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 I.     MEMÒRIA 

1.    ANTECEDENTS 

La Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona (CTUCT) va 

acordar el 7 de juny de 2016, l’aprovació definitiva del Pla parcial del sector de 

Bellamar Nord (clau 11A), en compliment de la Sentència núm 973/2015, de 

29 de desembre, dictada pel TSJ de Catalunya en el recurs contenciós 

administratiu núm. 247/2014 promogut per USTEN 92,S.L. i GALA 92, S.L. 

contra la resolució de la Comissió d’Urbanisme del Camp de Tarragona de 25 

de setembre de 2014 en relació al pla parcial del sector Bellamar Nord. 

 

L’adopció de l’acord esmentat a l’apartat anterior en compliment de la 

sentència va provocar que quedés aprovat el Pla Parcial de Bellamar que va 

tenir com a referència el Pla general d’Ordenació urbana (PGOU) de Calafell i 

que, en aquell moment, ja no estava en vigor atès que en data 24 de gener de 

2011 va ser aprovat definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística del Municipi 

(POUM) de Calafell, acord publicat al DOGC de 24 d’octubre de 2011. 

 

El POUM, va delimitar un nou sector nomenat PPU4 Bellamar Nord ampliant 

l’àmbit del sector anterior  per tal d’evitar que l’edificació a sobre de la 

muntanya. 

 

Aquest fet ha provocat que el Pla parcial del sector de Bellamar Nord (clau 

11A) aprovat no sigui  compatible amb l’actual el model urbanístic del vigent 

POUM de Calafell. Per tant, es dona  una incoherència entre el planejament 

general vigent (POUM) i el  planejament derivat aprovat. 

  

El 17 de novembre de 2016, les societats GALA 92, S.L. i USTEN 92, S.L. van 

presentar per a la seva tramitació administrativa el Projecte de reparcel·lació 

del pla parcial del sector Bellamar Nord, fent evident la contradicció que es 

planteja entre l’execució del Pla parcial i el model territorial del POUM.  

 

Davant d’aquesta situació l’Ajuntament va plantejar als  promotors la 
possibilitat de signar un conveni urbanístic que havia de tenir l’objectiu de fer 

compatible l’ordenació  dels terrenys d’aquest sector amb les determinacions 
del POUM. La proposta plantejada va ser una modificació puntal del POUM a 
l’àmbit del sector PPU Bellamar Nord, que mantenint el model urbanístic del 
POUM, incorporés de forma coherent l’aprofitament urbanístic i els terminis 
d’execució dimanants del Pla parcial del Sector Bellamar Nord promogut per les 
societats USTEN 92, S.L. i aprovat definitivament per la CTUCT. 

El 2 de maig de 2017, el Ple Municipal va aprovar inicialment el conveni 
urbanístic entre l’Ajuntament de Calafell i les societats GALA 92, S.L. i USTEN 
92, S.L. 

En el tràmit d’informació pública els propietaris van presentar una al·legació, 
proposant la incorporació de esmenes que en cap cas el posen en qüestió, 
acceptant el pacte segon que planteja que les determinacions de la modificació 
puntual del POUM s’ajustaran a la proposta d’ordenació i concreció tipològica 
que s’adjunta al conveni. 

Al pacte cinquè es preveu que l’Ajuntament de Calafell instarà l’informe previ 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona respecte al 
contingut de les propostes de Modificació puntual del POUM, als efectes de 
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garantir la conformitat d’aquell organisme amb competència concurrent en 

matèria urbanística. 

En compliment d’aquest pacte, el 24 d’agost de 2017 l’ajuntament va sol·licitar 
informe previ de la modificació a la CTUCT, informe que va ser emès a la sessió 
de 24 de novembre de 2017, fent les següents consideracions: 

1. Pel que fa a la divisió del sector. Es valora positivament la divisió en dos 

sectors de l’àmbit determinat al POUM, ja que facilita d’una banda la gestió 

del desenvolupament del sòl residencial i de l’altra permet donar millor 

encaix dels continguts de la sentència. 

 

2. Pel que fa al sistema d’espais lliures. Fer present que el POUM, en la fitxa 

del sector PPU 4 Bellamar, estableix que l’ordenació dibuixada en els 

plànols d’ordenació es considera vinculant en allò que fa referència a la 

posició i grandària de les zones verdes. La modificació proposa modificar la 

situació dels espais lliures, amb el que d’acord amb l’establert en l’article 

96 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aquesta resta subjecta a la 

tramitació establerta a l’article 98 de l’esmentat Text legal. 

 

Tal com estableix l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la 

modificació de figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar 

la zonificació o l’ús urbanístic dels espais lliures han de garantir el 

manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la 

modificació. 

 

En aquest sentit, la superfície proposada com a sistema d’espais lliures per la 

modificació de POUM és equivalent a la prevista al planejament vigent. Quant a 

la funcionalitat, tal com es descriu anteriorment, el document justifica la 

millora de la situació dels espais lliures donat que es proposa situar-los en una 

zona més planera, el que li dona millor qualitat d’utilització. A priori, com 

argument de qualitat disposar d’espai lliure en espais més planers el fa més 

assequible per la major part d’activitats pròpies d’aquesta qualificació. Però, 

l’espai lliure que predetermina el POUM al sector té com a funció principal la de 

mantenir com a teló de fons forestat el coster de l’àmbit. Fer present que amb 

la documentació aportada no es pot valorar si la proposta suposa una millora 

paisatgística en relació al planejament vigent. I per tant, en aquest cas, es fa 

necessària la redacció conjunta amb la modificació de POUM d’un estudi 

d’integració paisatgística per assegurar que la modificació de l’espai lliure pel 

que fa a funcionalitat no en redueix els valors que el POUM li reconeix. 

 

En tot cas posar de manifest que el planejament vigent estableix com a 
condició específica d’ordenació per al sector PPU 4 Bellamar Nord, l’obligació de 
realitzar un estudi d’integració paisatgística per tal de poder validar l’ordenació 
proposada pel planejament. Donada la visibilitat del sector per la seva posició 

elevada, aquest document és necessari per tal de poder valorar la bondat de la 
proposta a nivell paisatgístic. 
 
I a més cal indicar que per assolir els objectius del POUM respecte de l’espai 
lliure no és suficient la relocalització de la superfície qualificada d’aquest 
sistema, cal que la tipologia edificatòria s’hi acomodi, incorporant tipologies 
variades en parcel·les d’habitatge plurifamiliar en estora o rengle de baixa 

alçada; cal que la vialitat sigui la mínima indispensable per garantir l’accés a 
les parcel·les plurifamiliars i a l’espai lliure, en aquest sentit és aconsellable 
reavaluar l’estructura viària plantejada.  
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Pel que fa als paràmetres del planejament vigent, la proposta manté els 

paràmetres del POUM quant a percentatge de sòls públics, quant a edificabilitat 
i disminueix la densitat d’habitatges. Per tot allò exposat als punts anteriors és 
aconsellable mantenir o reduir els paràmetres d’índex d’edificabilitat i densitat 
d’habitatges del sector del Pla general. 
 
El 20 d’abril de 2018, els propietaris van presentar escrit rebutjant la signatura 

del conveni a la vista de les condicions establertes a l’informe de la CTUCT. 

 

2.    OBJECTE, CARÀCTER I FINALITAT DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 

       PUNTUAL DEL POUM 

 

La motivació de la modificació es compatibilitzar el model  urbanístic del POUM 

i del Pla parcial del Sector Bellamar Nord (clau 11A) aprovat definitivament per 

la CTUCT el 7 de juny de 2016, amb el criteri recollit al conveni urbanístic ja 

que tot i que no  ha estat  reeixida la sega signatura, la proposta d’ordenació i 

concreció tipològica que en ell s’incloïa, pot ser compatible amb les 

observacions de l’informe de la CTUCT. 

 

3.    ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ: 

  

       L’àmbit de la present modificació del POUM es el sector PPU 4 Bellamar Nord. 

 

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. 

 

Pla parcial del Sector Bellamar Nord (clau 11A) aprovat definitivament per la 

CTUCT el 7 de juny de 2016 en compliment de la sentència judicial, que 

correspon al desenvolupament del Pla General d’Ordenació Urbana anterior al 

POUM.  

 
5. CRITERIS D’ORDENACIÓ ESTABLERTS PEL POUM 

 

A la Memòria Justificativa del POUM es plantegen 10 objectius que defineixen el 

model d’ordenació proposat, a l’apartat 9e planteja : “Posar en valor el medi i el 

paisatge com a base per a la seva recuperació”, concretament a l’apartat 4t fa 

referència a Bellamar Nord, es proposa alliberar el turó d’edificació qualificant-

lo de zona verda i concentrant l’edificació en les parts planes. 

 

En línia amb aquest model d’ordenació, el POUM estableix l’objectiu del sector 

de PPU 4 Bellamar Nord: “reconsiderar la transformació prevista en el 

planejament anterior, ampliant l’àmbit del sector per tal d’evitar que l’edificació 

s’estableixi a sobre de la muntanya. L’ordenació preveu deixar el turó com a 

cessió de zona verda i concentrar la part privada en la part baixa de l’àmbit. “.  

També estableix com a condició específica d’ordenació la realització d’un estudi 

d’integració paisatgística per tal de poder validar l’ordenació proposa pel 

planejament. 
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  Fitxa urbanística del PPU 4 Bellamar Nord 

 

 Règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat 

Objectiu L’objectiu d’aquest pla és reconsiderar la transformació prevista en el 

planejament anterior, ampliant l’àmbit del sector per tal d’evitar que l’edificació 

s’estableixi a sobre de la muntanya. L’ordenació preveu deixar el turó com a 

cessió de zona verda i concentrar la part privada en la part baixa de l’àmbit.  

Constituir una entitat de conservació d’acord amb el que s’estableix en l’article 

68.7 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’urbanisme.  

 

 Àmbit Sector ubicat sobre la urbanització de Bellamar i contigu al PPU no delimitat de 

Cirerers. 

 

 Superfície total 28.061 m2 

 

Aprofitament urbanístic 

 

 Índex 0,31 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre   

 per a usos residencials 0,31 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre per a   

 usos no residencials 0,0 m2 sostre/m2 sòl 

 

 Densitat d’habitatges 30 hab/ha 

 

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

 

 Total 66% 

 Sistema viari 18% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 41% 

Sistema d’equipaments  7% 

   

Sostre de protecció pública 

 

 Total  3.480 m2 

 Règim general 1.305 m2 

 Règim especial 435 m2 

 Preu concertat 870 m2 

 Habitatge concertat 870 m2 

 

Usos permesos 

 

L’ús principal previst és el residencial. 

El planejament que desenvolupi aquest sector haurà de fixar els usos 

complementaris i compatibles. 

 

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 

 

L’ordenació dibuixada en els plànols d’ordenació es considera vinculant en allò 

que fa referència a la posició i grandària de les zones verdes. No obstant això, es 

podrà ajustar l’alineació sempre que aquesta s’hagi dibuixat com a indicativa. 

Una part important del sector es destinarà a zones verdes i equipaments, 

col·locant la primera dalt de la muntanya i l’equipament en la part baixa de 

l’espai reservat, on la topografia és més plana. 

Es donarà continuïtat al carrer del camí de Vilanova. 

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, que s’acabaran concretant en el desenvolupament del Pla 

parcial. 

Es realitzarà un estudi d’integració paisatgística per tal de poder validar 

l’ordenació proposa pel planejament. 

