, segons 
escriptura de prelegado de 16 de novembre de 2010. 

 
A l’annex 2 s’adjunta notes informatives del Registre de la Propietat de Calafell 
i fitxes cadastrals de les finques en qüestió. 
 
També es produeix una modificació de l’ambit del PEU referida al desplaçament 
del cul de sac previst al final del vial, això no representa un increment de 
superfície ni una afectació d’una nova parcel·la ja que la superficie destinada es 
manté en 119,69 m2 ja prevista al PEU vigent i damunt de la mateixa finca de 
referència cadastral 43037A003000590000LR propietat de Montserrat Vidal 
Miró  

 
9. MOBILITAT GENERADA 

 
La present ampliació de l’àmbit del sector “La Rafela”  es petita respecte a la 
dimensió actual, ja que representa un 20% d’increment de superfície, així 
mateix no presenta la inclusió de nous usos  ja que l’únic objectiu es donar 
mes espai a una de les activitats existents. Es per aquesta raó que es 
considera que son vàlids els criteris establerts a l’Estudi d’Avaluació de la 
Mobilitat Generada que es va redactar amb motiu de la formulació i aprovació 
del Pla especial urbanístic vigent. 
 
Des d’aquest punt de vista cal recalcular la mobilitat generada per l’ampliació 
de l’activitat de reciclatge de residus metàl·lics: 
 
Segons aquest Estudi, es va calcular que per la capacitat declarada de la planta 
es produeixen  9 moviments diaris de vehicles pessants i 12  moviments de 
vehicles del personal que hi treballa (3 persones), havent de tenir espai 
suficient per l’aparcament a l’interior de la planta. Com no es disposa de 
l’increment de tones que es tractaran a partir de l’ampliació, podem prendre 
com a referència la documentació del PEU, la superficie actual de la parcel·la 5 
es de 5.849,20 m2, la superfície de la ampliació destinada a sistema 
d’equipaments te una superfície de 8.657 m2, si fem una relació directa de la 
capacitat de la planta de tractament i la seva superfície, representa que amb la 
ampliació  aquesta es veurà ampliada 2,48 vegades la capacitat actual. 

Podem considerar que aquest increment es trasllada als paràmetres de 
mobilitat, 22,32 moviments diaris de vehicles pessants i 29,76 moviments de 
vehicles del personal que hi treballa (8 persones). L’espai d’apliació haurà de 
poder acollir la nova demanda d’aparcament.  

  

 Aparcam. 
vehicles 
petits 

Aparcam. 
camions 

Moviment 
vehicles 
petits 

Moviments 
camions 

Planta de tractament 
terciari 

1 0 2 0,30 

EDAR de Calafell 6 0 24 4 
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Planta de transferència 30 8 100 77 

Planta de gestió residus 
metàl·lics 

8 3 29,76 22,32 

TOTAL 45 11 155,76 103,62 

 
10. RISCOS GEOLÒGICS 

 
La ampliació de l’àmbit del sector de “La Rafela” es fa en terrenys similars des 
del punt de vista geològic i hidràulic als analitzats a l’Estudi de Riscos Geològics 
que es va incloure al Pla especial urbanístic vigent, per tant no s’observa cap 
canvi en el criteris de seguretat respecte a: 
 

• Despreniments (caigudes de blocs, bolcades, allaus de roques)  
• Esllavissades (lliscaments rotacionals i translacionals, en sòls o 

roques,repatacions)  
• Fluxos torrencials (corrents d’arrosegalls) Esfondrament (subsistències, 

col·lapes) 
• Sismicitat.  

 
 

Calafell, febrer de 2018 
 

 
Joan López Vilà 
Arquitecte municipal 
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I.     NORMES URBANÍSTIQUES 

El Pla especial urbanístic de la zona de serveis tècnics de la Rafela es va 
aprovar amb la finalitat de donar compliment a l’article 51 de les NNUU del 
POUM que determina la seva necessitat per poder definir les condicions 
d’edificació als sòls destinats a sistemes en el sòl no urbanitzable.  

La present modificació te l’objectiu d’ampliació d’aquesta zona destinant nous 
terrenys, actualment qualificats de rústic agrícola (clau Rap i RF), a sistema 
d’equipaments (clau 4t) i sistema viari (clau 1).  Els documents normatius que 
recullen aquesta modificació son: 

• El plànols de qualificació urbanística. 
• Fitxa urbanística del PEU de la zona de serveis tècnics de la Rafela, que 

s’incorpora a l’Annex Normatiu del POUM per tal de definir les 
condicions d’ordenació, edificació i gestió que cal incorporar al PEU com 
a conseqüència d’aquesta ampliació. 
 

