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  I.     MEMÒRIA 

1. ANTECEDENTS 
 

1.1 PAU 10 Avinguda Brasil 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) vigent a Calafell des de la seva 
aprovació definitiva per la CTUT el 24 de gener de 2011 i publicació al DOGC el 
24 d’octubre de 2011, delimita el PAU 10 Avinguda Brasil, sector discontinu amb 
tres peces situades a dos punts llunyans del terme municipal: l’illa formada 
entre l’avinguda Brasil i el carrer Cúspide al nucli de Segur, que actualment està 
destinada a activitats industrials i les altres dos peces son situades al polígon II 
del Parc Empresarial i es troben sense edificar. 
 
L’objectiu d’aquest polígon definit al POUM és equipar la zona de Segur de 
Calafell mitjançant operacions puntuals que mantenen el model urbanístic 
existent. En concret es preveu traslladar el sostre industrial de tres parcel·les 
ubicades a Segur cap al Parc Empresarial, per tal de crear un gran equipament. 
 
L’apartat 6 del Model d’Ordenació proposat a la Memòria Justificativa del POUM, 
preveu:  
 
“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 residencia 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.” 
 
Cal tenir en compte que la propietat de les peces està clarament diferenciada: 
les parcel·les situades al Parc Empresarial, son propietat de l’Ajuntament de 
Calafell i corresponen a la cessió dels 10% de l’aprofitament del polígon II 
d’aquest sector de planejament. La peça situada a Segur, està formada per tres 
parcel·les amb sengles propietaris privats. 
 
Segons el POUM la superfície total del PAU es de 12.970 m2, la propietat 
municipal correspon al 55% de la superfície total del sector (7.133,5 m2) i les 
parcel·les de propietat privada de Segur corresponen en el seu conjunt al 45% 
restant (5.836,5 m2). 
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Plànol de situació PAU 10 Av. Brasil 
 
 
 

 
Plànol de qualificació PAU 10 Av. Brasil 
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1.2 Terrenys de l’antiga plaça de braus 

A l’illa delimitada per l’avinguda Brasil , l’avinguda Espanya i els carrers Pinar i 
Sant Rafael, es situa una parcel·la de 6.847,93 m2 que te accés dels de 
l’avinguda Espanya 304 (referència cadastral 3123715CF863250001MX). El 
POUM la qualifica de zona d’Activitats dotacionals privades (clau AD), amb la 
finalitat de mantenir el règim de propietat d’una finca que havia acollit durant 
molts anys les instal·lacions d’una plaça de braus, actualmente en des ús. 
 
En execució de sentència de 19 de desembre de 2014, dictada per la Sala 
Segona de la Sala Contenciós Administrativa del TSJC, en el recurs ordinari 
436/2011 acumulat amb el 483/2011, l’ajuntament de Calafell ha estat 
condemnat a expropiar per ministeri de la llei els terrenys referits 
anteriorment. 
 
El dia 26 d’abril de 2017 la Propietat del terreny a expropiar i l’Ajuntament van 
signar un conveni transaccional per la execució de la referida sentència entre 
altres acords, figura que en data 3 de juliol de 2017 es formalitzaria la 
corresponent acta de pagament i ocupació. 
 
El dia 3 de juliol de 2017 ha estat signada acta de pagament i ocupació pel que 
aquesta finca a passat a ser propietat de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P
l
Plànol de qualificació parcel·la, av. Espanya 304 
 
 

2. OBJECTIUS I CRITERIS GENERALS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM 

 
La present modificació del POUM manté l’objectiu definit a l’apartat 6 del Model 
d’Ordenació proposat a la Memòria Justificativa del POUM  d’incrementar les 
reserves de sòl per equipament a partir d’operacions de concentració de 
l’edificació, alliberant sòl per aquesta destinació  al PAU 10 Av. Brasil, entre 
altres sectors. 
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El criteri que s’ha seguit ha estat plantejar les modificacions necessàries per 
poder mantenir l’objectiu descrit davant de les qüestions que tot seguit es 
detallen:  

 
2.1 Tot i que la delimitació del PAU 10 Av. Brasil te un objectiu clar que encaixa 

perfectament amb el model proposat a la Memòria Justificativa del POUM, les 
condicions que es plantegen fan molt difícil la seva viabilitat: 
 

• Sector discontinu que reuneix terrenys situats en dos indrets molt 
allunyats, mes de dos quilometres de distancia entre ells. 

