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 I.AM  Àmbit    

     1 plànol;  escala 1/5.000 

 I.CF     Cartografia i foto aèria 

   1 plànol; escala 1/1.000 

 I.PR  Parcel·lari 

   1 plànol; escala 1/1.000 
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 I.TP        Topografia i seccions estat actual del camí d’ accés 

           1 plànols; escala 1:2.000 

                              I.QL        Qualificació urbanística, planejament vigent 

    1 plànol; escala 1:1.000  

                              O.QL      Qualificació urbanística, proposta de modificació 

       1 plànol; escala 1:1.000  
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    1 plànol; escala 1:1.000  

                              O.OR      Plànol proposta d’ordenació  

       1 plànol; escala 1:1.000  
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       1.  MEMÒRIA 

 
1.1. OBJECTE, CARÀCTER I FINALITAT DEL PLA ESPECIAL: 

 
La present modificació es redacta per tal d’adaptar el pla especial urbanístic (PEU) 
a les determinacions de la modificació del POUM (VI) del sector de serveis tècnics 
“La Rafela”, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme del 
Camp de Tarragona de 23 d’octubre de 2018, acord publicat al DOGC de 21 de 
gener de 2019. 
 
1.2. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
       
E
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. 
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 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. 

 
 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 dipòsit de materials que no hi caben a la seva instal·lació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E
Estat de consolidació del sector actualment 
 
Analitzada la situació, l’ajuntament ha tramitat la modificació puntual del POUM   
que planteja la ampliació del sector de serveis tècnics de “La Rafela” que preveu 
un increment del sòl destinat a l’ampliació de la planta de residus metàl·lics i  la 
modificació del sistema viari,  prolongant el vial d’accés i desplaçant la rotonda al 
final del sector.  

 
La alternativa triada per l’ampliació ha estat la incorporació d’aquells espais que 
han estat ocupats  de forma provisional, per a dipòsit de materials de la planta de 
reciclatge de residus metàl·lics,  ja que  tenen unes condicions topogràfiques, de 
proximitat i mediambientals que els fan adequats.  
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1.3. AMBIT DE PLANEJAMENT 
 

La present modificació del Pla especial urbanístic correspon a l’àmbit definit a la 
fitxa urbanística del PEU 4 Zona de serveis tècnics “La Rafela” 
                      
1.4. PLANEJAMENT VIGENT 

 
El Planejament vigent és el pla d’ordenació urbanística municipal aprovat 
definitivament per la CTUT el 24 de gener de 2011 que va entrar en vigor a partir 
de la seva publicació al DOGC el 24 d’octubre de 2011 i la modificació puntual (VI) 
del sector de serveis tècnics “La Rafela”, aprovada definitivament  per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona de 23 d’octubre de 2018, acord 
publicat al DOGC de 21 de gener de 2019. 
  
Al volum 6 “Annex Normatiu” del POUM consta la fitxa urbanística del sector PEU4 
Zona de serveis tècnics “La Rafela” que estableix les seves condicions d’ordenació, 
edificació i gestió: 

    
 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 m 
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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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1.5  DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
Descripció de la alternativa que es proposa 
 
La modificació del PEU  amplia l’àmbit del sector, incloent un increment del sòl 
destinat a l’ampliació de la planta de residus metàl·lics, tanmateix preveu  la 
modificació del sistema viari,  prolongant el vial d’accés i desplaçant la rotonda al 
final del sector.  
 
Es mantenen els usos del  PEU vigent.  Pel que fa a la zona ampliada manté  l’ús 
previst per a la parcel·la 5: Tractament de residus sòlids. 
 
Es mantenen  les condicions específiques de l’ordenació del PEU vigent,  
l’assignació de sostre de la zona ampliada es proporcional a  la de la parcel·la 5  
amb la que forma una sola unitat: 
Parcel·la 5: superfície, 5.849,20 m2, sostre màxim 464,37 m2, representa una 
edificabilitat de  0,0793 m2/m2. 
Parcel·la 5 bis: superfície, 8.673,29 m2 x 0,0793 m2/m2= 687,79 m2 de sostre  
 
Es mantenen els terminis d’execució i el sistema d’actuació del PEU vigent. 
 
Justificació de la proposta 
 
La modificació representa l’adaptació del PEU de serveis tècnics “La Rafela” a la 
modificació puntual del POUM, aprovada definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme del Camp de Tarragona de 23 d’octubre de 2018.  Mantenint les seves 
propostes: 
 
 La millora del vial d’accés i comunicació, dotant-hi d’una amplada suficient per a 
l’accessibilitat dels vehicles de servei, i amb un final en cul de sac que permet el 
gir sense envair la resta del camí que queda fora de l’àmbit. 
  
 Qualifica de sistema viari una franja de tres metres que protegeix el traçat de la 
conducció del Gran Aqüeducte Vilanoví. 
 
 Consolida i ordena les instal·lacions existents, imposant mesures correctores 
que mitiguin l’impacte paisatgístic i les immissions al medi. 

 
1.6 JUSTIFICACIÓ LEGAL 
 
L'objecte de la modificació del  PEU s'ajusta a les finalitats dels plans especials de 
desenvolupament definides als art. 67 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la llei 3/2012.  
 
Concretament, s’adequa al que preveu l’apartat 1.d de l’article 67: El 
desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris. Si el 
planejament urbanístic general no ho fa, poden concretar l’ús de l’equipament 
comunitari. 
 
Així mateix, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'art. 69 del Decret legislatiu 
1/2010, conté les determinacions pròpies de la seva naturalesa i finalitat, 
degudament justificades i desenvolupades.  
 
Es redacta en compliment de les previsions de desenvolupament dels equipaments 
comunitaris contingudes als articles 40, 49 i 51 de les Normes Urbanístiques de 
POUM. 
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2. NORMES URBANISTIQUES 

 

La present modificació del pla especial urbanístic afecta als següents articles de les 
Normes urbanístiques vigents: 

(*en negreta el text que s’afegeix) 

Article 1.3: 

Aquest pla especial s’empara en la normativa urbanística del POUM aprovat 
definitivament per la CTUCT de 21.01.2011, la modificació puntual VI del 
POUM aprovada definitivament per la CTUCT de 23 d’octubre de 2018, el 
DL 1/2010 text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 
3/2012, Decret  305/2006 Reglament de la Llei d’urbanisme i altres disposicions 
d’aplicació. 

Article 7: 
  
El tipus d'equipament assignat a aquest emplaçament d'acord amb l’art. 51 de la 
NNUU del POUM és el de d’equipament de serveis tècnics, 4t.  El tipus de servei 
assignat a cada parcel·la és el que segueix: 

 
Parcel·la 1 i 2:  Tractament d’aigües residuals. 
Parcel·la 3, 4, 5, 5 bis:  Tractament de residus sòlids. 

  
Article 8: 
 
Al efectes del previstos a l’article 49.7, els equipaments seran de titularitat pública, 
excepció feta dels de les parcel·les 1, 5, bis que corresponen a instal·lacions 
privades existents, que podran mantenir la seva titularitat. 
Article 11.2: 

2. La parcel·la 4, que no té un us existent ni cap construcció, se li assigna un 
sostre màxim de 500 m2.   A la parcel·la 5 bis se li assigna un sostre de 
687,79 m2 que es   proporcional al de la parcel·la 5  amb la que forma una 
unitat. 

 

PARCEL·LA SOSTRE ACTUAL 

Parcel·la 1 542,37 m2

Parcel·la 2 1.220,41 m2

Parcel·la 3 401,07 m2

Parcel·la 5 464,37 m2

 
Article 11.3: 
 
L’alçada de les noves edificacions no podran ultrapassar les altures de les 
edificacions existents. Aquest requisit s’haurà de complir parcel·la a parcel·la i les 
parcel·les 5 i 5 bis en el seu conjunt. A la parcel·la 4, l’altura màxima serà de 8 
metres. 
 
 
 
 

 



 

Modificació pla especial urbanístic de 
la zona de serveis tècnics “La Rafela” 

12

 

Text refós de les Normes Urbanístiques incorporant les modificacions: 

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte i marc legal 

1. Les presents normes són part integrant del pla especial urbanístic de definició i 
concreció dels paràmetres urbanístics de la zona destinada pel POUM per a 
situar una zona de serveis tècnics a sòl no urbanitzable. 

 
2. L’àmbit territorial d’aquest PEU és el format pels sòls delimitats en el plànol 

núm. 4. 
 
3. Aquest PEU s’empara en la normativa urbanística del POUM aprovat 

definitivament per la CTUCT de 21.01.2011, la modificació puntual VI del POUM 
aprovada definitivament per la CTUCT de 23 d’octubre de 2018, el DL 1/2010 
text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, 
Decret  305/2006 Reglament de la Llei d’urbanisme i altres disposicions 
d’aplicació. 

 
4. En tot allò que no estigui previst en aquest PEU seran d’aplicació supletòria el 

planejament vigent en cada àmbit, les NNUU del POUM i altres normatives 
vigents d’aplicació. 

 
Article 2. Contingut 

El pla especial és integrat pels següents documents: 

I. Memòria 
II. Normes urbanístiques 
III. Pla d’etapes i estudi econòmic i financer 
IV. Plànols 
V. Annexes 
 

Article 3. Obligatorietat 

Les determinacions d’aquest pla especial obliguen per igual a l’administració i els 
particulars, i totes les actuacions i intervencions en el seu àmbit, públiques o 
privades, provisionals o definitives, han de subjectar-se al mateix article 4.  

Interpretació 

Aquestes normes s’interpreten segons allò previst en l’article 10 del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 8 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. 

Article 5. Modificació 

Les previsions d’aquest pla especial podran ser modificades, prèvia motivació i 
justificació, seguint els mateixos tràmits que per la seva formulació i aprovació, 
d’ofici o a petició dels interessats, segons que preveu la legislació vigent. 

           Article 6. Sistema d’actuació 

1. Donada la naturalesa del sector, que correspon a l’execució d’un sistema 
d’equipaments, el sistema d’actuació serà el d’expropiació. 

2. Prèvia a l’obtenció de llicència urbanística caldrà que cada un dels propietaris 
dels diferents equipaments cedeixin els espais destinats a vialitat pública. 

3. En el moment d’executar la urbanització, l’administració actuant podrà 
repercutir contribucions especials als propietaris d’equipaments privats que 
resultin beneficiats.  
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4. La urbanització del sector haurà de recollir el requeriments establerts a l’Annex 
4,  Seguretat contra incendis 

CAPÍTOL II. EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL 

REGULACIÓ DE SISTEMES 

Article 7 - Tipus d'equipament: 

El tipus d'equipament assignat a aquest emplaçament d'acord amb l’art. 51 de la 
NNUU del POUM és el de d’equipament de serveis tècnics, 4t.  El tipus de servei 
assignat a cada parcel·la és el que segueix: 

Parcel·la 1 i 2:  Tractament d’aigües residuals. 
Parcel·la 3, 4, 5, 5 bis:  Tractament de residus sòlids. 

 
Es preveuen els usos complementaris i condicionats recollits a l’article 50 del les 
NNUU del POUM. 

Article 8 – Titularitat dels equipaments: 

Al efectes del previstos a l’article 49.7, els equipaments seran de titularitat pública, 
excepció feta dels de les parcel·les 1, 5, 5 bis, que corresponen a instal·lacions 
privades existents, que podran mantenir la seva titularitat. 

Article 9 - Condicions de l'edificació: 

Les condicions de l’edificació es fixen d’acord amb els criteris establerts als articles 
143 a 146 de les NNUU  del POUM, que defineixen els  paràmetres aplicables en el 
tipus d’ordenació per volumetria específica. 

Article 10 - L’ordenació de l’edificació es fa correspondre amb la existent a les 
parcel·les edificades, als plànols d’ordenació del pla especial s’estableixen:  

o Les plataformes d’anivellament del terreny. 
o Els perímetre en planta on s’ha d’emplaçar l’edificació. 
o Les seccions que determinen la implantació de l’edificació i les adaptacions 

topogràfiques. 
 

Article 11 – Sostre màxim i alçada de les edificacions. 

1. El sostre màxim permès a les parcel·les consolidades correspon a l’existent 
actualment amb un 20% complementari per poder atendre a ampliacions o 
adaptació de les instal·lacions.  

2. La parcel·la 4, que no té un us existent ni cap construcció, se li assigna un 
sostre màxim de 500 m2. A la parcel·la 6 se li assigna un sostre de 687,79 m2 que 
es   proporcional al de la parcel·la 5  amb la que forma una unitat. 

 

PARCEL·LA SOSTRE ACTUAL 

Parcel·la 1 542,37 m2

Parcel·la 2 1.220,41 m2

Parcel·la 3 401,07 m2

Parcel·la 5 464,37 m2
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3. L’alçada de les noves edificacions no podran ultrapassar les altures de les 
edificacions existents. Aquest requisit s’haurà de complir parcel·la a parcel·la i  les 
parcel·les 5 i 5 bis en el seu conjunt. A la parcel·la 4, l’altura màxima serà de 8 
metres. 

Article 12 – Moviments de terres i adaptació topogràfica 

La topografia i les plataformes de anivellament  de les parcel·les seran les actuals, 
excepció feta de la parcel·la 4, que podrà ser adaptada d’acord amb el projecte 
d’ampliació de la planta de transferència de R.S.U. que consta a l’Annex 2 del PEU. 

L’eixamplament del camí d’accés es farà d’acord amb el plànol d’Ordenació i amb 
les seccions que hi figuren.  

Article 13 – Aparcament  

1. Donada la topografia existent a l’entorn de la zona d’equipament i la seva 
situació al sòl no urbanitzable, no es preveu aparcament al vial públic. Cada 
parcel·la haurà de preveure l’aparcament del vehicles: els que formen part del 
procés de tractament –camions de recollida i transport- els dels treballadors, i els 
de les possibles visites.  

2. Al projecte d’instal·lació caldrà justificar el càlcul de la reserva d’espai destinat a 
aparcament en funció de les previsions d’activitat i capacitat de la mateixa. 

3. No es podrà estacionar cap vehicle a les zones immediates fora de l’àmbit del 
PEU 
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       3.  PLA D’ETAPES 

No es modifica el Pla d’etapes del PEU: 

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. 

L’execució del PEU es podrà fer en dos etapes: la primera consistirà en la obtenció 
de la parcel·la 4 que s’ha de destinar a ús i domini públic, i la segona que serà la 
execució de la vialitat. 

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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4. ESTUDI DE 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 pesants 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 superfície 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 pesants i 29,76 moviments de vehicles del 
personal que hi treballa (8 persones). L’espai d’ampliació 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

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

 
 
S’adjunta com annex 1 a la present modificació l’estudi de mobilitat generada del  
Pla especial urbanístic 
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5. 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 PEU 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’ arrossegalls) Esfondrament (subsistències, 

col·lapes) 
 Sismicitat. 
 
S’adjunta com annex 2 a la present modificació l’estudi de riscos geològics del Pla 
especial urbanístic. 
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6. INFORME AMBIENTAL 

6.1.   ÀMBIT I OBJECTIUS A ASSOLIR 

L’àmbit de la modificació del PEU que es planteja corresponen a 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  dipòsit de 
materials que no hi caben a la seva instal·lació. 

L’objectiu de la modificació es donar compliment a la modificació del POUM que es 
va aprovar a l’efecte i en conseqüència 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 ocupats per dipòsit de materials, han de permetre 
estendre les mesures de protecció mediambientals i accessibilitat, ja establertes al 
pla especial urbanístic.  

6.2. 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’òrgan ambiental  
mitjançant 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 d’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. 
 

6.3.  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 
d’algun element, ni habitat. 

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

 

6.4. EFECTES EN EL MEDIAMBIENT DE LA EXECUCIÓ DEL PLA 

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

 La seva reduïda dimensió. La superfície 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. 

 El seu emplaçament sobre terrenys de poca pendent, sense cobertura vegetal a 
conservar. 

 



 

Modificació pla especial urbanístic de 
la zona de serveis tècnics “La Rafela” 

24

 

 Es situa a la zona més allunyada de la riera de la Cobertera, de certa 
importància 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. 