    PE4. Zona de serveis tècnics La Rafela 

 
 Règim del sòl Sòl no urbanitzable 
 
 Objectiu Definir l’ordenació detallada de la zona d’equipaments destinada a serveis 

tècnics que es situa a l’entorn de la Depuradora d’aigües residuals de Calafell, 
que donada la seva situació i en compliment del que preveu el POUM, 
concentra un conjunt de serveis mediambientals com la planta de transferència 
de residus sòlids urbans i una planta de gestió de residus metàl·lics. 

 Àmbit  Àmbit ubicat en l’entorn de la carretera CV-2126, al voltant de Depuradora 
d’aigües residuals de Calafell. 

 
 Superfície total 55.647,80 m2 
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Usos permesos 

 
Els previstos al PEU aprovat definitivament per l’ajuntament el 29 de gener de 
2015. Pel que fa a la zona ampliada mantindrà l’ús previst per a la parcel·la 5: 
Tractament de residus sòlids. 
 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació la prevista al pla d’etapes del PEU. 

El sistema d’actuació serà el previst al PEU. 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

Les recollides al PEU aprovat definitivament per l’ajuntament el 29 de gener de 

2015 .    

 
Caldrà tramitar la modificació del PEU amb la finalitat d’establir les condicions 
d’ordenació de la ampliació proposada. En tot cas l’assignació de sostre serà 
proporcional a l’assignat a la parcel·la 5 amb la que formarà una sola unitat.   
 
Amb la finalitat d’integració al l’entorn caldrà establir mesures que minimitzin 
els desmunts i terraplens.  
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1.    ÀMBIT I OBJECTIUS A ASSOLIR 

L’àmbit de la modificació del POUM que es planteja son uns terrenys situats al 
costat PEU de serveis ambientals “La Rafela” que actualment està fent servir la 
empresa de la planta de gestió de residus metàl·lics per a  dipósit de materials 
que no hi caben a la seva instal·lació. 

L’objectiu de la modificació es donar resposta a la necessitat de  consolidar la 
la zona d’equipaments destinada a serveis tècnics situada a l’entorn de la 
Depuradora d’aigües residuals de Calafell, que atesa la seva situació i en 
compliment del que preveu el POUM, concentra un conjunt de serveis 
mediambientals.  

La incorporació dels terrenys ja acupats per dipòsit de materials, han de 
permetre extendre les mesures de protecció mediambientals i accessibilitat, ja 
establertes al Pla especial urbanístic.  

 

2.    INFORMES I AVALUACIONS AMBIENTALS DUDES A TERME 

El Pla d’ordenació urbanística municipal de Calafell  va seguir el tràmit 
d’avaluació ambiental, rebent la conformitat de la Memòria Ambiental per 
l’órgan ambiental  mitjaçant resolució del Director dels Serveis Territorials del 
Departament de Medi Ambient  i Habitatge a Tarragona de data 30 de 
setembre de 2010. 

El  Pla especial Urbanístic del sector de serveis tècnics “La Rafela” que  
incorpora un informe ambiental no va ser objecte del tràmit d’avaluació 
ambiental d’acord amb la resolució del Director del Serveis Territorials del 
Departament de Medi Ambient  i Habitatge a Tarragona de data 17 de 
desembre de 2014. A la resolució es va valorar la no afectació de cap element 
ambientalment rellevant, atès que els usos que es proposen al Pla ja son 
actualment consolidats, així mateix es va invocar el que diu l’Annex 1 de la llei 
6/2009, referit a que no estan subjectes a avaluació ambiental els plans en que 
per les característiques i la poca entitat, es constati, sense necessitat d'estudis 
o altres treballs addicionals, que no poden produir efectes significatius en el 
medi ambient. 

Donat l’àmbit d’anàlisi de’aquest informe ambiental i la seva vigència temporal 
atesa la seva data de redacció, es considera que es pot aplicar en el cas de la 
modificació que es proposa: 

• L’apartat 3, defineix els requeriments ambientals significatius del 
sector. 

• L’apartat  6, que identifica i avalua els provables efectes ambientals 
significatius. 

 

3.    SITUACIÓ ACTUAL DEL MEDI AMBIENT 

L’apartat 3 de l’informe ambiental del Pla especial urbanístic recull un anàlisi 
detallat pel que fa al clima, geologia, paisatge, hidrologia, vegetació, fauna, 
espais naturals i medi socioeconòmic. 

Es pot observar que no hi ha cap aspecte que determini una especial protecció 



 

Modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (VI) 
Sector de serveis tècnics “La Rafela” 

  

 

17 

d’algun element, ni habitat. 

L’espai que es vol incorporar al sector, te le mateixes caracerístiques, sense 
que resulti afectat cap valor a tenir en compte. 