 
• A mes de la distància hi ha una diferència essencial entre el tipus de 

teixits en el que s’insereixen les parcel·les: les de l’avinguda Brasil son 
al bell mig del nucli urbà de Segur i les del parc empresarial son a un 
indret de la perifèria a un polígon industrial sense consolidar. 

 
• També es molt diferent l’estat de consolidació de l’edificació i els usos a 

les dues parts: a l’Avinguda Brasil les parcel·les son edificades amb 
activitats econòmiques en funcionament i les edificacions son 
incompatibles amb les previsions del planejament; al parc empresarial 
les parcel·les no son edificades. 

 
• L’estructura de la propietat està clarament diferenciada: les parcel·les 

del parc empresarial son propietat municipal, les tres parcel·les la zona 
del’avinguda Brasil tenen sengles propietaris privats. 

 
2.2 L’aprofitament urbanístic atorgat pel POUM es inferior al sostre que correspon a 

les edificacions existents: 
 
Les edificacions existents, que son incompatibles amb l’execució del POUM, 
tenen una superfície construïda total segons el Cadastre de 2.227 m2 de 
sostre. 
 
Segons la fitxa del PAU 10, Av. Brasil, l’aprofitament atorgat es “el resultant 
d’aplicar les qualificacions establertes en el POUM”, que resulta ser el del Pla 
parcial del Parc Empresarial, que a l’article 15 de la seva Normativa defineix 
una edificabilitat neta a la zona on es situen les parcel·les (Zona G), de 0,595 
m2s/m2s, que aplicat a la seva superfície resulta un sostre total de 4.244,43 
m2s. 
 
Les parcel·les situades a l’avinguda Brasil participen en beneficis i càrregues en 
proporció a la superfície de les finques aportades, que representa el 45% de la 
superfície total del sector, per tant els correspon aquesta proporció del sostre 
calculat anteriorment, es a dir, 1.909,99 m2. 
 
 
Es pot observar que sense calcular les indemnitzacions per clausurar i 
enderrocar els usos i activitats existents incompatibles amb el POUM, ni aplicar 
factors d’homogeneïtzació per situació de les parcel·les, l’aprofitament atorgat 
es inferior a l’existent. Això es pot considerar indici d’inexecutivitat de les 
previsions del PAU 10 Avinguda Brasil. 
 

2.3 L’Ajuntament ha assolit la propietat del solar de 6.847,93 m2 que te accés des 
l’Av. Espanya 304 (referència cadastral 3123715CF863250001MX), molt 
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pròxim a la part del PAU 10 Av. Brasil, aquesta nova propietat passarà a 
formar part del sistema d’equipaments públics contribuint a la consecució dels 
objectius recollits a l’apartat 6 del Model d’Ordenació proposat a la Memòria 
Justificativa del POUM de equipar la zona de Segur de Calafell mitjançant 
operacions puntuals que mantenen el model urbanístic existent. 
 

2.4 L’Ajuntament de Calafell està planificant la instal·lació d’una gossera municipal 
a la zona d’equipaments del segon polígon del parc empresarial que es al 
costat d’una de les parcel·les que son incloses al PAU 10 Av. Brasil, referència 
cadastral 0135225CF86030001EL i 2.610 m2 de superfície. Donada la 
necessitat d’espai a disposar per a poder fer aquesta implantació es proposa la 
modificació de la seva qualificació actualment de Planejament Vigent (clau PV), 
passant a ser equipaments (clau 4), ampliant d’aquesta manera la superfície 
de solar d’equipament disponible. 

 
3. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 

 
La present modificació es planteja en els espais inclosos al PAU 10 Av. Brasil i 
al solar situat a l’av. Espanya 304, (referència cadastral 
3123715CF863250001MX).  
 