 

Condicions específiques de gestió 

 

En aquest àmbit s’inclouen sòls municipals que provenen d’una cessió gratuïta 

i, per tant, no generen drets en el repartiment de l’aprofitament. 
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6. JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA  

6.1 Justificació de la proposta 

 

La modificació proposada te la finalitat de mantenint el model urbanístic del 

POUM, salvar el conflicte i la incoherència provocada per la vigència del Pla 

parcial Bellamar Nord (clau 11A) i les determinacions del POUM. La proposta  

redueix la densitat d’habitatges prevista i ajusta l’edificabilitat, mantenint els 

espais destinats a usos públics, millorant la seva qualitat d’utilització. 

 

6.2 Descripció de la proposta 

 

El sector PPU Bellamar Nord del POUM, te un àmbit major que el delimitat al 

Pla parcial aprovat, es per això que per aconseguir l’objectiu descrit es proposa 

com a primera mesura la divisió del sector PPU Bellamar Nord en dos nous 

sectors un que inclogui l’àmbit del Pla parcial aprovat i terrenys de propietat 

municipal, i el segon que inclogui la resta dels terrenys. 

 

Els dos nous sectors mantenen la superfície total de cessió d’espais públics i es 

reparteixen en proporció a la seva superfície total, de tal manera que amb dos 

tenen cessions obligatòries del 66% de la superfície total de cada sector, tal i 

com planteja el POUM vigent. Pel que fa a la delimitació s’ha tingut cura en 

poder garantir l’autonomia de cada sector en fase d’execució. 

 

El sistema viari no es modifica, mentre que el criteri per a situar els espais 

destinats a equipaments i espais lliures ha estat el següent: 

 

 Pel que fa al sistema d’espais lliures al sector Bellamar Nord I es mante el 

criteri de situar-lo a la part alta del sector amb la finalitat que es pugui 

protegir les zones més altes i amb més pendent. Restringint la zona 

edificable a la part baixa més propera al viari. 

 

 Pel que fa al sistema d’equipaments al sector de Bellamar Nord I, es situa al 

tocar del vial com a “porta d’entrada” a la zona verda.  

 

 Pel que fa al  sistema d’espais lliures i el d’equipaments del sector Bellamar  

Nord II, es considera oportú que formin una unitat que aprofitant les seves 

característiques topogràfiques favorables, estiguin disposats per dotar 

d’espai públic  de qualitat i algun equipament de marcat caràcter urbà que 

puguin servir al seu entorn immediat.   

 

 Pel que fa a l’aprofitament urbanístic, es redueix la densitat d’habitatges 

que en coherència a la tipologia establerta al Pla parcial aprovat que es 

d’habitatge unifamiliar,  es proposa de 21 hab/Ha en comptes de les 30 

hab./Ha de POUM vigent, l’edificabilitat bruta s’ajusta als usos previstos, 

d’acord amb l’informe previ de la CTUCT. 
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Quadre de superfícies de sòl i sostre de la proposta 

 

 

La present modificació puntual del POUM incorpora un estudi d’impacte i 

integració paisatgística, necessari per a poder justificar-la, tanmateix  recull a 

la seva normativa els criteris i mesures proposats en aquest estudi.   

 

S’adjunta al present document, sengles fitxes urbanístiques del sector PPU 

Bellamar Nord I i PPU Bellamar Nord II. 

 

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

 

 Manté la superfície dels espais de cessió obligatòria tant pel sistema 

d’espais públics com d’equipaments, amb l’avantatge que una part d’aquest 

espais es situen a la zona planera del sector el que li dona millor qualitat 

d’utilització. 

 

 Manté la protecció  de la part alta de la vessant topogràfica amb més 

pendents que era objectiu del sector de PPU del POUM. 

 

 Es redueix la densitat d’habitatges el que redueix la pressió sobre  espais no 

urbanitzables d’especial protecció que son propers al sector. 
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7. JUSTIFICACIÓ LEGAL 

 

La present modificació de POUM fa servir tres criteris per assolir els seus 

objectius: 

 

7.1 Modifica la delimitació de sector del PPU Bellamar, dividint-lo en dos nous 

sectors, en aquest  sentit compleix els requisits de l’article 118 del TR de la 

Llei d’urbanisme: 

 

a) Que per llurs dimensions i per les característiques de l'ordenació urbanística 

els dos nous sectors son susceptibles d'assumir les cessions de sòl regulades 

pel planejament.  

 

b) Que la delimitació proposada, pel que fa als beneficis i les càrregues, es 

possible fer-ne un repartiment equitatiu.  

 

c) L’àmbit té entitat suficient per justificar tècnicament i econòmicament 

l’autonomia de les dues actuacions. 

 

7.2 Modifica la posició dels espais lliures per tal de definir les cessions a cada un 

dels nous sectors, conservant la superfície la seva superfície i millorant la  

seva funcionalitat,  el que d’acord amb l’establert en l’article 96 del Text refós 

de la Llei d’urbanisme, aquesta resta subjecta a la tramitació establerta a 

l’article 98 de l’esmentat text legal. 

 

7.3 Redueix la densitat de l’ús residencial sense transformar els usos ja 

establerts, per tant no son d’aplicació les particularitats que estableixen els 

articles 99 i 100.   

 

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. 

 

Calafell, febrer de 2019 

 

 

 

 

Joan López Vilà 

Arquitecte municipal 
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II.   NORMES URBANÍSTIQUES 

La  present modificació del POUM, afecta a l’àmbit i les condicions 
urbanístiques del PPU 4 Bellamar Nord que passa a anomenar-se PPU 4 
Bellamar Nord (I) i delimita un nou sector anomenat PPU 8 Bellamar Nord (II), 
tot seguit s’adjunten les noves fitxes urbanístiques a incorporar a l’Annex 
Normatiu del POUM: 

 

PPU4. Bellamar nord I 

 

 Règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat 

 

Objectiu Aquest sector es el resultat de la divisió del PPU 4 Bellamar Nord  previst al 

POUM, que ha estat dividit en dos sectors per poder resoldre la incompatibilitat 

del Pla parcial del sector Bellamar Nord (clau 11A), aprovat  en compliment de 

la Sentència núm 973/2015, de 29 de desembre, dictada pel TSJ de Catalunya 

en el recurs contenciós administratiu núm. 247/2014. 

Tanmateix es conserva  l’objectiu inicial de reconsiderar  la transformació 

prevista en el planejament anterior per tal d’evitar que l’edificació s’estableixi a 

sobre de la muntanya del Comú. L’ordenació preveu deixar el turó com a cessió 

de zona verda i concentrar la part privada en la part baixa de l’àmbit.  

 

 Àmbit Sector ubicat al costat de la urbanització de Bellamar definint el límit  de sòl 

urbanitzat a la vessant oest de la muntanya del Comú. 

 

 Superfície total 19.314,99 m2 
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Aprofitament urbanístic 

 

 Índex 0,226 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre   

 per a usos residencials 0,226 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre per a   

 usos no residencials 0,0 m2 sostre/m2 sòl 

 

 Densitat d’habitatges 21 hab/ha 

    Cessió d’aprofitament  10% de l’aprofitament urbanístic del sector 

 

Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 66% 

 Sistema viari 20,39% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 40,61% 

Sistema d’equipaments  5% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional  

  Sostre de protecció pública 

 

 Total  30% del sostre residencial 

 Règim general 15% del sostre residencial 

 Règim especial 5% del sostre residencial 

 Preu concertat 10% del sostre residencial 

  

Usos permesos 

 

L’ús principal previst és el residencial. 

El planejament que desenvolupi aquest sector haurà de fixar els usos 

complementaris i compatibles. 

 

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 

 

L’ordenació dibuixada en els plànols d’ordenació es considera vinculant en allò 

que fa referència a la posició i grandària de les zones verdes. No obstant això, es 

podrà ajustar l’alineació sempre que aquesta s’hagi dibuixat com a indicativa. 

Una part important del sector es destinarà a zones verdes i equipaments.  

Es donarà continuïtat al carrer del camí de Vilanova. 

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, que s’acabaran concretant en el desenvolupament del Pla 

parcial. 
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Condicions específiques d’integració paisatgística 

 

D’acord amb l’Estudi d’impacte i integració paisatgística incorporat com a 

documentació del POUM s’hauran de tenir en compte els següents mesures 

d’integració: 

 

 Serà vinculant la secció de detall de l’edificació i la vialitat que figura a 

l’Estudi, pel que fa a la rasant del carrer i els reblerts i excavacions, el 

seu ajust només podrà ser justificat pel major detall de la informació 

topogràfica que se’n disposi en el moment de redactar el planejament 

derivat i el projecte d’urbanització. En tot cas els rebaixos que s’hagin 

de realitzar  en el moment de l’edificació  hauran de complir el que 

preveu l’article 129 de les Normes urbanístiques del POUM. 

 La planta soterrani de la filera d’habitatges haurà de seguir el criteri 

que consta a la secció de detall tenint un caràcter de sòcol, per aquest 

motiu, el mur de tancament al carrer  únicament  podrà tenir les 

obertures  necessàries pels accessos als habitatges i a l’aparcament  i 

serà d’obra vista de peça ceràmica o de pedra de color que s’integri 

amb el terreny.  

 La coberta de les edificacions seran enjardinades, com a mínim les 

grafiades a la Secció de detall. 

 

Condicions específiques de gestió 

 

En aquest àmbit s’inclouen sòls municipals que provenen d’una cessió gratuïta 

i, per tant, no generen drets en el repartiment de l’aprofitament. 
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PPU 8. Bellamar nord II 

 

 Règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat 

 

Objectiu Aquest sector es el resultat de la divisió del PPU 4 Bellamar nord  previst al 

POUM, que ha estat dividit en dos sectors per poder resoldre la incompatibilitat 

del Pla parcial del sector Bellamar Nord (clau 11A), aprovat  en compliment de 

la Sentència núm 973/2015, de 29 de desembre, dictada pel TSJ de Catalunya 

en el recurs contenciós administratiu núm. 247/2014. 

Tanmateix es conserva  l’objectiu inicial de reconsiderar la transformació 

prevista en el planejament anterior per tal d’evitar que l’edificació s’estableixi a 

sobre de la muntanya del Comú. L’ordenació preveu deixar el turó com a cessió 

de zona verda i concentrar la part privada en la part baixa de l’àmbit, 

tanmateix el present pla  preveu l’obtenció de sol destinats a sistemes a zones 

més planeres que els donen millors condicions d’utilització.  

 

 Àmbit Sector al costat del sector PPU 4 Bellamar Nord Ii contigu al PPU no delimitat 

de Cirerers. 

 

 Superfície total 8,746,01 m2 

Aprofitament urbanístic 

 

 Índex 0,226 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre   

 per a usos residencials 0,226 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre per a   

 usos no residencials 0,0 m2 sostre/m2 sòl 

 

 Densitat d’habitatges 21  hab/ha 

 

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

 

 Total 66% 

 Sistema viari 12,71% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 41,87% 

Sistema d’equipaments  11,42% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional  

   

Sostre de protecció pública 

 

 Total  30% del sostre residencial 

 Règim general 15% del sostre residencial 

 Règim especial 5% del sostre residencial 

 Preu concertat 10% del sostre residencial 

  

Usos permesos 

 

L’ús principal previst és el residencial. 

El planejament que desenvolupi aquest sector haurà de fixar els usos 

complementaris i compatibles. 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 2n sexenni. 

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

bàsica. 

 

 

Condicions específiques d’ordenació 

 

L’ordenació dibuixada en els plànols d’ordenació es considera vinculant en allò 

que fa referència a la posició i grandària de les zones verdes. No obstant això, es 

podrà ajustar l’alineació sempre que aquesta s’hagi dibuixat com a indicativa. 