A la part final d’aquest apartat es proposen objectius i criteris ambientals a 
adoptar per la redacció del Pla, que caldrà incorporar a la modificació: 

 

4.    EFECTES EN EL MEDIAMBIENT DE LA EXECUCIÓ DEL PLA 

La modificació de l’àmbit del sector de  La Rafela, te escasa entitat i no pot 
produir efectes significatius en el medi ambient per les següents raons: 

• La seva reduïda dimensió. La superficie actual del sector es de 
46.349,80 m2, els terrenys a incorporar tenen una superfície de 
9.004,76 m2 representant un increment del 20% del tamany del 
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• El seu emplaçament sobre terrenys de poca pendent, sense cobertura 
vegetal a conservar. 

• Es situa a la zona més allunyada de la riera de la Cobertera, de certa 
impòrtancia com a connector biològic. 

A l’apartat 6 de l’informe ambiental del Pla especial urbanístic identifica i 
avalua els provables efectes ambientals significatius, determinant les mesures 
adoptades i les mesures compensatòries. 
 
 

5. CONCLUSIONS  

Els apartats 7 i 8 de l’informe ambiental del Pla especial urbanístic recull a 
modus de conclusió  una avaluació global del Pla i justificació del compliment 
dels objectius ambientals establers i una sintesis de l’estudi que son de total 
aplicació a la proposta de modificació que es l’objecte d’aquest Avanç. 

Al final d’aquest informe s’adjunta el quadre de criteris i determinacions que es 
van incorporar al Pla especial i que seran d’aplicació a l’ampliació que es 
proposa. 

 

 

Calafell, febrer de 2018 
 

 
Joan López Vilà 
Arquitecte municipal 
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PLA D’ETAPES  

Amb la finalitat de complir el que estableix l’article 99.1.b del TRLU, la present 
modificació del POUM estableix el termini per a la execució: es manté el pla 
d’etapes del PEU,  ja que es considera proporcionat a la magnitud de l’actuació. 

L’administració actuant obtindrà els espais que s’han de destinar a domini públic, 
parcel·les i vial, per expropiació. 

Així mateix redactarà i tramitarà el projecte d’urbanització per a la millora de la 
xarxa viaria existent. 

La primera fase del PEU ja està executada ja que l’ajuntament ha obtingut la 
parcel·la 4, es manté el termini de sis anys a partir de l’aprovació del PEU per a  la 
execució de la vialitat. 
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AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

Aquest apartat constitueix la “separata” que s’ha d’incloure al document 
d’avaluació econòmica i financera del POUM, en compliment del previst a l’article 
99.1.c del TRLU. En aquest sentit es fa una avaluació econòmica de la rendibilitat 
de l’operació justificant, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de 
l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. 

Per a realitzar el càlcul de rendibilitat econòmica no es pot fer servir el concepte 
d’aprofitament urbanístic ja que el present PEU no te la finalitat de definir  
beneficis i càrregues d’un sector si no l’ordenació d’una zona destinada a 
sistemes:  de serveis tècnics i complementariament  viari. Cal tenir en compte des 
d’aquest punt de vista, que el sistema d’actuació definit al PEU es el d’expropiació. 

Al PEU s’estableix que majoritariament els terrenys qualificats de sistema de 
serveis tècnics seràn de titularitat pública, excepció feta de les parcel·les 1 i 5 que 
poden ser de titularitat privada. 

Les parcel·les de titularitat pública no son susceptibles ser analitzades des del 
punt de vista de la rendibilitat econòmica ja que els sistemes públics han de ser 
analitzats des del punt de vista de la seva redibilitat social, abona aquesta questió 
el fet que en general els serveis públics son finançançats total o parcialment pels 
impostos.  

Pel que fa a les parcel·les de titularitat privada, la present proposta de modificació 
únicament afecta a la parcel·la 5 ja que la superfície ampliada per a sistema 
d’equipaments, ha de formar una sola unitat. Per tant l’avaluació econòmica de la 
rendibilitat es concretarà en la comparació del  rendiment de l’activitat 
desenvolupada en aquest àmbit  abans i després d’aquesta ampliació.  

Segons la documentació del PEU, la superficie actual de la parcel·la 5 es de 
5.849,20 m2, la superfície de la ampliació destinada a sistema d’equipaments te 
una superfície de 8.657 m2, si fem una relació directa de la capacitat de la planta 
de tractament i la seva superfície, representa que amb la ampliació  aquesta es 
veurà ampliada 2,48 vegades la capacitat actual. 

Segons la llicència d’activitat de la planta de tractament de residus metàl·lics que 
va ser inclosa com a document annex del PEU, la planta amb la superfície actual 
pot tractar 11,76  tones diàries, per tant amb l’amplació passarà a poder tractar 
29,19 tones diàries. El rendiment econòmic d’aquesta activitat estarà condicionat 
per la rendibilitat que s’aconsegueixi en el tractament que es realitza. La 
monetarització d’aquest rendiment porta la realització de estudis que no tenen a 
veure amb l’ordenació territorial, si no en l’anàlisi dels mercats de materies 
primes, en tot cas molt volàtils.  