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. 

5. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 

Descripció de la alternativa que es proposa 
 
Per aconseguir els objectius descrits anteriorment es proposen tres 
modificacions puntuals del POUM que es tramiten conjuntament : 

 
• Modificació de la qualificació urbanística de la parcel·la situada a l’avinguda 

Espanya 304, referència cadastral 3123715CF863250001MX, passant 
d’Activitat Dotacionals (clau ADsa) a Equipament (clau 4). 
 

• Modificació de la qualificació urbanística de la parcel·la situada al segon 
polígon del Parc empresarial de referència cadastral 
0135225CF86030001EL, passant de Planejament Vigent (clau PV) a 
Equipament (clau 4). 

 
• Modificació del PAU 10 Av. Brasil, reduint el seu àmbit a les parcel·les 

situades a la zona de Segur, deixant de ser un polígon discontinu. Reduint 
les càrregues i el beneficis en proporció a la nova superfície total del sector.  

 
Justificació de la proposta 
 
Com es pot constatar la modificació es d’interès públic per les següents raons: 

 
• Incrementa la superfície de sòl per equipaments públics a la zona de Segur. La 

superfície de sòl de cessió per equipaments prevista al POUM a l’àmbit del PAU 
10 Av. Brasil es del 45% de la superfície del sector es a dir 5.836,5 m2. A la 
modificació que es proposa, la cessió per equipaments que correspon a aquest 
PAU es de 2.626,42 m2, si afegim el nou sol per equipaments que correspon a 
la parcel·la de l’avinguda Espanya que te 6.847,93 m2 de superfície, representa 
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una superfície d’equipaments públics a aquesta zona de 9.474,35 m2, superior 
a la planificada actualment. 

 
• Incrementa la superfície de sòl per equipaments públics al segon polígon del 

parc empresarial en 2.610 m2. 
 

• Es conserven els usos admesos i els paràmetres urbanístics a l’àmbit del PAU 10 
Av. Brasil. 
 
La modificació proposada conserva l’edificabilitat neta prevista al POUM de 

0.595 m2s/m2s, així com els usos admesos i els paràmetres urbanístics, 
previstos al POUM pel que fa a l’àmbit del PAU 17 A. 

 
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 
a l’àmbit del PAU 10 Av. Brasil no representa un increment del sostre 
edificable, de la densitat, de l’ús residencial ni de la intensitat dels usos, ni la 
transformació dels usos establerts anteriorment. Pel que fa a la parcel·la 
situada a l’avinguda Espanya, 304, es modifica l’us establert anteriorment, 
però d’amunt d’una finca de propietat municipal amb la finalitat de convertir 
una dotació privada en un equipament públic.  
 
La reducció del sòl destinat a equipament públic al PAU 10 Av. Brasil una 
vegada reduida la seva extensió que proposa la modificació del POUM,  queda 
sobradament compensada per la incorporació del nou equipament públic a 
situar al solar de l’avinguda Espanya  304, ambdos espais son molt pròxims i 
donaran servei al mateix sector de Segur.   
 
La justificació de la Modificació puntual, compleix els criteris establerts a 
l’article 97 del TR de la Llei d’Urbanisme. 
 
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. 
 

8. PARCEL·LARI 
 
Al  plànol I.PR, figuren les parcel·les afectades per la present modificació, així 
mateix a l’annex 1 s’inclouen les fitxes cadastrals i els certificats de domini de 
les mateixes 

 
 

 
Calafell, febrer de 2018 
 

 
Joan López Vilà 
Arquitecte municipal 
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I.     NORMES URBANÍSTIQUES 

El present modificació del POUM, afecta a tres àmbits tot i que te una sola 
justificació, per tant des del punt de vista normatiu implica les següents 
modificacions: 
 
• Modificació de la qualificació urbanística de la parcel·la situada a l’avinguda 

Espanya 304, referència cadastral 3123715CF86325 0001MX, passant 
d’Activitat Dotacionals (clau ADsa) a Equipament (clau 4), això queda 
reflectit als plànols de qualificació urbanística. 
 