Es donarà continuïtat al carrer del camí de Vilanova. 

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, que s’acabaran concretant en el desenvolupament del Pla 

parcial. 
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 ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

 

1. Dades Bàsiques 

 

1.1 Marc normatiu 

 

Els estudis d’impacte i integració paisatgística són documents previstos per 

la legislació del paisatge i la legislació urbanística i territorial. En concret, el 

decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 

de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya i que 

regula els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística, estableix 

la finalitat dels EIIP, determina els supòsits en què aquests són preceptius i 

en descriu el contingut bàsic. 

 

Segons l’article 19, la finalitat dels EIIP és considerar les conseqüències 

que té sobre el paisatge l’execució d’actuacions, projectes d’obres o 

activitats i imposar els criteris adoptats per a la seva integració. 

 

Segons l’article 20, es contempla la redacció d’un EIIP quan així es 

requereixi pel planejament territorial o urbanístic. 

 

Segons l’article 21, el contingut dels EIIP ha d’incloure la descripció de 

l’estat del paisatge, les característiques del projecte i els criteris i mesures 

d’integració paisatgística adoptades. 

 

Així mateix, l’esmentat Decret 343/2006 estableix els requisits dels 

informes d’impacte i integració paisatgística (IIIP), diu que els ha d’emetre 

l’administració competent en matèria de paisatge i determina que l’objectiu 

d’aquests informes és avaluar la idoneïtat i suficiència dels criteris o les 

mesures adoptades en els estudis d’impacte i integració paisatgística per 

tal d’integrar en el paisatge les actuacions, usos, obres o activitats a fer. 

Els IIIP emesos s’incorporen com a document preceptiu i no vinculant als 

expedients de determinades actuacions abans que les comissions 

territorials d’urbanisme acordin l’aprovació definitiva dels documents 

urbanístics 

 

1.2 Síntesi de l’actuació 

 

La modificació puntual del POUM proposada té la finalitat de, mantenint el 

model urbanístic del POUM, salvar el conflicte i la incoherència provocada 

per la vigència del Pla parcial Bellamar Nord (clau 11A) i les 

determinacions del POUM. 

 

Es poden distingir dos aspectes principals en la definició del model 

urbanístic del POUM, d’una banda, la seva estructura general i orgànica en 

la que es determina els elements principals: trama viària, sistemes 

d’espais lliures i equipaments,  tipologies d’assentaments, etc. 

 

D’altra banda, la integració paisatgística d’aquest model,  que en el sector 

de Bellamar Nord té especial importància ja que la fitxa urbanística del 
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POUM defineix que un dels seus objectius és “deixar el turó com a cessió 

de zona verda i concentrar la part privada en la part baixa de l’àmbit”. 

 

Per tant en l’aspecte d’integració paisatgística, la Modificació puntual del 

POUM proposa una nova ordenació i delimitació del sector de Bellamar 

Nord que pugui fer compatible els dos planejaments urbanístics, 

respectant el criteri de situar l’edificació a la part baixa i obtenint la part 

del turó com a sistema públic. 

 

1.3 Àmbit de l’actuació 

 

L’àmbit de l’actuació és el corresponent al sector de sòl urbanitzable PPU 4 

Bellamar Nord delimitat al POUM. 

 

 

Situació  
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    Topogràfic de l’emplaçament 

 

1.4 Superfície transformada  

 

La totalitat del sector està en situació de sòl rural, sense que hi hagi cap 

element d’urbanització, la seva superfície és 28.061 m2. 
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2. Planejament vigent i instruments de paisatge 

 

2.1 Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, elaborat per 

l'Observatori del Paisatge, lliurat a l'antic Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques el 31 d'octubre de 2006 i aprovat 

definitivament el 19 de maig de 2010. 

 

Calafell eés inclosa en part a la unitat de paisatge 28 de paisatge: “Litoral 

del Penedès” i en part a la unitat de paisatge 29: ”Garraf”.  El sector PPU4 

Bellamar Nord es troba a cavall entre les dos unitats de paisatge, no 

obstant, la part del turó que és l’objecte del present estudi, correspon a la 

unitat de paisatge del Garraf.  

 

 

Unitat de paisatge Litoral del Penedès 
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   Unitat de paisatge del Garraf 
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2.2 El Pla territorial parcial del Camp de Tarragona aprovat 

definitivament pel Govern de Catalunya el 12 de gener de 2010, publicat 

al DOGC el 3 de febrer de 2010, recull l’àmbit del sector de Pla 

Parcial (clau 11A), anterior al POUM, com a Sistema d’assentaments, ús 

residencial. 

 

 

Plànol resum del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona 
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2.3 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. 

 

 

Plànol d’ordenació del POUM 
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2.4 Pla parcial del Sector Bellamar Nord (clau 11A) aprovat 

definitivament per la CTUCT el 7 de juny de 2016 en compliment de la 

sentència judicial, que correspon al desenvolupament del Pla General 

d’Ordenació Urbana anterior al POUM.  

 

Plànol d’ordenació del Pla parcial aprovat definitivament  
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3. Paisatge a escala territorial 

 

3.1 Descripció  

 

El massís del Garraf es localitza a l’extrem meridional de la serralada 

Litoral catalana. Si bé la major part del massís es troba a la comarca 

homònima, hi ha una franja d’uns 20 km2 que penetra dins el Baix 

Penedès, als municipis del Vendrell, Bellvei, Calafell i Cunit, i configura 

una morfologia paisatgística diferenciada tant de l’existent a la primera 

línia de costa com de la pròpia de la plana penedesenca. 

 

Les muntanyes de l’extrem meridional de Garraf constitueixen una 

frontera natural que s’interposa entre la plana i el litoral del Penedès. Les 

modestes altituds assolides, rarament se superen els 200 metres, així com 

un pendent no massa pronunciat, han facilitat la proliferació 

d’urbanitzacions arreu de les serres, amb una presència més gran al 

sector oriental. 

 

El relleu davalla des de llevant cap a ponent. La cota més elevada es 

localitza a la serra del Mig de Calafell, en el límit de terme amb Castellet i 

la Gornal, amb 222 metres d’altitud. Per sota d’aquesta cota resten el puig 

de la Granja (181 m), el Pujal (185 m) i la Talaia (132 m). Es tracta d’una 

de les unitats més petites del Camp de Tarragona, si bé cal tenir en 

compte que presenta una clara continuïtat geogràfica amb els relleus del 

Garraf on el massís assoleix altituds més elevades. 

 

3.2 Components 

 

Al Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona es fa una descripció dels 

elements naturals que conformen la unitat de paisatge “Garraf” que són 

presents a la zona d’estudi.  

 

Geològicament, aquesta zona formada per materials calcaris del Cretaci  

és una continuació de la litologia predominant en el massís del Garraf.  

 

Les pinedes de pi blanc constitueixen la formació vegetal més estesa 

(Pinus halepensis), hi ha també àrees  recobertes per brolles calcícoles de 

romaní. En alguns sectors de calcàries cretàciques s’hi mantenen 

fragments de la màquia de garric i margalló que hostatgen algun individu 

de càrritx (Ampelodesmos mauritanica). 

 

L’agricultura té molt poca presència en aquestes serres. Els camps de 

conreu amb prou feines ocupen el 10% de la superfície total disponible i 

se situen en els sectors perifèrics, és el cas dels camps localitzats al 

voltant del torrent de Montpaó, a Calafell. L’espai agrícola només es manté 

en aquells indrets on el pendent ho permet i no han estat de moment 

urbanitzats. 
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Plànol de qualitats de la Unitat de paisatge “Garraf”, amb l’àmbit de la 

modificació del POUM 
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Plànol de qualitats de la Unitat de paisatge “Litoral del Penedès”, amb 

l’àmbit de la modificació del POUM 
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3.3 Valors 

 

Valors estètics: A la unitat de paisatge Garraf són poc representatius a 
causa del desordre visual que provoquen les urbanitzacions disperses 
insertades amb poca fortuna dins una matriu eminentment forestal. 
 
Valors ecològics: Aquesta unitat no inclou cap espai protegit. Tanmateix, 
els espais forestals que en resten, representen la continuïtat cap al sud del 

Massís del Garraf i actuen com a connectors ecològics entre aquest massís 
i la plana litoral del Baix Penedès. En aquest sentit hi juguen un paper 
destacat els torrents. 

 
Valors històrics:  Destaca la concentració al sector oest del Garraf de tot 
un conjunt de restes prehistòriques importants que indiquen l’inici del 
poblament en aquest territori. Es tracta de tres coves, la Balma de la 

Graiera, la cova Foradada i la cova de Mas Romeu, situades al terme 
municipal de Calafell.  
 
Altres valors històrics els formen els poblats medievals, com el llogarret de 
Montpaó, que data del segle XI, situat al sud de la urbanització de Calafell 
Parc, i que va ser ocupat fins als anys 50 del segle XX. Esdevé un punt 

estratègic perquè des d’allà es controla part de la vall del torrent de 
Montpaó. 
 
La torre de la Talaia, situada més al sud sobre un turonet, tenia la funció 
de vigilància del litoral; des d’aquí s’avisava, en cas de presència de 
corsaris, al campaner del poble de Calafell, el qual tocava un senyal 

d’alerta per a la població. Pel tipus de construcció es data de principis del 

segle XV. 
 
Els masos i masies que es troben en aquesta unitat daten del segle XVIII 
en endavant. Entre ells hi ha dos a Calafell: el mas de l’Espasa i el mas 
Romeu. 
 
Són interessants, també, les barraques de pedra seca, relacionades amb 

el cultiu de la vinya. La tècnica per la fabricació d’aquestes barraques es 
remunta, segons alguns autors, a l’època neolítica, i van arribar a la seva 
màxima extensió a finals del segle XIX. Al municipi de Calafell es compten 
una vintena de barraques de pedra seca, que són recollides al Catàleg de 
bens a protegir del POUM, cap d’elles està a prop del sector d’estudi. 
 

De tots els elements històrics relacionats, cap d’ells és a la zona d’estudi 
ni afecten al seu paisatge immediat. 
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Plànol de valors de la Unitat de paisatge “Garraf”, amb l’àmbit de la 

modificació del POUM 
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Plànol de valors de la Unitat de paisatge “Litoral del Penedès”, amb l’àmbit 

de la modificació del POUM 

 

3.4 Dinàmiques 

 

Els canvis que ha sofert el paisatge les darreres dècades han estat molt 

intensos i han alterat de forma significativa l’estat original. L’aparició i el 
creixement de diferents urbanitzacions (el Mas Romeu, els Jardins de 
Cunit, el Mas Canyís, la Franquesa, etc.), la construcció de l’autovia de 
Castelldefels i la desaparició d’alguns conreus situats al nord de Cunit són 

alguns dels canvis més importants. El creixement de grans urbanitzacions 
s’ha produït en detriment de la vegetació espontània, que ha vist 
disminuïda la seva presència tant des d’un punt de vista quantitatiu com 
qualitatiu. 
 
Els antics corredors biològics que connectaven el Garraf amb la platja, 
com el torrent de la Graiera amb el seu afluent de Montpaó, han estat 

tallats pel creixements de la Platja de Calafell i de l’autopista C-32. 
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4. Paisatge del lloc  

 

4.1 Descripció i visibilitat de l’emplaçament 

 

 Estructura del lloc: L’àmbit de Bellamar Nord té dues parts diferenciades: 

la vessant sud-oest de la muntanya del Comú dominada per la cota del 

dipòsit de Bellamar que està pràcticament tota coberta de bosc de pi 

blanc, amb alguna part de màquia.  La vessant sud-est està urbanitzada 

fins a l’altura del dipòsit. La segona part correspon a la zona més plana 

que són camps erms. 

