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1.1 MARC TERRITORIAL 

1.1.1 Àmbit territorial del municipi 
El terme municipal de Calafell es situa al sud de la comarca del Baix Penedès, província de Tarragona. 
Limita a l’est amb el municipi de Cunit, a l’oest amb el Vendrell, i al nord amb Bellvei i Castellet i la Gornal 
(pertanyent a l’Alt Penedès).  

 

Imatge 1. Font: Institut cartogràfic de Catalunya 
 

RESUM DADES D’INTERÈS DE CALAFELL 

• Població (2016 - Idescat): 24.289 habitants 

• Superfície: 20,40 km² 

• Densitat de població: 1.190,64 habitants / km2 

• Altitud: 67 metres 

• Entitats de població: 5 

• Comarca: Baix Penedès 

• Província: Tarragona 

 

La comarca del Baix Penedès està ubicada al centre de la costa catalana, és una de les 4 comarques 
més petites de Catalunya, ocupa 296,24 km² i el seu perímetre recorre 124,42 km. La seva població és de 
99.813 habitants i té una densitat de 336,75 hab/km². 

El Baix Penedès comprèn 14 municipis: Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del 
Penedès, Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, Sant Jaume dels 
Domenys, Santa Oliva i el Vendrell.    

La seva capital és el Vendrell, que té una extensió de 36,8 km²; el 12,42% de la comarca, el municipi més 
extens és el Montmell amb 72,8 km², que ocupa quasi una quarta part dels km² totals de la comarca; el 
més petit en extensió és Llorenç del Penedès amb 4,6 km². A la comarca hi ha 72 entitats singulars de 
població. 
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L’economia de la comarca es basa en diversos sectors. Pel que fa a la ramaderia, tenen una 
importància discreta l’oví i el porcí. La indústria es concentra al Vendrell, capital de comarca. Des dels 
anys setanta, la millora de les infraestructures ha permès la localització de noves indústries procedents 
sobretot de l’entorn barceloní i atretes per la bona situació geogràfica, els preus relativament baixos del 
sòl i l’existència de mà d’obra adequada. El sector dominant és el de la metal·lúrgia, seguit de 
l’alimentació. La construcció ha estat, des dels anys vuitanta, un dels motors de la comarca, així com 
també el turisme, que es concentra sobretot als tres municipis costaners de la franja litoral.  

 

1.1.2 Població 
El creixement demogràfic de Calafell va produir-se principalment a la dècada de l’any 2000 al 2010. Des 
de l’any 2011 la població s’ha mantingut estable amb lleugers alts i baixos fins a l’actualitat. 

 

 

Imatge 3: Padró municipal d’habitants Calafell 1998-2011. Font: Idescat 
 

 

Pel que fa a l’estructura de la població, aquesta és semblant a la que presenta la comarca o Catalunya; 
amb una tendència a recuperar l’estructura piramidal característica d’aquest tipus de gràfics, degut al 
rejoveniment de la població que es mostra a la base de la figura.  

Destaca el major nombre d’homes d’entre 35 i 50 anys, alhora que en els grups de major edat hi 
predomina la població femenina, donant-se així una feminització del sobre-envelliment degut a la major 
presència de les dones en edat avançada. 
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Imatge 4: Població per sexe i edat quinquennal. Calafell 2017. Font: Idescat 

 

 

1.1.3 Medi físic 
Calafell és un dels quatre municipis que formen part del Litoral del Penedès. Els principals trets distintius 
d’aquesta zona són:  

- Pinedes de pi blanc, fragments de garriga i de màquies de margalló ocupen petits turons 
allunyats de la línia de costa que han quedat sense urbanitzar. 

- Les vinyes, els garrofers, les oliveres i els ametllers són els conreus principals. L’àrea de conreu, 
però, és petita i està molt fragmentada per les construccions i la xarxa d’infraestructures de 
comunicació. 

- Urbanitzacions compactes que s’estenen des de la costa cap a l’interior i entre les que destaca 
la urbanització, compartida pels municipis de Calafell i Cunit, que s’estén al nord del barri marítim 
de Segur de Calafell. 

- Paisatge de primera línia de costa despersonalitzat per la profusió de construccions de tipologies 
diverses en tot el front litoral, entre Cunit i el Roc de Sant Gaietà. 

Relleu 
Geogràficament, la comarca es composa de tres parts diferenciades: la part més muntanyosa, al nord, 
al terme del Montmell; la part plana, que ocupa el centre de la comarca; i la franja litoral.  

La part més muntanyosa correspon a l’extrem nord i nord-oest del Baix Penedès, on es percep la 
presència de la serralada prelitoral. Conté el punt més alt de la comarca, la Talaia del Montmell, de 
861m d’alçada. La zona central, en contacte amb l’Alt Penedès, té uns 150-200 metres d’altura màxima. 
Per últim, la zona més propera a la costa, es troba poc afectada per la serralada litoral. Aquest fet ha 
ocasional que el desenvolupament urbanístic hagi estat molt important i pràcticament continu paral·lel 
a la línia de la costa. 

Geologia 
La superfície agrícola utilitzada representa el 25% de la superfície comarcal, el 90% de la qual correspon 
a terres conreades principalment de secà, on hi predominen la vinya i la olivera. La comarca té una 
important activitat vitivinícola amb Denominació d’Origen Penedès.  
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Xarxa hidrogràfica 
Pel que fa a la hidrografia, la major part del territori del Baix Penedès pertany a la conca hidrogràfica de 
la riera de la Bisbal, la qual, amb els seus afluents, travessa la comarca de nord a sud. Es forma a l’alçada 
de la Bisbal del Penedès degut a la unió de diversos barrancs i torrents que baixen del vessant meridional 
del Montmell, i des d’allà davalla pel centre de la comarca fins a la mar. 

El barranc de Pedrafita, al nord-oest de la comarca, recull les aigües del vessant nord del Montmell i, 
després d’abandonar la comarca per passar a l’Alt Camp, acaba desembocant al riu Gaià.   

També hi ha d’altres rieres i torrents, que generalment no porten aigua i neixen a la Serralada Litoral i 
desemboquen directament al mar (torrent de la Grallera, riera de Cunit...). 

Inundabilitat 
Les inundacions són un fenomen periòdic, però alhora imprevisible, que sol incidir principalment als espais 
costaners. Els barris marítims de Tarragona, Salou, Cambrils, Torredembarra, Coma-ruga, Calafell i Cunit, 
sobretot en els sector propers als cursos i les desembocadures de torrents i rieres, són els més afectats. 

 

 

Imatge 2: Medi físic Baix Penedès. Font: Pla Territorial del Camp de Tarragona 

 

1.2 ANÀLISI I DIAGNOSI DEL SECTOR PPU2 HOSTAL DEL PRAT 

1.2.1 Situació i àmbit del sector 
L’àmbit del Pla Parcial PPU2 Hostal del Prat es situa al sud-oest del terme municipal de Calafell. Limita al 
nord amb la comissaria de Policia Nacional i amb la Creu Roja, al sud amb l’estació i la línia de ferrocarril, 
a l’oest amb la carretera de l’estació i a l’est amb la riera de l’Estany. És una zona molt accessible tant 
per carretera com mitjançant el ferrocarril, ja que aquest últim té la seva parada just al sud del sector.  

La superfície total de l’àmbit és 22.154,50 m². 

El sector PPU2 Hostal del Prat ha d’incorporar una sèrie de mesures correctores contra la inundació de la 
riera de l’Estany de Calafell. Segons l’estudi - Definición de medidas correctoras contra la inundación de 
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la riera de l’Estany de Calafell - annexat a aquest document, aquest fet condiciona la urbanització de 
l’àmbit, que ha d’incorporar murs i explanacions per evitar possibles inundacions.  

D’acord amb el POUM de Calafell, l’ordenació de l’àmbit ha d’incloure també un equipament destinat 
a una estació d’autobusos a l’aire lliure al sud del sector, creant una zona d’equipaments pel municipi 
vinculada a l’estació de ferrocarrils existent. L’actuació és una oportunitat per rematar amb un front 
edificat la Carretera de l’Estació i crear un bon límit en contacte amb la C31. 

 

 

Imatge 3. Font: Situació PPU2 Hostal del Prat 

 

1.2.2 Topografia, estat actual i usos 
El Sector PPU2 Hostal del Prat és pràcticament pla pel que fa a la topografia. El seu desnivell parteix dels 
3m a la seva part sud i arriba als 6m a la zona nord del sector.  

Es troba lliure d’edificacions, a excepció de l’edificació principal del Càmping Calafell, que s’ubica a la 
zona sud-oest del sector.  

Pel que fa a camins existents, existeix només una via Apia de terra que divideix el sector en dues parts 
amb característiques diferents: la part sud està ocupada per una gran pineda, i la part nord consta 
actualment d’un aparcament de vehicles en superfície. Existeix també una línia aèria de mitja tensió que 
creua el sector d’est a oest.  
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Imatge 4:  Topogràfic de l’àmbit PPU2 Hostal del Prat 

 

 

A l’est del sector existeix un talús d’aproximadament 2 metres d’alçada, límit amb la riera de l’Estany. 
Actualment aquest torrent es troba força degradat, constret sota vegetació al·lòctona invasiva.  

 

  
Imatges 5 i 6: Torrent de la Graiera 

Font: Annex “Definición de medidas correctoras contra inundación d ela riera de l’Estany de Calafell” 

 

La zona sud-oest de l’àrea compresa en el sector PPU2 Hostal del Prat està ocupada per l’edificació 
principal del Càmping Calafell.  
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Imatge 7:  Estat actual de l’àmbit PPU2 Hostal del Prat 

 

1.2.3 Condicionants i riscos 

Pendents. L’àmbit objecte d’aquest pla parcial no inclou terrenys amb pendents superiors al 20%.  
Sismicitat. Segons les dades de l’Institut Cartogràfic, el terme municipal de Calafell es troba situat en una 
zona d’intensitat sísmica Z2 de grau VI per a períodes de retorn de 500 ( MSK que va de l’I al a VIII), 
intensitat moderada a l’escala catalana. En conseqüència -atès que el risc sísmic no es considera baix- 
caldrà adoptar les recomanacions indicades a la Norma de Construcció Sismorresistent NCSE-02 i 
realitzar un estudi geotècnic d’acord amb les directrius actuals del “Código Técnico de la Edificación” 
(CTE) quan s’iniciï la redacció del projecte d’edificació. 

Incendis. Segons el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, el risc d’incendi forestal a 
l’entorn de l’àmbit del Pla Parcial “Hostal del Prat”, és baix. Cal tenir en compte que aquesta classificació 
és el resultat de la integració dels factors que intervenen en el perill d’incendi forestal: perill d’ignició i 
perill de propagació (per la realització del qual s’ha utilitzat el mapa de models d’inflamabilitat i de 
combustible), model d’elevacions del terreny, mapa de dèficit hídric anual, i les sèries meteorològiques. 
Aquesta és una classificació bàsica, i el risc real d’incendi forestal varia dia a dia segons les condicions 
climàtiques, el grau de sequedat, la humitat i la intensitat del vent. 
Inundabilitat. Segons les dades que proporciona l’Agència Catalana de l’Aigua, el sector objecte del 
present document es troba en zona inundable degut a la presència de la riera de l’Estany a la seva 
banda est. Per aquesta raó, aquest Pla Parcial incorpora dos documents annexes que estudien aquesta 
inundabilitat i proposen mesures correctores a incloure en la urbanització del sector per tal d’evitar 
futures possibles inundacions. 

Edificació càmping 

Pineda 

Aparcament 
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Imatge 8:  Inundabilitat 

 

Contaminació lumínica. El risc de contaminació lumínica és un altre factor a tenir en compte. Segons el 
Reglament que desenvolupa la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (Decret 82/2005, de 3 maig, del Reglament Llei 6/2001), l’àmbit objecte del present 
document es classifica com a E2, zona de protecció alta (part nord) i E3, zona de protecció moderada 
(part sud). El decret esmentat determina les característiques de les instal·lacions i dels aparells 
d’il·luminació d’acord amb la zona de protecció en què està situat l’àmbit afectat, i regula el 
funcionament de l’enllumenat en els aspectes estacional, horari, manteniment i d’adequació de la 
il·luminació existent. 

 

1.2.4 Situació respecte de les infraestructures i serveis 
Pel que fa a les infraestructures i comunicacions, el sector PPU2 Hostal del Prat té accés rodat des de la 
C-31, que transcorre per l’est del sector, i des de la Carretera de l’Estació, que conforma el seu límit oest. 
El ferrocarril que circula paral·lel a la línia de la costa efectua una parada just a la part sud del sector.  

Pel que fa a les xarxes de serveis d’aigua, el sector pot ser subministrat a partir de la xarxa d’aigua potable 
existent a la Carretera de l’Estació. A més, a la zona sud-est existeixen dos punts de connexió per a nous 
sectors. Les aigües residuals es poden recollir tant per la Carretera de l’Estació com per l’extrem sud-est 
del sector, on el POUM proposava un pou de residuals.  
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Imatge 9:  Xarxa d’aigua potable 

Font: POUM de Calafell 
Imatge 10:  Xarxa d’alta i mitja tensió 

Font: POUM de Calafell 

 

Actualment existeix una línia aèria de mitja tensió que creua el sector d’est a oest. A partir d’aquesta, 
una altra línia soterrada dóna servei al nord del sector. A l’encreuament de la Carretera de l’Estació amb 
la Carretera del Sanatori existeix un punt de connexió per a nous sectors. 

 

1.2.5 Estructura de la propietat i promoció del planejament 
L’àmbit està format per sis propietats cadastrals i tres propietaris.  

PROPIETARI REF. CADASTRAL DIRECCIÓ SUP. DINS SECTOR SUP. PARCEL·LA %

A 1 0412907CF8601S CR Estació 12 N2-16 319,20 m²s 613,00 m²s 1,44%
2 0412902CF8601S CR Estació 12 N2-16 1.723,35 m²s 2.021,00 m²s 7,78%

2.042,55 m²s 9,22%

B Ajuntament de Calafell 3 0412906CF8601S CR Estació 10 1.223,40 m²s 1.275,00 m²s 5,52%
4 0412905CF8601S CR Estació 10B 461,60 m²s 600,00 m²s 2,08%

1.685,00 m²s 7,61%

C Moderato S.A 5 0412903CF8601S CR Estació Platja Calafell 904,80 m²s 1.822,00 m²s 4,08%
904,80 m²s 4,08%

D Edificaciones Vilanova SL 6 0610301CF8601S CR Estació 2 N2-8 16.025,15 m²s 14.652,00 m²s 72,33%

E Ajuntament 1.497,00 m²s 6,76%

TOTAL ÀMBIT 22.154,50 m²s 100,00%

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT PPU2 HOSTAL DEL PRAT

Promocions i inversions 
Oliveras Rosell
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Imatge 11:  Estructura de la propietat de l’àmbit PPU2 Hostal del Prat 

 

La fitxa del sector PPU2 Hostal del Prat inclosa al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell 
estableix les següents condicions específiques de gestió: 

Es tindran en compte les cessions avançades efectuades en el moment d’efectuar la reparcel·lació, ja 
que aquestes tenen dret a sostre. 

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.  

D’aquesta manera, els 1.685,00m²s aportats pel Propietari B (Ajuntament de Calafell) no generen 
aprofitaments.  

 

1.3 INFORMACIÓ URBANÍSTICA DEL SECTOR 

1.3.1 Planejament territorial i sectorial. Planejament d’àmbit superior. 
Són dues les figures d’ordenació i planejament territorial que afecten el municipi de Calafell. Aquestes 
figures són les següents: 

• Plans territorials generals 

 Pla territorial general de Catalunya (PTGC) 

• Plans territorials parcials 

 Pla territorial parcial del Camp de Tarragona (PTPCT) 
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El Pla Territorial General de Catalunya, 1995 (PTGC) és el document marc de referència per a la 
planificació a Catalunya assegurant-ne l’equilibri territorial i el desenvolupament econòmic i social.  

Les seves disposicions es desenvolupen a través dels Plans Territorials Parcials, el Plans Sectorials i els Plans 
Directors. D’aquests, el de major importància jeràrquica a l’àrea de Calafell és el Pla Territorial Parcial del 
Camp de Tarragona. 

El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona va ser aprovat definitivament el 12 de gener de 2010 pel 
Govern de Catalunya i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5559, de 3 de 
febrer de 2010. Comprèn les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de 
Barberà, el Priorat i el Tarragonès.  

El Pla proposa una estratègia de creixement moderat amb l’objectiu que es puguin atendre les 
necessitats endògenes i atreure una petita quantitat de població forània per a diversos nuclis de la 
comarca, entre els que es troba Calafell. Pel que fa a les noves infraestructures, l’actuació més 
destacada proposada és el desdoblament de la N-340, és a dir, el projecte de l’autovia A-7. Per últim, 
pel que fa als espais oberts, el Pla protegeix la connectivitat ecològica dels espais de la comarca amb 
els de la Catalunya Central, del Gaià i de les comarques veïnes de l’Alt Penedès i del Garraf.  

