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I. MEMÒRIA 

1.  ANTECEDENTS 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) vigent a Calafell des de la seva 
aprovació definitiva per la CTUT el 24 de gener de 2011 i publicació al DOGC el 24 
d’octubre de 2011, delimita el PAU 24 Masia de Cal Rion, sector discontinu format 
per tres àmbits: un ubicat a la cantonada del carrer d’Andalusia i el carrer  Cosme 
Mainé, un segon al carrer Principal, 40  i un tercer al carrer de Joan Miró, 1. 
L’objectiu d’aquest sector és concentrar l’edificació privada del sector per tal 
d’alliberar dues parcel·les i qualificar-les d’equipaments municipals. En concret, 
s’aconsegueixen les parcel·les situades al carrer Principal, 40 i al carrer de Joan 
Miró, 1. Un aspecte important en les condicions físiques del sector es que les dues 
parcel·les que es pretenen obtenir es troben edificades i formen part del Catàleg de 
Bens a Protegir del POUM: la primera correspon a la fitxa 137, Masia de Cal Rion, i 
la segona a la fitxa 80, Cal Xalamó. La parcel·la del carrer Andalusia es propietat 
municipal i es lliure d’edificació. 

 
L’Ajuntament de Calafell, considera l’obtenció de la finca de la Masia Cal Rion un 
objectiu prioritari per a millorar les condicions urbanístiques  del nucli antic de 
Calafell,  en aquest sentit s’han fet les següents actuacions: 

 
• Es va incloure la rehabilitació de la Masia per utilitzar-la com equipament al 

Projecte de Pla de Barris que es va presentar l’any 2010 a  la convocatòria 
d’ajuts previstos a la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial, amb la voluntat de dur a 
terme tot un seguit d’actuacions planificades que permetessin el 
desenvolupament urbanístic, social i econòmic del Nucli Antic de Calafell.  
 

• El dia 1 d’abril de 2016  es va signar l’Acta d’ocupació de la finca de la masia de 
Cal Rion, d’adord amb el procediment previst a l’article 156 del TRLU. 

 
• L’Ajuntament de Calafell es en procés de contractació del projecte basic i 

executiu de la rehabilitació de la masia de Cal Rion com a nova seu de l’Escola 
Municipal de Música i Arts de Calafell, en base a un Estudi previ redactat el mes 
de  març de 2018. 

 
Pel que fa a la finca de Cal Xalamò els propietaris han manifestat la voluntat de 
mantenir la seva propietat, destinant-la a usos compatibles amb el que preveu la 
fitxa del Catàleg i realitzant les obres de manteniment i conservació que es puguin 
requerir, en aquest sentit  l’any 2014  van sol·licitar i els va ser concedida, llicencia 
d’obres de reparació de la coberta de l’edifici (exp. Municipal 53/2014). Obres 
actualment realitzades. 
 
2. OBJECTE, CARÀCTER I FINALITAT DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL POUM: 

La present modificació te com objecte la reordenació i redefinició de l’àmbit 
d’actuació de·limitat al POUM en el que estan incloses les  finques de Cal Rion i Cal 
Xalamó amb la finalitat d’adaptar-lo a les noves circumstàncies descrites a l’apartat 
d’antecedents. 

 
3.  ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ: 

L’àmbit de la modificació es el PAU 24 Masia de Cal Rion.  
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4.  PLANEJAMENT VIGENT: 

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

 
5. REDEFINICIÓ I REORDENACIÓ DELS SOLS DESTINATS A EQUIPAMENTS I 
A APROFITAMENT RESIDENCIAL I NO RESIDENCIAL DEL PAU 24 MASIA DE 
CAL RION 

5.1 CRITERIS D’ORDENACIÓ ESTABLERTS PEL POUM  

 
 Al volum 6 “Annex Normatiu” del POUM figura la fitxa urbanística del PAU 24 Masia 

de Cal Rion que estableix els criteris d’ordenació del POUM: 
 

PAU 24  Masia de Cal Rion 
 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat 
 

 Objectiu L’objectiu d’aquest sector, de Calafell poble, és concentrar l’edificació privada del 
sector per tal d’alliberar dues parcel·les i qualificar-les d’equipaments municipals. 
En concret, s’aconsegueixen les parcel·les 19 del carrer Principal i 21 del carrer de 
Joan Miró. 