 

 
Vista aèria de l’àmbit 



 

Modificació puntual del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal 

(VIII) Sector Bellamar Nord 

 
17 

 
 

Perspectiva del sector on es diferencia la part de la vessant de la part 
plana 
 

 
 
                              Plànol de pendents 
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 Alternatives d’ubicació: Les alternatives actuals són les que corresponen al 

POUM i al Pla parcial aprovat, ambdues incompatibles. Tot seguit 

s’inclouen sengles esquemes d’ocupació de les edificacions. 

 

 
Ocupació de l’edificació del POUM 

 

Ocupació de l’edificació del Pla parcial aprovat 
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La proposta alternativa de la present modificació divideix el sector del 

POUM en dos nous sectors: Bellamar Nord (I) que inclou la part del turó i 

que majoritàriament és l’àmbit del pla parcial aprovat,  i Bellamar Nord 

(II) format pel sòl restant. Al sector Bellamar Nord (I), que és el més 

compromès i objecte del present estudi,  es situa la part edificada  a la 

part baixa del turó.  

Ocupació de l’edificació de la modificació puntual del POUM  
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 Visibilitat de l’emplaçament: La muntanya del Comú té el punt més alt a 

les Trinxeres, amb 78 m d’altura,  i té un punt de cota més baixa on es 

situa el dipòsit de Bellamar a la cota 55,40. La vessant sud-est de la 

muntanya està ocupada per l’edificació fins a la cota del dipòsit. La 

vessant sud-oest, que és la zona d’estudi, està dominada pel turó del 

dipòsit de Bellamar.  

 

 

Vista des de la carretera de Bellvei a Calafell de la vessant sud-oest de la 

muntanya del Comú 

 

 

Vista des del nucli històric de Calafell 
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4.2 Programa i requisits del pla 

 

 Finalitat i justificació: La modificació puntual del POUM proposada té la 

finalitat de, mantenint el model urbanístic del POUM, salvar el conflicte i la 

incoherència provocada per la vigència del Pla parcial Bellamar Nord (clau 

11A) i les determinacions del POUM. 

 

Es poden distingir dos aspectes principals en la definició del model 

urbanístic del POUM, d’una banda, la seva estructura general i orgànica en 

la que es determina els elements principals: trama viària, sistemes 

d’espais lliures i equipaments,  tipologies d’assentaments, etc. 

 

D’altra banda, la integració paisatgística d’aquest model,  que en el sector 

de Bellamar Nord té especial importància ja que la fitxa urbanística del 

POUM defineix que un dels seus objectius és “deixar el turó com a cessió 

de zona verda i concentrar la part privada en la part baixa de l’àmbit”. 

 

Per tant en l’aspecte d’integració paisatgística, la Modificació puntual del 

POUM proposa una nova ordenació i delimitació del sector de Bellamar 

Nord que pugui fer compatible els dos planejaments urbanístics respectant 

el criteri de situar l’edificació a la part baixa i obtenint la part del turó com 

a sistema públic. 
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 Components: L’ordenació proposada defineix situació i dimensions 

vinculants dels sistemes: vials, zones verdes i equipaments i de les zones 

on s’han de situar els edificis, amb el clar objectiu de protegir la vessant 

sud-oest de la muntanya del Comú. 

 

Si fem una comparativa de la present modificació  i l’ordenació del POUM 

vigent, s’observa  que es conserva la superfície per sistemes del POUM, el 

que representa un 66% de la superfície total del sector, es redueix la seva 

edificabilitat i la seva densitat d’habitatges.  

 Quadre comparatiu paràmetres del POUM 

 

Pel que fa a la comparativa amb el pla parcial aprovat en compliment de 

sentència judicial, la modificació puntual elimina els edificis de les cotes 

altes de la vessant de la muntanya i incrementa la superfície de cessió per 

a sistemes complint amb l’objectiu de protegir-la. 

 

Secció del Pla parcial aprovat en compliment de sentència judicial, situació 

dels edificis a la vessant sud-oest de la muntanya del Comú 
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Secció de la proposta de modificació puntual del POUM, situació dels 

edificis a la vessant sud-oest de la muntanya del Comú 

 

A les dos figures anteriors es pot comprovar quines són les mesures 

proposades per reduir l’ocupació de la vessant de la muntanya: s’elimina 

la segona filera d’habitatges del pla parcial que es situa a cotes altes, així 

com el vial que hi dona accés. Es rebaixa la cota del vial d’accés als 

edificis que passa de la cota 27,15 m a la 23 m. 

    

 Requisits tècnics i funcionals: A la Memòria Justificativa del POUM es 

plantegen 10 objectius que defineixen el model d’ordenació proposat, a 

l’apartat 9e planteja : “Posar en valor el medi i el paisatge com a base per 

a la seva recuperació”, concretament a l’apartat 4t fa referència a Bellamar 

Nord, on es proposa alliberar el turó d’edificació qualificant-lo de zona 

verda i concentrant l’edificació en les parts planes.  

 

En línia amb aquest model d’ordenació, el POUM estableix l’objectiu del 

sector de PPU 4 Bellamar Nord: “Reconsiderar la transformació prevista en 

el planejament anterior, ampliant l’àmbit del sector per tal d’evitar que 

l’edificació s’estableixi a sobre de la muntanya. L’ordenació preveu deixar el 

turó com a cessió de zona verda i concentrar la part privada en la part 

baixa de l’àmbit.” S’estableix com a condició específica d’ordenació la 

realització d’un estudi d’integració paisatgística per tal de poder validar 

l’ordenació proposa pel planejament. 

 

També és requisit tècnic resoldre la incompatibilitat provocada per la 

vigència del Pla parcial Bellamar Nord (clau 11A) i les determinacions del 

POUM. 
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4.3 Visió integral del pla  

 

 Inserció del sector i visió global de l’ordenació:  La modificació puntual del 

POUM  ha de resoldre el conflicte d’ordenació entre el POUM i el Pla parcial 

aprovat en compliment de sentència judicial, establint uns paràmetres 

urbanístics i mesures d’integració paisatgístiques que permetin assolir els 

objectius i el model d’ordenació que a nivell global estableix el POUM. 

 

En aquest  sentit, el POUM defineix la situació i superfície vinculants dels 

sistemes, així mateix defineix les zones edificables i els paràmetres bàsics 

de l’ordenació que haurà de complir el planejament derivat que el 

desenvolupi, en aquest cas el Pla parcial vigent s’haurà d’adaptar a les 

noves determinacions. Això queda recollit al plànols d’ordenació, a l’annex 

normatiu i a la normativa urbanística.   

  

 Plànols d’ordenació: Defineixen la situació i estructura dels sistemes: es 

dissenya la vialitat i la forma, situació i grandària de les zones verdes i 

equipaments que seran vinculants. 
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 L’ Annex normatiu del POUM defineix totes les condicions urbanístiques de 

sector PPU 4. Bellamar nord I. 

 

Tot seguit s’incorpora la fitxa, posant en negreta les condicions que tenen 

a veure amb la integració paisatgística.  

 

 Règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat 

Objectiu Aquest sector és el resultat de la divisió del PPU 4 Bellamar 

nord  previst al POUM, que ha estat dividit en dos sectors per poder 

resoldre la incompatibilitat del Pla parcial del sector Bellamar Nord (clau 

11A), aprovat  en compliment de la Sentència núm 973/2015, de 29 de 

desembre, dictada pel TSJ de Catalunya en el recurs contenciós 

administratiu núm. 247/2014. 

Per aquesta raó cal entendre que aquest pla conserva l’objectiu inicial que  

és reconsiderar la transformació prevista en el planejament anterior per 

tal d’evitar que l’edificació s’estableixi a sobre de la muntanya del Comú. 

L’ordenació preveu deixar el turó com a cessió de zona verda i concentrar 

la part privada en la part baixa de l’àmbit.  

 

 Àmbit Sector ubicat al costat de la urbanització de Bellamar definint el límit  de 

sòl urbanitzat a la vessant oest de la muntanya del Comú. 

 

 Superfície total 19.314,99 m2 

 

Aprofitament urbanístic 
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 Índex 0,226 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre   

 per a usos residencials 0,226 m2 sostre/m2 sòl 

 Índex o sostre per a   

 usos no residencials 0,0 m2 sostre/m2 sòl 

 

 Densitat d’habitatges 21 hab/ha 

Cessió d’aprofitament  10% de l’aprofitament urbanístic del sector 

 

Percentatges mínims de sòl per a usos públics 

 

 Total 66% 

 Sistema viari 20,39% 

 Sistema d’espais lliures i 

 zones verdes 40,61% 

Sistema d’equipaments  5% 

 Sistema d’habitatge  

 dotacional  

  Sostre de protecció pública 

 

 Total 

30% del sostre residencial 

 Règim general 15% del sostre residencial 

 Règim especial 5% del sostre residencial 

 Preu concertat 10% del sostre residencial 

  

Usos permesos 

 

L’ús principal previst és el residencial. 

El planejament que desenvolupi aquest sector haurà de fixar els usos 

complementaris i compatibles. 

 

Terminis d’execució i sistema d’actuació 

 

Programació 

 

 1r sexenni. 

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

bàsica. 
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Condicions específiques d’ordenació 

 

L’ordenació dibuixada en els plànols d’ordenació es considera vinculant 

en allò que fa referència a la posició i grandària de les zones verdes. No 

obstant això, es podrà ajustar l’alineació sempre que aquesta s’hagi 

dibuixat com a indicativa. 

Una part important del sector es destinarà a zones verdes i 

equipaments.  

Es donarà continuïtat al carrer del camí de Vilanova. 

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, que s’acabaran concretant en el desenvolupament del Pla 

parcial. 

  

Condicions específiques d’integració paisatgística 

 

D’acord amb l’Estudi d’impacte i integració paisatgística incorporat com 

a documentació del POUM s’hauran de tenir en compte les següents 

mesures d’integració: 

 

 Serà vinculant la secció de detall de l’edificació i la vialitat que 

figura a l’Estudi, pel que fa a la rasant del carrer i els reblerts i 

excavacions, el seu ajust només podrà ser justificat pel major 

detall de la informació topogràfica que se’n disposi en el 

moment de redactar el planejament derivat i el projecte 

d’urbanització. En tot cas els rebaixos que s’hagin de realitzar  

en el moment de l’edificació  hauran de complir el que preveu 

l’article 129 de les Normes urbanístiques del POUM. 

 La planta soterrani de la filera d’habitatges haurà de seguir el 

criteri que consta a la secció de detall tenint un caràcter de 

sòcol, per aquest motiu, el mur de tancament al carrer  

únicament  podrà tenir les obertures  necessàries pels accessos 

als habitatges i a l’aparcament  i serà d’obra vista de peça 

ceràmica o de pedra de color que s’integri amb el terreny.  

 La coberta de les edificacions seran enjardinades, com a mínim 

les grafiades a la Secció de detall. 

 

Condicions específiques de gestió 

 

En aquest àmbit s’inclouen sòls municipals que provenen d’una cessió gratuïta 

i, per tant, no generen drets en el repartiment de l’aprofitament. 
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Amb la finalitat de completar els requeriments d’integració paisatgística de 

la fitxa urbanística del PPU 4 Bellamar nord (I),  s’incorpora  una secció de 

detall de la edificació i del vial a construir en la que figuren les cotes de 

anivellament, excavacions i secció orientativa de l’edifici. 
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 A la Normativa urbanística del POUM hi ha articles amb  mesures que 

col·laboren a la integració paisatgística, que són d’aplicació general: 

 

  Article 129 Adaptació topogràfica i moviment de terres en els tipus d’ordenació 

aïllada. 