 
6.5. CONCLUSIONS  

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

S’adjunta a la present modificació com annex 3,  l’Informe Ambiental del pla 
especial urbanístic.  

 

 

 

 
Calafell, abril de 2019                                      
 
 
 
 
 
 
Joan López Vilà, Arquitecte Municipal 
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Annex I – Mobilitat generada 
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ESTUDI RISCOS GEOLÒGICS 
 

ANTECEDENTS 
 
En compliment del que estableix l’informe valoració del PEU, emès per l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya es redacta el present estudi i que te com a 
objecte l’aportació d’informació referent a la existència de riscos geològics, 
naturals i tecnològics en concret el referits 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. 
 

Cal tenir en compte per a poder iniciar l’anàlisi de totes aquestes qüestions, 
que el present PEU no es redacta per implantar una nova infraestructura o 
nous usos, ja que tot el seu àmbit ja es consolidat: tant pel que fa a la vialitat 
com als moviments de terra i l’edificació. No tenint constància de cap 
incidència ni situació de perill produïda fins el moment.  
 
DESPRENIMENTS, ESLLAVISADES, ESFONDRAMENTS. 
 
L’àmbit del PEU te una estructura geològica que queda recollida al mapa 
geològic que s’adjunta . 
 

 
 
La zona ocupada per la EDAR, que es la zona més propera a la riera de la 
Cobertera son terrenys de peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies 
proximals de ventalls al·luvials) del Plistocè. 
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La resta de terrenys relativament plans son formats per Margues amb 
intercalacions de calcàries  del Tortonià superior  i la part elevada que 
correspon a calcarenites recifals, biomicritiques i biorudites. Del Tornonià. 
 
El Mapa Geològic de Catalunya  no indica la existència a la zona de falles, ni 
sinclinals que puguin fer inestables els terrenys. 
 
La excavació necessària per a construir el camí d’accés i la plataforma de la 
EDAR ja es executada i no s’observen fractures ni desperfectes que puguin fer 
preveure esllavissades ni despreniments. 
 

 
 
FLUXOS TORRENCIALS 
 
L’àmbit de PEU es troba al costat de la conca de la riera de la Coberta però a 
un altura suficient per a quedar fora de la zona inundable a tots el períodes de 
retorn de càlcul, l’Agència Catalana de l’Aigua ha emès informe favorable per a 
no existència de risc d’inunddabilitat. 
 
SISMICITAT 
 
Segons els estudis de risc sísmic elaborats per l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya, el TM de Calafell es a una zona de risc baix amb una 
vulnerabilitat sísmica a la escala més baixa de Catalunya amb estimació de 
desperfectes lleugers als edificis.  S’adjunta l’estudi d’avaluació de risc sísmic 
de Catalunya. 
Gener de 2015 

 

Joan López Vilà, Arquitecte Municipal 
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> > Risc sísmic > Avaluació de risc sísmic

Avaluació del rísc sísmic a Catalunya
Introducció
Hi ha determinades àrees a Catalunya que estan exposades a un risc més gran de que es produeixin situacions
d'emergència sísmica. Els estudis que duen a la identificació d'aquestes zones consta fonamentalment de dues parts:

L'avaluació de la perillositat sísmica, que fa una estimació de la intensitat del moviment sísmic que pot
raonablement esperar-se a cada municipi de Catalunya i dóna lloc al mapa de zones sísmiques.
L'avaluació de la vulnerabilitat sísmica de les construccions en tot el territori català, que fa una estimació
dels danys que el moviment sísmic considerat pot causar sobre els municipis de Catalunya. Construccions tals
com les edificacions d'habitatge i altres usos per a la població aquelles en les quals reposen els serveis
imprescindibles per a la comunitat aquelles les quals, degut a les seves activitats, en cas de sisme poden fer
que s'incrementin els danys per efectes catastròfics associats.

La combinació d'aquests dos estudis permet l'elaboració d'un escenari de risc per a cada municipi de Catalunya.

El mapa de zones sísmiques s'ha basat en el mapa probabilista modificat parcialment pels resultats del mapa
determinista en els llocs on la diferència d'intensitats entre els dos mapes és important.

Aquest mapa està referit a un sòl de tipus mitjà, que segons la classificació geotècnica utilitzada, correspon a un sòl
de tipus A (45% dels municipis).

En cadascuna de les zones sismotectòniques i amb les dades del catàleg s'ajusten els paràmetres
característics del model d'ocurrència de terratrèmols utilitzat.
Una vegada s'han deduït totes les distribucions de probabilitat d'ocurrència de terratrèmols de cada zona
sismotectònica, es propaguen els efectes de la sismicitat de cada zona sismotectònica a cada punt del
territori, d'acord amb unes lleis d'atenuació de la intensitat sísmica amb la distància, ajustades per a
Catalunya.
En cadascun dels punts de Catalunya s'estudien els efectes sísmics que provenen de cada zona
sismotectònica i es calcula la probabilitat d'excedir una intensitat determinada en un període de temps donat,
en aquest cas 500 anys.

http://www.icgc.cat
../pdf/pdf_ca/sismologia_atles.pdf


El mapa determinista està representat per la intensitat màxima probablement percebuda a cada punt de Catalunya
com a conseqüència dels sismes coneguts des del segle XIII.

L'estimació d'aquesta intensitat en cada punt de Catalunya ha estat obtinguda aplicant a cada sisme del catàleg un
model d'atenuació de la intensitat amb la distància. D'aquesta manera, en cada punt de Catalunya, es pot saber la
intensitat que probablement es va percebre per causa de cadascun dels terratrèmols del catàleg. Amb la consideració
dels efectes de tots els sismes es pot deduir la intensitat màxima en cada punt.

Per tenir en compte l'amplificació del moviment sísmic degut als sòls tous, s'ha estudiat la geologia de cadascun
dels 944 municipis de Catalunya i s'ha realitzat una classificació geotècnica de tots ells utilitzant 4 tipologies de sòls.

Es proposa una classificació geotècnica segons quatre tipus de sòls R, A, B i C, amb una resposta particular en front
del fenomen sísmic. Aquesta classificació de sòls està associada a la velocitat que tenen les ones S en travessar-los.

 

El sòl tipus R correspon a una roca dura.
El tipus A correspon a roques compactes.
El tipus B a materials semi-compactats.
Per últim, el tipus C correspon a material no cohesionat.



L'efecte de sòl només s'ha considerat als nuclis urbans, ja que la classificació geotècnica s'ha realitzat únicament per
als nuclis urbans dels municipis. Per a tenir en compte les possibles amplificacions produïdes per sòls tous, tipus B i
C, i d'acord amb estudis similars realitzats a altres llocs, s'ha considerat un augment de la intensitat per a cadascun
dels 4 tipus de sòl establerts.

Les amplificacions proposades als nuclis urbans respecte a la intensitat del mapa de zones sísmiques són les
següents:

Tipus R : no s'hi suma cap grau d'intensitat.
Tipus A : no s'hi suma cap grau d'intensitat.
Tipus B : se suma 0.5 graus d'intensitat a la intensitat del mapa de zones sísmiques.
Tipus C : se suma 0.5 graus d'intensitat a la intensitat del mapa de zones sísmiques.

El mapa de zones sísmiques que resulta de considerar l¿efecte del sòl es presenta a continuació:



Degut a la sismicitat moderada de la regió, la vulnerabilitat sísmica dels edificis actuals no ha estat posada a prova
per cap terratrèmol important. Per similitud amb construccions de vulnerabilitat coneguda, i a partir del coneixement
de les tècniques constructives del país, ha pogut fer-se una estimació de la vulnerabilitat sísmica del parc d'edificis
existents a Catalunya.

El resultat d'aquesta classificació ha permès establir la distribució dels edificis de cada municipi en classes de
vulnerabilitat A, B, C i D (classificació EMS'92). Cada municipi ha estat catalogat de vulnerabilitat alta (25 municipis),
mitjana (569 municipis) o baixa (347 municipis).

A partir de la classificació dels edificis en classes de vulnerabilitat, s'ha dut a terme una avaluació general dels danys
que podrien observar-se a cada municipi de Catalunya, considerant les intensitats previstes en el mapa de zones
sísmiques i l'efecte del sòl.

L'avaluació dels danys dels edificis s'ha realitzat a partir de matrius de probabilitat de danys, obtingudes a partir de les
observacions de terratrèmols recents d'Itàlia. Com a resultat de l'avaluació del dany físic, s'obté el nombre d'edificis de
cada municipi distribuït segons els diferents graus de danys. Com a síntesi dels resultats obtinguts, s'ha fet una
classificació dels municipis segons la distribució dels diferents graus de dany, amb l'objectiu de presentar una visió
global del deteriorament per municipis. En aquest ordre, s'han determinat tres grups de municipis segons el grau de
dany: lleu, moderat i greu.

En resum, es consideren com municipis seriosament danyats aquells que tindrien més del 40% dels seus edificis
amb danys moderats o greus; moderadament danyats els que tindrien de 20% a 40% dels seus edificis amb dany
moderat o greu i lleugerament danyats els que tindrien menys del 20% d'aquestes categories.

A la figura següent es presenta el resultat d'aplicar aquest procediment. En aquest mapa s'observa una gran
concentració dels municipis seriosament danyats a la part nord de la regió, la qual arriba al voltant del 25% dels
municipis de Catalunya; el contrari a aquesta situació es presenta a la part sud, on es localitzen els danys lleus,
observats al major nombre de municipis, corresponent a quasi el 50% del total. A la porció central de la regió, al 25%
de la resta de municipis, es troben els danys moderats.



Cal assenyalar que el mapa no correspon a l escenari d'un sol possible terratrèmol sino a les estimacions fetes pels
valors d'intensitat assignats en el mapa de zones sísmiques anterior. També s'ha realitzat una valoració dels danys
físics a les persones i una estimació econòmica del dany físic als edificis d'habitatge.

Aquests resultats s'incorporen en el Pla d'Emergència Sísmica de Catalunya (SISMICAT) que ha preparat la
Conselleria d'Interior, per tal de determinar quins municipis tenen que realitzar el pla d'emergència municipal en front
de terratrèmols. El Pla ha estat homologat per la Comisión Nacional de Protección Civil en el mes de juny de 2002.

El conjunt d'aquestes informacions serà l'objecte de la publicació del Volum 3 de l'Atles Sísmic de Catalunya.

08/04/14 12:39:29
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1.- ANTECEDENTS 

 

A petició de l’Ajuntament de Calafell, l’Enginyeria i Consultoria Ambiental EUROGESMED 
SL mitjançant tècnics multidisciplinars, redacta el present Informe ambiental del Pla 
Especial Urbanístic de la zona de serveis tècnics de la Rafela. 
 
La zona on es planteja l’actuació, es situa llindant amb la conca de la riera de la 
Cobertera donat front al camí de la Rafela, via de comunicació històrica entre el poble 
de Calafell i els terrenys de conreu al nord del municipi amb la masia de la Graiera com 
a referència més important; els  terrenys s’estenen en perpendicular al llarg del camí 
que comunica el paratge de la Rafela amb el del Coscò Vell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Emplaçament pla especial 

 

Al mapa 2, s’observa l’estructura de parcel�lació rural i els camins que existien l’any 
1956.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2: Fotografia aerea del sector l’any 1956 
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Aquesta situació no va patir cap alteració fins l’any 1995 que es va posar en 
funcionament l’Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Calafell, com a 
culminació d’un procés que es va iniciar dos anys abans amb el tràmit  del concurs   de 
projecte i obra efectuat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya. 

Es va triar aquesta implantació per les raons següents: 

• Es al costat d’una llera pública que d’una banda permet abocar les aigües una 
vegada depurades, i d’altra la comunica de forma directa, aigües avall, amb 
els principals punts de producció de d’aigües residuals. 

• La seva situació es propera a la conca de la riera de la Cobertera, però a la 
vegada queda en una situació lateral, que redueix el seu impacte paisatgístic. 

• La seva situació a una cota mes alta respecte a les zones urbanes que 
produeixen l’aigua a tractar, el que es va resoldre amb un sistema de 
bombejat de la xarxa de clavegueram  en alta, permet la possibilitat de 
reutilització de les aigües tractades pel reg dels camp agrícoles en gran part 
per gravetat.  Així mateix la seva proximitat al camp de golf de la Graiera ha 
permès abastir-lo d’aigua de reg.  

A banda de la construcció de la EDAR, l’actuació de la Generalitat va crear un nou accés 
adequat a les noves necessitats,  incorporant la nova connexió del camí de la Rafela i 
del Coscó Vell amb la carretera Calafell a  Bellvei, construint un nou pont damunt de la 
riera de la Cobertera, també es va aixemplar  i es va pavimentar el referit camí fins a 
l’accés de la EDAR. 

L’any 1999 el promotor del camp de Golf la Graiera, va construir unes instal�lacions pel 
tractament terciari de les aigües, al costat de la EDAR, que eren necessàries per a 
poder utilitzar-les en el reg de la gespa. 

El 29 de gener de 1999, l’ajuntament de Calafell va signar un conveni amb la Junta de 
Sanejament pel que aquest organisme, propietari de la finca de la EDAR, va cedir, a 
precari, a l’ajuntament de Calafell l’ús de la part de la mateixa que no havia estat 
ocupada per la EDAR, per a la instal�lació d’un eco parc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Mapa 3: Esquema de les parcel�les del sector ocupades actualment. 
 
L’ajuntament va utilitzar el terreny cedit per a la instal.lació d’un eco parc ambiental a 
través de la empresa concessionària del servei de recollida de residus sòlids urbans, 
URBASER, que l’any 2006 va obtenir la corresponent llicència ambiental.   

             Depuradora 
 

             Depuradora terciària  
 

             Planta de transferencia 
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Al mapa 3, es pot observar la fotografia aèria i la parcel�lació de tota la zona que a 
partir de l’any 2006 on ja son existents les instal�lacions de la EDAR, del tractament 
terciari del camp de golf de la Graiera i de la planta de transferència de residus urbans 
municipals. 

A partir del mes de març de 2011, l’Ajuntament de Calafell es va afegir al sistema de 
recollida comarcal de residus sòlids urbans (R.S.U.) que realitza la empresa mixta Eco 
BP, concessionària  d’aquest servei públic. A l’àmbit de l’acord l’ajuntament va cedir la 
referida planta perquè acollis el servei comarcal. 

Amb la entrada en vigor del POUM, el 24 d’octubre de 2011, es crea una zona 
d’equipaments de serveis tècnics, clau 4t, en sòl no urbanitzable que inclou les 
instal�lacions esmentades però també nous terrenys que havien d’acollir dos activitats 
de característiques similars ja existents al sòl no urbanitzable: una planta de gestió de 
residus de la construcció i una planta de gestió de residus metàl�lics, que en aquells 
moments eren disseminades a zones menys adequades del sòl no urbanitzable. 

Pel que fa a la planta de gestió de residus de la construcció, forma part del POUM un 
conveni urbanístic pel que la empresa Transcalafell, titular de l’activitat acceptava el 
seu trasllat a una part d’aquests terrenys d’equipament. La planta existent es va 
retirar, però hores d’ara, no ha demanat llicència per a la nova instal�lació. 

Pel que fa a la planta de gestió de residus metàl�lics, es va plantejar com alternativa a 
una ocupació il�legal, en la que el propietari es va comprometre a enderrocar i restituir 
la legalitat urbanística, resituant la seva activitat també en aquest àmbit. Actualment 
s’ha enderrocat la instal�lació il�legal i s’ha traslladat a l’espai previst al POUM, 
desenvolupant-se l’activitat d’acord amb una llicència provisional atorgada segons el 
tràmit previst a l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4: Parcel�les incorporades a la zona d’equipaments de sereis tècnics del POUM 

 

La zona per on s’ampliarà la planta de transferència és un solar ubicat al est de l’actual 
planta. 

              Parcel·les actuals 

            

              Parcel·les  ampliació  
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                            Mapa 5: Area ampliació planta de transferència. 
 