El Pla estableix una sèrie de criteris a tenir en compte en relació als espais oberts, als assentaments urbans 
i a les infraestructures.  

• Espais oberts 

a) Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu biofísica.  

b) Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de l’ordenació 
del territori.  

c) Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori.  

d) Moderar el consum de sòl. 

• Assentaments urbans 

a) Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes.   

b) Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.  

c) Facilitar un política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.  

d) Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de 
polígons industrials o terciaris.  

e) Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.  

f) Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements.  

g) Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà.  

h) Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.  

i) Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i compacitat dels sistemes d’assentaments.  

•  Infraestructures de mobilitat 

a) Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans. 

b) Integrar els espais del transport i de la logística en la matriu territorial. 

 

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5559/10007014.pdf
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Imatge 12: Plànol dels espais oberts, estratègies d'assentaments i actuacions d’infraestructures. Baix Penedès  

Font: Pla Territorial del Camp de Tarragona 
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1.3.2 Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner 
El 25 de maig de 2005 s’aprova definitivament el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, en 
endavant PDUSC, i es publica el 16 de juny del mateix any. El PDUSC és un instrument de planejament 
urbanístic supramunicipal, elaborat d’acord amb la legislació urbanística catalana – Llei 2/2002, de 14 
de març, modificada per la Llei 10/2004, de 24 de desembre. El Pla vol ser un instrument adequat per 
ordenar el sistema costaner de Catalunya des dels principis que inspiren el desenvolupament urbanístic 
sostenible i la defensa de l’interès general, únic legitimador del canvi de l’ús del sòl.  

El PDUSC es situa en coherència amb els nombrosos referents internacionals i també nacionals que 
entenen les zones costaneres com a ecosistemes fràgils i essencials per a la biodiversitat, avui sotmesos 
a l’explotació excessiva dels seus recursos, fet que posa en perill la capacitat de permanència dels seus 
valors característics. 

L’àmbit territorial del PDUSC està integrat pel territori comprès dins d’una franja de 500m d’amplada, 
aplicada en projecció horitzontal terra endins, des de l’atermenament del domini públic marítim 
terrestre. EL PDUSC regula principalment el Sòl No Urbanitzable i el Sòl Urbanitzable Programat dins 
d’aquesta franja. 

El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner I (PDUSC I) demana que el Pla Parcial PPU2 Hostal del Prat 
reservi un espai lliure públic de la major amplada possible al llarg dla riera de l’Estany. 

 

 

 

 
Imatge 13: Pla Director urbanístic del Sistema Costaner 

 

1.3.3 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell 
El planejament vigent al terme de Calafell és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (en endavant 
POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona amb data de 24 de 
gener de 2011 i publicat al DOGC el 24 d’octubre del 2011.  

El POUM delimita un total d’11 Plans de Millora Urbana, 26 Polígons d’Actuació Urbanística Municipal, 1 
Pla Especial Urbanístic, 7 Plans Parcials Urbanístics i 1 Sector Urbanitzable No Delimitat. 
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El POUM delimita el Pla Parcial Urbanístic PPU2 Hostal del Prat, la fitxa del qual es detalla a continuació. 

 

PPU2. HOSTAL DEL PRAT 
 

Règim del sòl   Sòl urbanitzable delimitat   

Objectiu  L’objectiu d’aquest pla és millorar l’ordenació d’aquest àmbit i l’endegament 
del torrent de la Graiera, situant l’edificació al llarg de la carretera de l’estació 
de manera que es pugui alliberar la pineda del costat sud i així facilitar la seva 
conservació; alhora que es puguin incorporar les mesures correctores i 
d’infraestructura hidràulica que siguin necessàries. 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 delimitat per la carretera de l’estació per la banda est, per la línia del 
ferrocarril pel costat sud, la riera de l’Estany en el cantó oest i el CAP situat en la 
seva part nord.    

Superfície total    22.688 m² 

 

               
 

Aprofitament urbanístic   
Índex    0,51 m² sostre/m² sòl   

Índex o sostre per a 
usos residencials  0,45 m² sostre/m² sòl   
Índex o sostre per a  
usos no residencials  0,06 m² sostre/m² sòl 
Densitat d’habitatges  48 hab/ha. Mitjana d’1 habitatge cada 90 m² de sostre residencial.   

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

 

Percentatges mínims de sòl per a usos públics    
Total    70%   

Sistema viari   4%   

Sistema d’espais lliures i zones verdes  La resta fins a arribar a com a mínim el 70% de les cessions 
previstes traient l’equipament necessari i el vial. 

Sistema d’equipaments   Mínims establerts per la legislació vigent   

Sistema d’habitatge dotacional         - 
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Sostre de protecció pública    

Total    4.084 m²  

Règim general   1.531 m²   

Règim especial   510 m²   

Preu concertat   1.021 m²  

Habitatge concertat  1.021 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 i els equipaments. No obstant això, es podrà ajustar l’alineació 
sempre que aquesta s’hagi dibuixat com a indicativa. Es preservarà íntegrament la pineda que queda 
dins el sector.  S’haurà de respectar el traçat de la via Apia com a via per a vianants integrada al parc. 

S’haurà de reservar per a equipament el sòl suficient per a una estació d’autobusos a l’aire lliure, que se 
situarà d’acord amb les seves necessitats funcionals i amb l’objectiu de garantir la correcta integració 
amb l’espai lliure de la pineda.  

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.  

L’alçada màxima de l’edificació en el sector serà de PB+4PP. Aquesta alçada es podrà superar en un 
50% de la superfície edificada sense superar la de PB+5PP.   

Es carrega del sector l’execució de les obres de canalització, protecció i laminació del marge dret de la 
riera de la Cobertera previstes a l’estudi d’inundabilitat del POUM, entre el pont actual de la C31 i el límit 
sud del sector.    

 

Condicions específiques de gestió   
Les cessions avançades efectuades es tindran en consideració en el moment d’efectuar la 
reparcel·lació, ja que aquestes donen dret a sostre. 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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Imatge 14:  Fitxa gràfica PPU2 Hostal del Prat. 

 

 

1.4 MARC LEGAL URBANÍSTIC 

El present pla parcial urbanístic del sector PPU5 Hostal del Prat s’ha redactat i s’ha d’executar d’acord 
amb l’ordenament jurídic vigent en matèria urbanística següent: 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 d’octubre, por el que se aprueba el Text Refós de la Llei del Sòl 
i Rehabilitació Urbana. 

• Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprova el Reglamento de Valoraciones de 
la Ley del Suelo. 

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat 
per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme i Llei 16/2015, 
del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. (en endavant, “Text Refós de la Llei 
d’urbanisme” o “Decret Legislatiu 1/2010”, indistintament). 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

• Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona aprovat definitivament el 12 de gener de 2010.  
• Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell aprovat definitivament per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Tarragona amb data de 24 de gener de 2011. Modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (I) de Calafell. Text refós. Aprovat definitivament el 27 de juny de 
2013. 

• Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, aprovat definitivament el 25 de maig de 2005. 

• Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió  i ordenació del paisatge. 
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• Ley 22/1988, de 28 de juliol de Costas. 

• RD 1471/1989, de 1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglamento General para el desarrollo y 
ejecución de la Ley de Costas. 

• Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación 
Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de 
gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas 
residuales. 

 

 

  



PPU2 HOSTAL DEL PRAT 

 

26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

aprovació inicial 27 

 

 

 

 

 

2. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 2 
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2.1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

 

El present Pla Parcial Urbanístic desenvolupa les determinacions establertes en el Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal de Calafell, aprovat definitivament el 24 de gener de 2011 per la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Tarragona i publicat al DOGC el 24 d’octubre de 2011. Aquest POUM delimita el sector 
PPU2 Hostal del Prat, l’objectiu del qual és millorar l’ordenació de l’àmbit i l’endegament de la riera de 
l’Estany, facilitant-ne la conservació de l’existent pineda. 

 
Imatge 15:  Localització Sector PPU2 Hostal del Prat 

2.2 JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA REDACCIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC 
DEL SECTOR PPU 2 HOSTAL DEL PRAT 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell, aprovat definitivament el 24 de gener de 2011, 
estableix el sector de sòl urbanitzable delimitat Hostal del Prat. 

La conveniència i oportunitat del desenvolupament del present Pla Parcial Urbanístic es justifica en la 
concurrència de l'interès públic i privat, i de forma preferent, per raons d’utilitat pública i d’interès social.  

L’execució d’aquest sector assolirà l’endegament de la riera de l’Estany i la incorporació de les mesures 
correctores i d’infraestructura hidràulica necessàries per evitar possibles inundacions a la zona, així com 
també la conservació de l’existent pineda a la zona est del sector. Pel que fa al front de la Carretera de 
l’Estació, el pla suposarà la creació d’una façana edificada d’ús residencial i d’una estació d’autobusos 
a l’aire lliure que donarà servei al municipi. 

 

 

http://calafell.cat/sites/default/files/Acord-CTUT-24-01-2011-POUM-de-Calafell_0.pdf
http://calafell.cat/sites/default/files/Acord-CTUT-24-01-2011-POUM-de-Calafell_0.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5990/11241037.pdf


PPU2 HOSTAL DEL PRAT 

 

30  

 

2.3 CRITERIS I OBJECTIUS 

L’objectiu principal del present Pla Parcial és el de millorar l’ordenació de l’àmbit i l’endegament de la 
riera de l’Estany. L’ordenació del sector tindrà una implantació sensible amb l’entorn, preservant al 
màxim els valors ambientals d’interès, així com les transicions amb el sòl no urbanitzable i les connexions 
amb la xarxa existent de camins rurals i sistemes d’espais lliures. Els objectius generals es resumeixen en: 

• Donar compliment als objectius definits pel POUM de Calafell pel Sector PPU2 Hostal del Prat,  
que es desglossen en: 

- Possibilitar la implantació d’usos residencials al front de la Carretera de l’Estació 
amb un índex d’edificabilitat total del 0,45 m²st/m²s dividida en habitatge lliure (60%) 
i habitatge de protecció pública (40%) i la d’usos no residencials amb un índex 
d’edificabilitat del 0,06 m²st/m²s. 

- Definir i cedir els sòls de cessió gratuïta i obligatòria que han de servir per a la creació 
de les zones verdes, equipaments i xarxa viària local.  

- Reservar la superfície de sòl necessària pel sistema d’equipaments del municipi per 
la creació d’una estació d’autobusos a l’aire lliure. 

- Garantir la màxima preservació possible de l’existent pineda situada a l’est del 
sector, amb gran valor paisatgístic i ambiental. 

- Respectar el traçat de la via Apia existent com a via per a vianants integrada al nou 
parc. 

- Constituir una junta de conservació d’acord amb el que s’estableix en l’article 68.7 
el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

• Incorporar les mesures correctores i d’infraestructura hidràulica definides al document annex II  
- Definición de medidas correctoras contra inundación de la riera de l’Estany de Calafell -  per 
tal d’evitar possibles inundacions causades pel desbordament de la riera de l’Estany. 

• Protegir la xarxa hídrica de la riera de l’Estany, establint un coixí verd en aquest límit per preservar 
aquest àmbit natural. 

• Minimitzar els moviments de terres i promoure la màxima adaptació a la morfologia natural del 
terreny així com un tractament adequat dels talussos que es puguin generar. 

2.4 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

2.4.1 Definició de mesures correctores contra inundació de la Riera de l’Estany de Calafell 
L’actuació urbanística del present sector ha de ser compatible amb la inundabilitat del sector i complir 
amb la legalitat vigent en matèria de riscos d’inundació. Tal i com detalla l’informe annex II– Definición 
de medidas correctoras contra inundación de la riera de l’Estany de Calafell – es plantegen 
principalment tres mesures correctores: 

• Edificar a la zona més allunyada de la riera de l’Estany, a cota superior a la de l’aigua per a 
T=500, i així permetre l’evacuació i no produir afeccions a tercers. 

• Realitzar una restauració fluvial de la riera des del pont de la C-31 fins aproximadament la 
passarel·la per a vianants que elimini la constricció i degradació existent.  

• Executar murets i esplanades que evitin la inundació de la resta del municipi i del propi vial que 
permetria l’evacuació. 
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Imatge 16:  Mesures correctores contra inundació  

 

Les obres previstes en l’Annex II – Definición de medidas correctoras contra inundación de la riera de 
l’Estany de Calafell es duran a terme en una sola fase i les despeses  es repartiran  entre els diferents 
agents implicats en les proporcions que correspongui. 

 

 

2.4.2 Estructura general  de l’ordenació 
El sector s’ordena en base als objectius principals exposats anteriorment, preservant les zones verdes de 
valor ambiental i paisatgístic i promovent l’ordenació d’acord amb els paràmetres definits al 
planejament vigent. 

D’aquesta manera , el sector s’organitza en un front edificat a la Carretera de l’Estació trencat per la 
permeabilitat de l’espai verd, lliure d’edificació que es situa al costat de la continuació del carrer 
Sanatori i s’eixampla en un gran espai lliure, filtre entre la riera de l’Estany i la ciutat edificada. 

Pel que fa al viari, el sector diferencia tres trams. El primer correspon a la vorera de la Carretera de 
l’Estació, el segon és la continuació del Carrer del Sanatori, i el tercer tram correspon a l’existent camí 
present a la pineda, que es mantindrà com a vial de vianants. 
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Imatge 17: Plànol d’imatge 

2.4.3 Classificació del sòl 
El present PPU és un sector de Sòl Urbanitzable Delimitat. Segons l’article 33 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aquests terrenys corresponen a terrenys que 
són considerats necessaris per a garantir el creixement de la població i de l’activitat econòmica. 

Article 33  
Concepte de sòl urbanitzable 
1. Constitueixen el sòl urbanitzable els terrenys que, d’acord amb el que 
estableix l’article 3, el pla d’ordenació urbanística municipal 
corresponent consideri necessaris i adequats per a garantir el 
creixement de la població i de l’activitat econòmica, i els terrenys que 
els plans directors urbanístics delimitin com a àrees residencials 
estratègiques o com a sectors d’interès supramunicipal dins d’aquesta 
classe de sòl. 
2. El sòl urbanitzable ha d'ésser quantitativament proporcionat a les 
previsions de creixement de cada municipi i ha de permetre, com a part 
del sistema urbà o metropolità en què s'integra, el desplegament de 
programes de sòl i d'habitatge. 
3. Els plans d'ordenació urbanística municipal poden distingir entre sòl 
urbanitzable delimitat i sòl urbanitzable no delimitat. 
4. Per a la transformació urbanística d’un sector de sòl urbanitzable 
delimitat, cal la formulació, la tramitació i l’aprovació definitiva d’un pla 
parcial urbanístic, llevat dels supòsits en què, d’acord amb aquesta llei, 
l’ordenació urbanística detallada s’estableixi per mitjà d’un pla 
d’ordenació urbanística municipal o d’un pla director urbanístic de 
delimitació i ordenació d’àrees residencials estratègiques o de sectors 
d’interès supramunicipal. Si es tracta de sòl urbanitzable no delimitat, el 
pla parcial urbanístic ha d’ésser de delimitació, s’ha d’haver aprovat 
definitivament i ha d’acreditar que l’actuació sigui coherent amb els 
paràmetres determinats, d’acord amb l’article 58.1.d i e i 8, pel pla 
d’ordenació urbanística municipal corresponent. 
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2.4.4 Qualificació del sòl 

La qualificació dels sòls objecte d’aquest Pla Parcial Urbanístic parteixen del que estableix la fitxa del 
PPU2 Hostal del Prat del POUM de Calafell.. 

 

• SISTEMES 
Els sistemes del present Pla Parcial sumen el 80,17% de la superfície del sector. Corresponen al sistema 
viari, els espais lliures i zones verdes i els equipaments públics. 

 

Sistema viari (clau 1) 
El sistema viari del present sector correspon a la clau 1l, sistema de comunicacions viàries locals, present 
a les Normes Urbanístiques vigents pel POUM de Calafell existent en el sector. Aquesta clau consta de 
tres trams diferenciats. 

El primer correspon a la vorera est de la Carretera de l’Estació, de 5m d’amplada.  

El segon és una reserva viària de 12m d’amplada que travessa el sector perpendicularment com a 
continuació del Carrer del Sanatori. Té una calçada de 8m i dos carrils de circulació amb voreres de 
2m a banda i banda del carrer. 

El tercer tram, per últim, es correspon amb l’actual Carrer Altafulla, de 4m d’amplada, el traçat del qual 
s’incorpora al sistema viari del sector comunicant el sector amb l’altra banda de la riera de l’Estany.  

La superfície total destinada a sistema viari és de 2.831,02 m². 

 

Sistema d’espais lliures i zones verdes (clau 3) 
El Pla Parcial, en consonància amb el planejament vigent, determina la clau 3 per a referir-se al sistema 
d’espais lliures i zones verdes del sector. 