   

  Només es permet augmentar en un màxim d'1 m i disminuir en un màxim 

de 2 m. el perfil natural del terreny per adaptar-lo a les necessitats de 

l’edificació i l’enjardinament. 

 

                       Article 133      Ocupació dels elements no vegetals en els tipus d’ordenació aïllada. 

 

1. La superfície ocupada per les pèrgoles, hivernacles, ombradius, 

casetes de jardí, barbacoes o similars tindran la consideració 

d’edificacions auxiliars als efectes de còmput d’edificabilitat i ocupació. 

2. Les edificacions auxiliars hauran de respectar les bandes de separació 

mínima a llindars. Excepcionalment es podran ocupar les bandes que 

limiten a veí sempre que s’aconsegueixi la corresponent  autorització.   

3. Les piscines en les quals la làmina d’aigua se situa al nivell de la 

topografia natural o adaptada d’acord amb aquestes normes 

urbanístiques no computen a efectes d’edificabilitat ni ocupació i 

formen part de l’ordenació de l’espai lliure de la parcel·la. La separació 

mínima a veïns és d’1 m. 

 

                         Article 135      Sòl lliure d’edificació en els tipus d’ordenació aïllada. 

 

1. Els terrenys que quedaran lliures d’edificació per l’aplicació de la regla 

sobre ocupació màxima de parcel·la no podran ésser objecte de cap 

altre aprofitament en superfície més que el corresponent a espais 

lliures al servei de l’edificació. Aquests terrenys només es podran 

pavimentar en una superfície màxima d’un 50%. 

2. Els propietaris de dues o més parcel·les contigües podran establir la 

mancomunitat d’aquests espais lliures. 

3. Els centres de transformació elèctrica i altres elements tècnics que 

sigui necessari instal·lar a la parcel·la per tal de complir la normativa 

sectorial vigent es podran situar en el sòl lliure d’edificació. 
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4.4 Visió integral del pla  

 

 Inserció del pla i visió global de l’ordenació 

 

A l’apartat 4 s’han anat analitzant d’una banda, les condicions 

paisatgístiques del lloc amb els aspectes de visibilitat i elements 

paisatgístics a tenir en compte prèvia la intervenció, i d’altra banda, es fa 

una descripció de les mesures i criteris que el planejament disposa per a 

garantir  l’adequada integració paisatgística. 

 

El sector de Bellamar Nord (I) és un límit de la extensió urbana del POUM, 

que preveu la ocupació de la plana amb el sector de Sòl urbanitzable “Els 

Cirerers”. Des d’aquest punt de vista és especialment sensible la manera 

com s’integra en el territori la part de la muntanya i com es respecten les 

visuals. 

 

Les imatges del final de l’apartat corresponen a imatges de visuals del 

sector una vegada realitzada la intervenció. 

 

 Alternatives d’ordenació 

 

Com ja s’ha dit al llarg d’aquest estudi, la modificació puntual del POUM 

proposada representa una alternativa d’ordenació a les dues que són 

aprovades actualment i que són incompatibles: el POUM vigent i el Pla 

parcial del sector de Bellamar Nord (clau 11A) que es va aprovar en 

compliment de sentència judicial.  

 

Aquesta alternativa compleix els objectius i el model urbanístic del POUM  

evitant que l’edificació s’estableixi a sobre de la muntanya del Comú i a 

l’hora té en compte el drets atorgats per sentencia judicial.    

 

 Valoració global dels canvis induïts pel pla 

 

L’ordenació proposada té present que el sector és el límit del creixement 

urbà establert al POUM, és per això que, a més de limitar l’edificació a les 

parts altes de la muntanya del Comú, defineix mesures que s’hauran de 

tenir en compte en el moment de redactar el planejament derivat i el 

projecte d’urbanització que han de permetre la seva integració 

paisatgística. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modificació puntual del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal 

(VIII) Sector Bellamar Nord 

 
31 

 

Vista llunyana des del nucli històric de Calafell 

 Vista des de la carretera de Bellvei 
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4.5 Anàlisi sistemàtica de les transformacions 

 

 Implantació: El sector de Bellamar Nord I és un espai de límit del sòl 

urbanitzable previst al POUM, per tant és molt important el tractament de 

les vores amb l’espai natural. 

 

Estat actual:  La muntanya del Comú, com altres espais  de la  unitat de 

paisatge Garraf i de la  Litoral del Penedès, ha estat ocupada en gran part 

per les urbanitzacions de baixa residència, en aquest cas tota la vessant 

sud que dona al mar està edificada, les vessants oest i nord es mantenen 

sense urbanitzar amb un bosc de pi blanc i màquia que ocupa antigues 

faixes de conreu. 

Previsió del pla: El POUM planteja una zona d’extensió urbana al peu de  

la vessant oest de la muntanya del Comú, a partir dels sectors de 

Bellamar Nord i dels Cirerers. El sector de Bellamar Nord (I) es defineix 

per ser el seu límit i a l’hora el mitjà per obtenir la part alta del turó com a 

sistema d’espais lliures. Aquesta estratègia permet donar viabilitat a la 

protecció  d’aquest espai i la seva integració i continuïtat amb la resta de 

la muntanya que en gran part ja és de domini públic. 

 

 

 

Situació dels camins i la zona del Cirerers 
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 Sistema viari 

 

Estat actual: No hi ha cap vial urbà que passi per la zona de Bellamar 

Nord, hi ha camins rurals d’accés a les finques  i a l’edificació aïllada 

existent al seu costat, no obstant cal fer esment al Camí de Vilanova que 

passa pel límit oest del sector Bellamar Nord (II), que és un antic camí de 

comunicació del litoral penedesenc abans de ser construïda la carretera de 

Barcelona a la Santa Creu de Calafell,  avui C31. 

Previsió del pla: El POUM dibuixa una nova xarxa viària de forma 

indicativa a tota la zona d’extensió urbana, gran part de la mateixa és al 

sector dels Cirerers. Als sectors de Bellamar Nord  indica la necessitat de 

donar continuïtat al camí de Vilanova, la resta de la xarxa viària 

proposada té caràcter veïnal d’accés als edificis. 

Al sector de Bellamar Nord (I) la vialitat proposada no modifica la prevista 

al POUM, precisant la seva rasant que ha de permetre una millor 

integració paisatgística, tant pel que fa al propi vial com a les edificacions 

que en donarà accés. El Pla parcial i el projecte d’urbanització que 

desenvolupin el sector hauran de detallar  les mesures d’integració 

paisatgístiques, atenent a aspectes com materials a emprar, sistemes 

d’estalvi energètic, drenatge, etc.  

  

  

 Sistema d’espais lliures 

 

Estat actual: La vessant sud-oest de la muntanya del Comú és un espai 

natural que sense comptar amb elements d’especial interès paisatgístic,  

té un important valor ambiental i escenogràfic ja que és una cota elevada  

molt visible al límit de la franja costanera que conserva un bosc de pi 

blanc i màquia. El seu estat actual és precari, sotmesa a la pressió dels 

nuclis habitats que l’envolten, produint-se abocaments de runa 

incontrolats, etc. 

Previsió del pla: El desenvolupament del sector de Bellamar Nord (I) 

permetrà obtenir com a sistema d’espais lliures i equipaments 8.809,57 

m2 de la vessant sud-oest de la muntanya del Comú, així com la seva 

neteja, recuperació i adequació pel gaudi públic amb les mesures de 

protecció necessàries, podent-se integrar amb continuïtat amb la resta 

d’espais públics de la muntanya. 

 

 Edificis 

 

Estat actual: Actualment el sector està sense edificar, únicament hi ha un 

habitatge de grans dimensions amb algunes edificacions annexes fora de 

l’àmbit just al seu límit nord. No obstant, es pot tenir en compte com 

condicionant del desenvolupament, les condicions de futurs edificis que va 

establir l’aprovació, en compliment de sentència judicial, del Pla parcial de 

Bellamar Nord (11A) , que permet construir a pràcticament la totalitat de 

la vessant de la muntanya. 

Previsió del pla: La modificació puntual del POUM planteja una ordenació 

del edificis, situant-los a la part baixa de la vessant i amb criteris 

d’implantació que minimitzi el seu impacte visual. 

 

 

 



 

Modificació puntual del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal 

(VIII) Sector Bellamar Nord 

 
34 

5. Estratègies, criteris i mesures d’integració  

 

5.1 Estratègia adoptada 

 

La modificació puntual del POUM té la finalitat de, mantenint el model 

urbanístic del POUM, salvar el conflicte i la incoherència provocada per la 

vigència del Pla parcial Bellamar Nord (clau 11A), en quest sentit permetrà 

assolir l’objectiu de reconsiderar la transformació prevista en el 

planejament anterior, evitant que l’edificació s’estableixi a sobre de la 

muntanya i definint mesures d’integració paisatgística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusions 

 

La modificació puntual del POUM és el mitjà per poder fer viable l’objectiu 

del POUM de deixar lliure d’edificació  la vessant sud-oest de la muntanya 

del Comú, obtenint-la com a cessió de zona verda i concentrar l’edificació  

en la part baixa de l’àmbit.   

 

Així mateix, avança l’estudi d’impacte i integració paisatgística, necessari 

per a poder justificar aquesta modificació ja que implicarà l’adaptació del 

Pla parcial de Bellamar Nord (clau 11A) que va ser  aprovat definitivament 

per la CTUCT el 7 de juny de 2016 en compliment de la sentència judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calafell, febrer de 2019 

 

 

Joan López Vilà 

Arquitecte municipal 

CRITERIS MESURES 

Protecció parts altes de la 

vessant de la muntanya del 

Comú 

Qualificació com a sistema d’espais lliures de 

8.809,57 m de la part alta de la vessant   

 Obligació, en forma de carrega urbanística de 

la neteja, recuperació  i adequació de 

d’aquesta zona 

Reducció de l’impacte 

paisatgístic  dels nous 

edificis i vial 

Definició de la secció  amb cotes i rasants que 

caldrà tenir en compte al pla parcial  i el 

projecte d’urbanització que desenvolupi el 

sector 

 Definició de criteris de materials a emprar  
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CONVENI URBANÍSTIC DE PLANEJAMENT PER CONVENI URBANÍSTIC DE PLANEJAMENT PER CONVENI URBANÍSTIC DE PLANEJAMENT PER CONVENI URBANÍSTIC DE PLANEJAMENT PER LA MODIFICACIÓ DEL SECTOR DE SÒL LA MODIFICACIÓ DEL SECTOR DE SÒL LA MODIFICACIÓ DEL SECTOR DE SÒL LA MODIFICACIÓ DEL SECTOR DE SÒL 
URBANITZABLE PPU 4 BELLAMAR NORD AMB LA FINALITAT DE FER COMPATIBLE URBANITZABLE PPU 4 BELLAMAR NORD AMB LA FINALITAT DE FER COMPATIBLE URBANITZABLE PPU 4 BELLAMAR NORD AMB LA FINALITAT DE FER COMPATIBLE URBANITZABLE PPU 4 BELLAMAR NORD AMB LA FINALITAT DE FER COMPATIBLE 
L’ORDENACIÓ URBANÍTICA DERIVADA DEL PLA PARCIAL BELLAMAR NORD (CLAU L’ORDENACIÓ URBANÍTICA DERIVADA DEL PLA PARCIAL BELLAMAR NORD (CLAU L’ORDENACIÓ URBANÍTICA DERIVADA DEL PLA PARCIAL BELLAMAR NORD (CLAU L’ORDENACIÓ URBANÍTICA DERIVADA DEL PLA PARCIAL BELLAMAR NORD (CLAU 
11A) AMB EL MODEL URBANÍSTIC DEL POUM VIGENT. 11A) AMB EL MODEL URBANÍSTIC DEL POUM VIGENT. 11A) AMB EL MODEL URBANÍSTIC DEL POUM VIGENT. 11A) AMB EL MODEL URBANÍSTIC DEL POUM VIGENT.  
 