Segons els càlculs realitzats per l’empresa ECOBP, encarregada de la recollida de 
residus urbans a la comarca i de la gestió de la planta de transferència, l’increment de 
residus que es portaran a la planta i del numero de vehicles que faran falta per fer-ho, 
tenint en compte que la capacitat de cada tremuja és de 20 tones i en base a la 
capacitat mínima i necessària d’emmagatzematge, caldria que hi haguessin disponibles, 
com a mínim, 5 pisos mòbils en funcionament de forma simultània, i per tant, s’hauria 
de disposar de 6 tremuges de descàrrega, 5 per al funcionament simultani previst, i 
una sisena de reserva per poder fer front a eventuals puntes de producció o 
incidències. Per tal de poder gestionar tots els residus, es projecta ampliar el moll de 
descarrega i la instal�lació de dues tremuges addicionals, amb el conseqüent 
desplaçament de la descàrrega dels residus orgànics i de l’escala d’accés entre els dos 
nivells de la planta. El parc estarà dividit en dues zones diferenciades per la cota de 
serveis (0) i la cota dels molls (+5). Cada una d’elles tindrà una entrada independent i 
s’hi accedirà a traves del camí públic lateral. A la zona superior ampliada, que serà amb 
acabat tot artificial a un nivell (+5) i comptarà amb una tanca perimetral, s’hi situarà 
l’estacionament per a empleats, el estacionament dels camions i altres vehicles que 
donen el servei, i una zona de acopi de contenidors. 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Il�lustració 1: Funcionament planta de transferència. 
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Pel què fa a la planta de gestió de residus metàl�lics, s’ubicarà al nord de la panta de 
transferència. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Mapa 6: Area construcció planta de gestió de residus metàl�lics. 
 

Degut a la morfologia del terreny (amb desnivells de fins a 2.00 metres), s’haurà de 
realitzar un moviment de terres per l’anivellació i compactació del terreny. 
Posteriorment s’haurà de condicionar les pendents naturals del terreny, mitjançant la 
neteja manual de vegetació i males herbes i l’assegurament del cobriment de terres als 
talussos nord i sud mitjançant el revestiment amb aplicació d’hidrosembra. 

 
 

2.- NECESSITAT DE L’INFORME AMBIENTAL 
 
2.1.- Justificació 
 
El present informe ambiental acompanya la memòria del Pla Especial Urbanístic de la 
zona de serveis tècnics de la Rafela al terme municipal de Calafell, terrenys que han 
d’acollir la depuradora municipal i el centre de transferència de residus municipals (ja 
existents) així com l’ampliació de la planta de transferència i la construcció d’una planta 
de gestió de residus metàl�lics. 
   
El present Informe Ambiental (en endavant IA) es redacta per tal de donar compliment 
a la legislació vigent sobre urbanisme i avaluació ambiental. Així doncs, l’IA forma part 
de la documentació necessària per tramitar els Plans Especials (PE) i permet avaluar 
aquest instrument de planejament, integrant en el seu procés d’elaboració els objectius 
i criteris ambientals.  
 
L’IA s’elabora d’acord amb les determinacions de la Llei d’Urbanisme, aprovada pel 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, (LU) i del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU).  L’objecte específic 
d’aquest  Informe Ambiental és, doncs, fer una anàlisi de la proposta del  Pla Especial 
Urbanístic de la zona destinada a Serveis Tècnics. 
 
Per assolir aquest objectiu s’avalua les  afeccions sobre els aspectes i elements  
ambientalment rellevats que poden ser afectats pel desenvolupament i execució de la  
proposta i s’identifiquen i s’avaluen els impactes derivats per tal de prevenir-los.  En 
resum, la redacció d’aquest IA respon a l’esperit de la llei d’Urbanisme, que preveu la 
necessitat que l’exercici de les competències  urbanístiques ha de garantir l’objectiu del  
desenvolupament urbanístic sostenible.  
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La LU entén aquest com la “utilització racional de territori i el medi ambient i comporta 
conjuminar les necessitats de creixement urbà amb la  preservació dels recursos 
naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la 
qualitat de vida de les generacions presents i futures”.  

 
Però, l’objectiu d’aquest informe no només es complir amb el que determina la llei 
d’Urbanisme sinó, també, amb el que estableix el Planejament Urbanístic Municipal. El 
24 de gener de 2011, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona va aprovar 
el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Calafell. El 24 d'octubre del 2011, el POUM 
de Calafell és publicat al DOGC i entra en vigor a partir d'aquesta data. 
 
2.2.- Continguts 
 
El present document s’estructura en base a allò que determina la legislació vigent sobre  
planejament urbanístic. D’acord amb les determinació de l’article 100.1 del RLU 
l’objecte i contingut de l’informe ambientals dels plans urbanístics derivats ha de ser el 
que segueix: 

• Identificació dels requeriments ambientals significatius en el sector de 
planejament.  

• Descripció i justificació ambiental de les mesures proposades.  
• Identificació i avaluació dels probables efectes significatius de les mesures 

proposades sobre els diferents aspectes ambientals contemplats.  
• Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius ambientals 

establerts.  
• Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes.  

 
Així mateix, tant l’estructura com els continguts d’aquest es corresponen amb l’estipulat 
al “Document guia per a l’elaboració de l’Informe de sostenibilitat ambiental dels plans 
parcials urbanístics”, elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. El document s’inicia amb aquest capítol introductori on es 
justifica la realització de l’informe i es detalla el marc legal aplicable, tant pel que fa a 
l’àmbit urbanístic com a la legislació sectorial en matèria ambiental.  
 
Després del capítol introductori, el segon capítol es centra en els requeriments 
ambientals significatius en l’àmbit del pla, és a dir, en l’estat inicial en el que es troba el 
medi. En ell, es descriuen i caracteritzen els aspectes i elements ambientalment 
rellevants de l’entorn on es desenvoluparà el planejament, alhora que es presenten els 
objectius ambientals derivats del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.  
Es recullen també els objectius i criteris ambientals base per a la redacció del pla 
especial integral que fan referència als següents àmbits:  
 
- Model territorial i ocupació del sòl.  
- Cicle de l’aigua.  
- Ambient atmosfèric.  
- Gestió de residus.  
- Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural.  
- Paisatge.  
 

Així mateix s’identifiquen i avaluen els probables efectes significatius de l’ordenació 
proposada sobre el medi ambient. Aspecte aquest que resulta fonamental per a la 
verificació del compliment dels objectius ambientals adoptats per a la redacció del Pla 
especial. Així doncs, es duu a terme l’avaluació global del Pla i la justificació ambiental 
dels objectius establerts, és fa un balanç ambiental del conjunt del PE i s’exposen les 
conclusions generals de l’avaluació.  
 
Finalment, es duu a terme una síntesi en termes fàcilment comprensibles de la 
informació dels anteriors capítols. Aquesta ressenya conté els objectius i criteris 
ambientals fixats, els treballs d’integració ambiental realitzats al llarg de tot el procés i 
l’explicació justificada dels resultats i conclusions obtinguts.  
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3.- DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN EL 
SECTOR DE PLANEJAMENT 

3.1.1.- Descripció geogràfica 

Calafell, amb un terme municipal de 20,4 km², forma part de la comarca del Baix 
Penedès, la qual pertany a la província de Tarragona.  

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                 Mapa 7. Situació geogràfica Municipi dins de la comarca del Baix Penedès. 

 
 
La població de Calafell limita per l’est amb el municipi de Cunit, per l’oest amb el 
municipi del Vendrell, pel nord amb el municipi de Bellvei i amb Castellet i la Gornal i 
pel sud amb la mar mediterrània. El municipi de Calafell es divideix, actualment, en tres 
nuclis i 28 urbanitzacions. Abans que Segur de Calafell nasqués com la urbanització 
més gran d'Europa (actualment ja desbancada), el municipi de Calafell es dividia entre: 
poble i platja, però al voltant dels anys quaranta aparegué el tercer nucli: Segur de 
Calafell.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                              Mapa 8. Terme municipal de Calafell 

 
Els terrenys objecte d'aquest Pla Parcial estan situats al nord del municipi de Calafell, i 
inclou la depuradora municipal, l’actual planta de transferència de residus urbans i la 
zona destinada a ampliació d’aquesta planta, tots ells qualificats com a Sistema 
d’equipaments (clau 4 tc)  
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Mapa 9. Ubicació area afectada pla especial dins del T.M. de Calafell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                              Mapa 10: Qualificació del sòl (segons POUM aprovat). 

 
 
El perímetre del sector que aquí es desenvolupa queda precisat a tots el plànols que 
l'acompanyen, la zona actual formada per tres parcel�les i amb una superfície de 
31.826,46 m2 i l’ampliació formada per tres parcel�les més amb una superfície de 
10.331,66 m2. 
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Mapa 11. Delimitació de la zona on es realitza el Pla Parcial (en blau l’ampliació de la zona  
existent). 

 

PARCEL�LA SUPERFICIE 

Parcel�la 4 (ampliació planta de transferència) 4.622,72 m2 

Parcel�la 5 (planta de gestió de residus metàl�lics) 5.589,25 m2 

Parcel�la 6 (rotonda) 119,69 m2 

 
Com ja s’ha comentat el POUM de Calafell que entra en vigor el 24 d'octubre del 2011 i 
en el seu apartat de normes urbanístiques (NNUU) article 49, defineix: 
 
Concepte, titularitat i règim jurídic. 

1. El sistema d’equipaments comprèn els sòls reservats per a usos públics o  
col�lectius per cobrir les necessitats de desenvolupament personal i benestar de 
la societat. 

2. El sistema d’equipaments se subdivideix en diversos tipus segons la funció que 
compleix: 

a. Centres públics de caràcter administratiu, clau 4p. 
b. Equipaments culturals i religiosos, clau 4c. 
c. Equipaments docents, clau 4d. 
d. Equipaments esportius i recreatius, clau 4e. 
e.  Equipaments sanitari-assistencials, clau 4s. 
f. Equipaments de serveis tècnics i de transport, clau 4t. 

 
Els usos als quals es podran destinar els equipaments de serveis tècnics i de transports 
(clau 4t) segons l’article 50 seran: 
 
Abastament i tractament d’aigües; abocadors de deixalles i residus; subministrament 
d’energia elèctrica amb les xarxes i instal�lacions corresponents; infraestructures 
generals de comunicació de veu i dades; instal�lacions de transports de viatges i 
mercaderies de totes classes, que siguin d’interès públic i social; parcs mòbils de 
maquinària; benzineres i altres anàlegs. 

 
Així mateix, l’article 51 d’aquestes normes urbanístiques determina: 
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1. L’edificació dels sòls afectats al sistema d’equipament s’ajustarà a l’establert pel 

planejament especial o parcial que estableixi la corresponent ordenació detallada. 
Aquesta ordenació establirà les condicions d’edificació d’acord amb les necessitats 
funcionals pròpies de l’equipament a implantar, tot garantint la seva correcta 
integració en l’entorn. 

 
2. En el sòl urbà els equipaments que no tinguin una ordenació específica podran 

desplegar-se seguint les regles edificatòries dels tipus d’ordenació de les zones 
que els envolten i esgotar les condicions d’edificació vigents en aquests. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Foto 1: Zona on es desenvoluparà part del Pla Especial (parcel�la 4) 
 
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
              Foto 2: Zona on es desenvoluparà part del Pla Especial (parcel�la 4) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Foto 3, 4 i 5: on es desenvoluparà part del Pla Especial (parcel�la 5) 
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    Foto 6: Zona on es desenvoluparà part del Pla Especial (parcel�la 6) 
 
3.1.2.- Infrastructures 
 
Pel terme municipal de Calafell, hi passa l’autopista C-32, entre les sortides 10 (segur 
de Calafell) i 6 (Calafell - El Vendrell). Per arribar al nucli urbà (i a la zona que afecta el 
Pla Especial), es pot fer per la carretera C-31 i la carretera del Vendrell (C-246a). 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                        Mapa 12: Xarxa principal carreteres i xarxa ferrocarrils. Cartografia disponible a la web del DMAH. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mapa 13: Xarxa secubdaria carreteres 
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La zona afectada pel pla especial, es troba proxima a la carretera de Calafell a Bellvei 
(TV-2126) i disposa d’un accés propi cap a les seves instal�lacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Foto 7: Accés a la zona del pla especial des de la carretera TV-2126) 
 

 
                             Foto 8 i 9: Camí Públic d’acés a la zona 
 

 
Dins l’àrea del sector afectat pel pla especial, no hi trobem cap línia elèctrica aèria de 
mitja ni alta tensió.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Mapa 14: Xarxa elèctrica alta i mitja tensió. 
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3.1.3.- Clima 

 
El municipi de Calafell presenta les característiques climàtiques del litoral català. Aquest 
és un clima mediterrani, on es diferencien quatre estacions més o menys 
singularitzades.  
 
Un estiu càlid i mancat de precipitacions, un hivern fred i sec i una primavera i una 
tardor de temperatures suaus però irregulars i precipitacions abundants, especialment a 
la tardor. Segons les dades del Departament de medi ambient, classificarem el clima de 
Calafell com a semiàrid (segons l’índex d’humitat de Thornthwaite). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

 Mapa 15: Tipus de clima. Disponible a la web de medi ambient i habitatge. 
 
Al municipi, la precipitació mitjana anual, segons l’atlas climàtic de Catalunya (DMAH, 
2008), és entre 550 i 600mm. La seva distribució anual mostra el típic eixut estiuenc 
mediterrani, que en aquesta zona, però, és menys important que en altres zones 
costaneres: només el més de juliol té una mitjana inferior a 30 mm i en canvi l’agost 
presenta uns valors mitjans per sobre de 50 mm. 
 
També és típic de la costa mediterrània el període sec d’hivern, centrat al gener i 
febrer, ambdós amb mitjanes d’un 30 mm, i la importància de la tardor com a estació 
plujosa: entre setembre, octubre i novembre hi plou més d’una tercera part del total 
anual, especialment els dos primers mesos. 
 
Tenint en compte una precipitació mitjana anual de 611 mm a la zona de Calafell, i fent 
una estimació molt aproximada (sense tenir en compte factors com 
l’evapotranspiració), es pot estimar que en el terme municipal (considerant una 
superfície de 20,4 km2) cauen, de mitjana, uns 11,52 milions de m3 anuals d’aigua. 
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                              Mapa 16: Precipitació mitjana anual al municipi de Calafell. Font: Atles Climatològic de Catalunya: 
 

Pons, X. 1996. "Estimación de la Radiación Solar a partir de modelos digitales de elevaciones. Propuesta 
metodológica". A: VII Coloquio de Geografía Cuantitativa, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. 
Juaristi, J. i Moro, I. (eds.) Vitoria-Gasteiz. 
Ninyerola, M., Pons, X., Roure, J.M. 2000. "A methodological approach of climatological modelling of air 
temperature and precipitation through GIS techniques", International Journal of Climatology, 20, 1823-1841. 
 
El dèficit hídric anual1 al municipi oscil�la entre els 300 i els 400mm. En el context de la 
costa catalana, aquest valor apareix des del sud del Garraf i és un valor més elevat que 
al nord d’aquest massís. Tot i que no és tan alt com a la zona més interior de Lleida, es 
situa al mateix nivell que determinades àrees de l’interior de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa 17. Dèficit hídric Calafell. Disponibles a la web de medi ambient i habitatge. 

 
1 Dèficit hídric anual: Representació de la diferència entre l’evapotranspiració potencial (ETP), o capacitat 
evaporant del sòl cobert de vegetació, i la real. A mesura que aquesta diferència és superior, menys garantides 
estan les necessitats hídriques de les plantes. 
 