 
 Àmbit Sector discontinu format per tres àmbits: un ubicat en la cruïlla del carrer 

d’Andalusia amb el de Cosme Mainé, un segon en la parcel·la 19 del carrer Principal 
i un tercer en la 21 del carrer de Joan Miró de Calafell poble. 

 
 Superfície total 2.647 m2 
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Aprofitament urbanístic 
 

 Sostre total 2.647 m2 sostre 
 Sostre per a 
 usos residencials 2.207 m2 sostre 
 Sostre per a 
 usos no residencials 440 m2 sostre/m2 sòl 
 Nombre màxim  
 d’habitatges 29 habitatges  

 Cessió d’aprofitament 10% de l’aprofitament urbanístic del sector 
Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 
 Total 41% 
 Sistema viari   0% 
 Sistema d’espais 

 lliures i zones verdes 0% 
 Sistema d’equipaments 41% 

 Sistema d’habitatge  
 dotacional 0% 
   

Sostre de protecció pública 
 

 Total 883 m2 
 Règim general 331 m2 
 Règim especial 110 m2 
 Preu concertat 221 m2 
 Habitatge concertat 221 m2 
 
 

Usos permesos 
 
Els usos permesos seran els mateixos que els de la zona OV ordenació volumètrica 
específica. 
 
Terminis d’execució i sistema d’actuació 
 
Programació 1r sexenni 
El sistema d’actuació serà per reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
 
Condicions específiques d’ordenació 
 
Crear un equipament d’uns  700 m2 en la parcel·la 19 del carrer Principal i una altre 
de 380 m2 de superfície en la 21 del carrer de Joan Miró de Calafell poble.  
L’ordenació del sector es desenvoluparà d’acord amb les determinacions gràfiques 
establertes en els plànols d’aquest annex i en els plànols d’ordenació d’aquest 
POUM. 
Tipus d’ordenació de l’edificació privada: aïllada. 
L’ordenació física de l’edificació de les parcel·les privades seguirà els paràmetres de 
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la zona VO. 
 
Condicions específiques de gestió 
 

Caldrà formular projecte de reparcel·lació i d’urbanització. 
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5.2  JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ SOLUCIÓ PROPOSADA  
 
5.2.1  Justificació de la proposta 

 
1. L’objectiu del POUM  de qualificar la Masia de Cal Rion i Cal Xalomò 

d’equipament, representa interès públic des de dos punts de vista: el de 
garantir la conservació adequada d’uns edificis catalogats i el d’obtenció d’un 
espai a destinar per a equipament.  La modificació proposada manté el doble 
objectiu de garantir la conservació adequada d’ambdós edificis i d’obtenir nous 
espais per equipaments, adaptant-se als objectius definits per l’Ajuntament, 
però també a la voluntat dels particulars de poder mantenir una propietat, 
garantint la seva conservació i propiciant la reutilització del patrimoni. 
 
 En aquest sentit es proposa la modificació de l’àmbit del PAU24 Masia de Cal 
Rion, deixant fora del mateix la finca de Cal Xalamò, que conservant la seva 
catalogació passarà a tenir la mateixa qualificació que la resta de l’illa: Zona 
SH Creixements suburbans històrics. D’altra banda es defineix una parcel·la 
que es destinarà a  equipament públic que te la mateixa superfície de la 
prevista al POUM. Aquesta parcel·la per la seva situació, al costat d’un 
equipament existent, una escola, pot completar aquesta dotació, millorant les 
seves condicions d’accés i de servei. 
 

2. La nova qualificació de Cal Xalamò i els usos admesos a la fitxa del catàleg ha 
de permetre que els particulars li donin un us que ajudi a la dinamització 
econòmica del nucli històric de Calafell. 
 

3. La modificació proposa una reducció de l’edificabilitat màxima i de densitat 
d’habitatges del sector en proporció a la reducció de l’àmbit,  això representarà 
una  millor integració de la nova edificació al costat d’una escola pública. 