 
Calafell, a ... de ... de 2017 
 
 

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS    
 
 
RAMON FERRÉ SOLÉRAMON FERRÉ SOLÉRAMON FERRÉ SOLÉRAMON FERRÉ SOLÉ, alcalde-president de l’AJUNTAMENT DE CALAFELL’AJUNTAMENT DE CALAFELL’AJUNTAMENT DE CALAFELL’AJUNTAMENT DE CALAFELL. 
 
 
VICENÇ GARCIA USONVICENÇ GARCIA USONVICENÇ GARCIA USONVICENÇ GARCIA USON, major d’edat, provist de DNI/NIF (...), amb domicili a Cornellà de 
Llobregat, c/ General Prim, 3, que 
 
 

ACTUENACTUENACTUENACTUEN    
 
El primer en exercici del seu càrrec, que ostenta segons és notori. 
 
 
I, el segon en representació de les societats mercantils USTEN 92, S.L.USTEN 92, S.L.USTEN 92, S.L.USTEN 92, S.L. i GALA 92, S.L.GALA 92, S.L.GALA 92, S.L.GALA 92, S.L., en 
la seva condició d’administrador ...; amb domicili social a c/ General Prim, 3, amb CIF (...), 
que 
 

EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN    
 
 
I.I.I.I.---- La Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona (CTUCT) va acordar el 7 de 
juny de 2016, l’aprovació definitiva del Pla parcial del sector de Bellamar Nord (clau 11A), 
en compliment de la Sentència núm 973/2015, de 29 de desembre, dictada pel TSJ de 
Catalunya en el recurs contenciós administratiu núm. 247/2014 promogut per USTEN 
92,S.L. i GALA 92, S.L. contra la resolució de la Comissió d’Urbanisme del Camp de 
Tarragona de 25 de setembre de 2014 en relació al pla parcial del sector Bellamar Nord. 
   
II.II.II.II.----    Que, l’adopció de l’acord esmentat a l’apartat anterior en compliment de la sentència 
va provocar que quedes aprovat el Pla Parcial de Bellamar que va tenir com a referència 
Pla general d’Ordenació urbana (PGOU) de Calafell i que, en aquell moment, ja no estava 
en vigor atès que en data 24  de gener de 2011 va ser aprovat definitivament Pla 
d’Ordenació Urbanística del Municipi (POUM) de Calafell, acord publicat al DOGC de 24 
d’octubre de 2011. 
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Aquest fet ha provocat que el Pla parcial del sector de Bellamar Nord (clau 11A) aprovat 
no sigui  compatible amb l’actual el model urbanístic del vigent POUM de Calafell. Per 
tant, es dona  una incoherència entre el planejament general vigent (POUM) i el  
planejament derivat aprovat.  
    
IIIIIIIIIIII....----    Que, , , , el 17 de novembre de 2016, les societats GALA 92, S.L. i USTEN 92, S.L. han 
presentat per a la seva tramitació administrativa el Projecte de reparcel·lació del pla parcial 
del sector Bellamar Nord.     
 
IV.IV.IV.IV.----    Que, l’Ajuntament de Calafell, en la seva condició d’administració titular de 
competència urbanística sobre el territori municipal, encara que concurrent amb la 
l’atribuïda per Llei a l’administració autonòmica, i les  societats GALA 92, S.L. i USTEN 92, 
S.L., estan interessades en signar el present conveni per tal d’adaptar l’ordenació 
urbanística  el Pla parcial del sector de Bellamar Nord (clau 11A) al model urbanístic previst 
al  vigent  POUM de Calafell. 
 
 

P A C T E NP A C T E NP A C T E NP A C T E N    
 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Als efectes de fer compatible l’ordenació  dels terrenys que formen part del 
sector del Pla parcial Bellmar Nord (clau 11A) amb les determinacions del POUM 
l’Ajuntament de Calafell es compromet a redactar i predactar i predactar i predactar i promoure una modificació puntual romoure una modificació puntual romoure una modificació puntual romoure una modificació puntual 
del POUMdel POUMdel POUMdel POUM amb la finalitat de delimitar el sector de sòl urbanitzable «Bellamar Nord» de 
forma coherent amb l’aprofitament urbanístic i els terminis d’execució dimanants del Pla 
parcial del Sector Bellamar Nord promogut per les societats USTEN 92, S.L. i aprovat 
definitivament per la CTUCT. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----     Sens perjudici de garantir l’esmentat aprofitament, i en particular de 
l’edificabilitat fixada per aquell instrument de planejament derivat  i a proposta de 
l’Ajuntament de Calafell, les parts convenen,  que tals determinacions s’ajustaran a la 
proposta d’ordenació i concreció tipològica que s’adjunta al present acord com a 
document annex; document annex; document annex; document annex; la qual és expressament acceptada per les parts. 
 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----     Les societats USTEN 92, SL, i GALA 92, SL, es comprometen desistir de la 
tramitació administrativa del Projecte de reparcel·lació del pla parcial del sector Bellamar 
Nord. 
 
QUARTQUARTQUARTQUART....----     L’Ajuntament de Calafell es compromet a tramitar la Modificació Puntual 
esmentada al Pacte Primer i obtenir l’aprovació provisional del plenari municipal en el 
termini de vuit mesos comptats des de l’eficàcia d’aquest conveni. 
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Les societats USTEN 92, SL, i GALA 92, SL, presentaran el Pla Parcial de "Bellamar Nord" - 
o, la seva adaptació - per la seva aprovació, en el termini de dos mesos des de l’eficàcia 
d’aquest conveni, l’Ajuntament de Calafell es compromet a tramitar-lo, simultàniament 
amb l’esmentada Modificació Puntual, i a aprovar-lo definitivament, en el termini d’un 
mes, comptat des de la notificació a l’Ajuntament de l’acord de aprovació definitiva de la 
Modificació Puntual. 

Si de l’adaptació del POUM en l’àmbit del sector «Bellamar Nord» en sorgís un nou sector 
amb propietaris diferents de les societats USTEN 92, SL, i GALA 92, SL, l’Ajuntament de 
Calafell, durant el període d’exposició pública entre l’aprovació inicial i provisional de la 
Modificació Puntual, haurà de garantir la no oposició d’aquests nous propietaris amb una 
manifestació explícita d’estar assabentats i de que accepten la solució plantejada 
mitjançant aquest conveni. En cas de no obtenir-se aquesta manifestació explícita, les dues 
mercantils que subscriuen el present document quedaran habilitades per no seguir 
endavant amb el procés recollit en aquest conveni i podran optar pels efectes regulats al 
Pacte Cinquè del mateix. 

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....----     L’Ajuntament de Calafell instarà l’informe previ de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona respecte al contingut de les propostes de Modificació puntual 
del POUM i del Pla parcial, o llur adaptació, ajustades a les solucions d’avanç que 
s’adjunten als presents pactes, als efectes de garantir la conformitat d’aquell organisme 
amb competència concurrent en matèria urbanística.  
 
En cas d’informe negatiu per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, les 
societats GALA 92, S.L. i USTEN 92, S.L. podran optar per desvincular-se del present 
acord. 
    
SISÈSISÈSISÈSISÈ....---- 1.- Les societats GALA 92, S.L. i USTEN 92, S.L. podran optar de forma unilateral 
per desvincular-se del present acord en qualsevol de les circumstàncies següents: 
 

a) Si transcorregut el termini de TRES (3) mesosTRES (3) mesosTRES (3) mesosTRES (3) mesos, , , , des de la data d’eficàcia d’aquest 
conveni , no s’hagués obtingut l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del 
POUM i del Pla Parcial, si es tramita de forma simultània i no es disposés de la 
manifestació explícita  dels nous  propietaris, d’acord amb allò exposat al PACTE 
TERCER. 
 

b) Si transcorregut el termini  de VUITVUITVUITVUIT (8) mesos (8) mesos (8) mesos (8) mesos des de la data d’eficàcia d’aquest 
conveni  no s’hagués  obtingut l’aprovació provisional de la Modificació Puntual 
del POUM i del Pla Parcial, si es tramita de forma simultània 

 
c) Si transcorregut el termini de CATORZE CATORZE CATORZE CATORZE (14(14(14(14) mesos) mesos) mesos) mesos des de la data d’eficàcia 

d’aquest conveni no s’hagués aconseguit la publicació de l’acord d’aprovació 
definitiva al  DOGC d’ambdós planejaments, considerant en tot cas que hagués 
transcorregut el termini de possible recurs contenciós sense haver-se formulat cap 
impugnació. 
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2.- Els terminis fixats en el present document no computaran, en cap cas, el mes d’agost 
en aplicació del que estableix la Disposició Addicional 10ª del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme 1/2010, de 3 d’agost. 
 
 
 
I perquè consti, signen el present document al lloc i data al principi esmentats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per l’Ajuntament de Calafell   Per Gala 92, S.L. i Usten 92, S.L. 



 

Modificació puntual del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal 

(VIII) Sector Bellamar Nord 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2: AL·LEGACIÓ PRESENTADA PELS PROPIETARIS EN EL PERÍODE D’IN- 

                FORMACIÓ PÚBLICA DEL CONVENI 





JoanL
Resaltado



JoanL
Resaltado

JoanL
Resaltado

JoanL
Resaltado



JoanL
Resaltado

JoanL
Resaltado

JoanL
Resaltado



JoanL
Resaltado



 

Modificació puntual del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal 

(VIII) Sector Bellamar Nord 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3: INFORME PRÈVI EMÈS PER LA COMISIÓ TERRITORIAL D’URBANISME 
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SCUT/O0903/2017 / 064336 / T/3417321

Il·lm. Sr. Alcalde - President de l'Ajuntament
Ajuntament de Calafell
Plaça Catalunya, 1
43820 Calafell
Baix Penedès

Assumpte: Consulta sobre la proposta de MP del POUM per a la redefinició i reordenació 
dels sòls inclosos en el PPU Bellamar Nord del terme municipal de Calafell.

La  Comissió  Territorial  d'Urbanisme  del  Camp  de  Tarragona,  en  la  sessió  de  24  de 
novembre de 2017, ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, 
l’acord següent:

L'Ajuntament de Calafell formula una consulta sobre la proposta de Modificació puntual del 
POUM per a la redefinició i reordenació dels sòls inclosos en el PPU Bellamar Nord.

Fets 

En compliment  de  la  sentència  dictada  per  la  Secció  Tercera  de  la  Sala  Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 29 de desembre de 2015, 
recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 247/2014, contra la resolució de la 
Comissió Territorial  d’Urbanisme del  Camp de Tarragona de 25 de setembre de 2014, 
referent  al  Pla  parcial  dels  sector  Bellamar  Nord  Clau  11a,  que  va  denegar  la  seva 
aprovació definitiva, la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona va acordar 
el 7 de juny de 2016 l’aprovació definitiva del Pla parcial del sector Bellamar Nord  (clau 
11a) (exp. 2006/23986/T).

El  Pla  parcial  del  Sector  Bellamar  Nord  desenvolupa  el  Pla  general  d’ordenació  del 
Municipi de Calafell de l’any 1989 (exp. 1987/123/T).