 
Segons l’anuari de l’estació metereiologica de Cunit, durantel 20131, la mitjana anual 
va ser de 16 ºC; les mitjanes més fredes les trobem a l’hivern (Desembre, gener i 
febrer entre 0 i 5 ºC); pel contrari, les mitjanes més càlides les trobem a l’estiu (Juliol, 
agost i setembre entre 27 i 29 ºC). La mitjana de les temperatures mínimes va ser de 
11 ºC, amb una temperatura mínima absoluta de -0,9 ºC obtinguda al febrer. La 
mitjana de les temperatures màximes va ser de 21,2 ºC , amb una temperatura 
màxima absoluta de 33,2 ºC obtinguda al juliol. La humitat relativa mitjana va ser del 
72 %. 
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 Taula 1. Taula resum de precipitació i temperatures any 2013 estació de Cunit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                          Mapa 18. Temperatura mitjana anual. Disponibles a la web de medi ambient i habitatge. 
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3.1.4.- Geologia 
 
Relleu 
 
Gran part del municipi de Calafell és muntanyós, ja que es situa en les darreres 
estribacions del Garraf. L’altimetria oscil�lant entre el nivell del mar i els 222 m, en 
l’àrea de La Muntanya del Fondo, al nord-est del terme. Altres punts elevats son en La 
Roca Lliscant (174m), Montpeó (170m), Cal Macià (169m), la carena de la Muntanya 
del Borrell (a l’entorn dels 170m, amb el Pujal al sud, on hi ha una gran antena de 
telefonia mòbil i torre elèctrica, amb 162m), la Graiera (125 m d'altitud) i el pujol de 
l'Escarnosa (127 m).  
 
Llevat de la primera línia de costa, els fons dels torrents comprenen els punts més 
baixos. El més destacable és la vall que comprèn l’antic curs del torrent de la Grallera i 
la zona on s’uneix amb el torrent de Montpeó.  
 
Aquesta vall, situada a l’est de Calafell poble, es troba entre els 15m i el nivell del mar i 
és l’extensió planera interior més gran del terme, per sota dels 25m fins arribar a 
l’autopista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mapa 19. Pendents. Font: POUM Calafell. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Foto 10: Camí públic d’accés. 
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Material geològic 
 
Tal com s’extreu de la diagnosi del Pla Estratègic per a la sostenibilitat de Calafell, els 
materials geològics del municipi són de diversa tipologia. La serra del Mig de Calafell, 
on acaba la serralada litoral, és de natura cretàcica. És on es troben els punts més 
elevats del municipi (222m).  
 
La part occidental, és miocènica, amb sediments helvecians i calcaris molt blancs (tova) 
i abundants fòssils de mol�luscs, equínids i dents de peixos, que denoten unes fàcies en 
escull d'aquell període geològic. En aquest sector hi ha la masia de la Graiera i el pujol 
de l'Escarnosa. Completa el substrat de la zona el quaternari, que aflora en forma de 
dipòsits de fons de vall amb el predomini dels llims, els quals estan recoberts en 
àmplies zones per sòls agrícoles i a la plana litoral amb sediments fins típics de la costa 
baixa, on s’intercalen alguns ressalts formáis per calcàries més dures, com el 
promontori del Castell de Calafell. La majoria dels grans de sorra de les platges del 
Garraf provenen del riu Llobregat i de les platges de Castelldefels. 
 
El port de Vilanova, però, fa de barrera a les possibles aportacions d'aquestes sorres i 
per tant a Calafell, la procedència dels nous sediments seria molt més local 
(aportacions del riu Foix i de les rieres de Miralpeix, l'Estany, Cunit, la Cobertera i la 
Bisbal). 
 
El subsòl de l’àrea del afectada està format pels materials mesozoics de l’esmentat 
massís del Garraf, amb un recobriment quaterbnari format per lulites, còdols i 
intercal�lacions de crostres calcàries. La permeabilitat d’aquests materials quaternaris 
és mitja-baixa. 
 
En els materials mesozoics, calcaris inmargues, es troba un aqüifer amb el nivell 
piezomètric situat entre 1-2 m per sobre el nivell del mar en la zona del piezòmetre 
3517/063, controlat per l’ACA, i situat a una 800 metres del recinte. La permeabilitat 
dels materials calcaris ve donada pel nivell de fissuració existent en els mateixos, en 
aquesta àrea podem considerar que la permeabilitat és mitja – alta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa 20: Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya. Cartografies del DMAH. 
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Tal i com s’observa al mapa 20, no existeix cap zona de protecció geològica, propera a 
la zona on es realitzarà el Pla especial objecte d’estudi.  

 
A la comarca s’aprofiten les roques calcàries i les molasses per a l’elaboració d’àrids o 
per les fabriques de ciment i blanquet. Concretament al terme de Calafell els materials 
explotats actualment son clacaries i creta. Propera a la zona afectada a aquest pla 
especial, hi trobem l’activitat extractiva coneguda com Elena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Mapa 21: Activitats extractives 
 

 
3.1.5.- Paisatge 

 
El municipi de Calafell es 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 
infrastructures viàries presents incrementen notablement el risc d’incendis forestals.  
 
L’agricultura, que hi té una presència superficialment poc significativa, es 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. 
Aquesta 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 dels nivells d’edificació, que encara continuen 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, en provocar la tala d’arbres 
i la plantació de gespa. 
 
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.  
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Així doncs, s’hi troba 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 infrastructures 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 Renfe de Calafell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 22: Estructura paisatgistica. Plànol 8 POUM Calafell. 
 
Elements del paisatge 
 
Tot i que l’agricultura en el terme té una significació poc important en relació a la 
superfície total del terme, és un dels factors que configuren diversos elements en el 
paisatge del municipi i de part del sector afectat pel pla. 
 
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 de U de la vall de Montpeó i la 
seva unió amb la plana agrícola del Torrent de la Grallera 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. 
 
Calafell disposa de molts elements de patrimoni arqueològic producte d’un poblament 
important en l’època prehistòrica. Existeix un Catàleg i Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic del municipi de Calafell, actualment en elaboració.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
Mapa 23: Valors del paisatge. Plànol 9 POUM Calafell. 
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La zona afectada pel pla especial, queda pràcticament amagada per la depuradora 
municipal així com pel turó de la Rafela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 11: Vista de la zona afectada pel Pla especial des de la Carretera TV-2126. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 12: Turó de la Rafela des de la carretera TV-2126 
 
 
 
 
Estructura ecològica del paisatge 
 
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. 
 
En aquest sentit cal destacar que a Calafell la connectivitat entre la zona interior i la 
línia de costa es veu molt limitada, mantenint-se únicament com a espai lliure la 
desembocadura del torrent de la Cobertera, que, d’altra banda, presenta actualment un 
estat molt antropitzat i  que no es pot considerar per tant un element de connexió mar-
interior. 
 
Pel que respecta a la connectivitat a la zona interior del municipi es veu parcialment 
fragmentada per la presència de l’autopista A-7, tot i que el fet que aquesta circuli 
soterrada en alguns trams, permet mantenir aquesta connectivitat, alhora que ho fan 
els passos inferiors d’alguns torrents, considerats però com a punts crítics en tant per la 
seva naturalesa són zones molt fràgils de cara a actuacions que puguin afectar al seu 
manteniment com a passos de fauna. 
 
El mapa 20, de connectivitat, mostra els principals eixos de connexió que s’estableixen 
de dins a fora del municipi, i els punts on les  urbanitzacions o les infrastructures poden 
causar problemes d’estretament de la connexió (punts crítics de connexió), i per tant, 
punts més sensibles on cal preservar l’estructura. 
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              Mapa 24: Connectivitat ecològica. Plànol 4 POUM Calafell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 25: Valors ecològics. Plànol 2 i 3 POUM Calafell. 

 
La zona afectada, ha patit l’acció antrópica, fet que ha provocat l’aparició de deixalles, 
residus de runa..... i la utilització d’una part d’aquesta zona com un aparcament per 
treballadors i maquinaria. 
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    Foto 13 a 18: Estat actual camí d’accés a laplanta 
 

3.1.6.- Hidrologia 
 
Hidrologia superficial 
 
Com ja s’ha comentat en punts anteriors, la precipitació mitjana anual és d’entre 550 i 
600 mm. La seva distribució anual mostra el típic eixut estiuenc mediterrani, que en 
aquesta zona, però, és menys important que en altres zones costaneres. També és típic 
de la costa mediterrània el període sec d’hivern, centrat al gener i febrer i la 
importància de la tardor com a estació plujosa: entre setembre, octubre i novembre hi 
plou més d’una tercera part del total anual, especialment els dos primers mesos.  
 
El dèficit hídric anual al municipi oscil�la entre els 300 i els 400mm. En el context de la 
costa catalana, aquest valor apareix des del sud del Garraf i és un valor més elevat que 
al nord d’aquest massís. Tot i que no és tan alt com a la zona més interior de Lleida, es 
situa al mateix nivell que determinades àrees de l’interior de Catalunya. Les aigües 
superficials del municipi pertanyen a la subconca Garraf Foix, que comprèn a grans 
trets les tres comarques del Penedès històric, llevat de la part tributària de l’Anoia. A 
causa del tipus de relleu del municipi, la xarxa de drenatge superficial del terme és 
complexa (veure il�lustració 1). Existeixen 87 microconques que drenen als diferents 
cursos, que finalment desemboquen a quatre torrents principals, que són, d’oest a est: 
el Torrent de la Grallera (o de la Cobertera), el Torrent de Montpeó, el Torrent de la 
Casa Nova de Segur i el Torrent de la Casa Vella de Segur.  
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Mapa 26: Conques hidrogràfiques. Informe de sostenibilitat ambiental POUM Calafell. 
 
El torrent de la Grallera (o de la Cobertera), e troba molt proxim a l’area afectada pel 
present pla especial. El torrent de la Cobertera procedeix de Bellvei i en part fa de límit 
entre els sectors de la Muga i del Mas Canyís. Descarrega directament a la mar després 
de rebre per l'esquerra, al sud del poble de Calafell, el torrent de Montpaó.  
 
Pel que fa a la qualitat de les aigües superficials, actualment no hi ha cap punt de 
control de la qualitat en tot el municipi que permeti disposar de dades d'anàlisi i que 
garanteixi el seguiment del seu estat ecològic. Segons les dades que consten a la web 
de l'Agència Catalana de l'Aigua sobre xarxes manuals de control de qualitat de les 
aigües superficials, els punts de mesura més propers es trobarien a l'embassament de 
Foix i la Riera de Marmellà (Castellet i la Gornal), a l'embassament de Gaià (el Catllar) i 
a la seva desembocadura (Tarragona), als Salats de Torredembarra i al Torrent de Can 
Bruixa i la Riera de Llitrà (Santa Margarida i el Monjos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 27 :  Bases hidrogeològiques Torrent de la Grallera. disponibles a cartografies del DMAH. 
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Hidrologia subterrània 
 
El municipi de Calafell es troba ubicat en l’àrea hidrogeològica 308 Calcàries del Garraf 
– Bonastre, la qual consta dels aqüífers: 
 
• C-31: Calcàries del Garraf. 
• C-32: Calcàries superficials i calcarenites del Garraf inferior. 
• I-30: Calcarenites i sorres de la fossa miocènica Vilanova. 
• A-30: Aqüífers superficials. 
 
Seguint les instruccions de la Directiva Marc de l’Aigua, l’ACA ha delimitat les masses 
d’aigua subterrànies. La Directiva exigeix l’especificació de totes les masses d’aigua 
utilitzades per abastament o que es prevegi utilitzar en un futur i que proporcionin de 
mitjana més de 10 m3 diaris o que subministrin a més de 50 persones. Es delimiten en 
la mateixa massa d’aigua (Garraf, CODI 23) les unitats  hidrogeològiques 308 (on es 
troba Calafell) i 307 (Àrea de la depressió del Penedès). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mapa 28 : Localització massa aigua del Garraf. Informe de sostenibilitat ambiental POUM Calafell. 
 
Aquesta massa d’aigua té una extracció per abastament de 9 hm³/any. Respecte de la 
qualitat de les aigües subterrànies val a dir que, tot i que el municipi no es troba entre 
les zones declarades vulnerables a la contaminació per nitrats, sí que s'hi troben sis 
municipis de la comarca (Sant Jaume dels Domenys, la Bisbal del Penedès, Santa Oliva, 
l'Arboç, Banyeres del Penedès i Llorenç del Penedès.  
 
Per això el municipi disposa d'un punt de control de nitrats dins del seu terme (al pou 
conegut com a Formigons Vilafranca) que ha donat els seus resultats en les analítiques 
realitzades els dos últims anys (segons les dades aportades per l'Agència Catalana de 
l'Aigua): 
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Il�lustració 2: Hidrologia del Baix Penedès. Informe de sostenibilitat ambiental POUM Calafell. 
 
Pel que fa als nivells piezomètrics de les aigües subterrànies, segons les dades 
proporcionades per l'Agència Catalana de l'Aigua, al municipi es disposa de quatre 
punts de control que pertanyen a la xarxa piezomètrica; concretament a l'Aqüífer 13 
(Garraf), els piezòmetres Calafell-3-bis, Calafell-1, Calafell-2 i Calafell-4. El primer pou 
(Calafell-3-bis) substitueix des d'abril de 1997 el pou original Calafell-3, que va ser 
destruït el maig de 1996 per les obres de l'Autopista C-32. Segons les dades que 
consten a la web de l'Agència catalana de l'Aigua, els nivells s'han mantingut més o 
menys estables en tots aquests pous des que es disposa de dades mesurades (any 
1985 o 1986 segons el pou). 
 
Cal destacar que pel camí rural que traspassa la parcel�la 4 i la 5 i passen soterrades 
les canonades de l’aqüeducte vilanoví, el qual transporta aigua des de Santa Oliva per 
gravetat cap a Calafell. 

 
Inundabilitat 
 
Segons l’estudi d’inundabilitat redactat per al POUM de Calafell i en referència al torrent 
de la graella: 
 
El torrent de la Grallera té una llera natural molt ben definida de grans dimensions i 
molt regular en tot el seu recorregut des del seu inici fins a la unió amb la riera de 
l’Estany, responent amb un funcionament hidràulic acotat, sense causar afeccions en 
tot l’àmbit. No té cap interferència antropomòrfica important i les tres obres de pas que 
el travessen en el tram d’estudi no causen impactes importants al règim hidràulic, ja 
que han estat concebudes amb una ran capacitat hidràulica respectant la continuïtat 
fluvial. 
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Això es tradueix en què cap de les avingudes de projecte sobrepassa els límits de la 
llera natural, tot i que si que es causen certes interferències amb algunes de les obres 
de pas que creuen el torrent. El tram estudiat està creuat per quatre obres de pas, 2 
amb suficient capacitat hidràulica més que suficient, una molt justa i l’última 
insuficient. 

La carretera que dona accés a la depuradora creua el torrent de la Grallera mitjançant 
un culvert que té suficient capacitat per l’avinguda de 10 anys, però insuficient per la 
de 100 i 500, deixant en aquests casos la depuradora i la zona de transferència de 
residus incomunicats. 

 

 

 

 

 

 

 

Com a conclusió, el torrent de la Grallera té una llera molt ben definida amb capacitat 
hidràulica suficient per a grans avingudes, obres de pas de les infraestructures que el 
creuen de gran folgança i amb un ecosistema fluvial continu des del seu naixement fins 
la pont d ela C-31, a escassos 1000 metres de la desembocadura al mar. 

 
3.1.7.- Vegetació 
 
Comunitats vegetals 
 
La vegetació característica de Calafell i dels seus entorns és de terra baixa 
mediterrània, caracteritzada principalment per la presència d’alzines, carrasques i pins 
blancs. L’alzinar, en el municipi i l’entorn, ha sofert una forta degradació a 
conseqüència de la tala excessiva, de les àrees urbanitzades i dels incendis.  
 
La conjunció d’aquests factors ha donat lloc a nous tipus de comunitats vegetals. Uns 
exemples són les pinedes de pi blanc, que és abundant en els solars lliures d’edificació, 
donat que és una espècie que creix amb més rapidesa que l’alzina, i la garriga, 
comunitat arbustiva baixa, així com les brolles. 
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Mapa 29: Valors ecològics. Plànol 2 i 3 POUM Calafell. 
 
 

Vegetació potencial 
 
La vegetació potencial, és aquella vegetació primitiva d'un indret, si el clima i el sòl no 
han canviat massa. 
 
La vegetació actual d'un indret humanitzat sol ser un complex mosaic entre comunitats 
transitòries i de restes de vegetació primitiva (fragments de comunitats climàciques i 
permanents), mosaic que tendeix vers una vegetació uniforme i estabilitzada final 
semblant a l'antiga vegetació primitiva. 
 