• Modificació de la qualificació urbanística de la parcel·la situada al segon 
polígon del Parc empresarial de referència cadastral 
0135225CF86030001EL, passant de Planejament Vigent (clau PV) a 
Equipament (clau 4), això queda reflectit als plànols de qualificació 
urbanística. 

 
• Modificació de la fitxa urbanística del PAU 10 Av. Brasil, que s’incorpora a 

l’Annex Normatiu del POUM per tal de definir les condicions d’ordenació 
d’aquest sector com a conseqüencia d’aquesta modificació.  
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 PAU 10. Avinguda de Brasil 

 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat 

 

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

24 de gener de 2011, l’objectiu d’aquest polígon és equipar la zona de Segur 

de Calafell mitjançant operacions puntuals que mantenen el model urbanístic 

existent. En concret es preveu concentrar l’aprofitament urbanístic a una part 

de l’àmbit   i obtenir un nou equipament a la part restant. 

  

 

 Àmbit Polígon  ubicat entre l’avinguda de Brasil i el carrer de la Cúspide a Segur de 

Calafell.  

 

 Superfície total 5.836,5 m2 

 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 Sostre edificable Resultant d’aplicar l’ordenació proposada pel POUM  

 Cessió d’aprofitament D’acord amb les determinacions dels articles 43.1 del TRLUC 1/2010 de 3 

d’agost i 40.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aquest sector no té el 

deure de cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic.  
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Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 45% 

 Sistema viari 0% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 0% 

 Sistema d’equipaments 45% 

 Sistema d’habitatge 

 dotacional 0% 

 

Usos permesos  

 

Hoteler, Recreatiu vinculat a la restauració, Comercial, Oficines i serveis, 

Industrial de baix impacte, Docent, Sociocultural, Religiós, Recreatiu vinculat a 

l’espectacle excepte discoteques i bars musicals, Bombers, Lleure i esportiu. 

(Degut a l’origen de la delimitació d’aquest àmbit aquests usos son els 

mateixos que al parc empresarial). 

   

  Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

  Programació 1r sexenni. 

  El sistema d’actuació serà per reparcel·lació en la modalitat de compensació. 

 

  Condicions específiques de la ordenació 

 

 Edificabilitat neta màxima: 0,595 m2s/m2s 

Altura reguladora: 12m 

Separacions: 5 metres a carrer i a zones públiques. La resta podrà edificar-se 

fins els llindars. 

Es podrà construir una planta soterrani de la mateixa ocupació que la planta 

baixa. 

(Degut a l’origen de la delimitació d’aquest àmbit les condicions son les 

mateixes que al parc empresarial). 
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ESTUDI AVALUACIÓ MOBILITAT GENERADA 
 
1. ADAPTACIÓ DE L’ESTUDI DE MOBILITAT GENERADA DEL POUM 
 
El present document te l’objectiu de revisar les previsions de l’Estudi d’Avaluació 
de la Mobilitat Generada (EAMG) del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Calafell com a conseqüència de la modificació puntual que es planteja a l’àmbit 
del PAU 10 Avinguda Brasil i la parcel·la situada a l’avinguda Espanya, 304, 
coneguda per l’antiga plaça de braus. 
 
Així mateix, donat que han passat 7 anys des de l’aprovació definitiva del POUM 
es fa una comprovació general de la vigència de la diagnosi de l’avaluació 
efectuada.  
 
L’esquema a seguir es el mateix que té EAMG, punt per punt s’analitzarà la 
vigència de cada una de les parts. 
 
2. INTRODUCCIÓ I INFORMACIÓ MUNICIPAL BÀSICA 
 
2.1. Antecedents i fonts d’informació 

 

Pel que fa a les dades referencials sobre població, i estructura demogràfica, 
examinant les dades de  l’IDESCAT ,es comprova que el cens d’habitants de 
2017 dona una població total de 24.898 habitants, el cens que consta al EAMG 
de 2008 que es de 22.939 habitants. Amb una estructura demogràfica que no 
ha variat gaire pel que fa a trams d’edat.  
 