Actualment el planejament general vigent en el municipi de Calafell és el Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Calafell (en endavant POUM), aprovat definitivament per la CTUT 
el  24  de  gener  de  2011  i  publicat  al  DOGC   5.990  de  24  d’octubre  de  2011  (exp. 
2009/39017/T).

Les determinacions de Pla parcial  aprovat  en compliment  de la sentència anteriorment 
esmentada  no  són  compatibles  amb  les  determinacions  del  POUM en  l’àmbit  del  Pla 
parcial Bellamar Nord.
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L’Ajuntament de Calafell posa de manifest que en data 2 de maig de 2017 es va signar un 
conveni urbanístic entre l’Ajuntament i els promotors del Pla parcial de referència, Gala 92, 
S.L. i Usten 92, S.L. amb l’objectiu de fer compatible les determinacions del POUM amb 
l’aprofitament urbanístic del Pla parcial Bellamar Nord (clau11a).

El  Conveni  urbanístic  de  planejament  per  la  modificació  del  sector  de  sòl  urbanitzable 
PPU-4 Bellamar Nord amb la finalitat de fer compatible l’ordenació urbanística derivada del 
Pla parcial Bellamar Nord (clau 11A) amb el model urbanístic del POUM vigent. Conveni 
encara  no  signat  per  les  parts:  Ajuntament  de  Calafell,  Gala  92,  SL;  i  Usten  92,  SL. 
D’aquest text  es transcriu el punt cinquè:

“CINQUÈ.  L’Ajuntament  de  Calafell  instarà  l’informe  previ  de  la  Comissió  Territorial  
d’Urbanisme de Tarragona respecte el contingut de les propostes de Modificació puntual  
del  POUM  i  del  Pla  Parcial,  o  llur  adaptació,  ajustades  a  les  solucions  d’avanç  que  
adjunten als presents pactes, als efectes de garantir la conformitat d’aquell organisme amb  
competència concurrent en matèria urbanística.
En cas d’informe negatiu per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, les  
societats Gala 92 SL i Usten 92 SL podran optar per desvincular-se del present acord.”

La còpia de l’ofici de tramesa a Gala 92 SL de l’acord de Ple de l’Ajuntament de 2 de maig 
de 2017 on s’aprova el conveni urbanístic de planejament sector Bellamar Nord. En aquest 
ofici es fa constar que el Conveni se sotmetrà a informació pública d’un mes.

El regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Calafell  sol·licita informe previ  a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona respecte al contingut de les propostes de la 
Modificació puntual del POUM a l’àmbit del PPU-4 Bellamar Nord, als efectes de garantir la 
conformitat d’aquest organisme amb competència concurrent en matèria urbanística.

Les al·legacions de les mercantils Gala 92 SL i Usten 92 SL, presentades el 6 de juny de 
2017 en període d’exposició pública del Conveni. D’aquestes al·legacions queda palès que 
es volen fer un conjunt de rectificacions:

 a)  La  incoherència  amb  l’actual  model  urbanístic  del  POUM.  ha  de  ser  resolta  per 
permetre el compliment de l’executòria judicial.
b) Es faci referència específica de tot el tràmit del projecte de reparcel·lació del pla parcial.
c) El manteniment de l’aprofitament urbanístic del pla parcial aprovat. Mantenir els terminis 
fixats al Pla d’Etapes del Pla parcial.
d) que el contingut del pacte cinquè sigui:
CINQUÈ. (...)
Tal desvinculació suposarà que les dues societats promotores instaran la prossecució del  
tràmit  dels  instruments  de  gestió  del  projecte de reparcel·lació  i  dels  Estatuts  i  Bases  
d’Actuació  als  que  es  refereix  l’anterior  expositiu  III,  quedant  l’Ajuntament  de  Calafell  
obligat a la seva tramitació.”
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. A data d’avui aquest Conveni no consta signat.

Descripció de la Proposta

Documentació

La consulta  inclou  la  sol·licitud  del  regidor  d’urbanisme i  com a  documentació  tècnica 
s’aporta plànol de l’àmbit de la modificació, plànol comparatiu del planejament vigent i de la 
proposta,  un  quadre  de  dades  del  planejament  i  les  fitxes  normatives  dels  sectors 
proposats.

Àmbit de la modificació

La modificació abasta l’àmbit del sector  PPU 4 Bellamar nord definit pel POUM, situat al 
nord de la urbanització Bellamar i contigu al PPU no delimitat de Cireres. El sector té una 
superfície de 28.061 m2, segons dades del POUM.

Descripció breu de la proposta
 
Es proposa la divisió del sector PPU 4 Bellamar Nord definit pel POUM en dos sectors de 
sòl urbanitzable delimitat el PPU Bellamar nord I i PPU Bellamar Nord II.

L’àmbit del Bellamar nord I inclou la major part dels terrenys corresponents al pla parcial 
Bellamar nord objecte de la sentència esmentada en l’apartat fets del present informe.

Els paràmetres dels dos sectors proposats es descriuen en el quadre següent, en el que es 
comparen amb els paràmetres del planejament vigent.

POUM Modificació

 
PPU 4 Bellamar 
nord

PPU 4 Bellamar nord 
I

PPU 4 Bellamar nord 
II

Àmbit 28.061,00 19.314,99 8.746,01
Edif bruta 0,31 m2 /m2 0,31 m2/m2 0,31 m2 /m2 
Densitat 30 hab / ha 21 hab / ha 21 hab / ha 
N  habitatges (no ho determina) 40 18

   
% per a sòls públics    
viari 18,00% 12,72% 20,39%
Zones verdes 41 % 41,00% 41,87% 40,61%
Equipaments 7,00% 11,42% 5,00%
Total 66,00% 66,01% 66,00%

   
St de protecció 
pública  3.480 m2  no en fa esment no en fa esment
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Pel que fa a l’ordenació, es proposa distribuir les càrregues i els aprofitaments en els dos 
sectors definits per la modificació. 

La principal  variació de l’ordenació proposada afecta a la posició dels espais lliures, el 
POUM  preveu  els  espais  lliures  en  la  part  més  alta  del  sector  en  el  turó  existent, 
l’ordenació proposada reparteix els espais lliures entre els dos sectors proposats en un 
percentatge similar. En el PPU Bellamar nord I s’emplacen en la part més alta del sector  i 
en el PPU Ballamar nord II s’emplacen en l’interior de l’illa proposada.

Valoració de l’expedient

La  consulta  és  tramesa  pel  regidor  d’urbanisme  de  Calafell  a  la  Comissió  Territorial 
d’Urbanisme del Camp de Tarragona en endavant (CTUCT) a l’empara de la seva funció 
consultiva. 

L’emissió  d’informe  sobre  el  contingut  d’avanç  de  modificació  puntual  de  planejament 
general per part de la CTUCT està tipificat en alguns supòsits a l’articulat de la legislació 
urbanística. No ho estaria en aquest cas. La conveniència d’emetre’l correspon valorar-la a 
la CTUCT. 

La petició municipal cal entendre que es fa, per què al lloc hi concorren un nombre de 
situacions d’ordenació, administratives i jurídiques que el singularitzen. I per tant, compartir 
els continguts d’aquesta modificació del planejament des d’un bon inici amb l’òrgan que en 
fases ulteriors a la municipal li correspon informar, és en aquest cas assumible. Important 
indicar  que la  modificació  comporta  canvis  en el  sistema d’espais  lliures,  i  per  tant,  la 
CTUCT actuarà en la tramitació a l’igual que la Comissió de Política Territorial i Urbanisme 
de Catalunya (CPTUC, com a òrgan consultiu emissor d’informe  vinculant prèvia aprovació 
definitiva.  I  així  mateix,  indicar que la CTUCT serà un òrgan que informarà bàsicament 
sobre qüestions de legalitat i supramunicipalitat pel que fa als continguts del planejament 
derivat  que  la  modificació  de  POUM  comporti.   En  conseqüència  cal  enquadrar  els 
continguts de l’informe d’aquest avanç dintre d’aquest marc de competència.  

El conveni i en particular el contingut del punt cinquè del conveni, el qual fa referència a 
l’obtenció de l’informe previ singular que ens ocupa, s’entén que vincula exclusivament a 
qui el signa. 

D’acord amb la documentació aportada la modificació es motiva en compatibilitzar el model 
urbanístic  del  POUM i  del  Pla  parcial  de  sector  Bellamar  nord  (clau  11a)  aprovat  en 
compliment de la sentència esmentada en l’apartat de “Fets” d’aquest informe. 

La consulta exposa com a raons d’interès públic de la modificació proposada les que es 
transcriuen a continuació:

4 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 8fe2110b5d794e508684ae87e5e001f4001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2017/40192 - Data Registre: 05/12/2017 13:05:00

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=8fe2110b5d794e508684ae87e5e001f4001


SCUT/O0903/2017 / 064336 / T/3417321

“Manté la superfície dels espais de cessió obligatòria tant pel sistema d’espais públics com 
d’equipaments, amb l’avantatge que una part d’aquest espais es situen a la zona planera  
del sector el que li dona millor qualitat d’utilització.

Manté la protecció de la part alta de la vessant topogràfica amb més pendents que era  
objectiu del sector del PPU del POUM.

Es redueix la densitat d’habitatges el que redueix la pressió sobre espais no urbanitzables  
d’especial protecció que són propers al sector”.

D’acord  amb  l’article  97  del  Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme  és  competència  de  la 
Comissió  Territorial  d’Urbanisme  del  Camp  de  Tarragona  valorar  la  justificació  de  la 
modificació  i  si  aquesta  raona  i  justifica  la  necessitat  de  la  iniciativa,  l’oportunitat  i  la 
conveniència amb relació als interessos públics privats concurrents.

1. Pel que fa a la divisió del sector. Es valora positivament la divisió en dos sectors de 
l’àmbit determinat al POUM, ja que facilita d’una banda la gestió del desenvolupament del 
sòl residencial i de l’altra permet donar millor encaix dels continguts de la sentència.

2. Pel que fa al sistema d’espais lliures. Fer present que el POUM, en la fitxa del sector 
PPU  4  Bellamar,  estableix  que  l’ordenació  dibuixada  en  els  plànols  d’ordenació  es 
considera vinculant en allò que fa referència a la posició i grandària de les zones verdes. 
La modificació   proposa modificar la situació dels espais lliures, amb el que d’acord amb 
l’establert en l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aquesta resta subjecta a la 
tramitació establerta a l’article 98 de l’esmentat Text legal. 

Tal com estableix l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la modificació de figures 
del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació o l’ús urbanístic dels 
espais  lliures han de garantir  el  manteniment  de la  superfície  i  de la funcionalitat  dels 
sistemes objecte de la modificació.

En aquest sentit, la superfície proposada com a sistema d’espais lliures per la modificació 
de POUM és equivalent a la prevista al planejament vigent. Quant a la funcionalitat, tal com 
es descriu anteriorment, el document justifica la millora de la situació dels espais lliures 
donat que es proposa situar-los en una zona més planera, el que li dona millor qualitat 
d’utilització.  A  priori,  com  argument  de  qualitat  disposar  d’espai  lliure  en  espais  més 
planers el fa més assequible per la major part d’activitats pròpies d’aquesta qualificació. 
Però, l’espai lliure que predetermina el POUM al sector té com a funció principal la de 
mantenir  com  a  teló  de  fons  forestat  el  coster  de  l’àmbit.  Fer  present  que  amb  la 
documentació aportada no es pot valorar si la proposta suposa una millora paisatgística en 
relació  al  planejament  vigent.  I  per  tant,  en  aquest  cas,  es  fa  necessària  la  redacció 
conjunta amb la modificació de POUM d’un estudi d’integració paisatgística per assegurar 
que la modificació de l’espai lliure pel que fa a funcionalitat no en redueix els valors que el 
POUM li reconeix. 
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En tot cas posar de manifest que el planejament vigent estableix com a condició específica 
d’ordenació  per  al  sector  PPU  4  Bellamar  Nord,  l’obligació  de  realitzar  un  estudi 
d’integració paisatgística per tal de poder validar l’ordenació proposada pel planejament. 
Donada la visibilitat del sector per la seva posició elevada, aquest document és necessari 
per tal de poder valorar la bondat de la proposta a nivell paisatgístic.