 
4. La  reducció de la densitat d’habitatges i edificabilitat reforça les raons 

d’interès públic ja descrites anteriorment: menys habitatges representa menys 
pressió i millor integració  amb l’entorn. La implantació d’usos d’iniciativa 
privada a Cal Xalamò permetrà diversificar la base econòmica del municipi. 
                                        

5.2.2  Descripció de la proposta 
 
La proposta representa d’una banda,  la reducció de l’àmbit del PAU 24 Masia 
de Cal Rion, deixant fora la finca de Cal Xalamó, amb l’adaptació dels seus 
paràmetres urbanístics i d’altra banda  la modificació de la qualificació de la 
finca de Cal Xalamó que conservant la seva catalogació passarà a tenir la 
mateixa qualificació que la resta de l’illa: Zona SH Creixements suburbans 
històrics.  
 

1. Modificació PAU 24 Masia de Cal Rion 
 
Tot seguit es fa una descripció detallada de la proposta de modificació de la 
fitxa urbanística del PAU 24 Masia de Cal Rion: 
 
Objectiu: Es conserva l’objectiu de  concentrar l’edificació privada del sector 
per tal d’alliberar dues parcel·les i qualificar-les d’equipaments municipals. Es 
modifiquen les parcel·les a obtenir: la situada al numero  40 del carrer Principal 
i una part de la parcel·la del carrer Andalusia que fa cantonada amb el carrer 
Cosme Mainé. 
 
Superfície total: Es redueix la superfície de l’ambit, en deixar fora la finca de 
Cal Xalamó, passant de 2.647 m2 a 2.230,17 m2 
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Sostre màxim: Es redueix el sostre màxim permès proporcionalment a la 
reducció de la superfície del PAU, que passa de 2.647 m2s  (2.207 m2s per a 
usos residencials i de  440 m2s per a usos no residencials), a 2.190 m2s 
(2.056 m2s per a usos residencials i 134 m2s per a usos no residencials).  
 
Percentatges mínims de sòl per a usos públics: com es conserva la 
superfície de cessió per a equipaments (uns 700 m2 de Cal Rion i 380 m2 per 
l’espai destinat al carrer Andalusia) i es redueix la superfície de l’àmbit, resulta 
un increment del percentatge de superfície de cessió que passa del 41% al 
48%. 
 
Nombre màxim d’habitatges : es redueix, passant de 29 habitatges a 25 
habitatges 
 
Sostre de protecció pública: S’incrementa la superfície de sostre de 
protecció pública que passa de 883 m2s a 925 m2s. 

 
Amb la reducció de l’ambit del PAU, l’ajuntament de Calafell passa a ser el 
propietari de la majoria del sòl que l’integra ja que la parcel·la del carrer 
Andalusia que  es propietat municipal, te una superfície segons cadastre de 
1.556,67 m2, que representa un 68% del PAU,  des d’aquest punt de vista es 
planteja que tot i que la reducció de sostre màxim permés ha estat 
proporcional a la reducció de l’àmbit, pel que fa al sostre destinat a usos no 
residencials  la reducció sigui més gran (de 440 m2s a 134 m2s) destinant una 
major proporcio de sostre a habitatge de protecció pública que passa de 883 
m2s a 925 m2s. Tanmateix , atenent que tot el sostre d’habitatge de protecció 
pública serà propietat de l’ajuntament, es proposa la totalitat sigui de règim 
general o especial, de tal manera que  atenent a les necessitats detectades 
 en el moment de la seva execució,  es determini  la proporció de cada règim. 
 
Terminis d’execució i sistema d’actuació 
 
Amb la intenció d’ajustar les previsions de POUM a la situació actual, es 
modifica la programació que passa al 2on sexeni (han passat 9 anys des de la 
entrada en vigor del POUM) i es proposa el sistema d’actuació en la modalitat 
de cooperació, donat que l’Ajuntament es propietari de més del 60% de la 
superfície del PAU. 
 