En el present pla hi ha un total de 12.642,30 m² destinats a zones verdes, corresponents a la pineda i la 
zona d’aparcament en superfície existents, ambdós ubicats a la banda oest de la riera de l’Estany. 

El sistema d’espais lliures proveirà el municipi d’una zona verda de transició entre la ciutat edificada i el 
curs hídric de la riera de l’Estany. 

 

Sistema de equipaments (clau 4) 
El sistema d’equipaments present en aquest Pla Parcial correspon a la clau 4t, equipaments de serveis 
tècnics i de transport.  

La superfície total destinada a aquest ús és de 2.288,31 m², que tal i com determina la fitxa PPU 2 Hostal 
del Prat del POUM de Calafell, serà destinada a una estació d’autobusos a l’aire lliure.  

S’ubica a la zona sud del sector, a la banda dreta de la Plaça de l’Estació. 

 

• ZONES 
Les zones del present Pla Parcial sumen el 19,83% de la superfície del sector. Corresponen a la tipologia 
de volumetria específica d’ús residencial. 
 

Sòls d’ús privat: Zona d’Ordenació Volumètrica Específica subclau 3 (clau OV3 i clau OV3 hp) 
La zona residencial del PPU2 Hostal del Prat engloba dues subzones en funció del règim de protecció 
pública de l’habitatge.  

• Clau OV3. La clau OV3 es troba dividida en dues franges que donen front a la Carretera de 
l’Estació. La primera, al nord, és una àrea de 1.100 m² de superfície que limita al sud i a l’est amb 
l’espai lliure. La segona té una superfície de 1.829,15 m², i limita a l’est amb zona verda, al nord 
amb el nou vial i al sud amb la zona privada qualificada amb la clau OV3 hp. 
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• Clau OV3 hp. Aquesta clau inclou la zona d’habitatge de protecció pública de règim general, 
de règim especial i de preu concertat. La superfície corresponent a aquesta qualificació és de 
1.635,50 m², i s’ubica a la zona sud del sector, en contacte amb el nou equipament. 
 

 
Imatge 18: Plànol de zonificació 

 

2.4.5 Limitacions dels usos del sòl en zona inundable 
Segons l’article 14 del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento 
de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos 
en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos 
de aguas residuales, els usos dels sòls en zones inundables queden limitats per garantir la seguretat de 
les persones i béns: 

Artículo 14 bis. Limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable. 
Con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, y sin perjuicio 
de las normas complementarias que puedan establecer las comunidades autónomas, 
se establecen las siguientes limitaciones en los usos del suelo en la zona inundable: 
1. Las nuevas edificaciones y usos asociados en aquellos suelos que se encuentren en 
situación básica de suelo rural en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 
638/2016, de 9 de diciembre, se realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las 
zonas inundables. 
En aquellos casos en los que no sea posible, se estará a lo que al respecto 
establezcan, en su caso, las normativas de las comunidades autónomas, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
a) Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente 
y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados 
por la avenida con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en 
cuenta el riesgo y el tipo de inundación existente. Podrán disponer de garajes 
subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la 
avenida de 500 años de período de retorno, se realicen estudios específicos para 
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evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida 
transportada, y además se disponga de respiraderos y vías de evacuación por encima 
de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación 
de emergencia por inundaciones. 
b) Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o 
infraestructuras públicas esenciales tales como, hospitales, centros escolares o 
sanitarios, residencias de personas mayores o de personas con discapacidad, centros 
deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes 
aglomeraciones de población, acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los 
campings y edificios de usos vinculados, parques de bomberos, centros penitenciarios, 
depuradoras, instalaciones de los servicios de Protección Civil, o similares. 
Excepcionalmente, cuando se demuestre que no existe otra alternativa de ubicación, 
se podrá permitir su establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el 
apartado anterior y se asegure su accesibilidad en situación de emergencia por 
inundaciones. 
2. En aquellos suelos que se encuentren a en la fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, en la situación básica de suelo urbanizado, 
podrá permitirse la construcción de nuevas edificaciones, teniendo en cuenta, en la 
medida de lo posible, lo establecido en las letras a) y b) del apartado 1. 
3. Para los supuestos anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las 
administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución 
de la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de 
las comunidades autónomas. Asimismo, el promotor deberá suscribir una declaración 
responsable en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y 
las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa 
información a los posibles afectados, con independencia de las medidas 
complementarias que estime oportuno adoptar para su protección. Esta declaración 
responsable deberá estar integrada, en su caso, en la documentación del expediente 
de autorización. En los casos en que no haya estado incluida en un expediente de 
autorización de la administración hidráulica, deberá presentarse ante ésta con una 
antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad. 
4. Además de lo establecido en el apartado anterior, con carácter previo al inicio de 
las obras, el promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en 
el que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se 
encuentra en zona inundable. 
5. En relación con las zonas inundables, se distinguirá entre aquéllas que están incluidas 
dentro de la zona de policía que define el artículo 6.1.b) del TRLA, en la que la 
ejecución de cualquier obra o trabajo precisará autorización administrativa de los 
organismos de cuenca de acuerdo con el artículo 9.4, de aquellas otras zonas 
inundables situadas fuera de dicha zona de policía, en las que las actividades serán 
autorizadas por la administración competente con sujeción, al menos, a las 
limitaciones de uso que se establecen en este artículo, y al informe que emitirá con 
carácter previo la Administración hidráulica de conformidad con el artículo 25.4 del 
TRLA, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras figuras de 
ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Administración, hubieran sido 
informados y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto. 
 

L’àmbit del present pla parcial s’ubica en una zona inundable. D’acord amb l’esmentat article, les 
edificacions s’hauran de dissenyar tenint en compte el risc d’inundació existent, després d’aplicar-se les 
mesures correctores recollides a l’informe annex II – Definición de medidas correctoras contra inundación 
de la riera de l’Estany de Calafell –. Podran disposar d’aparcaments soterranis i plantes subterrànies, 
sempre que es garanteixi l’estanqueïtat del recinte per al retorn de 500 anys, s’eviti el col·lapse de les 
edificacions i es disposi de vies accessibles en cas d’emergència per inundació.  

Segons el punt 3 de l’article, el promotor haurà de subscriure una declaració responsable en què expressi 
que coneix els riscos existents i les mesures de protecció civil aplicables i es comprometi a traslladar la 
informació als possibles afectats. Per últim i d’acord amb el punt 4 de l’esmentat article, el promotor 
haurà de disposar del certificat del Registre de la Propietat en que s’acrediti que existeix anotació 
registral indicant que la construcció es troba en zona inundable. 



PPU2 HOSTAL DEL PRAT 

 

36  

 

2.5 JUSTIFICACIÓ I COMPLIMENT DEL MARC LEGAL APLICABLE 

2.5.1 Justificació dels ajustos de límits 
El vigent POUM en el seu article 6.2  “Interpretació dels documents del pla” determina els següents criteris 
d’aplicació per als ajustos dels límits del pla: 

Article 6. Interpretació dels documents del Pla. 
2. No obstant el disposat amb anterioritat, la delimitació de sectors, polígons, zones i 
sistemes assenyalats pel pla podrà ser precisada o ajustada en els documents de 
planejament que el despleguin, tenint en compte les toleràncies pròpies d’un 
aixecament topogràfic a les escales utilitzades en l’ordenació que proposa aquest 
POUM. Les regles gràfiques d’interpretació que permeten aquests ajustaments són les 
següents:  
2.1 No alterar la superfície de l’àrea delimitada en els plànols d’ordenació, segons 
interpretació literal, en més o menys de l’error permès a l’escala de restitució del 
topogràfic utilitzat en aquest planejament (entre un +/-3% i un +/-5%).  
2.2 No alterar substancialment la forma de l'esmentada àrea, excepte en les precisions 
dels seus límits a causa de:  
- Alineacions oficials o línies d’edificació consolidada.  
- Característiques geogràfiques i topogràfiques del terreny.  
- Límits físics i partions de propietat.  
- Existència d’elements naturals o artificials d’interès que així ho justifiquin. 

 

Amb la redacció del present Pla Parcial, es disposa de plànols topogràfics detallats de l’àmbit, amb una 
precisió més acurada, i s’ajusta el límit de l’àmbit d’acord amb les diferents realitats físiques. 

Al límit oest, on l’àmbit queda delimitat per la Carretera de l’Estació, aquest s’ajusta al límit de la calçada. 
Els límits sud i sud-est es defineixen ajustant-se al límit de propietat existent, un mur que separa l’àmbit del 
Pla Parcial de la zona d’aparcament de l’estació de Ferrocarril. El límit a l’est del sector, en contacte 
amb la riera s’adapta al ballat existent. Al nord, el límit ve delimitat per l’estructura de la propietat. 

Els ajustos esmentats suposen una disminució de la superfície total del sector del l’2,41%, resultant en un 
total de 22.154,50 m². 

 

2.5.2 Justificació dels estàndards de la LLUC i fitxa del POUM 

• Compliment de les determinacions del Decret Legislatiu 1/2010 
La proposta del present Pla Parcial compleix amb les indicacions establertes per l’article 65.3 del DL 
2/2010.  

Article 65. Plans parcials urbanístics 
3. En els sectors d’ús residencial, els plans parcials urbanístics han de 
reservar sòl per a sistemes, com a mínim, en les proporcions següents: 
a) Per a zones verdes i espais lliures públics, 20 m² de sòl per cada 100 m² 
de sostre edificable, amb un mínim del 10% de la superfície de l’àmbit 
d’actuació urbanística. 
b) Per a equipaments de titularitat pública, el valor inferior resultant de 
les proporcions següents: 20 m² de sòl per cada 100 m² de sostre o 20 m² 
de sòl per cada habitatge; amb un mínim, en tots els casos, del 5% de la 
superfície de l’àmbit d’actuació urbanística, a més del sòl destinat a 
serveis tècnics, si escau. El planejament urbanístic general, en el cas que 
prevegi el sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics, pot 
determinar que la reserva per a equipaments de titularitat pública es 
destini, en sectors determinats, totalment o parcialment, al sistema 
urbanístic d’habitatges dotacionals públics, d’acord amb el que 
estableix l’article 58.1.g. 
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Cessió mínima de zones verdes i espais lliures 

10% de la superfície de l’àmbit   2.215,45 m² (0,1 x 22.154,50 m²) 

20 m² de sòl per cada 100 m² de sostre  2.259,76 m² (0,2 x 11.298,80 m²st)  

Superfície espais lliures proposats  12.642,30 m² (57,06%) 
 

Cessió mínima d’equipaments 

5% de la superfície de l’àmbit   1.107,73 m² (0,05 x 22.154,50 m²) 

20 m² per cada habitatge   2.120 m² (106 hab. x 20) 

20 m² de sòl per cada 100 m² de sostre  2.259,76 m² (0,2 x 11.298,8 m²st)   

Superfície equipaments proposats  2.288,31 m² (10,33%) 
 

 

• Compliment de les determinacions del planejament vigent 
 

Cessions de sòl per a sistemes 

La fitxa gràfica del sector PPU2 Hostal del Prat de Calafell defineix un 84 % de la superfície del sector per 
a sistemes i un 16% per a zones. En canvi, la fitxa escrita del sector inclosa en el POUM de Calafell indica 
que el Pla Parcial Urbanístic PPU2 Hostal del Prat ha de preveure unes reserves de sòl destinades a 
sistemes (vialitat, espais lliures i zones verdes, i equipaments) del 70% de la superfície de l’àmbit total i un 
30% destinades a zones.  

Per altra banda, les condicions específiques d’ordenació defineixen  l’ordenació dibuixada al plànol 
com a vinculant en allò que fa referència a la posició i grandària de les zones verdes i els equipaments.  

 
Imatge 19: Fitxa gràfica POUM 

Per tot allò exposat anteriorment l’ordenació proposada s’adapta a la fitxa gràfica del sector,  ajustant-
la a la modificació de l’àmbit, i dóna compliment amb els mínims establerts en la fitxa escrita . Per tant 
es determina que el present Pla Parcial Urbanístic compleix les determinacions de la fitxa del POUM. 

 

Tipus d’ordenació 

La fitxa del PPU2 Hostal del Prat del POUM de Calafell determina que l’ordenació del sector s’ha de 
desenvolupar d’acord amb les determinacions gràfiques establertes en els plànols de la fitxa, i en els 
plànols del POUM. Es determina una alçada màxima de PB+4PP, que es podrà superar en un 50% de la 
superfície edificada sense superar l’alçada de PB+5PP. 
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El present PPU defineix una volumetria específica, tenint en compte les determinacions de la fitxa del 
POUM . Defineix una ocupació màxima,  fixa  les alineacions de l’edificació, uns gàlibs màxims , unes 
separacions mínimes a llindes i una alçada màxima de PB+4PP per a tota l’edificació, i es permet una 
alçada de PB+5PP al bloc que dona front a la Carretera de l’estació i als blocs destinats a HPO més 
propers a l’estació.. 

L’ordenació es defineix als plànols normatius d’ordenació. 

 

Sostre màxim 

Pel que fa a l’aprofitament urbanístic i al sostre del sector, la fitxa del POUM estableix, per al PPU2 Hostal 
del Prat, els següents paràmetres, i la proposta del present PPU els compleix com es pot veure a la taula 
següent: 

 

 
 

 

2.5.3 Justificació del trasllat de l’habitatge concertat català a habitatge en règim de preu concertat 
La fitxa del sector PPU2 Hostal del Prat del POUM de Calafell defineix el sostre de protecció pública com 
segueix: 

SOSTRE DE PROTECCIÓ PÚBLICA PPU2 POUM (2011) 
TOTAL   4.084m²st 

Règim general  1.531m²st 

Règim especial  510m²st 

Preu concertat  1.021m²st 

Habitatge concertat 1.021m²st 

Índex edificabilitat bruta (IEB) 0,51 m²st/m²s 0,51 m²st/m²s 
IEB residencial 0,45 m²st/m²s 0,45 m²st/m²s 

IEB no residencial 0,06 m²st/m²s 0,06 m²st/m²s 

Densitat bruta habitatges 48,00 hab./Ha 48,00 hab./Ha 
Nº m àx habitatges 109,00 hab. 106,00 hab. 

Nº hab hpo 44,00 hab. 
Nº hab lliures 62,00 hab. 

sostr/habitatge 93,67 m ²st/hab. 94,05 m ²st/hab. 

Sostre residencial 10.209,60 m²st 9.969,53 m²st 
Res. LLIURE 6.126,60 m²st 60,00%  5.981,72 m²st 60,00%  

Res. PROTEGIT 4.083,00 m²st 40,00%  3.987,81 m²st 40,00%  

Règim general 1.531,00 m²st 15,00%  1.495,43 m²st 15,00%  

Règim especial 510,00 m²st 5,00%  498,48 m²st 5,00%  

Preu concertat 1.021,00 m²st 10,00%  1.993,91 m²st 20,00%  

Habitatge concertat 1.021,00 m²st 10,00%  *

Sostre no residencial 1.361,28 m²st 1.329,27 m²st 

Sostre TOTAL 11.570,88 m²st 11.298,80 m²st 

QUADRE RESUM PPU 2 HOSTAL DEL PRAT

Planejament vigent
POUM Calafell (mínims)

PROPOSTA                            
PPU2 HOSTAL DEL PRAT
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Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona amb data de 24 de gener de 2011 i publicat al DOGC el 24 d’octubre del 
2011. En el moment de la seva aprovació, la llei que regulava l’Habitatge Concertat Català era vigent. 
Aquesta llei, però, va derogar-se l’any 2011. 

Així, avui els tres tipus d’habitatge de protecció pública són l’habitatge de protecció de règim especial, 
el de règim general i l’habitatge de protecció en règim de preu concertat.  

La reserva de sostre d’Habitatge Concertat Català que es feia en aquest sector, ha de ser modificada 
per tal de complir la llei vigent. D’aquesta manera, el present pla parcial es desenvolupa amb la següent 
redistribució de sostre, traslladant els 1.021m² reservats a l’HCC a sostre per habitatges en règim de preu 
concertat. 

SOSTRE DE PROTECCIÓ PÚBLICA PPU2 (2018) 
TOTAL   4.084m²st 

Règim general  1.531m²st  (15%) 

Règim especial  510m²st  (5%) 

Preu concertat  2.042m²st (20% 

2.6 JUSTIFICACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ 

2.6.1 Inundabilitat del sector 
Tal i com s’ha exposat al punt 2.4.6 -Definició de mesures correctores contra inundació de la Riera de 
l’Estany de Calafell- del present document, la inundabilitat del sector es controlarà segons les mesures 
correctores proposades al document annex II– Definición de medidas correctoras contra inundación de 
la riera de l’Estany de Calafell –. 

Aquestes mesures han estat recollides en aquest Pla Parcial al plànol o04. Mesures correctores contra 
inundació. En el cas que hi hagi alguna incongruència entre els esmentats plànols i l’Annex II- Definición 
de medidas correctoras contra inundación de la riera de l’Estany de Calafell –, prevaldrà el que es detalli 
l’annex. 