Com a conseqüència del plantejat anteriorment, cal considerar que el rendiment 
econòmic comparat  entre que pot produir la present modificació en front al que 
produeix el planejament vigent serà l’increment de rendibilitat de la planta de 
tractament de residus metàl·lics que a igualtat de condicions serà 2,48 vegades la 
rendibilitat actual.  
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ANNEX 1: 

INFORME DE LA OFICINA TERRITORIAL D’ACCIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL 
REFERENT AL NO SOTMETIMENT A AVALUACIÓ ESTRATÈGICA DE LA 
PRESENT MODIFICACIÓ 
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Identificació de l’expedient  

 
Títol Modificació puntual del POUM d’ampliació de l’àmbit del sector 

del PEU de serveis tècnics “La Rafela”. 
Òrgan que l'ha demanat Ajuntament de Calafell 
Núm. d'expedient  OTAATA20170229 
 
 
Antecedents / Tramitació  

 
El planejament urbanístic vigent a Calafell és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona 
(CTUT), el dia 24 de gener de 2011, i publicat al DOGC el 24/10/2011. 
 
En desenvolupament del POUM, l’ajuntament de Calafell va aprovar definitivament el PEU 
del sector de serveis tècnics “La Rafela”, el dia 29 de gener de 2015, i publicat al BOPT el 
5/02/2015. 
 
L’Oficina d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat  ha rebut, en 
data 10 d’octubre, una sol·licitud d’informe de l’Ajuntament de Calafell sobre la Modificació 
puntual del POUM d’ampliació de l’àmbit del sector del PEU de serveis tècnics “La Rafela”. 
 

Descripció 

 
D’acord amb la documentació aportada, l’objecte d’aquesta Modificació puntual del POUM 
és l’ampliació de l’àmbit del sector del PEU de serveis tècnics “La Rafela”, situat en sòl no 
urbanitzable, que inclou un increment del sòl destinat a l’ampliació de la planta de residus 
metàl·lics i a la modificació del sistema viari, prolongant el vial d’accés i desplaçant la 
rotonda al final del sector.  
 
Actualment l’àmbit a ampliar s’utilitza com a dipòsit de materials de la planta de reciclatge de 
residus metàl·lics.  Les condicions topogràfiques, de proximitat i mediambientals són 
adequades per realitzar aquesta modificació, ja que s’aprofitaria les instal·lacions existents i 
la seva ubicació per produir les mínimes molèsties a la població.  
 
La superfície actual del sector és de 46.349,80 m2, els terrenys a incorporar tenen una 
superfície de 9.298 m2, representant un increment del 20% de la mida del sector.  
 
L’objectiu d’aquesta modificació és mantenir el criteri del POUM de definir una àrea 
integrada de serveis tècnics que els agrupin en una zona i evitar la dispersió d’instal·lacions 
d’interès públics a tot el sòl no urbanitzable.  
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Avaluació 

 

L’actuació prevista representa un canvi en la qualificació urbanística del sòl, on passarà de 
rústic agrícola (clau Rap) a sistema d’equipaments (clau 4t) i sistema viari (clau 1).   

Es determina que les modificacions proposades no han de tenir efectes significatius sobre el 
medi ambient, ja que no constitueixen variacions fonamentals en les estratègies, directius i 
propostes o en la cronologia del POUM i que no produeixen diferències en els efectes 
previstos o en la zona d’influència.  

Com s’indica a la documentació presentada, els apartats 7 i 8 de l’informe ambiental del Pla 
especial urbanístic són de total aplicació a la proposta de modificació del POUM.  

 

Fonaments de dret 

 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme 
(DOGC 5686, de 5.8.2010) 

Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació dels text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. (DOGC 6077, de 29.2.2012) 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme (DOGC 
4682, de 24.7.2006) 

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental (BOE 296, 11.12.2013) 

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat de l'Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC 6920, 
24.07.2015) 

Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat 
(DOGC 5882, 19.5.2011) 
 
 
Conclusions 
 
S’informa que, d’acord amb la legislació vigent, la Modificació puntual del POUM d’ampliació de 
l’àmbit del sector del PEU de serveis tècnics “La Rafela”, no s’ha de sotmetre al procediment 
d’avaluació ambiental estratègica .  
 
 
Tarragona, 10 de novembre de 2017 

 

 

 

Cap de l’Oficina Territorial 
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ANNEX 2: 

NOTES SIMPLES INFORMATIVES DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE LES 
FINQUES QUE FORMEN SON A L’ÀMBIT DE LA PRESENT MODIFICACIÓ 
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