L’observació de les diferents comunitats vegetals presents al municipi de Calafell ha 
permès intuir amb força certesa la vegetació potencial, és a dir la què s’hi establiria en 
absència de pertorbacions i que es correspondria amb la vegetació originària en aquells 
indrets on no s’hagin desenvolupat processos de degradació irreversibles. Coneixent la 
vegetació potencial, poden plantejar-se amb molt més encert actuacions de restauració 
i millora dels hàbitats existents. 
 
La vegetació potencial del municipi de Calafell serien les Brolles de romaní (Rosmarinus 
officinalis) i timonedes (Thymus vulgaris) i les màquies i garrigues amb margalló 
(Chamaerops humilis) i llentiscle (Pistacia lentiscus). Aquests hàbitats coincideixen amb 
la categoria de cobertura “matollars”. Aquests matollars podrien presentar un estrat 
arbori de pi blanc (Pinus halepensis) (considerats dins la categoria de cobertura “boscos 
densos no de ribera”) o en casos de nul�la afectació per l’acció antròpica resultarien 
boscos escleròfils. L'arbust dominant a la zona serien les garrigues (Quercus coccifera). 
Un altre arbust que acompanya al garric, i pot esdevenir dominant, és el llentiscle 
(Pistacia lentiscus). D'altres arbustos freqüents, que encara s’obsreben al municipi, són 
l'aladern (Rhamnus alaternus) i el càdec (Juniperus oxycedrus). El més rellevant de les 
màquies i garrigues de la zona seria 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. 

 
 

Vegetació actual 
 
La zona d’estudi ha estat bastant antropitzada, ja sigui per activitats de cultiu o per les 
infrastructures de serveis tècnics ja existents a la zona. 
 
� Al sud de l’àrea afectada, hi trobem el turó de la Rafela, una zona boscosa 

principalment de pi blanc (Pinus halepensis) 
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Foto 19 i 20: Vistes del turó de la Rafela 

 
 
� A la zona nord i la zona est de l’àrea afectada, hi trobem conreu (tomàquets, 

síndries....). Aquestes zones estan qualificades pel POUM com a sòl no urbanitzable 
i classificades com a sòl Rústic Agrícola amb interès paisatgístic. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Foto 21 a 23 camps de conreu al voltant de la zona afectada pel pla especial. 
 
 
 
� Al nord-oest  hi trobem un camí que traspassa tota la parcel�la afectada pel pla 

especial. Segons el plànol de valor ecològic del POUM, aquesta zona és una zona 
d’interès comunitari amb la presència d’una espècie protegida com és Erodium 
sanguis-christi. 
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Foto 24 a 27: Camí rural entre les parcel�les 4 i 5. 
 
� Pel què fa a la parcel�la 4, hi trobem la següent vegetació: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        Foto 28: Esbarzer (Rubus).                                         Foto 29: Cugula (Avena fatua)           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Foto 30: Canya ( Arundo donax)                                          



 

Pla especial Urbanístic de la zona de 
serveis tècnics de la Rafela 

 

31 

3.1.8.- Fauna 

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.  

Les espècies presents a l’àmbit d’estudi s’han classificat segons el nivell de protecció de 
la normativa vigent a nivell autonòmic (Llei 22/2003), tal com es mostra a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2: Mamífers, amfibis i rèptils presents a Calafell.  Informe de sostenibiliatt POUM Calafell. 
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Taula 3: Aus presents a Calafell.  Informe de sostenibiliatt POUM Calafell. 
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A la zona que afecta a aquest pla especial podem trobar-hi alguns dels animals que 
s’han descrit en les taules anteriors, sobretot petites aus que no estan en perill com:  
Garses, estornells, orenetes... Durant el treball de camp s’ha pogut observar un conill a 
la zona així mateix, i degut a la presència de la zona de transferència de residus, (on 
possiblement hi acaben restes orgàniques), també s’hi ha observat algun gat. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Foto 32: Conill (Oryctolagus cuniculus)                         Foto 32: Gat (Felis silvestris catus) 
 

 
3.1.9.- Espais naturals 
 
Al terme municipal de Calafell a data d’elaboració del present informe ambiental no hi 
trobem cap espai natural de protecció especial (és a dir Parc Natural, Reserva 
Natural, Refugi de Fauna, Paratge Natural d’Interès Local o Paratge Natural d’Interès 
Nacional), tal i com els defineix la Llei 12/1985 d’Espais Naturals de Catalunya. Dins del 
municipi de Calafell tampoc no hi trobem cap espai d’interès natural protegit (EIN) 
que formi part del PEIN, segons la cartografia oficial de la Direcció General de Medi 
Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
L’Espai d’Interès Natural més proper és la zona marina de les costes del Garraf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 30: PEIN. Disponibles a cartografies del DMAH. 
 
Tampoc trobem al terme de Calafell cap superfície afectada per la Xarxa Natura 2000, 
segons les bases oficials de cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
d'acord amb la Directiva 79/409/CEE (afectació a ZEPAS) i la Directiva 92/43/CEE 
(afectació a LICS), ni tampoc hi ha cap superfície afectada pel nou projecte d’ampliació 
de la mateixa Xarxa Natura 2000 
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3.1.10.- Medi Socioeconòmic 
 
Implantació Humana 
 
S’analitzarà a partir de les dades obtingudes des de IDESCAT.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                
                               Taula 4. Gràfica de la població de Calafell. 
 
 

Segons dades de l’Institut d’estadística de Catalunya (IDESCAT) l’any 2011 hi havia una 
població resident de 24.984 habitants. S’observa in increment important de la població 
durant els últims deu Anys. 
 
L’estructura de la població segons la piràmide és la següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 4.1. Gràfica de la Població de Calafell segons l’edat. 
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0 a 14 anys 15 a 64 anys 65 anys i més 
3.967 16.677 3.788 
1.865 9.603 2.035 
1.536 6.859 1.377 
1.435 4.781 950 
1.363 3.828 648 
1.226 2.873 496 

   Taula 4.2. Gràfica de la Població de Calafell segons l’edat. 
 
S’observa un increment en la població de la franja d’edat de 30 a 50 anys i de 0 a 5 
anys i un descens de la població de la franja entre els 5 i 19 anys. D’aquestes dades es 
pot extreure que a la localitat han arribat força parelles joves, cosa que explicaria que 
també incrementa la franja de nounats. Així mateix es pot intuir un increment de la 
població d’avançada edat en els propers anys. 
 
 
Generació residus 
 
Segons el projecte realitzat per ECOBP sobre la planta de transferència, es desprèn que 
les nivells de separació en origen han anat millorant en els darrers anys, gràcies a la 
implantació de les diferents recollides selectives i de la recollida orgànica. Per altra 
banda la fracció rebuig continua tenint un pes molt important en el conjunt dels residus 
que es recullen, essent superior a les 3 quartes parts del total del pes que es recull. 
 
D’acord amb la Directiva 2008/98/CE, els estats membres de la UE han d’elaborar plans 
de gestió i de prevenció de residus, on s’han d’incloure objectius de prevenció de 
residus, revisats amb una periodicitat mínima de 6 anys. Igualment, la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb el Decret legislatiu 1/2009, ha d’elaborar i aprovar per decret 
els programes de gestió de residus i el pla territorial sectorial d’infraestructures de 
gestió de residus municipals, i revisar-los periòdicament en el termini que s’hi 
especifiqui, que no pot ser superior a sis anys. 
 
En aquest context, un cop finalitzada l’etapa de planificació 2007-2012, s’aborda un 
nou període que, en aquesta ocasió, abasta fins a 2020, en línia amb altres instruments 
de planificació rellevants a nivell de la Unió Europea. 
 
El conjunt del context de la gestió de residus ha patit canvis significatius en els darrers 
anys, tant pel que fa als tipus i quantitats de residus generats i als seus cicles de gestió 
com als actors del sistema. Alhora, el creixement progressiu del sector dels residus, la 
diversificació de la seva oferta i els canvis en les eines de gestió ha comportat una 
multiplicitat d’interaccions. D’altra banda, la previsible finalització dels mercats de 
recursos a baix preu motiva un canvi d’escenari que, a curt termini, farà de la gestió 
dels residus un dels pilars de les polítiques d’ús eficient dels recursos. 
 
En aquest marc, L’ARC elabora, per al període 2013-2020, nous instruments de 
planificació que pretenen respondre a tots aquests reptes. En aquesta etapa, 
l’instrument bàsic és el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) i, pel que fa a les infraestructures, el Pla territorial 
sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2013-2020 
(PINFRECAT20). 
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                                           Taula 5. Dades reals (2005-2012) i previsions generació (2013-2020) Font: PINFRECAT20 
 
 

 
3.2.- Objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental fixats pel Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
En aquest apartat s’ha volgut seleccionar, en cada cas, aquelles directius i disposicions 
fixades tant per la memòria com per les normes urbanístiques i l’annex normatiu del 
POUM de Calafell que, per les seves característiques o àmbit d’aplicació, han de ser 
assumides pel Pla especial, i establir-ne una jerarquització en funció del seu grau 
d’importància, així com altres punts que facilitaran la protecció del medi ambient.  
 
Així mateix també s’analitzen les directrius i obligacions fixades per normatives 
supramunicipals. 
 
Protecció contra riscos 
 
En relació a l’avaluació dels riscos ambientals, l’article 9 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, diu que: 
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1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar 
perquè les determinacions i l’execució del planejament urbanístic permetin 
assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, un nivells 
adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació 
enfront dels riscs naturals i tecnològics. 

2. És prohibit d’urbanitzar i d’edificar en zones inundables i en zones de risc per a 
la seguretat i el benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la 
protecció i la prevenció dels riscs. 

 
Segons la normativa vigent i segons els plans d’emergència especials de la Generalitat 
de Catalunya, el municipi és objecte dels riscos especials següents: 
 
• Inundacions 
• Transport de mercaderies perilloses 
• Incendis forestals 
• Contaminació accidental de les aigües marines 
 
El desembre del 2006, el municipi va redactar un pla de protecció civil i mediambiental.  
 
Protecció dels sistemes naturals pels seus valors de conservació, fragilitat o 
singularitat 
 
Pel que fa a la protecció de l’aqüífer subterrani, el Decret 328/1988 delimita una sèrie 
de zones on la problemàtica de la sobreexplotació dels aqüífers és evident i té intenció 
d’ordenar les extraccions.  
 
Segons dades de la Diagnosi municipal (Pla Estratègic per a la sostenibilitat de Calafell), 
el Baix Penedès es divideix en tres zones o aqüífers: el Baix Penedès, que comprèn la 
major part dels municipis de la comarca; el bloc del Gaià, que comprèn la part més 
occidental, i el de Sant Martí – Sarroca – Marmellà, que comprèn part del nord de la 
comarca. Tots els termes municipals, amb l’excepció del Montmell, Calafell i Cunit hi 
són inclosos. En cap dels tres casos hi ha problemes de sobreexplotació; tanmateix, és 
important continuar controlant les extraccions d’aquesta zona, que presenta problemes 
de salinització. D’altra banda, el terme no està comprès dins del decret de protecció de 
nitrats. 
 
Pel que fa a altres figures de protecció referents a la biodiversitat, el municipi no té 
zones incloses en el Pla d’Espais d’Interès Natural ni en la Xarxa Natura 2000 (Per tant, 
tot i que té hàbitats d’interès comunitari, aquests no estan protegits específicament). 
 
Protecció per la concurrència de valors arqueològics i arquitectònics 
susceptibles de preservació 
 
Calafell disposa de molts elements de patrimoni arqueològic producte d’un poblament 
important en l’època prehistòrica. Existeix un Catàleg i Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic del municipi de Calafell, que es presenta 
conjuntament amb el POUM. La zona afectada pel pla especial de la zona de la Rafela 
no presenta cap edifici ni instal�lació amb aquesta classificació. 
 
Àmbits protegits segons el planejament supramunicipal 
 
El Pla Territorial de Catalunya és l’instrument que defineix els objectius d’equilibri 
territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, marc orientador de les 
accions, que emprenen els poders públics, per a crear les condicions adequades per 
atreure l’activitat econòmica als espais idonis. 
 
Aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, defineix sis àmbits d’aplicació dels plans 
territorials parcials, basats en la funcionalitat territorial. El que té incidència sobre el 
municipi de Calafell és el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT), ja que 
pertany a aquesta àrea i es troba subjecte als planejaments que inclouen aquest àmbit. 
Actualment, el Pla territorial s’ha aprovat inicialment en data del 23 de juliol del 2008. 
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En referència a l’àmbit d’estudi, aquest Pla descriu l’estat de conservació deficient de la 
xarxa fluvial del Baix Penedès en general, no pel fet de tractar-se de cursos fluvials de 
poca importància, sinó pel fet de travessar un territori fortament antropitzat i 
urbanitzat. Per tant, el paper de connector ecològic que sovint desenvolupen els cursos 
fluvials d’un territori s’ha perdut en bona part del Baix Penedès. Pel que fa als espais 
oberts, el PTPCT concreta l’objectiu de protecció del paisatge en tres categories 
diferents de sòl –totes amb el règim jurídic de no urbanitzable- en el sistema d’espais 
oberts: sòl de protecció especial, sòl de protecció territorial i de protecció preventiva. 
Pel que fa a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara de 
la Llei d’urbanisme, s’entén que el sòl de protecció especial està sotmès a un règim 
especial de protecció i que són incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de 
transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la 
protecció especial. En el cas del pla especial urbanístic de la zona de serveis tècnics la 
Rafela, no està afectada per cap d’aquests tips de sòl. 
 
Objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del POUM 
 
Durant la redacció del POUM, es van detectar les potencialitats i fragilitats del territori 
de Calafell. Els plànols 1 i 7 de l’informe de sostenibilitat ambiental del POUM 
sintetitzen els principals valors paisatgístics i ecològics del municipi. En contraposició, 
els plànols 9 i 10 del citat estudi, mostren els seus punts febles, els quals poden ser 
focus d’atenció en el moment de decidir nous sòls urbanitzables i que ofereixen la 
possibilitat de desenvolupar propostes en positiu que des de l’àmbit d’aquest POUM 
puguin oferir solucions.  
 
En el plànol 9 es mostren les fragilitats del territori (tendències d’urbanització, zones 
inundables, pedreres, etc.) i el plànol 10 mostra les tendències de creixement (és a dir, 
les atraccions que s’estableixen, per proximitat, en l’ocupació del territori per 
edificacions) en contraposició amb la base territorial que constitueix el sistema natural, 
entesa aquí com la massa de vegetació contínua més interior (és a dir, aquella que 
queda més allunyada dels efectes de barrera provocats per les infrastructures i la 
urbanització).  
 
Cal fer un esment ja que la zona afectada pel pla especial  de la zona de la Rafela i pel 
qual es redacta aquest informe ambiental, no està afectada per cap de les situacions 
abans mencionades. En la taula següent es mostra una síntesi dels aspectes més 
destacats de la diagnosi i la seva derivació en estratègies pel planejament, que 
configuren els criteris i objectius ambientals i que podrien veure’s afectats pel pla 
especial urbanístic de la zona destinada a serveis funeraris municipals. 
 

SINGULARITATS 
POTENCIALITATS/ASPECTES DESTACATS DE 

DIAGNOSI 
ESTRATÈGIES(CRITERIS/OBJECTIUS) 

Tenir en compte el pendent com a factor 
decisiu per la presa de decisions sobre: 
equipaments en SNU, millora de 
l'accessibilitat a la C-32 i EO a Segur de 
Calafell Nord (sòl urbanitzable). 

Valorar l'impacte de les diferents 
alternatives de traçat, escollint la que menys 
impacte suposi al sòl no urbanitzat. 

G
E
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Pendents alts: Un sector 
relativament ampli dels sòls del 
municipi tenen pendents superiors al 
20%, en concret, sumen 767 ha, un 
37,6% del terme, la majoria en SNU i 
urbanitzable. També hi ha sòl urbà 
per sobre del 20% de pendent. 
Existeix un ritme accelerat de 
construcció al nord de segur de 
Calafell, en zones amb aquest 
pendent. Zona d'atenció per crear 
una via d'accés a un nucli 
urbanitzable per sobre de l'autopista. 