 

2.6.2 Abastament d’aigua potable 
La nova xarxa d’abastament d’aigua potable del sector PPU2 Hostal del Prat es connectarà a la xarxa 
existent en dos punts diferents. El primer d’ells correspon a la cruïlla entre la Carretera de l’Estació i la 
Carretera del Sanatori. El segon punt de connexió es realitzarà al Torrent de la Graiera.  

Hi haurà les vàlvules de seccionament necessàries pel correcte funcionament de la xarxa i també els 
hidrants soterrats necessaris per tal de complir amb la vigent normativa contra incendis. 

Durant l’execució de la xarxa d’aigua potable, per tal de facilitar la posterior recepció de la mateixa, 
caldrà realitzar els següents treballs: 

- Proves d’estanqueïtat i pressió sobre les canonades. 

- Proves de funcionament comprovant tots els elements de la xarxa. 

- Comprovació de l’absència de fuites. 

- Neteja interior de les canonades fent circular l’aigua lliurement. 

 

2.6.3 Sanejament 
El sanejament de l’àmbit es preveu en xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals.  

Clavegueram d’aigües pluvials 
La connexió de la nova xarxa pluvial es farà amb el col·lector existent al sud de la Carretera de l’Estació. 
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Hi haurà nombrosos pous de registre separats un màxim de 50 metres per a permetre la inspecció i el 
control de la xarxa. Tots els pous seran circulars normals de 100 cm de diàmetre. 

Els embornals seran de mides interiors 75x30cm i quedaran situats seguint la mateixa alineació que les 
rigoles de la calçada. 

Clavegueram d’aigües residuals 
La xarxa de clavegueram d’aigües residuals circularà per sota la calçada de la Carretera de l’Estació, 
fins a connectar amb la xarxa en alta que circula pel sud del sector. 

 

2.6.4 Xarxa elèctrica 
Caldrà disposar una línia elèctrica de Mitja Tensió del tipus 3x240 mm² Al (18/30 kV). Aquesta partirà de 
la ET existent ubicada al final del Carrer del Garbí, alimentarà la nova ET de l’àmbit i sortirà fins tancar 
l’anella amb la ET situada a la rotonda del nord del sector. La nova ET prefabricada de l’àmbit es situarà 
a l’extrem de la zona d’equipaments del sud del sector. 

A la ET es produeix la transformació de la tensió d’arribada en Mitja Tensió (25.000 volts), a Baixa Tensió 
(230/400 volts) per alimentar les activitats en baixa tensió del seu entorn. 

Així doncs, des de l’ET que hi haurà dins el nostre àmbit sortiran tot un seguit de línies elèctriques de baixa 
tensió del tipus 3x240+1x150 mm² Al (0,6-1 kV) que alimentaran totes les parcel·les de l’àmbit. 

 

2.6.5 Xarxa d’enllumenat públic 
Els punts de llum a utilitzar en els futurs carrers de la urbanització seguiran la tipologia que més s’adeqüi 
als criteris de l’Ajuntament de Calafell. 

De la futura ET a situar dins el nostre àmbit sortirà una línia de baixa tensió específica per alimentar el 
quadre d’enllumenat públic. 

L’alimentació dels punts de llum des del quadre es farà amb conductor de coure del tipus RV 0,6/1 KV, 
és a dir, amb aïllament de polietilè reticulat i coberta de PVC. Als trams sota vorera haurà d’estar soterrat 
en el terreny i dins un tub de PEAD de 90mm de diàmetre  i,  en els trams de calçada, col·locat en 
canalització soterrada i formigonada. En concret, ens referim a línies de quatre cables (tetrapolars: tres 
fases i el neutre) que en el nostre cas seran de 4x6 mm². Mentre que el cable que puja per la columna 
fins la lluminària serà de 3x2,5 mm2.  

Al fons de totes les canalitzacions de les línies d’enllumenat, s’hi col·locarà, en contacte directe amb el 
terreny, un conductor de Cu nu de 35 mm2 de secció, que a la vegada es connectarà als elements 
metàl·lics dels bàculs i/o columnes, i a les piquetes de terra ubicades al costat de cada una de les 
columnes. 

L’encesa es fa mitjançant un interruptor horari astronòmic; dispositiu electrònic que realitza 
automàticament la maniobra d’apagada i encesa, variant automàticament l’hora d’encesa i apagada 
al llarg de l’any, segons les coordenades geogràfiques. 

 

2.6.6 Xarxa de gas 
La nova xarxa d’abastament de gas del sector PPU 2 Hostal del Prat es connectarà a la xarxa existent en 
dos punts diferents al llarg de la Carretera de l’Estació. La canonada principal es resoldrà amb tub de 
polietilè DN 110.  

 

2.6.7 Xarxa de telecomunicacions 
Per al disseny de la xarxa de telecomunicacions a la urbanització del sector caldrà fer la connexió a una 
arqueta de telecomunicacions existent. La nova xarxa principal es farà mitjançant l’estesa d’un prisma 
de telecomunicacions soterrat de 4 tubs de polietilè DN 110 i arquetes amb pedestal mitja D. Les diferents 
parcel·les de l’àmbit s’alimentaran mitjançant un prisma de telecomunicacions secundari format per 2 
tubs de polietilè DN 75 que sortiran de les esmentades arquetes mitja D. 
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2.7  QUADRE RESUM I COMPARATIU: PLA PARCIAL vs POUM 

Els paràmetres edificadors de sòl públic i privat es poden resumir en el següent quadre: 

 

  
 

* L’Habitatge Concertat va ser derogat l’any 2011 

  

clau

22.688,00 m²s 100,00%  22.154,50 m²s 100,00%  

15.881,60 m²s 70,00%  17.761,63 m²s 80,17%  
Viari 1l 907,52 m²s 4,00%  2.831,02 m²s 12,78%  

Espais lliures 3 12.794,08 m²s 56,39%  12.642,30 m²s 57,06%  

Equipament 4 2.180,00 m²s 9,61%  2.288,31 m²s 10,33%  

6.806,40 m²s 30,00%  4.392,87 m²s 19,83%  
Habitatge lliure OV3 2.757,37 m²s 12,45%  

Habitatge protegit OV3 HP 1.635,50 m²s 7,38%  

Índex edificabilitat bruta (IEB) 0,51 m²st/m²s 0,51 m²st/m²s 
IEB residencial 0,45 m²st/m²s 0,45 m²st/m²s 

IEB no residencial 0,06 m²st/m²s 0,06 m²st/m²s 

Densitat bruta habitatges 48,00 hab./Ha 48,00 hab./Ha 
Nº m àx habitatges 109,00 hab. 106,00 hab. 

Nº hab hpo 44,00 hab. 
Nº hab lliures 62,00 hab. 

sostr/habitatge 93,67 m ²st/hab. 94,05 m ²st/hab. 

Sostre residencial 10.209,60 m²st 9.969,53 m²st 
Res. LLIURE 6.126,60 m²st 60,00%  5.981,72 m²st 60,00%  

Res. PROTEGIT 4.083,00 m²st 40,00%  3.987,81 m²st 40,00%  

Règim general 1.531,00 m²st 15,00%  1.495,43 m²st 15,00%  

Règim especial 510,00 m²st 5,00%  498,48 m²st 5,00%  

Preu concertat 1.021,00 m²st 10,00%  1.993,91 m²st 20,00%  

Habitatge concertat 1.021,00 m²st 10,00%  *

Sostre no residencial 1.361,28 m²st 1.329,27 m²st 

Sostre TOTAL 11.570,88 m²st 11.298,80 m²st 

ZONES

SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE

QUADRE RESUM PPU 2 HOSTAL DEL PRAT

Planejament vigent
POUM Calafell (mínims)

PROPOSTA                            
PPU2 HOSTAL DEL PRAT

PPU 2. HOSTAL DEL PRAT

SISTEMES
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3.1 DIVISIÓ POLIGONAL 

Tal com estableix l'art. 118 punt 1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, els sectors de planejament urbanístic derivat: 

Article 118. Polígons d'actuació urbanística 
1. Els polígons d’actuació urbanística són els àmbits territorials mínims 

per a dur a terme la gestió urbanística integrada. Els sectors de 
planejament urbanístic derivat poden constituir un únic polígon 
d’actuació urbanística o bé subdividir-se en dos polígons o més. Els 
sectors de planejament urbanístic derivat i els polígons d’actuació 
urbanística poden ésser físicament discontinus. Es poden concretar 
per reglament els supòsits de discontinuïtat. 

2. Si un sector de planejament urbanístic es desenvolupa mitjançant 
més d'un polígon d'actuació, el sistema d'actuació, o bé la 
modalitat del sistema de reparcel·lació, pot ésser diferent per a 
cadascun dels polígons. 

3. Els polígons d'actuació urbanística es delimiten tenint en compte 
els requisits següents: 

a) Que per llurs dimensions i per les característiques de l'ordenació 
urbanística siguin susceptibles d'assumir les cessions de sòl 
regulades pel planejament. 

b) Que, dins el mateix sector, estiguin equilibrats uns respecte als 
altres, pel que fa als beneficis i les càrregues, i permetin fer-ne 
un repartiment equitatiu; a aquest efecte, s'ha d'aplicar, si 
escau, el que estableix l'article 93.b. 

c) Que tinguin entitat suficient per justificar tècnicament i 
econòmicament l'autonomia de l'actuació. 

4. La delimitació de polígons d'actuació urbanística inclosos en un 
sector de planejament es pot efectuar per mitjà de les figures del 
planejament urbanístic general o derivat, o bé subjectant-se als 
tràmits fixats per l'article 119. 

5. En sòl urbà la delimitació de sectors subjectes a un pla de millora 
urbana o de polígons d'actuació urbanística que no hi siguin 
inclosos s'ha d'efectuar per mitjà del pla d'ordenació urbanística 
municipal o del programa d'actuació urbanística municipal, sens 
perjudici del que estableix l'article 70.4. 

6. La delimitació de polígons d'actuació urbanística que sigui 
necessària per a la cessió de terrenys per a carrers i vies es pot 
efectuar d'acord amb el que disposa l'article 119. La cessió es pot 
fer mitjançant escriptura pública atorgada per les persones 
propietàries, que l'han de sotmetre a l'acceptació de l'ajuntament 
corresponent.  

Donades les característiques i el caràcter de l’actuació així com les condicions de la propietat del sòl, 
s’estableix un únic polígon d’actuació urbanística per a desenvolupar la totalitat del sector PPU2 Hostal 
del Prat. 

3.2 SISTEMA D’ACTUACIÓ 

Tal i com determina la fitxa del Sector PPU2 Hostal del Prat al POUM de Calafell que regula les condicions 
de gestió del sector, el sistema d’actuació serà de reparcel·lació en la modalitat de compensació 
bàsica, de conformitat amb els articles 124 a 134 de la LUC, i els articles 130 a 143 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme. 

El sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació, en aquest cas concret, té per objecte repartir 
equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística, d’acord amb el present 
document de planejament urbanístic derivat. 

La iniciativa de la modalitat de compensació bàsica correspon als propietaris o propietàries de finques 
de les quals la seva superfície representi més del 50% de la superfície total del polígon d’actuació 
urbanística. 
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Segons l’article 124 del RLUC, l’objecte de la reparcel·lació és el següent: 
Art. 124. Objecte de la reparcel·lació 
La reparcel·lació és necessària per a l'execució dels polígons d'actuació 
urbanística per als que s'estableix aquest sistema d'actuació i té per 
objecte les següents finalitats:  

a) La distribució justa entre les persones interessades dels beneficis 
i càrregues de l'ordenació urbanística. 

b) La regularització de les finques per adaptar la seva 
configuració a les exigències del planejament. 

c) La situació sobre parcel·les determinades i en zones aptes per 
a l'edificació de l'aprofitament establert pel planejament 
urbanístic, tant l'adjudicat a les persones propietàries com el 
que correspon a l'administració actuant d'acord amb els 
deures de cessió de sòl amb aprofitament establerts legalment. 

d) La cessió gratuïta, a favor de l'administració municipal, dels 
terrenys destinats a sistemes urbanístics, d'acord amb el què 
estableix el planejament. 

e) La determinació de les quotes d'urbanització a càrrec de les 
persones propietàries i, si s'escau, de l'administració actuant, 
així com la seva forma de pagament, que pot ser en metàl·lic 
o mitjançant terrenys edificables. Les quotes d'urbanització 
inclouen tant el cost de l'obra urbanitzadora com les 
indemnitzacions i les compensacions econòmiques que siguin 
necessàries per a fer efectiu el principi de distribució equitativa 
de beneficis i càrregues. 

3.3 PLA D’ETAPES 

El Pla d’Etapes determina la temporalització de l’execució de la urbanització. Donades les 
característiques i el caràcter de l’actuació, així com que s’executarà en un sòl polígon d’actuació 
urbanística la totalitat del sector de pla parcial, es determina una sola etapa d’execució de les obres 
d'urbanització. 

En virtut del que disposa l'art. 83 de la Llei d'Urbanisme, els plans parcials urbanístics han d'establir, 
mitjançant el pla d'etapes, les previsions temporals de l'execució de les obres d'urbanització i de 
l'edificació.  En aplicació de l’esmentat article s’estableix el següent pla d’etapes, el qual s'inicia amb la 
publicació de l'aprovació definitiva del pla parcial a efectes d’executivitat: 

Primera etapa: 
- Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació i inscripció en el Registre de la Propietat. 

- Licitació i adjudicació de les obres d’urbanització. 

Calendari previst: 12 mesos 

Segona etapa: 
- Execució de les obres d’urbanització. 

- Possible inici de les obres d'edificació simultània a la urbanització. 

Calendari previst: 10 mesos 

Tercera etapa: 
- Recepció de les obres d’urbanització per part de l’Ajuntament 

Calendari previst: 2 mesos 

Quarta etapa: 
- Inici de les obres d'edificació 
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3.4 DEURES DELS PROPIETARIS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 

Donada la iniciativa privada del desenvolupament del present pla parcial, es dona compliment a 
l’article 102 de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010  i s’inclouen els compromisos que s’adquireixen i les garanties 
de compliment de les obligacions concretes que adquireixen els propietaris. 

Article 102 Especificitats dels plans urbanístics derivats d'iniciativa 
privada 
1. Els plans urbanístics derivats d'iniciativa privada, a més d'incloure les 
determinacions establertes amb caràcter general per aquesta Llei, han 
de contenir documentació específica referida a: 
a) L'estructura de la propietat del sòl afectat. 
b) La viabilitat econòmica de la promoció. 
c) Els compromisos que s'adquireixen. 
d) Les garanties de compliment de les obligacions contretes. 
2. Les garanties a què es refereix l'apartat 1.d han de respondre també 
de les sancions que es puguin imposar per raó d'infraccions 
urbanístiques en matèria d'execució d'obres d'urbanització i de les 
indemnitzacions que correspongui eventualment de satisfer, i s'han 
d'actualitzar, si escau, en funció del pressupost dels projectes 
complementaris d'urbanització. En el supòsit que siguin executades, 
aquestes garanties han d'ésser reposades. 
3. Els plans urbanístics a què es refereix l'apartat 1 es tramiten d'acord 
amb el que estableix amb caràcter general aquesta Llei per als plans 
urbanístics derivats, amb les especificitats següents: 
a) S'han de citar personalment al tràmit d'informació pública les 
persones propietàries dels terrenys que hi siguin compresos, llevat que el 
pla sigui formulat per la totalitat de les persones propietàries de la 
superfície afectada i aquest fet s'acrediti mitjançant un document 
públic en què es faci constar l'estructura de la propietat del sòl. 
b) S'ha de notificar individualment a les persones propietàries dels 
terrenys l'aprovació definitiva del pla, si s'escau. 
4. L'acte d'aprovació dels plans urbanístics a què es refereix l'apartat 1 
pot imposar les condicions, les modalitats i els terminis que siguin 
procedents o convenients, sempre sota el principi de proporcionalitat. 
 

Els art. 44 i 45 del Decret legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, estableixen els deures dels 
propietaris o propietàries de sòl urbanitzable delimitat.  

Els promotors del Pla adquireixen els següents compromisos: 

1. Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament urbanístic. 

2. Costejar i executar les obres d’urbanització del propi àmbit, així com les càrregues externes al 
sector. 

El projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació, inclourà la totalitat de les despeses 
d’urbanització a càrrec de les persones propietàries i comprenen els conceptes següents: 

- La totalitat de les obres d’urbanització determinades pel planejament urbanístic i pels 
projectes d’urbanització amb càrrec al sector polígon d’actuació urbanística. 

- Costejar i, si escau, executar les infraestructures de connexió amb els sistemes urbanístics 
generals exteriors a l’actuació urbanística i les obres per a l’ampliació o el reforçament 
d’aquests sistemes que siguin necessàries com a conseqüència de la magnitud de la dita 
actuació. 

- Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions i la destrucció de 
plantacions, d’obres i d’instal·lacions que siguin exigits per a l’execució dels plans, d’acord 
amb la legislació aplicable en matèria de sòl. 

- Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d’activitats. 

- El cost dels avantprojectes, dels plans parcials urbanístics i els plans de millora urbana, dels 
projectes d’urbanització i dels instruments de gestió urbanística. 

- Les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics corresponents dels 
acords i les operacions jurídiques derivats dels instruments de gestió urbanística. 
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- Les despeses de gestió, degudament justificades, sota els principis de proporcionalitat i de 
no enriquiment injust. 

- Les indemnitzacions procedents per l’extinció de drets reals o personals, d’acord amb la 
legislació aplicable en matèria de sòl. 

- Les despeses generades per a l’efectivitat del dret de reallotjament. 

 

3. Cedir a l’Ajuntament de Calafell dins del sector, gratuïtament i lliure de càrregues, el sòl 
necessari per edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. 

4. Cedir a l’ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, la totalitat de sòl públic i l’obra 
d’urbanització un cop acabades les obres del present Pla parcial. 

Amb l’objecte d’assegurar l’obligació d’urbanitzar, previ a la publicació de l’acord d’aprovació 
definitiva del Pla Parcial Urbanístic, els promotors constituiran, una garantia equivalent al 12% del total 
del pressupost del projecte d’urbanització, de conformitat amb el que preveu el punt 3 de l’article 107 
de la Llei d’Urbanisme. La garantia es formalitzarà mitjançant aval que serà atorgat per un banc oficial 
o privat inscrit en el registre general de bancs, per una caixa d’estalvis o per una entitat d’assegurances. 

 
Article 44. Deures dels propietaris o propietàries de sòl urbà no 
consolidat i de sòl urbanitzable delimitat 
1. Els propietaris de sòl urbà no consolidat i els propietaris de sòl 
urbanitzable delimitat tenen els deures comuns següents: 

a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del 
planejament urbanístic. 

b) Cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, d’una 
manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel 
planejament urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclòs 
en l’àmbit d’actuació urbanística en què siguin compresos els 
terrenys, amb les especificitats següents: 

Primera. En sòl urbà, l’àmbit d’actuació és el del polígon 
d’actuació urbanística o el sector del pla de millora 
urbana, que poden ésser físicament discontinus. 
Segona. En sòl urbanitzable delimitat, l’àmbit d’actuació 
és el sector del pla parcial urbanístic corresponent, que 
també pot ésser físicament discontinu. 

c) Cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, d’una 
manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a l’execució 
dels sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic 
general inclogui en l’àmbit d’actuació urbanística en què els 
terrenys siguin compresos o en què estiguin adscrits per a 
l’obtenció del sòl. 

d) Costejar i, si s’escau, executar i cedir a l’ajuntament o a 
l’administració que pertoqui, amb el sòl corresponent, totes les 
obres d’urbanització previstes en l’actuació, com també les 
infraestructures de connexió amb les xarxes generals de serveis 
i les d’ampliació i reforçament de les existents fora de 
l’actuació que aquesta demani per les dimensions i les 
característiques específiques, sens perjudici del dret de rebre el 
reintegrament de les despeses d’instal·lació de les xarxes de 
serveis amb càrrec a les empreses prestadores d’aquests 
serveis, en els termes que estableix la legislació aplicable. En 
aquestes infraestructures s’inclouen les de transport públic que 
siguin necessàries com a conseqüència de la mobilitat 
generada per l’actuació de què es tracti. La participació en 
els costos d’implantació d’aquestes infraestructures es 
determina d’acord amb la legislació sobre mobilitat. 

e) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament 
urbanístic. 

f) Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la 
construcció de l’habitatge protegit que eventualment els 
correspongui. 

g) Conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a 
junta de conservació, en els supòsits en què s’hagi assumit 
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voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposi 
justificadament el pla d’ordenació urbanística municipal o el 
programa d’actuació urbanística municipal, vinculant-la 
objectivament a la manca de consolidació del sòl o a la 
insuficiència de la urbanització. 

h) Els propietaris de sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits 
d’actuació urbanística estan obligats a cedir gratuïtament a 
l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, abans de 
l’edificació, únicament els terrenys, destinats a carrers o a 
qualsevol altre tipus de via del sistema de comunicació o a les 
ampliacions, que siguin necessaris perquè aquest sòl adquireixi 
la condició de solar. 

2. Els propietaris de sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits 
d’actuació urbanística estan obligats a cedir gratuïtament a 
l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, abans de l’edificació, 
únicament els terrenys, destinats a carrers o a qualsevol altre tipus de via 
del sistema de comunicació o a les ampliacions, que siguin necessaris 
perquè aquest sòl adquireixi la condició de solar. 

 

Posteriorment el art. 45 exposa els deures addicionals: 
 
Article 45. Deures addicionals dels propietaris o propietàries de sòl 
urbanitzable delimitat 

1. Els propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen, a més dels 
que imposa l’article 44, el deure de cedir a l’administració 
actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl urbanitzable en què 
siguin compresos els terrenys, el sòl necessari per a edificar el 
sostre corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del 
sector. 

2. L’administració actuant ha de fixar l’emplaçament del sòl de 
cessió amb aprofitament urbanístic en el procés de 
reparcel·lació. Per tal d’assegurar la participació de la 
iniciativa privada en la construcció d’habitatges de protecció 
pública es pot distribuir la cessió de sòl amb aprofitament 
proporcionalment entre les diferents qualificacions de zona de 
l’àmbit d’actuació. 

3. La cessió de sòl a què fa referència l’apartat 1 pot ésser 
substituïda pel seu equivalent en altres terrenys fora del sector 
o del polígon si es pretén millorar la política d’habitatge, o si 
l’ordenació urbanística dóna lloc a una parcel·la única i 
indivisible, o si resulta materialment impossible individualitzar en 
una parcel·la urbanística l’aprofitament que s’ha de cedir. En 
aquests dos darrers casos, la cessió pot ésser substituïda també 
per l’equivalent del seu valor econòmic. En tots els casos, 
l’equivalent s’ha de destinar a conservar, administrar o ampliar 
el patrimoni públic de sòl. 

3.5 CESSIÓ DE L’APROFITAMENT URBANÍSTIC 

3.5.1 Justificació de la cessió del 10% de l’aprofitament, i no del 15% 
D’acord amb la disposició transitòria de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de 
la Llei d’urbanisme, el sector de Pla parcial Urbanístic Hostal del Prat, ha de fer una cessió del 10% de 
l’aprofitament mig. 

Tercera. Altres règims transitoris aplicables 
1. Les modificacions dels instruments de planejament urbanístic 

general aprovades inicialment abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei que comportin un increment del sostre 
edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat 
de l’ús industrial, o la transformació dels usos establerts abans, 
es continuen regint per la normativa anterior pel que fa a 
l’establiment del percentatge de cessió de sòl amb 
aprofitament que estableix l’article 99 del text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
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2. El percentatge de cessió de sòl amb aprofitament del 15% que 
estableix l’article 45.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, en la 
redacció de la llei present i, en conseqüència, el percentatge 
d’aprofitament urbanístic de l’article 40.2 del text refós de la 
Llei d’urbanisme, en la redacció de la llei present, són 
aplicables als sòls urbanitzables que assoleixin aquesta 
classificació mitjançant els instruments de planejament 
urbanístic general o llurs revisions o modificacions que s’aprovin 
inicialment a partir de l’entrada en vigor de la llei present. Les 
modificacions dels instruments de planejament general 
aprovats definitivament de conformitat amb la normativa 
anterior que s’aprovin inicialment a partir de l’entrada en vigor 
de la llei present i que comportin un increment del sostre 
edificable de sectors de sòl urbanitzable han d’establir el 
percentatge de cessió del 15% de l’increment de 
l’aprofitament urbanístic, a part de la cessió ordinària que 
corresponia al sector. 

3. Les determinacions sobre expedients d’expropiació per 
ministeri de la llei de l’article 114 del text refós de la Llei 
d’urbanisme, en la redacció d’aquesta llei, s’apliquen als 
expedients que, quan aquesta entri en vigor, les persones 
interessades encara no hagin presentat el full d’apreuament 
corresponent davant l’administració que pertoqui. 
 

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Calafell que delimita el sector PPU2 Hostal del Prat va ser 
aprovat definitivament el 24 de gener de 2011 per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona i 
publicat al DOGC el 24 d’octubre de 2011. La seva aprovació inicial, per tant, es va produir abans de 
l’entrada en vigor de l’obligatorietat de cessió del 15%. 

 

 

3.5.2 Concreció i condicions de la cessió del sòl amb aprofitament. 
La concreció de la ubicació de la cessió de l’aprofitament mig del sector es determinarà en el projecte 
de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística amb conformitat del que disposa els articles 44 i 45 
de DL 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

Aquest aprofitament urbanístic podrà ser substituït pel seu valor econòmic en el cas que es donin les 
circumstàncies que preveu l'art. 43.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006) sobre 
cessions del sòl amb aprofitament: 

43.4  La cessió també pot ésser substituïda totalment o parcialment per 
l'equivalent del seu valor econòmic quan l'ordenació urbanística doni 
lloc a una parcel·la única i indivisible, o quan concorrin les 
circumstàncies previstes en l'article 120.1.d de la Llei d'urbanisme (DL 
1/2005) en el sentit que la cessió no es pugui emplaçar en una parcel·la 
independent. En tots els casos, l'equivalent s'ha de destinar a les finalitats 
dels patrimonis públics de sòl i d'habitatge que regula l'article 224 
d'aquest Reglament. 
 

En qualsevol cas la cessió corresponent a l'aprofitament urbanístic del sector és lliure de càrregues, tal 
com determina l'art. 46 de la Llei d'Urbanisme (DL 1/2010): 

Article 46. Condicions de la cessió de sòl amb aprofitament. 
L'administració actuant no participa en les càrregues d'urbanització dels 
terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure 
de cessió de sòl amb aprofitament que preveuen els articles 43 i 45.1, els 
quals s'han de cedir urbanitzats. 

 
 
 

http://calafell.cat/sites/default/files/Acord-CTUT-24-01-2011-POUM-de-Calafell_0.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5990/11241037.pdf
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3.6 LES CÀRREGUES D’URBANITZACIÓ 

En compliment de l’article 169 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme, l’Ajuntament es compromet a rebre la totalitat de sòl públic i l’obra d’urbanització un 
cop acabades les obres del present Pla parcial en un termini màxim de tres mesos a partir de la remissió 
per part de la propietat de l’acta de cessió corresponent. 

Si transcorregut aquest termini l’Ajuntament no ha acceptat formalment la cessió, aquesta es 
considerarà com a realitzada, a no ser que s’al·leguin deficiències tècniques o de qualitat en l’execució, 
convenientment justificades, i que no representin requeriments diferents dels previstos en el projecte 
d’urbanització prèviament aprovat.  

En el cas que les obres s’executessin per fases, s’aplicarà la condició anterior a cadascuna de les 
mateixes, procedint únicament a la recepció dels sòls públics i de les obres corresponents a la fase 
finalitzada.  

La propietat s’obliga a la cessió de la totalitat de les obres d’urbanització dels sòls qualificats de sistemes 
en el moment en què l’Ajuntament  signi l’acta de cessió a la qual es fa referència en el punt anterior. 

Segons l’art. 127.a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, la cessió de dret al municipi en què s’actua, en ple domini i 
lliures de càrregues, de tots els terrenys de cessió obligatòria, perquè siguin incorporats al patrimoni de 
sòl o perquè se’n faci l’afectació als usos que determini el pla d’ordenació urbanística. 

 
Article 127. Càrregues d'urbanització  
127.1 A través dels instruments de gestió urbanística, i en especial de la 
reparcel·lació, les persones propietàries que integren la comunitat de 
reparcel·lació assumeixen les càrregues d'urbanització establertes pel 
planejament d'acord amb l'article 114 de la Llei d'urbanisme. En el 
sistema d'expropiació les indicades càrregues d'urbanització es 
dedueixen del valor de l'aprofitament urbanístic del sòl en els termes 
establerts per la legislació aplicable. 
127.2  Les obres d'urbanització a càrrec de les persones propietàries 
inclouen en tot cas les obres d'urbanització bàsiques i totes aquelles 
altres obres que estableixi el planejament urbanístic i el projecte o 
projectes d'urbanització corresponents.  
127.3  Són despeses d'urbanització que han de ser assumides per les 
persones propietàries com a càrrega individualitzada dels corresponents 
terrenys, i que no van a càrrec del conjunt de la comunitat 
reparcel·latòria, les següents: 

a) Les despeses que calgui atendre per preparar els terrenys per 
executar les obres d'urbanització quan la preparació 
esmentada exigeixi actuacions desproporcionades com a 
conseqüència de les accions o omissions dels seus propietaris o 
propietàries. A aquests efectes, són accions o omissions que 
comporten actuacions no assumibles per la comunitat de 
reparcel·lació les obres, les instal·lacions, els moviments de 
terres, els abocaments, les extraccions d'àrids, les alteracions 
topogràfiques i morfològiques i qualsevol altra variació 
objectiva dels terrenys que s'hagin executat sense les llicències, 
ordres o autoritzacions administratives adients o sense ajustar-
se a aquestes. 

b) Aquest règim també s'aplica quan les obres de preparació dels 
terrenys siguin conseqüència de les obligacions imposades a 
les persones propietàries de sòl per la normativa relativa a sòls 
contaminats, o de l'incompliment de l'obligació de dur a la 
pràctica programes de restauració imposats per les llicències o 
autoritzacions atorgades, així com quan aquesta obligació 
s'hagi imposat per resolució administrativa dictada per 
l'administració competent d'acord amb la legislació sectorial 
que sigui d'aplicació. 

c) Les indemnitzacions que corresponguin per l'extinció 
d'arrendaments i d'altres drets personals que s'hagin constituït 
amb posterioritat a l'aprovació inicial del projecte de 
reparcel·lació, si es tracta de polígons d'actuació en sòl urbà 
delimitats directament pel planejament general, o amb 
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posterioritat a l'aprovació inicial del planejament, si es tracta 
de sectors objecte d'un pla derivat o bé de polígons 
d'actuació en sòl urbà delimitats mitjançant una modificació 
puntual del planejament general. Aquestes despeses han de 
ser assumides per les persones propietàries atorgants dels 
contractes dels quals es tracti. 

127.4  En aquests supòsits, el projecte de reparcel·lació ha d'imputar les 
despeses corresponents més elevades a les persones propietàries 
responsables com una càrrega individual, i així s'ha de reflectir al 
compte de liquidació del projecte de reparcel·lació. Si l'execució és pel 
sistema d'expropiació, les despeses que, d'acord amb l'apartat 3 
d'aquest article, constitueixen una càrrega individualitzada es 
dedueixen de la valoració de l'immoble expropiat corresponent. 
 

 

L’Ajuntament va avançar les obres d’urbanització de la carretera de l’Estació l’any 2006, mitjançant un 
projecte d’urbanització aprovat el 5 de desembre de 2006. En el moment de redacció del Projecte 
d’Urbanització, es comprovarà la suficiència i l’adequació d’aquestes obres d’urbanització pel correcte 
funcionament de l’àmbit desenvolupat. 

A partir de l’avaluació realitzada al projecte d’urbanització pel que fa a la utilitat de les obres avançades 
per l’Ajuntament, el projecte de reparcel·lació haurà de tenir en compte i incloure en les despeses 
d’urbanització del sector, l’import corresponent a aquestes obres avançades.  

El projecte de reparcel·lació del Pla Parcial urbanístic, inclourà les despeses d’urbanització del propi 
àmbit de planejament, així com les càrregues externes al sector següents: 

• El valor establert per a l’execució de les obres de canalització, protecció i laminació del marge 
dret de la riera de la Cobertera previstes en l’Annex II – Definición de medidas correctoras contra 
inundación de la riera de l’Estany de Calafell. 

