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Calafell guanya 5.000 metres quadrats
per a equipaments a la zona de Bellamel.

Ajuntament

Calafell

calafellimagina

Calafell guanyarà 5.000 metres quadrats
de terreny per a equipaments a Bellamel
(sector 13 del Pla General vigent), a la
zona compresa entre la discoteca Louie
Vega i el centre comercial Caprabo. L’antic
aparcament privat que es preveïa en
aquest indret passarà a ser un espai pú-
blic, l’ús del qual es determinarà en un
procés de participació ciutadana que
l’Ajuntament posa en marxa amb aquesta
publicació (al revers d’aquest full hi tro-

bareu un qüestionari en què podeu mani-
festar-vos sobre aquesta qüestió).

L’obtenció d’un gran espai per a ús públic
s’ha fet possible gràcies a una modificació
puntual del Pla General, aprovada per
l’Ajuntament i supeditada a l’aprovació
definitiva de la Comissió Territorial d’Ur-
banisme de la Generalitat. La modifica-
ció no tan sols allibera els 5.000 metres
quadrats per equipaments sinó que inclou

la creació de quaranta habitatges de
protecció oficial. La zona a urbanitzar
també tindrà carrers més amplis i més
zona verda. A canvi, el promotor aconse-
gueix poder construir un nombre superior
de pisos, sense superar en qualsevol cas
el sostre edificable de la zona. Això serà
possible perquè es construiran habitatges
de dimensions més reduïdes, amb una
tipologia semblant a la del Passeig Ma-
rítim del nucli de Segur.

Ubicació dins del
terme municipal.

futur
equipament.

Pla parcial sector 13 de Calafell.



977696061
via directa amb calafellimagina

dilluns de 9 a 14 h
de dimarts a diumenge 9 a 19 h

Avui us presentem una operació
urbanística molt positiva per al
municipi. Hauríem pogut deixar
que fos un pla parcial com qual-
sevol altre. Però hem volgut, i
aconseguit, que es transformés
en una oportunitat no tan sols
per als inversors, sinó per a tot el
municipi.

Calafell obté 5.000 metres qua-
drats, que havien de ser per a ús
privat, per a equipaments i serveis
públics. El mèrit és que s’aconse-
gueix sense augmentar el sostre
edificable de la zona. De retop,
hi haurà 40 habitatges de protec-
ció oficial. És una mostra de l’ur-
banisme intel·ligent a què ens
referim de vegades des de l’equip
de govern municipal.

Se’ns acuden moltes idees sobre
l’ús que se li podrien donar a
aquests 5.000 metres quadrats.
Però volem que els ciutadans
aporteu idees i suggeriments. Sa-
bem, per experiències anteriors,
l’útil i profitosa que ha estat la
vostra participació. Per això us
demanem que dediqueu uns mi-
nuts a contestar el qüestionari
adjunt. Tingueu per segur que
no serà una feina inútil i que no
perdreu el temps. I que haureu
col·laborat en la millora del vostre
municipi.

JOAN M. TRIADÓ
L’Alcalde

Un guany
important.
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els teus comentaris

què creus que s’hi podria fer

un equipament esportiu

un equipament cultural o social

un equipament administratiu

un equipament hoteler

una altra idea?

què et sembla...
aquesta modificació del Pla General, amb caràcter general?

bé malament no ho sé necessito més informació

que 5.000 metres quadrats que havien de ser privats passin a ser públics?

bé malament no ho sé necessito més informació

que s’hi facin 40 habitatges de protecció oficial?

bé malament no ho sé necessito més informació

que es facin operacions urbanístiques que reportin un benefici al municipi?

bé malament no ho sé necessito més informació

que, sense perdre la propietat pública, s’hi pugués instal·lar algun servei explotat
privadament mitjançant una concessió?

bé malament no ho sé necessito més informació

Consulta sobre la modificació puntual
del Pla General al sector 13.
wpodeu lliurar aquest full a qualsevol oficina municipal o enviar-lo per fax al 977699157
wtrobareu un formulari electrònic a www.calafell.org/projectes

vols rebre més informació?

edat professió

si vols ser convidat a futures activitats de participació ciutadana, intervenir de forma activa en
el projecte calafellimagina o rebre periòdicament informació, deixa’ns les teves dades

nom i cognoms

adreça

codi postal

home / dona

les dades seran tractades amb totes les garanties i drets que us dóna la llei

telèfon e-mail