Més de la meitat del terme presenta 
orientacions prioritàries vers el sud i 
sud-est, la qual cosa afavoreix 
l’assolellament. 

Considerar l’eficiència energètica en el 
desenvolupament del Sòl urbanitzable, 
tenint en compte la orientació (sens 
detriment de la minimització d'impactes 
sobre la gea, que tindrien un caràcter 
prioritari). 
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Un cop estudiada amb detall la inundabilitat, 
utilitzar la zona inundable com a àmbit de 
referència d'un parc fluvial que connecti el 
poble de Calafell amb la platja. Interferir el 
mínim amb la dinàmica fluvial, evitant la 
modificació o canalització del seu curs, 
minimitzant la superfície d'elements viaris 
que les travessin, evitant l'afectació de la 
llera amb infrastructures viàries (pilars, 
etc.). 
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Els principals cursos fluvials del 
terme de Calafell són, d’oest a est: 
torrent de la Grallera (també 
anomenat de la Cobertera), torrent 
de Montpeó, torrent de la Casa Nova, 
torrent de la Casa Vella. Xarxa de 
torrents N-S, amb conques petites. 
La majoria amb curs modificat, 
excepte el torrent Grallera. Tota la 
primera franja litoral i la Cobertera 
per sobre de la via de tren presenta 
inundabilitat segons criteris 
geomorfològics. S’hauria de 
confirmar i quantificar amb un estudi 
d’inundabilitat detallat. 

Alliberar el màxim sòl possible vinculat als 
torrents en sòl urbà i fer parcs urbans en 
relació amb els torrents, restablint la 
vegetació potencial. 
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L'autopista i l'elevada densificació 
urbana del litoral malmeten la 
connexió muntanya- mar.  

Importància de la connectivitat E-O 
entre el massís del Garraf i la Serra 
de Bonastre, espais protegits per la 
legislació. 

 

Detectar les principals vies de connectivitat i 
els punts conflictius, per evitar la seva 
afectació i que siguin un factor limitant 
alhora de definir possibles creixements 
urbanístics i infrastructures. 

Establir mecanismes de manteniment 
dels conreus existents actualment. 
Facilitar mitjançant el planejament, el 
rec de zones de conreu, preveient com 
a compatible la infrastructura 
necessària per al rec en zones 
agrícoles. En cas necessari d'ocupació 
per equipaments d’actuals zones de 
conreu, caldrà tenir en compte els 
criteris ecològics com el manteniment 
d'espais d'ecotó com a zones agrícoles 
i la conservació dels límits vegetals. 

Buscar mecanismes que evitin 
l'abandonament agrícola. Zona de 
patró agrícola: en cas necessari 
d'ocupació de les zones de conreu, 
serà prioritari ocupar les zones menys 
productives. Minimitzar la ocupació 
urbana de zones forestals. 
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Hàbitats d'interès comunitari (HIC) en 
gairebé tot el SNU. També, en sòl urbà no 
desenvolupat i en urbanitzable. HIC 
prioritari en zona de del parc del comú 
(zona de patró paisatgístic) i en 
desembocadura del torrent de la 
Cobertera, sota la via de tren, que s'ha 
canalitzat però es pot recuperar. 

Flora d'interès (Erodium sanguischristi), 
protegida pel Decret 328/92 vinculada a 
l'hàbitat de pineda sobre màquia. Murtra 
(representació de la zona més 
septentrional de la seva distribució a 
Catalunya) en les Muntanyes entre Calafell 
i Cunit.  

Elevada diversitat faunística lligada a la 
massa forestal i a la zona d'ecotó agrícola-
bosc i en fileres d'arbres entre conreus. 
Facilitada per la proximitat dels espais de 
Bonastre i Garraf. Es cita avifauna 
catalogada com en perill o propera a 
l'amenaça a Catalunya. 

Conreus amb D.O. N'hi ha a la vall de 
Montpeó i de la Cobertera- Parc del comú. 
Perill d'abandonament de l'activitat a un 
ràpid ritme. Sovint els productors 
agrícoles que tenen terres al municipi són 
de municipis veïns. 

Zona de patró agrícola: en cas 
necessari d'ocupació de les zones de 
conreu, caldrà tenir en compte els 
criteris paisatgístics com la conservació 
dels límits vegetals i l'estructura del 
parcel�lari i la no afectació dels 
elements patrimonials relacionats amb 
el paisatge de vinya: barraques, murs 
de pedra seca, masos. 
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Existeixen dos eixos principals N-S 
vinculats al Torrent de la Cobertera, el 
Torrent de Montpeó i el Torrent de Segur 
de Calafell, que lliguen les muntanyes 
amb el mar (tercer eix E-O) i una xarxa 
àmplia de camins històrics que fan de 
comunicació EO. 

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). 136 elements 
inventariats segons la proposta de catàleg 
del patrimoni, 37 dels quals es troben en 
sòl no urbanitzable segons el planejament 
actual.  

Hi ha dos carrerades inventariades des de 
1976, descrites i protegides, que no 
obstant, passen per sòl urbà. En 
elaboració, el Catàleg i Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic del municipi de Calafell. 
Importància de la visibilitat des dels 
camins de carena. Un camí de mirador en 
Sòl urbanitzable en el sector urbanitzable 
de la urbanització al nord de Segur de 
Calafell. 

Comptabilitzar els usos i activitats en 
sòl no urbanitzable amb els valors 
paisatgístics i ecològics del municipi i 
potenciar els seus valors en general. 
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Existeixen dos eixos principals N-S 
vinculats al Torrent de la Cobertera, el 
Torrent de Montpeó i el Torrent de Segur 
de Calafell, que lliguen les muntanyes 
amb el mar (tercer eix E-O) i una xarxa 
àmplia de camins històrics que fan de 
comunicació EO. 

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). 136 elements 
inventariats segons la proposta de catàleg 
del patrimoni, 37 dels quals es troben en 
sòl no urbanitzable segons el planejament 
actual.  

Hi ha dos carrerades inventariades des de 
1976, descrites i protegides, que no 
obstant, passen per sòl urbà. En 
elaboració, el Catàleg i Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic del municipi de Calafell. 
Importància de la visibilitat des dels 
camins de carena. Un camí de mirador en 
Sòl urbanitzable en el sector urbanitzable 
de la urbanització al nord de Segur de 
Calafell. 

Comptabilitzar els usos i activitats en 
sòl no urbanitzable amb els valors 
paisatgístics i ecològics del municipi i 
potenciar els seus valors en general. 
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L'Aigua prové de la conca de l'Ebre (CAT). 
Elevat consum d'aigua per habitant (més 
de 200l/persona/dia). Marcada 
estacionalitat i, sobretot, marcada 
diferència en els caps de setmana. El 
model de ciutat difusa afavoreix l'elevat 
consum. Pèrdues en xarxa s'han anat 
millorant amb els anys. 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. La cooperativa 
agrària té conveni per aprofitar també 
l'aigua del terciari, però el procés està 
aturat. L'aigua depurada es destina per 
emissari submarí al mar, però es podria 
tornar al torrent. 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, fent un 
bypass. S'està solucionant el problema 
d'infiltració d'aigua del subsòl al canal 
d'entrada de la depuradora, amb la qual 
cosa es preveu que no s'haurà de 
bypassar tant de volum. Actualment la 
depuradora funciona al 50% de la seva 
capacitat, com a promig i té espai per ser 
ampliada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptar els creixements poblacionals 
als factors limitants de la concessió 
d'aigua. Regular la instal�lació de 
piscines. Piscines comunitàries. Evitar 
la dispersió urbanística per minimitzar 
les pèrdues en la xarxa de distribució 
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Totes les infrastructures ambientals en 
relació amb l'aigua són de titularitat 
municipal, però gestionades per un ens 
privat.  

Actualment el municipi de Calafell no te 
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 a nivell 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), 
es prevista, per al segon escenari 
d’inversions 2009-2014, l’actuació de: 
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB 
AUTOGENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA 
A CALAFELL. 
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Elevada producció de residus per persona, 
2,61 kg/persona-dia. Influència de 
l'estacionalitat. 

Facilitar mitjançant el 

Planejament general, que existeixin els 
espais suficients 

per fer el tractament dels residus i 
facilitar la recollida selectiva, si es 
consideren necessaris 
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Bona qualitat de l'aire. 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 
5000 kg/CO2 per persona i any, quan una 
emissió sostenible seria uns 1500 kg.  

Bona qualitat acústica. Hi ha problemes en 
dos punts del municipi, en casc urbà. 

Qualitat lluminosa 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. 

Tenir en compte els plànols de 
zonificació i capacitat acústica i 
llumínica elaborats pel municipi. 

Evitar la dispersió urbanística. Regular 
els usos en el sòl no urbanitzable per 
evitar la contaminació. 

 

  

R
IS

C
O

S
 

Com a riscos naturals 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-
100th/any. 

Destaca el risc d'incendi, relacionat amb el 
tipus de vegetació, que és més greu a 
causa de les urbanitzacions en 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. 

Risc d'inundabilitat principalment en el 
torrent de la Cobertera, per sobre de la 
línia de tren, on hi ha un punt negre. No hi 
ha estudis de detall. La majoria de rieres 
estan entubades o canalitzades i abans de 
desembocar passen per zona urbana.  

Com a fragilitat, destaquen les activitats 
no desitjables en sòl no urbanitzable, les 
tendències edificatòries i els punts d'alta 
intensitat viària. Hi ha tres antenes de 
telefonia mòbil en SNU i una línia elèctrica 
d'alta tensió. 

Definir els àmbits inundables i seguir 
les recomanacions de l’ACA pel 
planejament urbanístic en la zonificació 
i regulació d’usos en els àmbits 
definits. 

Basses de laminació per evitar riscos 
d’inundabilitat. 

Regular els usos en sòl no urbanitzable 
per evitar la freqüentació dispersa i 
evitar els riscos d’incendi. 

Regular les edificacions en sòl no 
urbanitzable. 

Evitar l’ocupació en pendents superiors 
al 20%. 
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El consum d'energia elèctrica per persona 
és elevat (2,7MWh l'any 2006, quan un 
estudi de Madrid establia la xifra de 0,8 
MWh). El consum d’electricitat i gas 
natural és de 4,36 MWh/persona/any. El 
model de ciutat difusa condiciona el major 
consum d'energia, perquè els edificis 
estan menys aïllats i per raons de 
mobilitat  explicats en el punt de cont. 
Atmosfèrica). 

Minimitzar la dispersió urbanística. 
Millorar la mobilitat urbana. 
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3.3.- Conclusions. Objectius i criteris ambientals adoptats per la redacció del 
Pla. 
 
Es descriuen, tot seguit, els principals objectius de protecció per a cadascun dels 
paràmetres ambientals presents, que s’adoptaran en l’àmbit del pla de forma 
jerarquitzada, en funció de la seva importància: 
 

Aspectes a considerar 
segons legislació 

Objectius ambientals Criteris 

1.Optimitzar l’ús del sòl d’acord 
amb les preexistències 

Situar les instal�lacions sobre 
espais adequats d’interès natural 
baix. 

Evitar, en la mesura del possible, 
afectar terrenys amb pendent 
elevada. 2.Mininmitzar el moviment de 

terres  Adoptar mesures per prevenir les 
actuacions que generin processos 
erosius significatius 

Model d’ordenació, 
ocupació del sòl i 
patrimoni natural en 
general 

3.Preservar els espais i elements 
de valor rellevant del territori 

Preveure una restauració adient 
dels terrenys afectats i coherent 
amb la realitat territorial de 
l’entorn. 

Riscos 
4.Garantir uns nivells adequats de 
prevenció i protecció enfront els 
riscos naturals 

Delimitar les zones de risc per a la 
seguretat i el benestar de les 
persones (zones inundables, 
incendis forestals...) 
Protecció de la xarxa hídrica i dels 
seus entorns durant l’execució de 
les obres Cicle de l’aigua 

5.Protegir les aigües subterrànies i 
superficials de possibles 
contaminacions Evitar la contaminació de les aigües 

superficials i subterrànies. 

Paisatge 6.Minimitzar l’impacte paisatgístic Minimitzar els possibles impactes 
paisatgístics. 

Durant la fase de construcció 
controlar i minimitzar les emissions 
atmosfèriques (pols, trànsit...) i 
que no es superin els valors 
acústics i lumínics fixats per la 
legislació vigent 

Millorar accessos a la planta des de 
la carretera TV-2126 

Adequar la il�luminació del nou 
complex per reduir l’impacte 
lumínic. 

Gestió contaminants  
7. Prevenir i corregir la 
contaminació atmosfèrica, acústica, 
lumínica i odorífera 

Prevenir la contaminació odorífera 
durant el tractament dels residus  
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4.-ORDENACIÓ GLOBAL DEL SECTOR 
 

4.1.- Alternatives generals considerades. 
 
La manca d’espai i de capacitat disponible de les instal�lacions actuals, derivada de 
l’increment de la producció de residus així com que el servei s’ha mancomunat i ha 
passat de rebre els residus urbans de Calafell a tots els residus urbans de la comarca 
del Baix Penedès, exigeix l’ampliació de l’actual centre de transferència o la construcció 
d’un centre més gran en un nou emplaçament. 
 
Des d’un inici cal tenir en compte que el POUM de Calafell, que va entrar en vigor el 24 
d’octubre de 2011 ja contempla com a ús d’equipaments els terrenys situats a l’est de 
l’actual centre de recepció de residus urbans. 
 
Alternativa 0 
 
La primera alternativa a considerar é l’anomenada alternativa 0, és a dir, la no 
actuació. 
 
D’entrada, no desenvolupar aquest pla especial suposaria renunciar a l’objectiu 
principal del Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGEMIC), el 
qual és l’enfortiment de la recollida selectiva dels residus com a opció valida per obtenir 
fraccions per al reciclatge i tractar el 100% totes les fraccions de residus inclosa la 
fracció RESTA i d’aquesta manera només enviar a disposició final un rebuig. 
 
Així mateix, els terrenys quedarien sense alteració, però la planta de transferència 
seguiria admetent residus de la recollida domèstica però amb una sobredimensió ja que 
ara hi arribaran els residus de pràcticament tota la comarca. 

 
Alternativa 1 
 
Ampliació de la planta de transferència en altres emplaçaments de la zona o en 
qualsevol altre zona del municipi amb la catalogació del sòl com a equipament Clau 4t. 
 
Alternativa 2  
 
Seguir amb el planejament definit en el pla especial urbanístic. 

 
 
4.2.- Anàlisis de les alternatives. 
 
Com es comenta en el punt anterior, l’alternativa 0 no es pot contemplar, ja que la 
necessitat de l’ampliació de les instal�lacions és evident degut a la saturació i a la 
dinàmica creixent del seu ús, tant pel numero de poblacions a les que dona servei com 
per la quantitat de residus que passen per ella. 
 
L’alternativa 1, suposaria la construcció de tota la instal�lació de nou en un altre 
emplaçament, mentre que l’alternativa 2 aprofitaria les instal�lacions existents i la seva 
ubicació per produir les mínimes molèsties a la població. 
 

Objectius Criteris Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

1.Optimitzar l’ús del sòl 
d’acord amb les 
preexistències 

Situar les instal�lacions sobre espais adequats 
d’interès natural baix. 

+ + 

Evitar, en la mesura del possible, afectar 
terrenys amb pendent elevada. 

- + 
2.Mininmitzar el 
moviment de terres  

Adoptar mesures per prevenir les actuacions 
que generin processos erosius significatius 

+ + 
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3.Preservar els espais i 
elements de valor 
rellevant del territori 

Preveure una restauració adient dels terrenys 
afectats i coherent amb la realitat territorial 
de l’entorn. 

+ + 

4.Garantir uns nivells 
adequats de prevenció 
i protecció enfront els 
riscos naturals 

Delimitar les zones de risc per a la seguretat i 
el benestar de les persones (zones 
inundables, incendis forestals...) 