 

És constituirà  una Junta de Compensació pel polígon d’actuació d’acord amb el que estableix la 
legislació sectorial vigent, assumint el cost de les obres d’urbanització la Junta de Compensació. Si es 
donés el cas de reparcel·lació voluntària, tal i com estableix l’art. 130 del TRLU, la constitució de la junta 
de compensació no és obligada. 
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TÍTOL 1 - DISPOSICIONS GENERALS 
 

article 1. Marc legal 

Aquest Pla parcial urbanístic s’ha redactat a l'empara de la legislació urbanística vigent, el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell, aprovat definitivament el 24 de gener de 2011 i publicat 
al DOGC el 24 d’octubre de 2011 i les determinacions dels articles 65 i 66 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (d'ara endavant, "LUC"), modificat per la 
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme i del Decret 305/2006, 
de 16 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme (d'ara endavant, "RLUC"), així com 
la legislació urbanística estatal vigent que sigui d'aplicació, i la legislació sectorial concurrent. 

article 2. Àmbit territorial i objecte del Pla d’ordenació urbanística municipal 

El sector de sòl urbanitzable delimitat PPU2 Hostal del Prat té una superfície total de 22.154,50 m² i els seus 
objectius principals són millorar l’ordenació de l’àmbit i l’endegament de la riera de l’Estany, facilitant-
ne la conservació de l’existent pineda. 

article 3. Vigència 

La vigència d'aquest Pla parcial urbanístic s'inicia el mateix dia de la publicació de l'acord de la seva 
aprovació definitiva i de les seves Normes reguladores al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi la seva modificació. 

article 4. Obligatorietat i interpretació 

1. Les presents Normes reguladores urbanístiques, juntament amb els Plànols d'ordenació, constitueixen 
el cos normatiu específic del Pla parcial urbanístic del sector de PPU2 Hostal del Prat, i prevalen sobre 
els restants documents del Pla (els Plànols d'ordenació amb caràcter "normatiu" estan identificats, de 
forma específica, a la caràtula dels mateixos, per tal de diferenciar-los d'aquells que únicament tenen 
caràcter "indicatiu"). En allò no previst per aquestes Normes reguladores, s'estarà al que disposi el 
POUM de Calafell i la legislació urbanística i d'ordenació del territori aplicable en cada cas. 

2. La resta de documents d'aquest Pla parcial urbanístic s'interpretaran sempre atenent al seu contingut 
i d'acord amb els objectius i finalitats expressades en la Memòria de l'ordenació.  

3. En el cas d'imprecisió o contradicció en les determinacions dels documents vinculants d'aquest Pla, 
prevaldran aquelles que s'ajustin a algun dels criteris següents:  

a) Les que resultin més favorables a la menor edificabilitat i a la major dotació d'espais públics i 
equipaments comunitaris.  

b) Si la contradicció rau en els documents gràfics, prevaldrà la representació la que es detalli en 
els plànols a escala més detallada.  

En tot allò que no quedi explícitament definit en aquestes normes reguladores, s'entendrà que són 
aplicable les determinacions contingudes en el POUM que siguin d’aplicació al sector. 

article 5. Modificacions 

1. Les modificacions del present Pla parcial urbanístic hauran de respectar les determinacions, per 
ordre de jerarquia, establertes al POUM de Calafell i s'ajustaran al que prescriuen els articles 94 
al 100 del TRLU i 116 a 118 del RLU .  

2. En qualsevol cas no suposaran modificació del Pla parcial urbanístic els petits ajustos establerts 
en l'article 7 de les presents normes urbanístiques. 
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3. Tampoc tindrà la condició de modificació el desenvolupament i l'execució d'aquelles 
actuacions que ja es preveuen en aquest Pla parcial urbanístic, ja sigui per una execució diferida 
en el temps o per plantejar alternatives de l'ordenació previstes i contemplades en aquest 
document. 

article 6. Ajustos i precisió de límits 

Es farà d’acord amb l’article 6 – Interpretació dels documents del Pla – de la Normativa del POUM de 
Calafell. 
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TÍTOL 2 – DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ 
 

article 7. Iniciativa 

El desenvolupament d’aquest Pla Parcial Urbanístic correspon a la iniciativa privada d’acord amb el 
marc legislatiu vigent (articles 78 i 101 del TRLU).  

article 8. Divisió poligonal 

Aquest Pla parcial urbanístic estableix un únic polígon d’actuació urbanística. 

article 9. Sistema d’actuació 

El sistema d'actuació d'aquest polígon és el de reparcel·lació i serà d’aplicació la modalitat de 
compensació bàsica  pel procés de reparcel·lació,  d’acord amb els articles 124 a 134 del TRLU. 

article 10. Desenvolupament i execució del Pla 

1. Per a l'execució del polígon d'actuació fixat serà necessària la formulació i tramitació del 
corresponent projecte de reparcel·lació. 

2. Per a posar en pràctica l'execució material de les determinacions d'aquest Pla es redactarà el 
projecte d'urbanització, o diferents projectes en el seu cas, necessari per a resoldre els diferents tipus 
d'obres que es regulen a l'article següent d'aquestes Normes. 

article 11. Tipus d'obres d'urbanització i projectes d'urbanització 

Aquest Pla parcial estableix els següents tipus d'obres d'urbanització: 

1. Les obres d’urbanització pròpies del sector, que es corresponen amb les obres d'obligada execució 
segons la normativa vigent d'aplicació i que es concreta en l'execució del total dels sistemes i 
infraestructures inclosos en el sector i en la connexió a les xarxes existents. 

2. Les càrregues externes al sector: Comprenen aquelles obres d'urbanització que el Pla parcial 
contempla com d'obligada execució i que sent externes al sector serveixen d'articulació i 
coordinació amb l'entorn.  

Aquestes obres d’urbanització externes al sector són específicament: 

A. Execució de les obres de canalització, protecció i laminació del marge dret de la riera de 
la Cobertera definides a l’annex II– Definición de medidas correctoras contra la inundación 
de la riera de l’Estany de Calafell. 

 

article 12. Règim relatiu a les obres i al projecte d’urbanització. 

Els Projectes d’Urbanització que es redactin com a desenvolupament d’aquest Pla Parcial, són projectes 
d’obra i tenen com a única finalitat concretar les determinacions corresponents del planejament de 
referència i la seva realització material. 

En cap cas el Projecte d’Urbanització podrà incloure determinacions sobre ordenació, règim de sòl o de 
l’edificació. Les alineacions i rasants establertes podran ésser modificades segons l'establert a l'article 7 
d'aquestes normes, així com la concreció de les seccions dels diferents vials, enllaços, etc. 
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article 13. Altres condicions relatives al projecte d’urbanització. 

1. Sense perjudici de la normativa vigent que sigui aplicable, el Projecte d’Urbanització s’haurà 
d’adequar a la legislació vigent en matèria de contaminació lluminosa, acústica, gestió de residus i 
ecoeficiència. 

2. El projecte d'urbanització contemplat en aquest Pla parcial que s'executi, li serà preceptiu 
l'acompliment de les determinacions de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, així com la legislació vigent d'aplicació en 
aquesta matèria, així com l’Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados. 

article 14. Edificació simultània a les obres d’urbanització. 

D’acord amb allò que estableix l’art. 41 punt 1 del TRLU, podrà edificar-se abans que els terrenys estiguin 
totalment urbanitzats sempre que s’acompleixi: 

- Estiguin aprovats el Pla Parcial, la Reparcel·lació i el Projecte d’Urbanització. 

- Les parcel·les disposin dels elements mínims de sanejament, alineacions i rasant. 

- Que per l’estat de realització de les obres d’urbanització, l’Administració consideri previsible que a la 
finalització de les obres, la parcel·la disposarà de tots els serveis necessaris per a obtenir la condició 
de solar. 

- Que en l’escrit de sol·licitud de llicència, el propietari es comprometi a la no utilització de la 
construcció i/o instal·lacions fins no estiguin totalment acabades les obres d’urbanització fixades en 
el projecte d’urbanització. 

- Que es garanteixi el cost de les mateixes d’acord amb les prescripcions que es fixa en la 
reglamentació especificada. 

article 15. Llicències 

1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes referits a l'article 187 del TRLU. Tanmateix, és 
precís obtenir llicència municipal per a tots aquells altres actes establerts en les Normes reguladores 
del POUM.  

2. En la memòria del projecte pel que es sol·liciti la llicència es justificarà l'acompliment de les normes 
reguladores que siguin d’aplicació d'aquest Pla parcial urbanístic i de totes les disposicions 
específiques que el poguessin afectar. 
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TÍTOL 3 – RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 

article 16. Qualificació del sòl 

La totalitat del sòl inclòs dins l'àmbit d'aquest Pla parcial urbanístic s'adscriu a sistemes o zones. 

1. Els sistemes són aquell conjunt d'elements d'interès general que són fonamentals per assegurar el 
desenvolupament i funcionament urbà donada la seva important contribució a l'hora d'assolir els 
objectius del planejament referents a infraestructures de comunicacions, equipaments comunitaris i 
d'espais lliures. En aplicació dels articles 34 i 44 del TRLU són de cessió obligatòria i gratuïta a 
l'Ajuntament, i aquests sòls s'han de cedir urbanitzats. 

2. Les zones són el conjunt de peces de sòl, situades de forma contínua o discontínua, sotmeses a un 
règim uniforme i susceptibles d'aprofitament urbanístic on es poden exercir els drets relatius als tipus 
d'edificació que es proposen en l'ordenació urbanística i de l'edificació. 

La identificació de la qualificació del sòl en sistemes i zones en el conjunt del Pla parcial s'identifica amb 
la corresponent clau alfanumèrica en els diferents plànols d'ordenació i en els articles d'aquestes Normes. 

article 17. Tipus de sistemes 

Aquest Pla parcial urbanístic estableix les determinacions generals dels sistemes sens perjudici del que 
estableixi, de forma més especifica, la legislació sectorial vigent en cadascuna de les respectives 
matèries que afectin a cada sistema.  

Els sistemes previstos per aquest Pla es delimiten i s'identifiquen en el plànol de zonificació, i les claus 
identificatives dels mateixos, són els següents: 

 

SISTEMES

SISTEMA VIARI 1
Vies de comunicació local 1l

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES I ZONES VERDES 3

SISTEMA D'EQUIPAMENTS 4  
 

article 18. Tipus de zones  

El sòl susceptible d'aprofitament urbanístic se subdivideix en zones, en les que aquest Pla parcial 
urbanístic regula de forma detallada les condicions: de l'ús, de divisió del sòl, distribució de l'edificabilitat; 
de regulació de l'edificació, etc 

Les zones previstes per aquest Pla es delimiten i s'identifiquen en el plànol de zonificació, i les claus 
identificatives dels mateixos, són els següents: 

 

ZONES

Ordenació Volumetria Específica
Sublau 2

Ordenació Volumetria Específica
Subclau 2 Habitatge Protegit

OV3

OV3 HP
 

 



PPU2 HOSTAL DEL PRAT 

 

60  

 

TÍTOL 4 – CONCEPTES I PARÀMETRES URBANÍSTICS 
 

article 19. Definicions de conceptes i paràmetres urbanístics  

Aquesta normativa estableix amb caràcter específic per l'àmbit territorial del present pla parcial la 
definició de determinants conceptes. Per la resta de conceptes i paràmetres no regulats en aquestes 
Normes, s'estarà al que disposa el POUM.  

També a les presents Normes reguladores s'estableixen les condicions de sostenibilitat ambiental i qualitat 
paisatgística, que són d'aplicació a les obres d'urbanització i edificació derivades d'aquest Pla parcial. 

 1. Gàlib màxim en pb i pp:  

Gàlib fins al que es pot ordenar el sostre màxim admès en cadascuna de les plantes de l’edifici.  

 

 2. Alçada reguladora màxima:  

L’alçada reguladora màxima és l’altura que poden assolir les edificacions segons les normes i excepcions 
d’aquesta mateixa normativa.  

L’alçada reguladora màxima es prendrà des de la cota mitjana que resulta de la major i menor cota de 
contacte del terreny modificat amb les façanes de l'edificació, fins al punt d’intersecció amb la cara 
superior de l’últim forjat o element estructural de la coberta.  La cota de referència s’indica als plànols 
de seccions normatius. 

Per sobre de l'altura reguladora màxima solament es permeten, i de forma puntual, els elements tècnics, 
instal·lacions o infraestructures. 

 

 3. Línia de rasant:  

Línia sobre la qual es prenen les cotes màxima i mínima de referència per a la planta baixa. Les cotes de 
la línia de rasant es prendran per tal de calcular l’alçada reguladora màxima. 
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TÍTOL 5 – REGULACIÓ DELS SISTEMES 

 

article 20. Titularitat i afectació del sòl destinat a sistemes 

1. El sòl qualificat de sistema queda vinculat a aquesta destinació, i seran de titularitat pública. 

2. La titularitat pública no exclou la possibilitat de la gestió privada del domini i ús públic en règim 
de concessió administrativa, o altre règim equivalent, sempre que aquesta forma de gestió sigui 
compatible amb la naturalesa del bé i amb els objectius urbanístics del Pla parcial urbanístic.  

article 21. Sistema Viari, Clau 1l 

1. Comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària destinats a la vialitat i 
l'aparcament, que han de permetre la connexió entre les diferents parts del sector amb el territori 
de l'entorn i garantir un nivell d'accessibilitat i de mobilitat adequat dins de l'àmbit del Pla.  

S'identifica en els plànols d'ordenació amb la Clau 1. 

2. El Pla parcial defineix l’amplada de la continuació de l’actual Carrer del Sanatori. La secció 
representada en el plànols d'ordenació té el caràcter d'indicatiu, essent obligatòria i normativa 
l'amplada total assenyalada el plànol de zonificació.  

3. El Pla Parcial incorpora la Subclau 1l (vies de comunicació local que complementen la xarxa 
interurbana i estructuren internament el municipi) d’acord amb el planejament vigent. 

4. Els projectes d'urbanització que s'elaborin per l'execució o condicionament i millora de la xarxa 
viaria podran precisar i adequar les alineacions i rasants d'aquesta xarxa viària a la topografia i 
altres característiques geogràfiques del terreny, així com a les característiques de l'edificació i 
els àmbits que conformen, amb les limitacions establertes a l'article 7 d'aquestes Normes.  

5. El que no quedi específicament regulat per aquestes Normes, es regularà pel que disposa la 
normativa urbanística del Planejament Vigent per aquesta qualificació. 

article 22. Sistema de Parcs i Jardins públics, Clau 3 

1. Comprèn els sòls sistematitzats com a espais lliures destinats a parcs i jardins públics d'ús i domini 
públic, que degut a la seva naturalesa i la seva especialització es mantenen lliures d’edificació 
i altres usos. 

S'identifica en els plànols d'ordenació amb la Clau 3. 

2. El projecte d'urbanització dels espais lliures qualificats amb la Clau 3 tindrà en compte les 
següents consideracions: 

a) L’espai lliure ha de preservar la pineda existent que queda dins del sector. 

b) La via Apia existent s’ha de respectar i integrar-la al disseny de la zona verda com a via per a 
vianants. 

c) Els espais lliures han d’incorporar les mesures correctores contra inundació de la riera de 
l’Estany de Calafell definides a l’annex d’aquest document. 

3. Al subsòl d'aquests sistemes s'admet que s'hi situïn serveis públics, mantenint la titularitat pública, 
sempre que sigui compatible amb l’ús al qual es destina. 

4. El que no quedi específicament regulat per aquestes Normes, es regularà pel que disposa la 
normativa urbanística del Planejament General vigent per aquesta qualificació. 
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article 23. Sistema d’equipaments públics, Clau 4 

1. Tenen la consideració de sistema d’equipaments els sòls que es destinen a usos públics, col·lectius, 
socials o comunitaris al servei directe dels ciutadans. Es destinen a la titularitat i ús públic, sense 
perjudici de la possibilitat de la gestió privada del domini i ús públic en règim de concessió 
administrativa, o altre règim equivalent. 

2. El sistema d’Equipaments Comunitaris d’aquest Pla Parcial urbanístic s'identifica en els plànols 
d'ordenació amb la clau 4, i es correspon amb el sòl d’equipament comunitari.  

3. Condicions d’edificació 

a) L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals de l’equipament, i a la integració en el paisatge 
on s’emplaci, que caldrà respectar. 

b) Tipus d'ordenació: L'edificació serà aïllada. 

c) Ocupació màxima en planta baixa: 20% 

d) Ocupació màxima en plantes pis: 20% 

e) Edificabilitat neta: 0,4 m²sostre/m²sòl. 

f) Volum edificable màxim: 2,4m³/m² sòl parcel·la. 

g) Alçada reguladora màxima: L'alçada màxima és de 12 m. 

h) Numero màxim de plantes: Planta baixa + 1 planta pis. Es permet una planta soterrani, aquesta no 
podrà superar el gàlib màxim de la planta baixa.  

i) Es podran modificar els paràmetres establerts pel present pla parcial per a aquest equipament 
mitjançant la redacció i tramitació d'un Pla Especial, d’acord amb lo que determina els art. 67 i 
68 de TRLU. 

j) El disseny d’aquest equipament s’haurà de fer d’acord amb el Real Decreto 638/2016, de 9 de 
diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por 
el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de 
inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMATIVA 

aprovació inicial 63 

 

 

 

 

TÍTOL 6 – REGULACIÓ DEL LES ZONES 
 

article 24. Disposició general 

La normativa del POUM serà aplicable en tot allò que no s'especifiqui o concreti en les normes 
reguladores del present Pla.   

article 25. Zona d’Ordenació Volumètrica Específica, Clau OV3 

1. Definició 

Comprèn les àrees adscrites prioritàriament a l'ús residencial, en edificis ordenats segons volumetries 
específiques plurifamiliars. 

2. Condicions de parcel·lació 

a) Superfície de parcel·la mínima: segons els plànols d’ordenació. 