Aquest creixement es molt inferior a qualsevol de les hipòtesis platejades al 
EAMG, segurament donat pel període de crisi econòmica que hem patit des del 
2008 al 1015, que ha tingut un reflex al creixement demogràfic. 

Projeccions de població segons escenaris. Font: Previsió sociodemogràfica per a la 
revisió del   Planejament de Calafell, IERM, juliol de 2010. 
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2.2.   Dades socioeconòmiques 
 

El parc de vehicles ha tingut un petit retrocés en proporció a la població actual, 
en aquest sentit s’ha reduït l’índex de motorització del 604 veh. Per cada mil 
habitants de 2007 als 590,95 de l’any 2017. 
 
3. OFERTA D’INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT 
 

L’oferta descrita al EAMG no ha patit cap modificació, tant pel que fa a al 
mobilitat regional viaria i ferroviària, així com amb el transport urbà que 
segueix disposant 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. 
 

Pel que fa a la infraestructura de vianants des de l’aprovació del POUM, s’ha 
desenvolupat a través del Pla de Barris una actuació molt intensa de creació 
de vialitat amb prioritat per vianants al nucli històric de Calafell. 
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Així mateix s’ha construït un pas inferior per a vianants per de sota de les 
vies del ferrocarril  a la confluència del carrer Pisuerga que contribueix a 
salvar aquesta gran frontera que es un dels objectius principals del POUM. 
 

 
 

4. DADES I DIAGNOSI DE LA MOBILITAT 
 

 

4.1. Desplaçaments observats 
 

 

Els grans trets de la mobilitat per grups de població 
 
Com ha quedat dit anteriorment, l’evolució de la població fins al moment ha 

estat menor de la prevista al POUM, així mateix  la piràmide poblacional per 
grups d’edat ha patit modificacions limitades. 

 

 

 

 

Estructura de la població de Calafell per grups d’edat 
 

 

La evolució de la població escolar ha estat proporcional a l’increment de 
població en general, passant de 3.312 persones a 3.837 l’any 2017. 
 
 

Homes (2008-2017) Grup d’edat Dones (2008-2017) 

7,6 %-8,02%  0-14 6,8 %-7,15% 
37,2 %-32,49% 15-64 31,83%-33,31% 
6,3 %-8,44% Més de 65 7,1 %-9.59% 
51,1 %-49,95% TOTAL 48,9 %-50,05% 
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Es considera adequat conservar les dades de la Enquesta de Mobilitat Quotidiana 
de la Generalitat i certs indicadors extrets del mateix estudi que va ser base de 
la EAMG . 

 

El comportament de la mobilitat pel que respecta al sistema de 
desplaçament 
 
Anteriorment ja ha quedat dit que l’índex de motorització actual es inferior al 
mesurat en el moment de redacció del EAMG, així mateix de les dades de 
l’IDESCAT de desplaçaments residència-treball observem que entre l’any 2001 
al l’any 2011, últim any que consten dades, s’ha produït un increment del 19 % 
dels moviments (22.789-27.262 desplaçaments) mentre que la població ha 
crescut un 80% (13.503-24.432 habitants). No es tenen dades de 
desplaçaments a partir  de 2011, no obstant si es coneix que l’increment de 
població ha quedat clarament frenat ja que entre 2011 i 2017 únicament hi ha 
hagut un increment de 457 habitants que representa un 1.8% de variació. 
 
Això ens pot conduir a concloure que hi ha hagut una menor número de 
desplaçaments dels previstos, per tant considerarem vigent el diagnóstic del 
EAMG.  
 

4.2. Detecció de les problemàtiques principals de mobilitat 
 

Com a conseqüència de l’exposat anteriorment es consideren vigents les 
conclusions de la EAMG: 
 

• Excessiva pressió del vehicle privat sobre la ciutat, per manca d’una política 
de jerarquització viària, desviament i dissuasió. 

• Manca d'alguns carrers en la xarxa viària que col·laborin a una distribució 
més flexible del trànsit, amb recorreguts alternatius dels vehicles privats. 