+ + 

Protecció de la xarxa hidrica i dels seus 
entorns durant l’execució de les obres 

+ + 5.Protegir les aigües 
subterrànies i 
superficials de 
possibles 
contaminacions 

Evitar la contaminació de les aigües 
superficials i subterrànies. 

+ - 

6.Minimitzar l’impacte 
paisatgístic 

Minimitzar els possibles impactes 
paisatgístics. 

+ - 

Durant la fase de construcció controlar i 
minimitzar les emissions atmosfèriques (pols, 
trànsit...) i que no es superin els valors 
acústics i luminics fixats per la legislació 

+ + 

Millorar accessos a la planta des de la 
carretera TV-2126 

+ - 

Adequar la il�luminació del nou complex per 
reduir l’impacte lumínic. 

+ + 

7. Prevenir i corregir la 
contaminació 
atmosfèrica, acústica, 
lumínica i odorífera 

Prevenir la contaminació odorífera durant el 
tractament dels residus  

+ + 

 
 

4.3.- Justificació de l’alternativa seleccionada. 
 
Les tres alternatives possibiliten en major o menor mesura l’assoliment dels objectius 
ambientals, tot i que l’alternativa 0 ha quedat descartada d’inici per la impossibilitat de 
quedar-se en la mateixa situació (unes instal�lacions dimensionades per un sol municipi 
i que actualment rep els residus de tota una comarca). 
 
Per l’alternativa 1, les opcions de zones qualificades com a us d’equipaments (4t) que 
actualment contempla el POUM cap d’elles disposa d’una superfície (totes són parcel�les 
on ja hi ha un equipament o on la superfície és petita per a instal�lar-hi una planta de 
transferència amb les necessitats actuals del municipi i la comarca), ubicació (lluny 
d’habitatges) i accessos (accés directe des d’una carretera). En el cas que es busqués 
una zona no qualificada com a zona d’equipaments seria necessari iniciar un tràmit de 
modificació d’aquesta qualificació. 
 
L’alternativa 2, facilita el compliment de la practica totalitat dels objectius ambientals ja 
que: 

� La zona ja esta qualificada com a ús d’equipaments (4t) 
� Ja hi ha l’activitat que es vol desenvolupar i per tant només s’haurà d’ampliar 
� Limitant amb la parcel�la hi ha la depuradora i es disposa de connexió amb 

aquesta pels lixiviats i aigües de pluja que directament es tractaran  i impedeix la 
contaminació d’aigües. 

� Ja es disposa d’un accés directe des de la carretera TV-2126 
� Es troba allunyada d’habitatges, minimitzant els possibles problemes de sorolls i 

males olors als ciutadans. 
� Es troba en una zona amagada pel turó de la Rafela i darrera de la depuradora, 

de manera que es farà pràcticament indetectable i no provocarà un impacte 
ambiental  fora de l’existent actualment. 

 
Per tots aquest motius es considera que l’alternativa 2 és la que millor compleix els 
objectius ambientals definits en el pla. 
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5.- DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA D’ACORD AMB L’ALTERNATIVA 
ADOPTADA 
 
5.1.- Descripció esquemàtica del contingut del pla amb expressió de les seves 
determinacions amb possibles repercussions significatives sobre el Medi 
Ambient. 
 
5.1.1. Objecte del document. 
 
Aquest document pretén ser un estudi ambiental que aporti les principals 
característiques ambientals de l’àmbit d’estudi i que determini els impactes que aquesta 
activitat comportarà en vers els paràmetres ambientals analitzats, així com les mesures 
correctores que s’hauran d’afegir al projecte executiu per tal d’esmenar-los, amb 
l’objecte d’adoptar un desenvolupament urbanístic sostenible. 

 
5.1.2. Marc normatiu. 
 
La necessitat de confecció d’aquest informe ateny a l’apartat “h” de l’article 66 de la Llei 
2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, que fa referència a l’informe medi ambiental com 
a part de la documentació mínima a presentar en els plans parcials urbanístics (PPU), 
així com al Decret 287/2003 del Reglament parcial de la llei anterior. 
 
L’article 3 d’aquesta Llei també fa referència al desenvolupament urbanístic sostenible, 
en el sentit de conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels 
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de 
garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 
 
D’altra banda, el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, que modifica la Llei 2/2002, per al foment 
de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local, en el seu 
article 4 afegeix la Disposició transitòria desena, que diu que mentre no es transposi la 
Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació dels 
efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient, el règim d’avaluació 
ambiental aplicable a les figures de planejament urbanístic no resoltes definitivament 
en el moment de l’entrada en vigor de la modificació d’aquesta llei és el següent: 
 
“1. Són objecte d’avaluació ambiental: b. Les modificacions del planejament urbanístic 
general que alterin la classificació o qualificació urbanística del sòl no urbanitzable, si la 
classificació o qualificació urbanística resultant comporta un canvi en els usos d’aquest 
sòl.”. 
 
“2. La documentació de les figures de planejament ha d’incloure un informe medi 
ambiental amb el contingut que estableixen l’article 5 i l’annex 1 de la Directiva 
2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell...” 
 
Aquest Decret està superat per la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació 
dels efectes de determinats plans i programes. Aquesta norma adapta per a l’Estat 
espanyol les exigències de la Directiva comunitària europea 2001/42/CE, de 27 de juny 
de 2001. 
 
Finalment, és d’aplicació el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, que en el seu article 85 diu que la documentació dels 
plans parcials urbanístics de delimitació ha d’incloure un informe ambiental, amb el 
contingut que estableix l’article 100 d’aquest Reglament. 
 
S’ha d’incloure dins d’aquesta normativa la que fa referència a les activitats 
econòmiques que amb l’objecte d’ésser legalitzades han de complir una sèrie de 
paràmetres medi ambientals establerts a la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats. 
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Finalment, l’estudi segueix l’estructura de treball que es defineix a la Guia per a 
l’elaboració de l’informe de sostenibilitat ambiental dels plans parcials urbanístics. 
Realitzada per encàrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge pel Centre de 
Política de Sòl i Valoracions (UPC). 
 
 
5.2.- Descripció de les mesures previstes per al foment de la preservació i 
millora del medi ambient. 
 
5.2.1. Tractament de l’espai privat. 
 
L’espai privat ha de tractar-se amb criteris de màxim estalvi energètic, afavorint l’ús de 
les energies renovables i evitant elements de contaminació acústica i lumínica. L’espai 
de parcel�la exterior i no ocupat amb edificació ha de mantenir-se net i curós; tractat 
amb criteris cromàtics en equilibri amb el paisatge. Es tindrà especial cura amb els 
elements frontera de l’espai públic; sempre que sigui possible es tractaran amb pedra 
de la zona i amb jardineria d’espècies autòctones. 
 
5.2.2. Tractament de l’espai públic. 
 
L’espai públic, llur urbanització i edificació, ha de tractar-se d’acord amb els criteris de 
màxima sostenibilitat, eficàcia i estalvi energètic; evitant la contaminació lumínica, 
fomentant el reciclatge i l’ús de les energies renovables.  
Les xarxes de serveis aniran soterrades. Es tindrà cura amb l’ornamentació i les 
conques visuals. El nombre d’elements de senyalització i serveis situats a les façanes es 
reduiran als estrictament imprescindibles. 

 
5.2.3. Subsòl. 
 
L’aprofitament del subsòl es condiciona a la prevenció dels riscos, a la protecció 
d’aqüífers classificats i de restes arqueològiques d’interès declarat.  

5.2.4. Ecoeficiència. 
 
Amb l’objecte d’assolir els criteris pactats al Conveni sobre Canvi Climàtic de les 
Nacions Unides (Protocol de Kioto), en qualsevol figura de planejament derivat del pla 
general, els nous edificis hauran d’incloure criteris d’Ecoeficiència com: 
 
� Adopció de criteris d’arquitectura bioclimàtica (ventilació creuada natural, aïllament 

tèrmic dels edificis, façanes ventilades en orientació SW,...) 
� Previsió d’espais per a la ubicació d’instal�lacions receptores d’energia solar o altres 

renovables. 
� Implantació d’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta en habitatges 

i altres edificis que comportin usos amb consum d’AC. 
� S’escolliran aixetes i inodors amb un distintiu reconegut que acrediti l’estalvi 

d’aigua, segons les normes aplicables als estats membres de la UE. 
� Priorització d’ús de productes amb vida útil llarga i d’aquells materials provinents de 

recursos renovables o reciclats i de fàcil gestió com a residus, com ara l’ús d’àrids 
reciclats en els elements no estructurals dels edificis (15% del total). 

� Priorització d’ús de productes amb garantia de qualitat ambiental de la Generalitat 
de Catalunya, ecoetiqueta de la UE, o altres etiquetes ecològiques certificades. 
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6.- IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROVABLES EFECTES AMBIENTALS 
SIGNIFICATIUS. DETERMINACIÓ DE LES MESURES ADOPTADES I MESURES 
COMPENSATORIES 
 
Es relacionen tot seguit els impactes que poden arribar esdevenir en cadascun dels 
paràmetres ambientals analitzats: 
 
6.1.- Aigües superficials 
 
Impacte 1. 
El desenvolupament del pla especial pot afectar alguns vessaments superficials que 
drenen les aigües recollides del sector, degut al pendent existent, obstaculitzant el 
recorregut natural de les aigües. 
Qualificació de l’impacte: moderat. 
 
Mesura 1.1. 
Les xarxes s’adaptaran a la topografia existent (de manera que no es modifiqui la 
tendència de l’escorrentiu superficial actual). 
 
A la parcel�la 4, es connectarà la recollida de pluvials a la ja existent a la planta actual 
 
A la parcel�la 5: 

A la zona nord, s’instal�larà sobre llit de formigó una canaleta de formigó de mitja 
canya de 500 mms. 

A la zona sud, al limit interior de la tanca s’allotjarà sobre llit de formigó una 
canaleta de formigó de mitja canya de 500 mms. 

Execució d’un pou de formigó prefabricat amb canonada de PVC que el comunicarà 
amb una altres dos pous, un per a decantador de 2 m3 i un altre per aljub de 20 m 
Impacte final: COMPATIBLE 
 
 
Impacte 2. 
Durant la fase de construcció poden esdevenir abocaments accidentals d’olis, 
hidrocarburs i altres elements contaminants com restes de formigó fresc,... als recs del 
sector. 
Qualificació de l’impacte: important 
 
Mesura 2.1. 
Mentre duri l’obra, es definirà un espai que funcioni com a parc de maquinària i, 
emmagatzemat de materials de l’obra i residus generats. Aquí es realitzaran les 
operacions de manteniment (canvis d’olis, repostatges de carburants i avaries) i es 
rentaran les cubes de formigó. Es prepararà la superfície amb una capa de material 
compactat impermeable. 
Impacte final: COMPATIBLE 

 
 

6.2.- Aigües subterrànies 
 
Impacte 3. 
Contaminació per lixiviats de les aigües subterrànies. 
Qualificació de l’impacte: important 
 
Mesura 3.1. 
Actualment ja existeix un sistema de recollida per l’eventual vessament de lixiviats en 
el sòl de la planta. Es projectarà la seva ampliació mitjançant una nova canal de 
recollida i connexió al punt d’evacuació existent amb la instal�lació d’un nou separador 
d’hidrocarburs. 
Impacte final: COMPATIBLE 
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Impacte 4. 
Contaminació per hidrocarburs de les aigües subterrànies des de la zona de rentat de 
vehicles 
Qualificació de l’impacte: important 
 
Mesura 4.1. 
Delimitar correctament la zona de rentat de vehicles amb tancaments laterals 
mitjançant panells sandwich amb una altura màxima de 5 metres. Construcció d’un nou 
paviment amb les pendents adequades cap a la reixa de recollida d’aigües i d’una canal 
amb marc amb reixa practicable , de fosa gris resistent al pas de vehicles pesats. 
Aquesta canal es dirigirà al separador d’hidrocarburs i d’aquí a la connexió ja existent a 
la depuradora. 
Impacte final: COMPATIBLE 

 
 

Impacte 5. 
Durant la fase d’explotació del nou sector es generarà una nova demanda d’aigua 
potable per l’ús domèstic, rec d’ajardinament... 
Qualificació de l’impacte: moderat 
 
Mesura 5.1. 
L’empresa subministradora haurà de  justificar la compatibilitat del nou cabal 
demandat, amb els recursos d’aigua potable disponibles a Calafell, sense que s’arribin a 
afectar les reserves de les que s’abasteix. 
Impacte final: COMPATIBLE 
 
 
6.3.- Vegetació i flora 
 
Impacte 6. 
Eliminació d’algun arbres i arbustos durant les obres (adequació camins i construcció 
planta) 
Qualificació de l’impacte: moderat 
 
Mesura 6.1. 
Es plantaran peus d’arbres autòctons i de règim xeromediterrani en les franges i 
terrenys destinats a sistemes lliures, amb espècies com el mateix garrofer. l’alzina, 
l’olivera, el roure martinenc, romaní, llentiscle, llorer, aranyoner,...  
 
Mesura 6.2. 
Neteja i recuperació de la zona més propera al turó de la Rafela afectada durant 
aquesta anys per la seva utilització com a pàrking de vehicles i maquinaria. 
Impacte final: COMPATIBLE-MODERAT 
 
 
6.4.- Fauna 
 
Impacte 7. 
Durant la fase de construcció es produiran majors índexs de soroll derivats dels 
moviments de la maquinària i la utilització d’eines, que provocaran molèsties sobretot a 
la fauna que es desplaça pel sector objecte d’estudi. 
Qualificació de l’impacte: moderat 
 
Mesura 7.1. 
Es recomana que les feines més sorolloses es duguin a terme fora del període de cria 
de les aus (febrer-juliol). 
Impacte final: COMPATIBLE 
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6.5.- Paisatge 
 
Impacte 8. 
Impacte visual 
Tot i que part de l’ampliació del pla especial queda amagat degut a la topografia de la 
zona, hi ha algunes instal�lacions que són visibles des de la carretera i polígons propers. 
Qualificació de l’impacte: moderat 

 
Mesura 8.1. 
A la zona de la parcel�la 5 (planta gestió residus metàl�lica), realització de talussos de 
terra amb pendent apte per a la revegetació. 
Revegetació els talussos perimetrals plantant de forma irregular i variada amb espècies 
vegetals pròpies del lloc. 
 
Mesura 8.2. 
A la zona de la parcel�la 5 (planta gestió residus metàl�lica), plantació d’arbres propis 
de la zona (llorer, baladre, boix...) al llarg de la tanca que és més visible des de la 
carretera i la zona d’accés (zones oest, est i sud). 
Impacte final: COMPATIBLE 
 
 
Impacte 9. 
Risc incendi forestal 
Degut a la proximitat de les activitats que es desenvoluparan al sector, amb àrees 
forestals i de conreu, existeix el risc de provocar un incendi forestal i viceversa, que un 
incendi forestal afecti les instal�lacions del sector. 
Qualificació de l’impacte: important 

 
Mesura 9.1. 
Les activitats hauran de complir amb la normativa contra incendis vigent: 

- Disposar de les distàncies de protecció adequades a les zones forestals 
- Disposar dels mitjans de protecció contra incendis adequats (hidrants, BIE, 

dipòsits d’abastament d’aigua. 
 
 
6.6.- Mobilitat i accessibilitat 
 
Impacte 10. 
Pas d’una gran quantitat de vehicles pesats per la zona del pla especial. 
Qualificació de l’impacte: moderat 
 
Mesura 10.1. 
Adequació del camí d’accés a la zona afectada pel pla especial, proporcionant una 
amplada constant de 6 metres durant tot el camí. 
 