3. Condicions de l'edificació 

a) Tipus d'ordenació: volumetria específica. 

b) Separacions a llindes: segons els plànols d’ordenació. 

c) Plantes soterrani: les parcel·les es podran edificar en tota la seva superfície en les plantes soterrani, 
a excepció dels espais corresponents a les separacions a llindes establertes. 

d) Edificabilitat neta: segons els plànols d’ordenació.  

e) Densitat màxima: segons els plànols d’ordenació. 

f) Alçada reguladora màxima:  

- PB+2PP = 10,5m 

- PB+3PP = 14,5m 

- PB+4PP = 17m 

- PB+5PP = 21m 

g) Nombre màxim de plantes: PB+4PP i PB+5PP  

Segons plànols d’ordenació 

h) Ocupació màxima: segons els plànols d’ordenació. 

i) El disseny s’haurà de fer d’acord amb el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 
907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, 
caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

j) L’edificació haurà de fer una reserva d’aparcament d’acord amb el capítol 7 del títol VIII – 
Regulació particular de l’ús d’aparcament – de la Normativa del POUM de Calafell.  

4. Condicions d'ús 

a) L’ús principal és el d’habitatge 

b) L’ús complementari és el d’aparcament 

c) Els usos compatibles són: 



PPU2 HOSTAL DEL PRAT 

 

64  

 

USOS COMPATIBLES T PS PB PP

Hoteler P P P P
Comercial P P P 1
Oficines i serveis P P P 1/2 (<150)
Administratius i serveis P 1 1/2 1/2 (<150)
Sanitari-assistencial P 1 1/2 1/2 (<150)
Docent P 1 1/2 1/2
Sociocultural P 1 1/2 1/2 (<150)
Recreatiu v inculat a la restauració P P P 1
Recreatiu v inculat a l'espectacle P 1 1 1
Recreatiu v inculat a la música i el joc P 1 1 1
Industrial d'impacte baix, tipus I P 1 1 -

P = ús permès

Els números defineixen la situació de l'activ itat en relació a l'habitatge (article 153 POUM)

(<150) màxima superfície útil permesa  

article 26. Zona d’Ordenació Volumètrica Específica, Clau OV3 HP 

1. Definició 

Comprèn les àrees adscrites prioritàriament a l'ús residencial protegit, en edificis ordenats segons 
volumetries específiques plurifamiliars. 

2. Condicions de parcel·lació 

a) Superfície de parcel·la mínima: segons els plànols d’ordenació. 

3. Condicions de l'edificació 

a) Tipus d'ordenació: Volumetria específica. 

b) Separacions a llindes: 4m a front i fons de parcel·la i 4m a veïns. 

c) Plantes soterrani: les parcel·les es podran edificar en tota la seva superfície en les plantes soterrani, 
a excepció dels espais corresponents a les separacions a llindes establertes.  

d) Edificabilitat neta: segons els plànols d’ordenació.  

e) Densitat màxima: segons els plànols d’ordenació. 

f) Alçada reguladora màxima:  

- PB+2PP = 10,5m 

- PB+3PP = 14,5m 

- PB+4PP = 17m 

- PB+5PP= 21m 

g) Nombre màxim de plantes: PB+5PP.  

h) Ocupació màxima: segons els plànols d’ordenació. 

i) El disseny s’haurà de fer d’acord amb el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 
907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, 
caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

j) L’edificació haurà de fer una reserva d’aparcament d’acord amb el capítol 7 del títol VIII – 
Regulació particular de l’ús d’aparcament – de la Normativa del POUM de Calafell.  
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4. Condicions d'ús 

a) L’ús principal és el d’habitatge protegit 

b) L’ús complementari és el d’aparcament 

c) Els usos compatibles són: 

USOS COMPATIBLES T PS PB PP

Hoteler P P P P
Comercial P P P 1
Oficines i serveis P P P 1/2 (<150)
Administratius i serveis P 1 1/2 1/2 (<150)
Sanitari-assistencial P 1 1/2 1/2 (<150)
Docent P 1 1/2 1/2
Sociocultural P 1 1/2 1/2 (<150)
Recreatiu v inculat a la restauració P P P 1
Recreatiu v inculat a l'espectacle P 1 1 1
Recreatiu v inculat a la música i el joc P 1 1 1
Industrial d'impacte baix, tipus I P 1 1 -

P = ús permès

Els números defineixen la situació de l'activ itat en relació a l'habitatge (article 153 POUM)

(<150) màxima superfície útil permesa  

article 27. Regulació de la dotació de places d’aparcament  

1. Les actuacions en l’àmbit hauran de fer la reserva de places d’aparcament fora del sistema viari 
segons la major dotació i dimensions de places que resulti de les diferents normatives sectorials 
aplicables, entre les quals: 

• Decret 344/2006 de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada. 

• Capítol 7 del Títol VIII – Regulació particular de l’ús d’aparcament – de la Normativa del POUM 
de Calafell. 

• Decret 378/2006 pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments 
comercials.  

2. Per al cas de les bicicletes, caldrà fer una reserva de places per bicicletes d’acord amb l’estudi de 
mobilitat generada del POUM de Calafell. 

3. En els aparcaments es tindran en compte les instal·lacions previstes al Reial Decret 1053/2014 
Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics. 

article 28. Condicions de sostenibiltat ambiental i ecoeficiència 

Sense perjudici de la normativa vigent que sigui aplicable, s'atendrà als següents criteris de forma 
adequada: 

1. Condicions generals de sostenibilitat ambiental i ecoeficiència en l’urbanització:  

- Model d'ocupació del sòl: Minimitzar el moviment de terres i l’alteració de la topografia. 

- Ambient atmosfèric: Contemplar totes les mesures i actuacions necessàries per evitar la dispersió 
lumínica i protecció del cel nocturn, incidint en un correcte disseny de l’enllumenament públic i 
maximitzant l’estalvi i eficiència energètica. 

- Cicle de l’aigua: Preservar el sector del risc d’inundació, i deixar lliures les zones inundables 
(després de l'aplicació de les mesures correctores de l'estudi de inundabilitat. Fomentar l’estalvi i 
la reutilització de l’aigua per al reg de les zones verdes, així com una bona permeabilització 
d’aquests sòls.  
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- Gestió dels materials i els residus en la urbanització i l’edificació: Bones pràctiques en la gestió dels 
residus durant la construcció. Dotar a la nova zona de les infraestructures i equipaments de 
recollida selectiva de residus. 

- Qualitat del paisatge: Afavorir el manteniment dels elements naturals i paisatgístics diferenciadors 
del territori mitjançant una planificació adient. Ús d’espècies arbòries pròpies i vegetació 
autòctona en el tractament dels espais públics. 

2. Condicions generals de sostenibilitat ambiental i ecoeficiència en l’edificació i activitats:  

- Ambient atmosfèric: Contemplar totes les mesures i actuacions necessàries per evitar la dispersió 
lumínica i protecció del cel nocturn, incidint en un correcte disseny de l’enllumenament privat 
exterior i maximitzant l’estalvi i eficiència energètica. No alterar qualitat atmosfèrica de la zona, i 
minimitzar risc de contaminació atmosfèrica derivada de la implantació de les noves activitats. 

- Cicle de l’aigua: Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en les noves construccions, així com 
en la mesura del possible una bona permeabilització de l’aigua al sòl en els àmbits lliures 
d’edificacions. 

- Gestió dels materials i els residus en la urbanització i l’edificació: Bones pràctiques en la gestió dels 
residus durant la construcció. Complir amb la legislació vigent respecte a la manipulació i 
eliminació de residus industrials. 

- Qualitat del paisatge: Integrar les edificacions i instal·lacions en el paisatge, incorporant materials 
i elements constructius adients al territori. 

 

 

 

 



 

aprovació inicial 67 

 

 

 

 

5. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 5 
  



 

68  

 

  



AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

aprovació inicial 69 

 

5.1 INTRODUCCIÓ 

L’art. 66 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per 
la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme; determina, entre 
altres, que el document de pla parcial urbanístic haurà d'incloure l'avaluació econòmica i financera, 
que ha de contenir l'estudi i justificació de la seva viabilitat i un informe de sostenibilitat econòmica que 
ponderi l'impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions 
responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació 
dels serveis necessaris. 

5.2 ESTUDI I JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT ECONÒMICA DEL SECTOR 

L’objecte d’aquest apartat és la formulació de l’avaluació econòmica i financera del desenvolupament 
del sector PPU2 Hostal del Prat al municipi de Calafell per tal de concloure’n la seva viabilitat. 

 

5.2.1 Metodologia de la valoració urbanística 
El procediment escollit per efectuar la valoració urbanística i avaluar la viabilitat econòmica del sector 
és el que s’indica a continuació:  

 - Identificació dels valors de venda (mitjançant estudi de mercat per a la tipologia edificatòria). 

 - Estimació dels costos de construcció de l’edificació. 

 - Estimació dels costos d’urbanització. 

 - Valoració urbanística: Formulació del Mètode Residual Dinàmic.  

 

5.2.2 Valors de venda 
El valor de mercat resulta ser el protagonista de gairebé totes les valoracions, i és per aquest motiu que 
és una dada molt “sensible” d'establir de cara a la viabilitat econòmica del sector.  

És necessari obtenir aquest valor per tots els usos presents al PPU 2 Hostal del Prat: habitatge de protecció 
oficial, habitatge lliure i usos terciaris. 

El preu màxim de venda de l’habitatge de protecció oficial de règim general ve determinat per la 
Generalitat de Catalunya segons zona. En el cas de Calafell, correspon a la zona B. 

Pel que fa a l’habitatge lliure, el valor s’ha obtingut mitjançant un estudi de mercat amb una mostra de 
20 habitatges en venta.  

Pel que fa a l’ús terciari, no existeixen dades estadístiques publicades, pel que l’obtenció del valor de 
venda s’ha aconseguit mitjançant un estudi de mercat. 

 

 

• ÚS HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL 
Segons el Decret 75/2014, de 27 de maig, la Generalitat de Catalunya fixa el preu màxim de venda per 
a habitatges protegits de Règim General, Règim Especial, Preu concertat per la zona B. Els valors fixats 
són els següents: 

Preus màxims de venda (m²/st útil): (Calafell: ZONA B)
RE 1.478,10 €/m²stu
RG 1.576,64 €/m²stu
PC 2.183,04 €/m²stu

 

        
      

 
 
 
 

 
 

Aquests valors es donen en referència a la superfície útil. Per obtenir-los per a la superfície construïda, 
apliquem el coeficient de 0,80. 
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Preus màxims de venda (m²/st construits): (Calafell: ZONA B)
0,80 Coeficient  conversió m² út ils a m² const ruit s

RE 1.182,48 €/m²stu
RG 1.261,31 €/m²stu
PC 1.746,43 €/m²stu  

 
• ÚS HABITATGE LLIURE 

Estudi de mercat habitatges  
Per realitzar l’estudi de mercat s'ha fet una mostra de 20 habitatges ubicats dintre d’un radi de 600 metres 
a partir de la parcel·la objecte d’aquest Pla Parcial. S’han considerat els pisos d’entre 60 i 120 m² de 
superfície i s’ha prescindit dels més petits o més grans, així com també d’aquells que queden 
exageradament allunyats de la mitja pel que fa al preu (euros/m²), tant a l’alça com a la baixa.  

      

Sup. Construïda  Preu  (€) Preu mig (€/m²st)

63,00 m²      125.000,00 € 1.984,13 €/m²st
65,00 m²      124.000,00 € 1.907,69 €/m²st
75,00 m²      195.000,00 € 2.600,00 €/m²st
78,00 m²      151.000,00 € 1.935,90 €/m²st
80,00 m²      146.000,00 € 1.825,00 €/m²st
80,00 m²      135.000,00 € 1.687,50 €/m²st
80,00 m²      162.000,00 € 2.025,00 €/m²st
82,00 m²      121.000,00 € 1.475,61 €/m²st
86,00 m²      250.000,00 € 2.906,98 €/m²st
89,00 m²      255.000,00 € 2.865,17 €/m²st
90,00 m²      238.000,00 € 2.644,44 €/m²st
94,00 m²      249.000,00 € 2.648,94 €/m²st
94,00 m²      260.000,00 € 2.765,96 €/m²st
95,00 m²      160.000,00 € 1.684,21 €/m²st
95,00 m²      180.000,00 € 1.894,74 €/m²st
97,00 m²      295.000,00 € 3.041,24 €/m²st
102,00 m²      127.000,00 € 1.245,10 €/m²st
105,00 m²      160.000,00 € 1.523,81 €/m²st
105,00 m²      475.000,00 € 4.523,81 €/m²st
117,00 m²      479.000,00 € 4.094,02 €/m²st

88,60 m²st      214.350,00 € 2.363,96 €/m²st

ESTUDI DE MERCIAT RESIDENCIAL

 

Pisos inclosos en l’estudi de mercat 

 

La mitja obtinguda d’aquest estudi és de 2.363,96 €/m² construïts per habitatge. 

 

• ÚS TERCIARI 
Per a determinar el valor dels locals per a usos terciaris, s’ha fet un mostreig de locals a zones properes 
al sector. S’han pres mostres de locals de dimensions considerables i en bon estat. Actualment la oferta 
d’aquest producte no és gaire elevada, pel que l’estudi de mercat s’ha fet a partir de 6 exemples 
pertanyents a dues promocions.  

La mitja total obtinguda és de 1.027,91 €/m² construït. 

 

R600m 
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Zona Referència
Obra nova / 
segona mà

Sup. Construïda  
(m²st)

Preu  (€) Preu mig (€/m²st)

Av. Vilarenc https://www.idealista.com/ca/obra-
nueva/32602686/ obra nova 128,00 m²           100.800,00 € 1.023,75 €/m²st

Av. Vilarenc https://www.idealista.com/ca/inmu
eble/33357747/ obra nova 158,00 m²           138.800,00 € 1.142,03 €/m²st

Av. Vilarenc https://www.idealista.com/ca/inmu
eble/33357746/ obra nova 142,00 m²           125.400,00 € 1.148,03 €/m²st

El Moli fase 2 https://www.idealista.com/ca/inmu
eble/82506705/ obra nova 77,00 m²             77.000,00 € 1.000,00 €/m²st

El Moli fase 3 https://www.idealista.com/ca/inmu
eble/82506703/ obra nova 83,00 m²             80.000,00 € 963,86 €/m²st

El Moli fase 4 https://www.idealista.com/ca/inmu
eble/82504140/ obra nova 118,00 m²           105.000,00 € 889,83 €/m²st

VALORS MITJOS 117,67 m²st           104.500,00 € 1.027,91 €/m²st

CALAFELL - ESTUDI DE MERCAT LOCALS

 

 

5.2.3 Estimació dels costos d’urbanització 
En una primera aproximació de l’estimació dels costos d’urbanització, s’obté un pressupost d’execució 
material (PEM) de 556.738,04 €. A partir d’aquest pressupost, i per tal d’obtenir el pressupost d’execució 
per contrata (PEC, abans d’iva), cal considerar altres costos en concepte de: despeses generals (13%) i 
benefici industrial (6%). El PEC final abans d’iva és de 662.645,66 €. 
L’estimació del cost de les obres d’urbanització, per capítols és el següent: 
 

 

Superficie de v iari (m²): 2.831,02

Superficie de les zones verdes (m²): 12.642,30

Núm: Capítol: RATIO (€/m²) PEM (€): PEC (abans d'IVA) (€):

1 ENDERROCS 4,50 12.739,59 15.287,51

2 MOVIMENT DE TERRES 12,00 33.972,24 40.426,97

3 PAVIMENTACIÓ 42,00 118.902,84 141.494,38

4 XARXA DE CLAVEGUERAM D'AIGÜES PLUVIALS 20,00 56.620,40 67.378,28

5 XARXA DE CLAVEGUERAM D'AIGÜES RESIDUALS 10,00 28.310,20 33.689,14

6 XARXA D'AIGUA POTABLE 7,50 21.232,65 25.266,85

7 XARXA DE REG 5,00 14.155,10 16.844,57

8 XARXA ELÈCTRICA DE MITJA TENSIÓ 15,00 42.465,30 50.533,71

9 XARXA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ 6,00 16.986,12 20.213,48

10 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 13,00 36.803,26 43.795,88

11 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 4,50 12.739,59 15.160,11

12 XARXA DE GAS 1,50 4.246,53 5.053,37
13 ENJARDINAMENT EN VIALS 1,50 4.246,53 5.053,37
14 SENYALITZACIÓ 1,00 2.831,02 3.368,91
15 MOBILIARI URBÀ I CONTENIDORS 5,00 14.155,10 16.844,57
16 SEGURETAT I SALUT 3,50 9.908,57 11.791,20
17 TRACTAMENT DE LES ZONES VERDES 10,00 126.423,00 150.443,37

Suma: 556.738,04 662.645,66

IMPORTS APROXIMATS DEL COST DE LA URBANITZACIÓ DEL PPU 2 HOSTAL DEL PRAT
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Dins dels costos d’urbanització s’haurà de tenir en compte que l’Ajuntament va avançar les obres 
d’urbanització de la carretera de l’Estació l’any 2006, mitjançant un projecte d’urbanització aprovat el 
5 de desembre de 2006. En el moment de redacció del Projecte d’Urbanització, es comprovarà la 
suficiència i l’adequació d’aquestes obres d’urbanització pel correcte funcionament de l’àmbit 
desenvolupat. 
 