• Manca d'atenció al paper que pot assolir el transport de bus urbà, 
possiblement per la seva poca utilització actual, que es conseqüència de la 
insuficient oferta infraestructural i de serveis. 

• Poca atenció al reforçament dels recorreguts a peu, sobretot als carrers de 
captació fins als espais d’atracció de la mobilitat. 

• Poca permeabilitat de les infraestructures viàries i ferroviàries que 
travessen el municipi 

• Alta ocupació de l’espai públic dels carrers per part de vehicles estacionats 
en superfície que impedeix la dedicació d’aquest a altres usos com 
l’ampliació de voreres o d’implantació de carrils bici. 

 

4.3. Propostes organitzatives plantejades 
 

També es consideren vigents la relació de tipus d'intervencions del POUM: 
 

• Definició d'un esquema clar de les grans intervencions en infraestructures 
regionals, integrades a la ciutat i al territori que col·labori a la millor 
organització urbana de la ciutat i el seu entorn i a augmentar la 
connectivitat regional del municipi. 

• Definició d'una xarxa bàsica urbana de distribució de la circulació de 
vehicles privats mallada, complementada per una xarxa de penetració als 
barris, en el ben entès de que en la resta de la xarxa viària l'ús del vehicle 
privat es restringirà a l'accés a l'àrea residencial. 

• Completar un circuit viari que uneixi les urbanitzacions de Segur i Calafell, i 
doni accés a les zones de nova urbanització estipulades al POUM. 
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• Definició de les modificacions en la xarxa urbana de busos i de les polítiques 
per a donar-hi prioritat al llarg del seu recorregut, que integri les zones de 
nova urbanització del POUM. 

• Definició dels nous sentits de circulació per a garantir el funcionament 
d'aquestes xarxes. 

• Plantejar la realització de zones d’aparcament en aquells indrets que 
atreguin un elevat nombre de viatges i que no disposin de suficient oferta 
de places. 

• Potenciar una xarxa de recorreguts urbans de vianants a les principals 
zones d’atracció, diferenciada de la xarxa de distribució de vehicles privats, 
amb determinació dels tipus d'intervencions urbanístiques adients. 

• Definició d’una xarxa interna de carrils bici que prioritzi l’ús d’aquest mode i 
permeti bones connexions regionals per tal d’afavorir-ne els desplaçaments. 

• Millora de la permeabilitat de creuament en les infraestructures que creen 
un efecte barrera, sobretot per als modes no motoritzats, optimitzant la 
realització de passos adequats i que evitin els creuaments per llocs no 
regulats. 

 
5. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
 

La modificació puntual que es proposa  es de molt poc abast respecte a 
l’avaluació de la mobilitat generada del EAMG del POUM. 
  
A continuació s’incorporen les taules d’amidament de sostre, sòl i vivendes per 
cadascun els àmbits, actualitzat. 
 