 I a més cal indicar que per assolir els objectius del POUM respecte de l’espai lliure no és 
suficient la relocalització de la superfície qualificada d’aquest sistema, cal que la tipologia 
edificatòria  s’hi  acomodi,  incorporant  tipologies  variades  en  parcel·les  d’habitatge 
plurifamiliar  en  estora  o  rengle  de  baixa  alçada;  cal  que  la  vialitat  sigui  la  mínima 
indispensable per garantir l’accés a les parcel·les plurifamiliars i a l’espai lliure, en aquest 
sentit és aconsellable reavaluar l’estructura viària plantejada.

Pel que fa als paràmetres del planejament vigent, la proposta manté els paràmetres del 
POUM quant a percentatge de sòls públics, quant a edificabilitat i disminueix la densitat 
d’habitatges. Per tot allò exposat als punts anteriors és aconsellable mantenir o reduir els 
paràmetres d’índex d’edificabilitat i densitat d’habitatges del sector del Pla general.

Errades

Les fitxes aportades com a fitxes dels dos sectors proposats per la modificació mantenen 
les determinacions del POUM vigent en tots els aspectes, menys en la part gràfica i la 
superfície de l’àmbit.  Els paràmetres de les mateixes no corresponen als descrits en el 
quadre de dades de la modificació. S’entén que és una errada i que la modificació que es 
tramiti resoldrà aquesta incoherència.

Fonaments de Dret

Vist el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, el Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel  Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  i  el  Reglament  sobre  protecció  de  la  legalitat 
urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig; 

Acord

Vista la proposta dels Serveis Tècnics,  i  d'acord amb els fonaments que s'hi  exposen, 
aquesta Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona acorda:

-1  Emetre informe,  als  efectes  urbanístics,  amb les  consideracions indicades a  la  part 
valorativa de l’acord, sobre la consulta formulada per l’Ajuntament de Calafell en relació 
amb la proposta de Modificació puntual del POUM per a la redefinició i reordenació dels 
sòls inclosos en el PPU Bellamar Nord.
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-2 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

La secretària de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme del Camp de Tarragona

7 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 8fe2110b5d794e508684ae87e5e001f4001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2017/40192 - Data Registre: 05/12/2017 13:05:00

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=8fe2110b5d794e508684ae87e5e001f4001


 

Modificació puntual del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal 

(VIII) Sector Bellamar Nord 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 4: ESCRIT DELS PROPIETARIS RENUNCIANT A LA SIGNATURA DEL 

                CONVENI 
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ANNEX 5. ACORD DEL PLE MUNICIPAL  DE 5.11.2018, D’ARXIU DEL’EXPEDIENT  

                 D’APROVACIÓ DEL CONVENI, INICI DE LA TRAMITACIÓ DE LA MODI- 

                FICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L’ÀMBIT DEL PPU4  BELLAMAR NORD I 

                DE SUSPENSIÓ DE TRAMITACIÓ DE PLANEJAMENT I LLICÈNCIES  



Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.

CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 5 de 
novembre de 2018, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:       

SUSPENSIÓ POTESTATIVA PER TREBALLS I ESTUDIS PREVIS PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
SECTOR DE BELLAMAR NORD DEL POUM.

Fets 

1.- El municipi de Calafell compta amb un Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant, 
POUM) que va ser definitivament aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona el 
24 de gener de 2011 i publicat al DOGC núm. 5.990, de data 24 d’octubre de 2011.
 
2.- En data 7 de juny de 2016, la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona (CTU) va 
acordar l’aprovació definitiva del Pla Parcial del Sector de Bellamar Nord (clau 11A), en compliment 
de la Sentència núm. 973/2015, de 29 de desembre 2015, dictada pel TSJ de Catalunya en el 
recurs contenciós administratiu núm. 247/2014 promogut per USTEN 92, SL, i GALA 92, SL, contra 
la resolució de la Comissió d’Urbanisme del Camp de Tarragona, de 25 de setembre de 2014, en 
relació al Pla Parcial del Sector Bellamar Nord. L’aprovació definitiva va ser publicada al DOGC Núm. 
7540, de 22 de gener de 2018.
  
El compliment de la Sentència va provocar que es desenvolupessin les previsions d’un pla general 
no vigent, com eren les de l’antic Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU) de 1989 de Calafell 
que havia estat substituït pel nou Pla d’Ordenació Urbanística del Municipi (POUM) de Calafell, 
aprovat definitivament el 24 de gener de 2011 i publicat al DOGC de 24 d’octubre de 2011. Es a 
dir, va provocar una situació d’absoluta incompatibilitat i incoherència entre el planejament general 
(POUM 2011) i el planejament derivat (Pla Parcial de Bellamar Nord).

3. Una Vegada aprovat definitivament el Pla Parcial esmentat, les interessades, USTEN 92, SL, i 
GALA 92, SL, va presentar instància sol·licitant la tramitació i aprovació del Projecte de 
Reparcel·lació del Pla Parcial del Sector Bellamar Nord (Exp. Adm. núm. 244/2017).  

4. Davant d’aquesta greu problemàtica urbanística generada per la petició d’aprovació d’un 
projecte de reparcel·lació d’un Pla Parcial incompatible amb el POUM de 2011, l’Ajuntament de 
Calafell i les interessades van promoure la tramitació de l’expedient administratiu (Exp. núm. 
3276/2017) d’aprovació d’un conveni urbanístic de planejament per la modificació del Sector de Sòl 
Urbanitzable PPU 4 Bellamar Nord del POUM de 2011 amb l’única finalitat de fer compatible 
l’ordenació urbanística derivada del Pla Parcial Bellamar Nord (clau 11a) que desenvolupava el 
PGOU de 1989 amb el model urbanístic del POUM vigent de Calafell.

5.  En data 20 d’abril de 2018 (RE Núm. 2018/15477), les interessades, USTEN 92, SL, i GALA 92, 
SL, van presentat l’escrit d’al·legacions mitjançant el qual van sol·licitar a l’Ajuntament de Calafell 
continuar amb l’aprovació del Projecte de Reparcel·lació i dels Estatuts i Bases de la Junta de 
Compensació de Bellamar Nord (segons P.P. aprovat d’acord al PGOU 1989) atès que amb 
l’aprovació i signatura del conveni urbanístic no se’ls hi garantia la seguretat jurídica necessària per 
consolidar els drets urbanístics que els hi van ser ratificats per la Sentència del TSJC, de 29 de 
setembre de 2015. 
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6. Fruït de l’esmentat escrit d’al·legacions, de data 20 d’abril de 2018, i la important 
incompatibilitat esmentada entre el planejament general i derivat, el Ple de l’Ajuntament de 
Calafell, de data 6 d’agost de 2018, va suspendre la tramitació dels expedients d’aprovació del 
Projecte de Reparcel·lació i dels Estatuts i Bases de al Junta de Compensació del Pla Parcial del 
Sector de Bellamar Nord de Calafell i va requerir a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona 
la revisió d’ofici per nul·litat de ple dret de l’acord, de data 7 de juny 2016, mitjançant el qual va 
aprovar definitivament el Pla Parcial del Sector de Bellamar Nord de Calafell. 

7. La renúncia de les interessades a continuar amb l’aprovació del conveni urbanístic i el greu 
problema urbanístic esmentat d’incompatibilitat i incoherència del pla general i pla parcial, fan 
imprescindible que els serveis tècnics municipals realitzin els treballs i estudis necessaris per la 
tramitació d’una modificació puntual del POUM de Calafell i així solucionar de forma definitiva de 
l’esmentat problema urbanístic fent compatible l’ordenació urbanística derivada del Pla Parcial 
Bellamar Nord (clau 11a) que desenvolupava el PGOU de 1989 amb el model urbanístic del POUM 
vigent de Calafell.

Fonaments de dret

D’acord amb els articles 73 i 74 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme; i, l’article 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, preveuen la possibilitat de suspensió potestativa de la tramitació 
de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització i 
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma i rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial i que no ha de confondre’s 
amb la suspensió obligatòria que comporta l’aprovació inicial.

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

El  Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres amb 16 vots a favor: 5 
dels membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 4 dels membres de CIU, 2 
dels membres d’ERC i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra i amb 3 
abstencions: 2 dels membres de la CUP i 1 del membres de C’s, de conformitat amb el dictamen de 
la Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics, adopta el següent acord: 

1.-  Disposar que els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Calafell redactin i elaborin els treballs, 
estudis i documents necessaris per la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal 
(POUM) de Calafell en relació al Sector de Sòl Urbanitzable PPU 4 de Bellamar Nord per tal de fer 
compatible el Pla Parcial de Bellamar Nord (clau 11a), aprovat definitivament per la CTU de 
Tarragona en compliment de la Sentència núm. 973/2015, de 29 de desembre 2015, dictada pel 
TSJ de Catalunya en el recurs contenciós administratiu núm. 247/2014, amb el model urbanístic de 
l’actual POUM de Calafell.

2.- Suspendre potestativament, per el termini d’un (1) any, la tramitació de plans urbanístics 
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre 
l’atorgament de llicència de parcel·lació  de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
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enderrocament de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial per la necessitat d’estudiar i 
elaborar la modificació puntual del Sector de Sòl Urbanitzable PPU 4 de Bellamar Nord del PPPOUM 
de Calafell i evitar la tramitació dels esmentats expedients que puguin arribar a ser contradictoris.
 
3.- Incorporar a aquest acord el plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a la suspensió i posar-lo a 
disposició del públic, en el departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell, carrer Sant Pere, 
29-31, d’acord amb que preveu l’article 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’urbanisme.

4.- Sotmetre'l a informació pública pel termini d'un (1) mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona (BOPT); al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC); a un dels diaris de 
premsa de més divulgació de la província; al tauló d’anuncis i pàgina web de l’Ajuntament,  a fi que 
qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i deduir, durant el termini esmentat, totes les 
al·legacions o observacions que consideri oportunes. 

5.- Arxivar l’expedient adm. 3276/2017 d’aprovació del conveni urbanístic per la modificació del 
Sector de Sòl Urbanitzable PPU 4 de Bellamar Nord, en virtut de les manifestacions emeses per les 
interessades, USTEN 92, SL, i GALA 92, SL, en el seu escrit de l’escrit d’al·legacions, de data 20 
d’abril de 2018.

6.- Notificar l a present resolució a les interessades, en concret, a USTEN 92, SL, i GALA 92, SL, i als 
departaments municipals afectats.

I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta. 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 72f09527df6645dbad92d38e1f3e2f60001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 2

A
le

xa
nd

re
 P

al
la

rè
s 

C
er

vi
lla

07
/1

1/
20

18
SE

C
RE

TA
RI

Si
gn

at
ur

a 
2 

de
 2

Ra
m

on
 F

er
ré

 i 
So

lé
07

/1
1/

20
18

A
LC

A
LD

E
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