Mesura 10.2. 
Construcció d’una rotonda al final del camí (just davant l’accés a la planta de gestió de 
residus metàl�lics) per tal de facilitar el gir dels vehicles pesats. 
Impacte final: COMPATIBLE 
 
 
Impacte 11. 
Aparcament de vehicles de treballadors i de maquinaria a zones annexes al camí 
d’accés.  
Qualificació de l’impacte: moderat 
 
Mesura 11.1. 
Construcció d’aparcaments per als vehicles dels treballadors i per als vehicles de 
recollida de residus a l’interior de la planta de transferència i de la planta de gestió de 
residus metàl�lics. 
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Mesura 11.2.(igual que mesura 6.2) 
Neteja i recuperació de la zona més propera al turó de la Rafela afectada durant 
aquesta anys per la seva utilització com a pàrking de vehicles i maquinaria. 
Impacte final: COMPATIBLE 
 
 
6.7.- Medi atmosfèric 
 
Impacte 12. 
L’impacte sobre el medi atmosfèric, això és, llums, sorolls, vibracions i emissions de 
gasos i pols serà mínim, i només es donarà durant la fase de construcció del sector. 
Qualificació de l’impacte: moderat 
 
Mesura 12.1. 
S’acompliran els límits d’emissió de fums i gasos fixats pel Decret 833/75, de 6 de 
febrer, de protecció de l’ambient atmosfèric; així com les determinacions de la Llei 
22/1983, de 21 de novembre, de protecció del medi atmosfèric, i la Llei 6/1996, de 18 
de juny. 
Impacte final: COMPATIBLE 
 

 
Impacte 13. 
Durant la fase d’explotació, hi haurà un petit increment de la lluminositat nocturna. 
Qualificació de l’impacte: moderat 
 
Mesura 13.1. 
Les lluminàries exteriors i la il�luminació interior s’adequaran a allò que disposa la Llei 
6/2001, reguladora de la contaminació lumínica en medi nocturn. S’introduiran 
làmpades de vapor de sodi i lluminàries que no propaguin la llum en l’horitzontal. Per a 
la prevenció de la contaminació lluminosa i comptant que ens trobem en una zona de 
transició de les zones E2 i E3, s’hauran de seguir els següents valors d’il�luminació: 
 

o Làmpades: de vapor de sodi 
o Flux de l’hemisferi superior: vespre = 5-15% i nit = 1-15% 
o Enlluernament pertorbador: 10-15 % 
o Il�luminació intrús: vespre = 5-10% i nit = 2-5% 
o Intensitat lluminosa màxima en direcció a àrees protegides: vespre = 50-

100 kcd i nit =0,5-1 kcd 
o Lluminància màxima rètols lluminosos: 400-800 cd/m2 
o Lluminància màxima d’aparadors i finestres: vespre = 40-80 cd/m2 i nit = 

20-40 cd/m2 
o Lluminància màxima de façanes i monuments: vespre = 5-10 cd/m2 i nit = 

0-5 cd/m2 
Qualificació final: COMPATIBLE 
 
 
Impacte 14. 
Durant la fase d’explotació, contaminació odorífera. 
Qualificació de l’impacte: moderat 
 
Mesura 14.1. 
La ubicació de la planta de transferència, és la millor mesura a dur a terme, ja que es 
troba allunyada de qualsevol nucli de població i/o habitatge.  
Qualificació final: COMPATIBLE 

 
 

Impacte 15. 
Durant la fase d’explotació, contaminació acústica. 
Qualificació de l’impacte: moderat 
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Mesura 15.1. 
La ubicació de la planta de transferència, és la millor mesura a dur a terme, ja que es 
troba allunyada de qualsevol nucli de població i/o habitatge.  
Qualificació final: COMPATIBLE 

 
 

6.8.- Residus 
 
Impacte 16. 
Durant la fase de construcció es generaran residus de tot tipus: rebuig, valoritzables i 
especials. 
Qualificació de l’impacte: moderat 
 
Mesura 16.1. 
Durant la fase de construcció es definirà un espai, com a parc de maquinària, on 
“dormirà” la maquinària, on s’emmagatzemaran els materials de l’obra, i on es 
disposaran dels corresponents dipòsits de residus: 1 contenidor metàl�lic on aniran els 
valoritzables, 1 contenidor metàl�lic on es rentaran les cubes de formigó, i varis 
contenidors estancs i homologats on s’acopiaran els residus especials (si s’escau). 
Aquests residus seran gestionats pels corresponents gestors homologats. L’adjudicatari 
de les obres s’haurà de constituir com a productor de residus i formalitzar el seu codi 
davant l’Agència de Residus de Catalunya. 
Qualificació final: COMPATIBLE 
 
 
Impacte 17. 
Alliberació residus durant el transport i descàrrega de dels camions a les tolves, degut 
principalment a l’acció del vent 
Qualificació de l’impacte: moderat 
 
Mesura 17.1. 
Analitzar la possibilitat de la instal�lació de tallavents a les tolves per evitar que volin 
els residus més lleugers. 

 
Mesura 17.2. 
Realitzar neteges periòdiques dels voltants de la planta (sobretot el camí d’accés) per 
recollir tots els residus que actualment ja es pot comprovar que volen dels camions 
durant el seu transport. 
Qualificació final: COMPATIBLE 
 
 
7.- AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS 
OBJECTIUS AMBIENTALS ESTABLERTS 
 
En el següent quadre s’especifica el compliment dels objectius ambientals contemplats 
en el present Pla Especial, alguns dels quals s’assoleixen en la pròpia ordenació i 
d’altres que fan referència a aspectes relacionats amb la construcció i funcionament de 
les plantes (tant la de transferència com la de gestió de residus metàl�lica) i s’inclouen 
com a determinacions en la normativa del pla. 
 

Objectius ambientals Criteris Compliment 

1.Optimitzar l’ús del sòl 
d’acord amb les 
preexistències 

Situar les instal�lacions  
sobre espais adequats 
d’interès natural baix. 

Els terrenys on es proposa construir les plantes es 
troben en continuïtat amb l’actual planta de 
transferència, activitat a la que es troba vinculat i 
que permet la concentració de les infraestructures 
de gestió de residus en una part acotada del 
territori.  
L’àmbit seleccionat per a la implantació es situa 
en part sobre terrenys amb valor natural baix per 
tal d’optimitzar lús del sòl.  
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Evitar, en la mesura del 
possible, afectar terrenys 
amb pendent elevada. 

Els terrenys afectats presenten una lleugera 
pendent, però el moviment de terres serà el 
mínim, i majoritàriament, la que es treu d’un lloc 
s’utilitzarà per una altra zona del mateix pla. 2.Mininmitzar el moviment 

de terres  Adoptar mesures per 
prevenir les actuacions que 
generin processos erosius 
significatius 

Els talussos generats es plantaran amb vegetació 
autòctona. 

3.Preservar els espais i 
elements de valor 
rellevant del territori 

Preveure una restauració 
adient dels terrenys afectats 
i coherent amb la realitat 
territorial de l’entorn. 

Les zones lliures d’edificació es plantaran amb 
espècies autòctones 

4.Garantir uns nivells 
adequats de prevenció i 
protecció enfront els riscos 
naturals 

Delimitar les zones de risc 
per a la seguretat i el 
benestar de les persones 
(zones inundables, incendis 
forestals...) 

La zona no presenta risc d’inundació.  Les 
activitats hauran de complir amb la normativa 
contra incendis i disposar dels mitjans preventius i 
de protecció adequats. 

Protecció de la xarxa hidrica 
i dels seus entorns durant 
l’execució de les obres 

Les xarxes s’adaptaran a la topografia existent (de 
manera que no es modifiqui la tendència de 
l’escorrentiu superficial actual). 
Mentre duri l’obra, es definirà un espai que 
funcioni com a parc de maquinària i, 
emmagatzematge de materials de l’obra i residus 
generats 

5.Protegir les aigües 
subterrànies i superficials 
de possibles 
contaminacions 

Evitar la contaminació de les 
aigües superficials i 
subterrànies. 

S’instal�larà un seguit de canals per la recollida de 
lixiviats i aigües brutes que connectarà amb un 
separador d’hidrocarburs i posteriorment cap a la 
depuradora d’aigües. 

6.Minimitzar l’impacte 
paissatgístic 

Minimitzar els possibles 
impactes paisatgístics. 

Es desenvolupa el projecte amb menys impacte 
paisatgístic.  
Es recuperen amb vegetació autòctona les zones 
afectades i amb arbres les zones més visibles des 
de la carretera. 

Durant la fase de construció 
controlar i minimitzar les 
emissions atmosfèriques 
(pols, trànsit...) i que no es 
superin els valors acústics i 
lumínics fixats per la 
legislació vigent 

S’acompliran els límits d’emissió de fums i gasos 
fixats pel Decret 833/75, de 6 de febrer, de 
protecció de l’ambient atmosfèric; així com les 
determinacions de la Llei 22/1983, de 21 de 
novembre, de protecció del medi atmosfèric, i la 
Llei 6/1996, de 18 de juny 

Millorar accessos a la planta 
des de la carretera TV-2126 

S’adequa el camí d’accés a la zona afectada pel pla 
especial, proporcionant una amplada constant de 6 
metres durant tot el camí. 

Adequar la il�luminació del 
nou complex per reduir 
l’impacte lumínic. 

S’instal�larà il�luminació en numero i 
característiques, d’acord amb la normativa vigent 

7. Prevenir i corregir la 
contaminació atmosfèrica, 
acústica, lumínica i 
odorífera 

Prevenir la contaminació 
odorífera durant el 
tractament dels residus  

Es desenvolupa el sector en una zona allunyada 
dels nuclis de població i de qualsevol habitatge. 

 
 
8.- SINTESI DE L’ESTUDI 
 
El desenvolupament del pla especial urbanístic de la zona de serveis tècnics de la Rafela 
atén a la necessitat d’ampliació de l’actual centre de transferència de residus municipals 
així com de disposar d’una planta de gestió de residus metàl�lics. 
 
L’àmbit d’estudi ocupa uns terrenys situats al nord-oest del municipi de Calafell, 
classificats com a sòl no urbanitzable delimitat amb us d’equipaments de serveis tècnics 
i de transport, clau 4t amb usos admesos d’abastament i tractament d’aigües; 
abocadors de deixalles i residus; subministrament d’energia elèctrica amb les xarxes i 
instal�lacions corresponents; infraestructures generals de comunicació de veu i dades; 
instal�lacions de transports de viatges i mercaderies de totes classes, que siguin 
d’interès públic i social; parcs mòbils de maquinària; benzineres i altres anàlegs. 
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Els terrenys ocupen una superfície aproximada de 4.622,72 m2 la zona ja 
desenvolupada i de 5708,94 m2 la zona per desenvolupar. 

 
Els terrenys afectats tenen un component agrícola encara que també presenta zones 
abandonades, les quals avui dia romanen ermes i en alguns casos ocupades per 
herbàcies i arbustives. La zona afectada per l’ampliació del camí d’accés, es tracta de 
roca i superfície arbustiva. 
 
La proposta s’encamina a l’ampliació del centre de transferència de residus municipals i 
la creació d’una planta de gestió de residus metàl�lics, ambdós casos per tal de donar 
resposta al creixement de la població i a l’ampliació de municipis que utilitzaran aquest 
centre minimitzant els transports dels vehicles de recollida municipal de residus. 
 
Així doncs, avaluat ambientalment el Pla especial urbanístic de la zona destinada a 
serveis tècnics, es conclou que l’impacte generat pel mateix rep una qualificació global 
de COMPATIBLE-MODERAT sempre i quan es respectin totes les mesures correctores 
proposades. 
 
 
9.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
Urbanisme i planejament 
 
- DECRET LLEI 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria 

urbanística. 
- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de 

modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, 12/1985, 9/1995 i 4/2004. 
- Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente. 
- Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l'avaluació 

dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient. 
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 
- Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme. 
- Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de 

març, d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat 
territorial i de l'autonomia local. 

- Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la 
Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme. 

- Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme 
 
 

Atmosfera 
 
- LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn. 
- DECRET 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

- Llei 16/2002, (DOGC 3675 del 11.07.2002) de protecció contra la contaminació 
acústica. 

- Decret 176/2009, de desenvolupament de la Llei 16/2002 
- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula les emissions sonores en 

l’entorn degudes a determinades màquines a l’aire lliure. 
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Fauna i flora 
 
- Directiva 97/62/CE del Consell de 27 d’octubre de 1997 (DOCE L305/42, 

08/11/1997) pel que s’adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, 
de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres (DOCE L-206/7, 22/07/1992). 

- Directiva, 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus 
silvestres (Directiva d’aus). 

- Llei 18/1998, de 28 de desembre, (DOGC 2801/213, 08/01/1999) de modificació 
de la Llei 3/1988 de protecció dels animals. Generalitat de Catalunya (DOGC 967, 
18/03/88), modificada parcialment per la Llei 3/1994, de 20 d’abril (DOGC 1890, 
29/04/94). 

- Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de protecció de 
plantes de la flora autòctona de Catalunya (DOGC 493, 12/12/1984) 

- Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies 
protegides a Catalunya (DOGC 1980/7805, 02/12/94). 

- ORDRE de 10 d’abril de 1997, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides 
a Catalunya. 

 
Incendis forestals 
 
- Decret 14/2005, d'1 de febrer, pel qual s'avança l'aplicació de les mesures de 

prevenció d'incendis forestals. 
- ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures 

preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals. 

- Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de 
Catalunya (DOGC 2022, 10/03/1995). 

 
Espais naturals 
 
- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. Generalitat de Catalunya (DOGC 

556, 28/06/85), modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol (DOGC 1927, 
29/07/94). 

- Decret 123/1987, de 12 de març, sobre declaració de reserves naturals parcials 
per a la protecció d’espècies d’animals en perill de desaparició a Catalunya. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès 
Natural. Modificat pel Decret 213/1997, Decret 20/2000, Decret 226/2001 i 
Decret 171/2002. 

- Decret 213/1997, de 30 de juliol de modificació del Decret 328/1992, de 14 de 
desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. Generalitat de 
Catalunya (DOGC 1714, 1/3/1993). 

- Decret 120/89, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals d’interès 
comarcal i d’interès local. Generalitat de Catalunya (DOGC 1150, 2/06/89). 

- ORDRE de 19 d’abril de 1991 per la qual es declaren arbres monumentals i es 
dóna publicitat a l’inventari dels arbres declarats d’interès local. 

 
 
 

El Vendrell, a 23 de juliol de 2014 
                                                                 

Josep Sanabra Ricart 

Llicenciat en biologia 

Master en estudis d’impacte i auditoria ambiental 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex IV – Seguretat contra incendis 
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SEGURETAT CONTRA INCENDIS 
 

ANTECEDENTS 
 
Aquest annex recull els requeriments que s’han fet a l’informe elaborat per la 
Regió d’Emergències de Tarragona de la Direcció General de Prevenció, Extinció  
d’Incendis i Salvaments, per tal de complir la normativa vigent en matèria de 
seguretat contra incendis: 
 

 Previsió d’una franja de protecció de 25 m d’amplada que separi la zona 
edificada de la forestal. 

 Previsió d’un hidrant aeri contra incendis, ubicat a menys de 100 metres 
de les edificacions. 

 
FRANJA PERIMETRAL DE PROTECCIÓ 
 
El sector de la Rafela limita amb zona forestal pel seu límit sud, es en aquesta 
zona on es delimita la franja de protecció de 25 m d’amplada.  
 
Cal tenir en compte que el límit del sector amb la zona forestal es en tota la 
seva longitud el vial d’accés a les parcel·les, es per això que es considera que 
aquest camí compleix la condició de ser part d’aquesta franja de protecció i 
camí perimetral d’accés, un altre camí al mig de la zona forestal es impossible 
degut a les fortes pendents del terreny. 
 
El plànol 1 d’aquest annex representa la situació en planta de la franja de 
protecció i del camí perimetral. 
 
El plànol 2 d’aquest annex representa la parcel·lació cadastral de les finques 
afectades per aquesta franja i la relació de propietaris. 
 
El Projecte d’urbanització del sector haurà de recollir els treballs de creació de 
la franja de protecció contra incendis. 
 
HIDRANTS AERIS CONTRA INCENDIS  
 
El plànol 3 d’aquest annex representa de forma esquemàtica i orientativa la 
situació dels hidrants aeris contra incendis necessaris per cobrir la zona 
edificable del sector. 
 
El Projecte d’urbanització del sector haurà de recollir la xarxa d’hidrants que 
compleixin el requeriment normatiu de ser situats a menys de 100 m. de les 
edificacions. 
 
 
Gener de 2015 

 

Joan López Vilà, Arquitecte Municipal 
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