Aprofitaments urbanístics  

 Residencial Terciari Equipaments Zones Verdes 
SECTOR Habitatges Sostre (m2) Sostre (m2) Sòl (m2) 
SUC BELLA MEL 84 0 1.117 30.721 
SUC LA GRAIERA 465 14.906 14.387 32.369 
SUC MAS MEL 0 0 0 0 
SUC PARC EMPRESARIAL 0 0 0 0 
PAU SANT ANTONI 104 2.986 229 0 
PAU SEGUR DE DALT 0 0 0 0 
PAU CARRER MARESME 0 0 0 0 
PAU BARRI DEL SINDICAT 0 0 0 0 
PAU BARRI DE PESCADORS 48 0 0 0 
PMU MAS ROMEU 0 0 0 0 
PMU LES BRISES 0 0 0 0 
PAU AVINGUDA BRASIL 0 1.924,11 1.574,40 0 
PAU AVINGUDA ESPANYA 9 0 1.687 0 
PAU TENNIS BONAVISTA I 7 0 1.304 0 
PAU TENNIS BONAVISTA II 8 0 4.232 0 
PAU COSTES DEL GARRAF 16 0 4.623 0 
PAU LÍNEA ALTA TENSIÓ 15 0 9.811 8.516 
PAU CARRER DR. DACHS 16 317 0 0 
PAU CASANOVA 9 226 0 0 
PAU CARRER DE ST. PERE 12 298 0 0 
PAU VALLDEMAR 6 0 0 0 
PAU MASIA DE CAL PEROTET 16 0 7.307 2.545 
PAU PG. MARÍTIM 22 0 648 0 
PAU CARRER DEL MIÑO 24 0 983 0 
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PAU SEGARRA 11 0 1.419 0 
PAU MASIA DE CAL RION 29 441 1.093 0 
PAU MARESME-CASTELL 18 0 1.516 0 
PMU MAS ROMEU 13 0 1.681 0 
PMU TENNIS SANT MIQUEL 38 0 7.044 0 
PMU PLAÇA DEL MEDITERRANI 22 662 237 0 
PMU TURÓ DEL SANTS 378 10.050 0 4.510 
PMU LOUIE VEGA 115 9.829 9.035 2.657 
PMU MULTICINES 0 4.034 2.687 0 
PMU L’ESCORXADOR 47 477 0 0 
PMU CLUB MESCHA 50 0 3.448 0 
PMU CRUILLA DEL SINDICAT 18 825 0 0 
PMU RAMBLA TOBELLA 63 3.600 0 3.105 
PPD ARE LA BARQUERA 369 4.429 7.382 28.052 
PPD HOSTAL DEL PRAT 109 1.361 2.042 12.932 
PPD EIXAMPLE DEL BARBER 1.215 12.652 37.955 58.198 
PPD BELLAMAR NORD 84 0 1.964 11.505 
PPD MIRADOR DEL CASTELL 247 0 7.412 37.060 
PPD COMAFARELLA 260 0 6.407 189.109 
PPD LES VILLES 198 0 11.873 51.449 
PPND CIRERERS 969 9.892 17.806 59.355 

 
5.1. Càlcul de la mobilitat generada 

 

Es conserva el criteri de càlcul de nombre de desplaçaments de la EAMG: 
 

 

Generació de viatges 
 

Ús d’habitatge 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 

Ús Residencial 10 viatges/100 m2 de sostre 
 

Atracció de viatges 
 

Ús Comercial 50 viatges/100 m2 

de sostre Ús d’oficines 15 viatges/100 m2 

de sostre Ús industrial 5 viatges/100 m3 

de sostre Equipament 20 viatges/100 m2 

de sostre Zones Verdes 5 viatges/100 m2 

de sòl Franja costanera 5 viatges/m de 

platja 

Ús Hoteler 10 viatges/100 m2 de sostre 
 

 Viatges generats per dia. Font: Decret 344/2006, de 19 de setembre 
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Generació Atracció TOTAL 
SECTOR 

Habitatges Terciari Equipaments Zones Verdes 
Viatges 

SUC BELLA MEL 588 0 223 1.536 2.347 
SUC LA GRAIERA 3.255 7.453 2.877 1.618 15.204 
SUC MAS MEL 0 0 0 0 0 
SUC PARC EMPRESARIAL 0 0 0 0 0 
PAU SANT ANTONI 728 1.493 46 0 2.267 
PAU SEGUR DE DALT 0 0 0 0 0 
PAU CARRER MARESME 0 0 0 0 0 
PAU BARRI DEL SINDICAT 0 0 0 0 0 
PAU BARRI DE PESCADORS 336 0 0 0 336 
PMU MAS ROMEU 0 0 0 0 0 
PMU LES BRISES 0 0 0 0 0 
PAU AVINGUDA DE BRASIL 0 481 314 0 295 
PAU AVINGUDA D’ESPANYA 63 0 337 0 400 
PAU TENNIS BONAVISTA I 49 0 261 0 310 
PAU TENNIS BONAVISTA II 56 0 846 0 902 
PAU COSTES DEL GARRAF 112 0 925 0 1.037 
PAU LÍNIA ALTA TENSIÓ 105 0 1.962 426 2.493 
PAU CARRER DR. DACHS 112 159 0 0 271 
PAU CASANOVA 63 113 0 0 176 
PAU CARRER DE SANT PERE 84 149 0 0 233 