2. Modificació qualificació finca Cal Xalamó 
 
Pel que fa a la finca de Cal Xalamó, la fitxa 80 de Catàleg del POUM, estableix 
els criteris de protecció de la part de la finca que dona façana al carrer Joan 
Miró i que es la que forma part del PAU vigent, en aquest sentit es protegeix 
“les volumetries de les diferents edificacions, els elements estructurals i les 
cobertes” el que signifca que l’edificabilitat màxima es la existent, que segons 
càlcul en base a la fitxa cadastral es de 430,5 m2s. També cal  tenir en compte 
que la qualificació com a Zona SH, Creixements suburbans històrics, ja preveu 
el tractament dels edificis catalogats que tenen aquesta qualificació, prevalent 
les determinacions del catalèg, tant pel que fa a règim d’edificació com al 
d’usos.  
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3. Abast de la modificació 
 
De l’anàlisi del quadre comparatiu dels paràmetres urbanístics del POUM vigent 
i de la present proposta de modificació es pot deduir el seu abast: 

   
• Es conserva la superficie destinada a equipament públic. 
• Es redueix l’edificabilitat  total, que passa de 2.647 m2s a 2.621,43 m2s, amb  

petits ajustos en la distribució dels sostre destinat a usos residencials i no 
residencials, derivats del sostre ja existent a la finca de Cal Xalamò que cal 
conservar. 

• Es redueix la densitat d’habitatges prevista que passa de 29 a 26. 
• No hi ha una transformació dels usos previstos ja que a la zona amb 

aprofitament urbanístic definida al POUM, els usos admesos son els establerts 
per a la zona OV, a la proposta de modificació es determinen dos zones amb 
aprofitament urbanístic, una primera part conserva la qualificació OV, la resta 
que correspon a Cal Xalamó, adopta els usos establerts a la seva fitxa de 
Catàleg, que son menys nombrosos però comuns als previstos a la zona OV. 

 
6. JUSTIFICACIÓ LEGAL   
 
Article 96 del TR de la llei d’urbanisme estableix que la modificació de qualsevol 
dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació, en el cas que ens ocupa no comporta un 
increment del sostre edificable,  de la densitat residencial o de la intensitat dels 
usos, tampoc representa una transformació dels usos ja establerts, pert tant no es 
d’aplicació el que preveu l’apartat c (“Les modificacions d’instruments de 
planejament urbanístic que comportin un increment del sostre edificable, de la 
densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos 
ja establerts, resten subjectes a les particularitats que estableixen els articles 99 i 
100”). 

 
La justificació de la Modificació puntual, compleix els criteris establerts a l’article 
97.2bis, apartat c, ja que el nou emplaçament del sistema d’equipaments, no 
empitjora les seves condicions de qualitat i funcionalitat. 

 
Pel que fa a les actuacions preparatòries descrites a l’article 101 del Decret 
305/2006, Reglament de la Llei d’urbanisme, no són preceptives l’aprovació i 
publicació del programa de participació ciutadana, ni la subjecció a informació 
pública de l’avanç de l’instrument de planejament. 
 
El present document no preveu cap modificació del règim d’usos establerts al 
POUM, per tant compleix el nou article 9.8 del TRLU incorporat a partir  de la Llei 
16/2015 de Simplificació administrativa, ja que no  comporta restriccions a l’accés o 
a l’exercici de les activitats econòmiques. 
 
Donat l’abast d’aquesta  modificació de POUM, d’acord amb que disposa l’article 
18.2 de la Llei 9/2003, de la mobilitat i l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de 
setembre, no és necessària la redacció d’estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada. Tanmateix no es sotmesa al tràmit d’avaluació ambiental ja que la 
modificació no encaixa en cap supòsits dels previstos a l’article 7  de la Llei 6/2009, 
del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 
 
L’ajuntament de Calafell, va requerir informe previ a la CTUCT,  l’informe que va ser 
emès el 3 de maig de 2016.  
 