 

 
 
 
 
S’ha calculat el nombre màxim de desplaçaments dels nous sectors de 
desenvolupament: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAU VALLDEMAR 42 0 0 0 42 
PAU MASIA DE CAL PEROTET 112 0 1.461 127 1.701 
PAU PG. MARÍTIM 154 0 130 0 284 
PAU CARRER DEL MIÑO 168 0 197 0 365 
PAU SEGARRA 77 0 284 0 361 
PAU MASIA DE CAL RION 203 221 219 0 642 
PAU MARESME-CASTELL 126 0 303 0 429 

PAU MAS ROMEU 91 0 336 0 427 
PMU TENNIS SANT MIQUEL 266 0 1.409 0 1.675 

PMU PLAÇA DEL MEDITERRANI 154 331 47 0 532 
PMU TURÓ DEL SANTS 2.646 5.025 0 225 7.896 

PMU LOUIE VEGA 805 4.915 1.807 133 7.659 
PMU MULTICINES 0 2.017 537 0 2.555 

PMU L’ESCORXADOR 329 238 0 0 567 
PMU CLUB MESCHA 350 0 690 0 1.040 

PMU CRUILLA DEL SINDICAT 126 413 0 0 539 
PMU RAMBLA TOBELLA 441 1.800 0 155 2.396 

PPU ARE LA BARQUERA 2.583 2.215 1.476 1.403 7.677 
PPU HOSTAL DEL PRAT 763 681 408 647 2.499 

PPU EIXAMPLE DEL BARBER 8.505 6.326 7.591 2.910 25.332 
PPU BELLAMAR NORD 588 0 393 575 1.556 
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 Generació Atracció  

 Terciari Equipament Espai Verd TOTAL 
Total 35.798 38.974 33.780 26.604 135.156 
Percentatge 27% 28% 25% 20% 100% 

Mobilitat generada total 
 

Les xifres que consten al EAMG del POUM son:  
 
Terciari :           38.493 
Equipament :     33.761 
Total:              134.761 
 
De les dades es pot constatar que la variació dels desplaçaments son 
insignificants ja que els desplaçaments generats s’incrementen en 500, que 
tenint en compte el total de càlcul que es de 135.156, representa un 0,37% 
d’increment. Així mateix aquests 500 viatges per dia no representa un 
increment significatiu de la utilització de les infraestructures de mobilitat al 
voltant de l’àmbit de la modificació.  

 
5.2. Càlcul de les places d’aparcament 
 

La modificació puntual que es proposa no altera el càlcul de places 
d’aparcament previst al EAMG del POUM ja que el mòdul de número de places 
d’aparcament  per metre quadrat construït, tant per equipaments com per a 
activitat terciària, es el mateix. 
 
Es mantenen els criteris de reserva de places a l’interior de les parcel·les del 
EAMG del POUM. 
 
6. BASES PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE 
 
Es mantenen les bases per una mobilitat sostenible del EAMG del POUM. 
 
7. XARXES PROPOSADES 
 
Es mantenen les propostes que fa l’ EAMG del POUM, tenint en compte que 
quan es desenvolupi el PAU 10 Avinguda Brasil, caldrà realitzar un estudi de 
mobilitat generada a partir dels usos que es donin tant a la part destinada a 
equipament, com la part destinada a activitat terciària  

 
 
Calafell, febrer de 2018 
 
 
 
Joan López Vilà 
Arquitecte Municipal 
 
 
 

PPU MIRADOR DEL CASTELL 1.729 0 1.482 1.853 5.064 
PPU COMAFARELLA 1.820 0 1.281 9.455 12.557 

PPU en execució LES VILLES 1.386 0 2.375 2.572 6.333 
PPUND CIRERERS 6.783 4.946 3.561 2.968 18.258 
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                   ANNEX 1: 

NOTES SIMPLES INFORMATIVES DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT           































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2: FITXES CADASTRALS 
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