 

 



 

Modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (IX) 
PAU 24 Masia de Cal Rion 

  
 
11 

7. INFORME PREVI DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME 
 
El dia 3 de maig de 2016,  la Comissió Territorial  d’Urbanisme del Camp de 
Tarragona va emetre informe  favorable, a l’efecte de l’article 99 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per 
la llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre la Modificació  puntual del POUM per a la 
redefinició i reordenació dels sols destinats a equipaments i a aprofitament 
residencial i no residencial del PAU 24 Masia de Cal Rion, amb les consideracions 
següents: 
 

1. Pel que fa a l’àmbit emplaçat en la cruïlla entre el c. d’Andalusia i el c. 
Cosme Mainé, fer present que la volumetria posposada en el límit amb la 
parcel·la de l’equipament conformarà una mitgera. La proposta haurà de 
resoldre volumètricament els edificis sense generar mitgeres vistes, o bé 
ambdós edificis es separendels límits o bé amb un volum continu.   

2. En el paràmetre de sostre total de la fitxa no es computa el sostre per 
equipaments. Per major claretat o bé s’especifica que es tractade sostre 
total privat, o bé es computa els sostre dels equipaments dins del sostre 
total. 

3. Es convenient revisar el paràmetre de sostre total donat que no correspon 
al sostre que resulta de la proposta gràfica. 

4. Pel que fa al sostre residencial i el sostre destinat a habitatge  de protecció 
pública. Per coherència amb el POUM cal que la proposta desglossi el sostre 
destinat a protecció pública en les diverses modalitats. 

5. Es detecta la segünet errada en la fitxa peoposada: sòl per a usos públics 
correspon al 48% del total, no al 45% 

6. Es recorda que la modificació haurà d’incloure a més de la documentació 
pertinent, les especificacions indicades a l’article 99.1 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 

 
Tot seguit es fa una justificació de la incorporació de cada una de les 
consideracions: 
 

1. A les condicions específiques d’ordenació de la fitxa urbanistica del PAU 24 
Masia de Cal Rion, s’inclou la següent prescripció: “ L’ajuntament de Calafell 
obtindrà el sòl edificable que li correspon en execució del pla, confrontant 
amb el  sòl destinat a sistema d’equipaments ja que la contrucció de les dos 
peces s’haura de disenyar de forma unitària, tot i que es pugui executar en 
fases” 

2. A la fitxa urbanística del PAU, el sostre màxim queda enquadrat a l’apartat 
d’”Aprofitament urbanístic”, per tant situat als terrenys susceptibles 
d’aprofitament urbanístic, que no es el cas del sòl destinats  a sistema 
d’equipaments públics. S’inclou a la referida fitxa un apartat de “Condicions 
específiques d’edificació del sòl detinat a sistema d’equipaments” 

3. La proposta gràfica, s’ha definit d’acord amb el que estableix l’aticle 146. 2 
de les NNUU del POUM, establint  un gàlib tenint en compte que “el sostre 
edificable permès és el que defineix la zona, al marge del que es podria 
executar si s’esgotés el gàlib” 

4. Com ha quedat justificat a l’apartat 5.2.2, en execució del pla, tot el sostre 
d’habitatge de protecció pública serà propietat de l’ajuntament, és per això 
que es  proposa que la totalitat sigui de règim general o especial, de tal 
manera que  atenent a les necessitats detectades en el moment de la seva 
execució,  es determini  la proporció de cada règim.  

5. A la fitxa urbanística del PAU, s’ha esmenat l’errada es figura la cessió per 
sistema d’equipaments del 48% de la superfície d’àmbit. 

6. Tot i que en la proposta inicial de modificació  es va sotmetre a informe de 
la CTUCT considerant l’aplicació de l’article 99.1 del Text refós de la Llei 
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d’urbanisme (TRLU),  una vegada elaborat el present document amb l’estudi 
detallat de tot allò que comporta aquesta modificació, s’ha pogut constatar 
que no representa increment del sostre edificable,  de la densitat residencial 
o de la intensitat dels usos, ni transformació dels usos ja establerts, per 
tant no es d’aplicació el que preveuen els articles 99 i 100 del TRLU. 

  
A l’annex 2 s’adjunta còpia de l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme del 
Camp de Tarragona. 
 

 

 

Calafell, setembre de 2020 

 

Joan López Vilà 
Arquitecte municipal  

 

 
 

sjuarez
rion
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NORMES URBANÍSTIQUES 
 

1. NOVA REDACCIÓ DE LA FITXA URBANÍSTICA PAU 24 MASIA DE CAL 
RION 
 
La fitxa urbanística del PAU 24 Masia de Cal Rion passa a tenir la següent 
redacció:     

 
PAU 24. Masia de Cal Rion 
 

 Règim del sòl Sòl urbà no consolidat 
 Objectiu L’objectiu d’aquest sector, de Calafell poble, és concentrar l’edificació privada 

del sector per tal d’alliberar dues parcel·les i qualificar-les d’equipaments 
municipals. En concret, s’aconsegueixen les parcel·les 40 del carrer Principal i 
una part de la parcel.la del carrer Andalusia que fa cantonada amb el carrer 
Cosme Mainé. 

 
 Àmbit Sector discontinu format per dos àmbits: un ubicat en la cruïlla del carrer 

d’Andalusia amb el de Cosme Mainé, un segon en la parcel·la 40 del carrer 
Principal  de Calafell poble. 

 
 Superfície total 2.230,17 m2 

 

Aprofitament urbanístic 
 

 Sostre total 2.190,93 m2 sostre 
 Sostre per a 
 usos residencials 2.057,10 m2 sostre 
 Sostre per a 
 usos no residencials 133,83 m2 sostre  
 Nombre màxim  
 d’habitatges 25 habitatges  
 Cessió d’aprofitament 10% de l’aprofitament urbanístic del sector 

 



 

Modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (IX) 
PAU 24 Masia de Cal Rion 

  
 
15 

Percentatges mínims de sòl per a usos públics 
 

 Total 48% 
 Sistema viari 0% 
 Sistema d’espais lliures i 
 zones verdes 0% 
 Sistema d’equipaments 48% 
 Sistema d’habitatge  
 dotacional 0% 
   

Sostre de protecció pública 
 

 Total 925,30 m2  (13 hab) 
Es destinarà a habitatge de protecció pública de règim general i règim especial 
d’iniciativa pública.  

 
Usos permesos 
 
Els usos permesos seran els mateixos que els de la zona OV ordenació 
volumètrica específica. 
 
Terminis d’execució i sistema d’actuació 
 
Programació 2n sexenni 
El sistema d’actuació serà per reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 
 
Condicions específiques d’ordenació 
 
Crear un equipament d’uns  700 m2 en la parcel·la 19 del carrer Principal i una 
altre de 380 m2 de superfície a la cantonada del carrer Andalusia amb el carrer 
Cosme Mainé.  
L’ordenació del sector es desenvoluparà d’acord amb les determinacions 
gràfiques establertes als plànols d’ordenació d’aquest POUM, que defineixen un 
gàlib on s’ha d’inscriure l’edificació. 
L’ordenació física de l’edificació de les parcel·les privades seguirà els 
paràmetres de la zona VO.  
 
Condicions específiques d’edificació del sòl destinat a sistema d’equipaments 
 
Les dos finques destinades a sistema d’equipaments es regiran pel que preveu 
l’article 51.2 de les NNUU, que estableix les condicions d’edificació dels 
equipaments situats a sòl urbà, si bé la finca de Cal Rion, serà en defecte del 
que preveu la fitxa 137 del Catàleg de béns a protegir. 
   
Condicions específiques de gestió 
 
Caldrà formular projecte de reparcel·lació i d’urbanització. 
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  ANNEX 1: FITXA CADASTRAL DE LA FINCA CAL XALOMÓ 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2: ACTA D’OCUPACIÓ ANTICIPADA 

 









































       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3: INFORME PREVI EMÈS PER LA COMISIÓ TERRITORIAL                            
D’URBANISME DEL CAMP DE TARRAGONA EL 6 DE MAIG DE 2016 













 

Modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (IX) 
PAU 24 Masia de Cal Rion 

  
 
18 

 

 

 

 

01 Memòria 

  

02  Normes Urbanístiques 

                          

03 Annexes 

 

   04 Plànols  
 

  

 

 
















		2020-09-23T09:58:52+0200
	JOAN LÓPEZ VILA - DNI 36931931A (TCAT)


		2021-03-30T12:07:40+0200
	ALEXANDRE PALLARÈS CERVILLA - DNI 39366168N (SIG)