Per altra banda, s'han de tenir en compte també, les despeses que pertoquen al sector  de l’Execució 
de les obres de canalització, protecció i laminació del marge dret de la riera de la Cobertera definides 
a l’annex II – Definición de medidas correctoras contra la inundación de la riera de l’Estany de Calafell. 
Les quals s’estimen en el quadre següent: 
 

 
 

5.2.4 Estimació dels costos de construcció de l’edificació 
A l’hora de determinar els costos d’edificació €/m² construït dels diferents usos urbanístics s’han tingut en 
compte com a punt de partida els diferents ventalls d’usos de la proposta. 

Per a determinar els costos de construcció del sostre residencial plurifamiliar lliure es parteix de la 
tipologia tipificada al Boletín Económico de la Construcción publicat el 4t trimestre de 2018 (en endavant 
BEC) equivalent a la tipologia Casa de renta normal entre medianeras. El seu valor és de 1.276,94 €/m²st 
inclòs el 20% de benefici industrial i de despeses generals.  

Per a determinar els costos de construcció del sostre residencial protegit de règim general es parteix de 
la tipologia tipificada al BEC equivalent a la tipologia Vivienda plurifamiliar renta social altura PB+2P amb 
un cost de referència de 1 €/m²st inclòs el 20% de benefici industrial i de despeses generals. Els costos de 
construcció del sostre d’habitatge de preu concertat s’estableixen en un 10% més baixos que els costos 
de construcció de l’habitatge lliure. 

Pel que fa a l’ús comercial, s’ha pres com a referència l’estimació de costos de construcció de 
l’habitatge plurifamiliar i s’ha minorat el cost al 55%, com a reflex de la diferència considerable de 
partides emprades per a la construcció dels locals respecte els habitatges.  

Tots els preus de construcció publicats al BEC són per la província de Barcelona. En el cas que ens ocupa, 
en tractar-se d’un sector a la província de Tarragona, els preus s’han minorat un 10%, d’acord amb les 
indicacions del BEC.  

També cal considerar les despeses indirectament relacionades amb la construcció i que s’estimen a 
partir del seu propi pressupost d’execució material o per contrata. Aquestes despeses són: honoraris 
tècnics, impostos, llicències, assegurança decenal, etc... 
En el següent quadre apareixen desglossats tots els costos considerats en relació al cost final de 
construcció per tipologia plurifamiliar de renda lliure, de protecció pública i comercial: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Càrrega Externa Mesures CI marge dret Riera (PEC) PEM (€): PEC (abans d'IVA) (€):
Desbrossament selectiu de la llera 1.737,04 2.084,45
Ampliació de la llera i retirada de "mota" del marge dret 64.525,67 77.430,80
Murs, explanacions i guals 90.682,25 108.818,70

156.944,96 188.333,95
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Es distribueix de manera proporcional el 10% de cessió del sostre d’aprofitament  entre les diferents 
qualificacions de la zona de l’àmbit del PPU, per tal d’arribar al 1.129,88 m2 de sostre.   

VALORS DEL 10% DE CESSIÓ A L'AJUNTAMENT

Sostre total 11.298,80 m²st  
Sostre 10% 1.129,88 m²st  

Sostre HLL 598,17m²st  622,94 €/m²st  
Sostre HPO Règim Especial 49,85m²st  42,88 €/m²st  
Sostre HPO Règim General 149,54m²st  45,74 €/m²st  
Sostre HPO Preu Concertat 199,39m²st  248,12 €/m²st  
Sostre Comercial 132,93m²st  57,69 €/m²st  

Valor de 
repercussió (su)

372.627,81 €

7.668,34 €

Valor lucratiu 
sòl urbanitzat

2.137,39 €
6.839,66 €

49.472,97 €

438.746,18 €

 

 

5.2.5 Valoració urbanística: Formulació del Mètode Residual Dinàmic 
Existeixen diversos mètodes de valoració, tots ells recollits, reconeguts, contemplats i desenvolupats per 
les Normes Europees de Valoració i la O.M., encara que les denominacions no sempre siguin idèntiques. 

Els mètodes més emprats són els següents: 

- Mètode del cost: 

- Valor de reemplaçament brut (CRB) 

- Valor de reemplaçament net (CRN) 

- Mètode de comparació, o mètode de comparació amb el mercat. 

- Mètode d’actualització de rentes. 

- Mètode residual: 

- Mètode residual dinàmic. Anàlisis d’inversions amb valors esperats. 

- Mètode residual estàtic. Anàlisis d’inversions amb valors actuals.  

Per a realitzar la valoració urbanística i estudiar la viabilitat econòmica de la promoció projectada en el 
present Pla parcial, s’ha escollit el Mètode residual dinàmic. 

Els Mètodes residuals de valoracions consisteixen en determinar el valor de mercat del sòl o edifici a partir 
del valor del producte immobiliari final, deduint d’ells totes les despeses i inversions necessàries, incloent 
les despeses financeres, comercials i el marge brut o benefici que presumiblement un promotor de tipus 
mig consideraria. Es basen en el principi del valor residual i en el principi del major i menor ús, i serveixen 
per determinar el valor de mercat de terrenys, sòls o immobles. 

A la normativa de valoracions de garantia, es defineixen i desenvolupen aquests mètodes i s’estableixen 
en la secció cinquena de la norma, articles 34 al 42 dos possibilitats per a la taxació, donant en alguns 
casos l’opció de valorar segons el seu criteri pel mètode dinàmic o estàtic. 

En aquest cas, com la previsió de desenvolupament del sector i des de el seu començament és superior 
a un any aplicarem el mètode residual dinàmic. 

Mètode residual dinàmic 

El càlcul es fa tenint en compte el temps en el que raonablement es conclourà el procés fins arribar a la 
realització en el mercat del producte final i periodificant cada un dels ingressos i cada una de les 
despeses i inversions, imputant-se en el seu període temporal corresponent i actualitzant els fluxes de 
caixa així establerts a la taxa del mercat, en aquell moment.  
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La fórmula bàsica del Mètode Residual Dinàmic és: 

VAN = - F + ∑Ej / (1+i)tj  - ∑Sk / (1+i)tk 
 

Essent: 
- VAN: Valor actual net de la inversió 
- F: Valor del terreny o inversió inicial 
- Ej: Import dels ingressos en cada moment j  venda dels immobles a) 
- Sk: Import dels pagaments en cada moment j  despeses de construcció i urbanització i gestió de vendes b) i 

c) 
- tj:  Número de períodes de temps previstos des de la data de taxació fins que es produeix cada ingrés. 
- tk: Número de períodes de temps previstos des de la data de taxació fins que es produeix cada pagament. 
- i: Tipus d’actualització escollit corresponent a la durada de cada un dels períodes de temps considerats. 

 

El càlcul del valor actual net d’un projecte d’inversió parteix de la idea bàsica d’equiparar diverses 
quantitats de diners en diferents moments temporals, tenint present l’interès que es pot obtenir sobre el 
mateix. Per equiparar aquestes quantitats, s’obté el seu valor actual i, tenint en comte que seran 
quantitats positives i negatives (ingressos i despeses), la seva suma que serà igual al valor actual net 
(VAN) del projecte d’inversió. 

El projecte d’inversió es planteja amb un horitzó temporal, efectuant-se una divisió en períodes (s’elabora 
un calendari) en el que es produiran fluxes de caixa (ingressos i despeses). Aquests ingressos i despeses 
del projecte, s’avaluen prèviament i es distribueixen, segons el calendari, en diferents períodes de 
manera que, per a cada període temporal, s’obté un flux de caixa (cash-flow) positiu o negatiu. Aquests 
fluxes de caixa en cada període s’actualitzen (s’obté el seu “valor actual”) i, posteriorment, es sumen, 
obtenint, un cop deduïda la inversió inicial, el valor actual net (VAN) del projecte. 

Pel que fa referència a la taxa d’interès (i) adoptada per equiparar les diferents quantitats en el temps, 
cal considerar que en aquesta s’està fixant la rentabilitat mínima que es demana al projecte per tal que 
el promotor pugui garantir la viabilitat econòmica de la seva inversió. 

El procés de càlcul del valor actual net (VAN) es pot resumir en: 

• Establir la taxa de descompte (i) aplicable al risc del projecte. 

• Calcular el flux de caixa d’ingressos (Ej) i despeses (Sk) en cada període 

• Calcular els valors actuals de tots els elements del flux de fons dividint cada un d’ells 
entre (1+i) tantes vegades com períodes (j, k) separin aquest element del moment 
actual 

• Sumar les quantitats resultants amb els seus signes respectius. 

• Restar la inversió inicial (F) 

En el nostre cas concretament, no hem considerat la inversió inicial que correspondria a la compra dels 
terrenys, ja que és una dada de la que no disposem. 

D'aquesta manera, el resultat obtingut en el VAN es correspon amb el valor dels terrenys inclosos dins del 
sector de planejament com a sòl urbanitzable però sense restar-li el valor de la inversió inicial referent a 
la compra del sòl. 

Aquest valor del VAN obtingut com a resultat de l'estudi de viabilitat del sector hauria de ser superior al 
valor actual del sòl no urbanitzat, doncs si fos inferior ens estaria indicant que el sector no és viable 
econòmicament (o bé que la rendibilitat mínima establerta per al desenvolupament del sector no 
s'obtindria). 

D’aquesta manera, segons el VAN obtingut es conclou que: 

• Si el VAN és negatiu o inferior al seu valor de ITP (0 > VAN < ITP), el projecte és inviable o no 
aconsellable ja que no s’obté la rendibilitat mínima establerta que garanteixi la viabilitat econòmica de 
la promoció. 
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• Si el VAN és superior al seu valor de ITP (VAN > ITP), el projecte és rentable, doncs la totalitat de 
fluxos de caixa esperats, descomptats a una taxa apropiada al risc del projecte, superen el cost de 
realitzar-lo. 

• Si el VAN és igual al seu valor de ITP (VAN = ITP), la rendibilitat del projecte és igual a la mínima 
esperada. 

APLICACIÓ DEL MÈTODE RESIDUAL DINÀMIC 

 
El calendari de les actuacions previstes segons el pla d'etapes del Planejament és el següent: 

 

Tramitació PPU 2
Tramitació P. Reparcel·lació
Tramitació P. Urbanització
Execució Obres Urbanització

Venda Parcel·les plurifamiliars

Planejament
Gestió i

Urbanització

SECTOR PPU 2 HOSTAL DEL PRAT
ANY

1 2 3 4

 
 

En el quadre següent s'expressa el càlcul de la taxa d'actualització real (TA), a partir de la Taxa de Lliure 
Risc a 5 anys i la Prima de Risc per a l’ús residencial i per a l’ús comercial, com a representatiu del sostre 
terciari del sector.  A partir d’aquestes dades i aplicant una hipòtesi d'IPC del 1,6% per al calendari previst, 
s’obté la Taxa d’actualització Real (TA). Aquest valor és ponderat segons percentatge de sostre per ús, 
per aconseguir la Taxa d’actualització Real Ponderada (TRP). 

 

ÚS
Sostre

m²

TRL (5 anys)*
Taxa lliure de 

Risc

PR (1ª 
residencia)**
Prima de Risc

Taxa 
actualizació 

NOMINAL
IPC***

Taxa 
actualizació 

REAL (TA)

Sostre
%

Taxa actualització 
Real Ponderada 

TRP

Residencial 9.969,53 m²st  0,45% 8,00% 8,45% 1,60% 6,74% 88,24% 5,95%
Comercial 1.329,27 m²st  0,45% 12,00% 12,45% 1,60% 10,68% 11,76% 1,26%

TOTAL 11.298,80 m²st  100,00% 7,21%

*  Bonos y obligaciones del Estado - deuda a medio y largo plazo

**  Segons Orden ECO/805/2003
***  IPC previst  a 5 anys  
 

En el següent quadre es detalla el flux de caixa per al calendari temporal previst en el desenvolupament 
del sector des de la seva fase de planejament fins a la seva fase d'edificació comercialització i venda: 
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Tal i com es pot apreciar al quadre anterior,  el desenvolupament del projecte es preveu pels propers 4 
anys. 

Pas a pas veiem com els primers dos anys es produeix la inversió en despeses de planejament i gestió. 
Durant el tercer any, moment en què el projecte de reparcel·lació i urbanització ja està aprovat 
definitivament, es preveu la major part de la inversió (80%) en el projecte d’urbanització. 

El tercer i el quart any es preveuen anys de venta de les parcel·les d’habitatges lliures i protegits. Es 
considera que el 90% es vendran el 4rt any, que serà l’any en què finalitzi el projecte d’urbanització.  

Dels fluxos de caixa obtinguts per a cada període temporal, actualitzats al “seu valor actual” obtenim 
que el valor residual del sòl brut és igual a 105,39€/m². Si es descomptés el valor de la inversió inicial, 
aquest valor seria sensiblement inferior. 

 

5.2.6 Conclusions sobre la viabilitat econòmica del sector 
Una vegada esmentades totes aquelles premisses que permeten fer possible la viabilitat del projecte 
s’han de tenir en consideració certs paràmetres molt sensibles i que són susceptibles de possibles canvis.  

1. La Taxa d’actualització real Ponderada depèn de diversos paràmetres que són canviants en el 
temps, com és el cas de l’IPC. Així, és possible que els valors obtinguts en aquest estudi variïn 
considerablement si certs paràmetres també ho fan. 

2. El calendari d’actuacions és també un factor decisiu alhora de determinar la viabilitat del sector. 
S’ha de tenir en compte que qualsevol retràs en el temps provocarà un empitjorament pel que fa 
a la rendibilitat del sector.  

Un cop descomptades les càrregues urbanístiques repercutibles al sector i descomptat el cost de capital 
del procés de transformació del sòl, el valor residual brut és igual a 107,73 €/m². El valor obtingut manifesta 
la viabilitat econòmica i financera del present Pla Parcial sota les hipòtesis de partida d’ingrés i despesa 
a condicions de mercat i d’acord amb la proposta d’ordenació plantejada. 

 

 

SOSTRE PRIVATIU
(-10% Aprof.)

Valor sòl
Honoraris tècnics -85.811,00 € 50 % -42.905,50 € 50 % -42.905,50 € 
Despeses, registre, notaria…. -15.000,00 € 40 % -6.000,00 € 60 % -9.000,00 € 
Gestió Junta Compensació* -13.800,00 € 40 % -5.520,00 € 40 % -5.520,00 € 20 % -2.760,00 € 

TOTAL -114.611,00 € -54.425,50 € -57.425,50 € -2.760,00 € 

Impostos, etc… -5.567,38 € 50 % -2.783,69 € 50 % -2.783,69 € 
Obres d'Urbanització -662.645,66 € 20 % -132.529,13 € 80 % -530.116,53 € 
Obres d'Urbanització Carretera de lEstació 100 %
Càrrega externa Mesures CI marge dert Riera -188.333,95 € 100 % -188.333,95 € 
Indemnitzacions enderroc -22.173,00 € 100 % -22.173,00 € 

TOTAL -878.720,00 € -345.819,77 € -532.900,22 € 

Parcel·la Habitatge Lliure 5.383,54 m²st 3.353.650,32 € 10 % 335.365,03 € 90 % 3.018.285,29 € 
Parcel·la Hpo RG 1.345,89 m²st 61.556,95 € 10 % 6.155,70 € 90 % 55.401,26 € 
Parcel·la Hpo RE 448,63 m²st 19.236,55 € 10 % 1.923,65 € 90 % 17.312,89 € 
Parcel·la Hpo PC 1.794,51 m²st 445.256,75 € 10 % 44.525,68 € 90 % 400.731,08 € 
Parcel·la Comercial 1.196,34 m²st 69.015,06 € 10 % 6.901,51 € 90 % 62.113,55 € 

TOTAL 3.948.715,63 € 394.871,56 € 3.553.844,07 € 

2.955.384,64 € -54.425,50 € -403.245,27 € -140.788,66 € 3.553.844,07 € 

VAN =  2.334.950,32 € -50.767,54 € -376.143,03 € -122.499,73 € 2.884.360,62 € 
TIR =  144,61 %
TRP =  7,21 %  

VRS Brut =  105,39 €/m²s 

Valor residual sòl urbanitzable (VRS Brut)  =  105,39 €/m²s 

VAN valor residual sòl brut (euros totals)
TRP Tasa de actualización real ponderada
VRS brut valor residual sòl brut (euros/m²)
VRS sòl urbanitzat Valor residual sòl urbanitzat (euros/m²)

* Constituació de la Junta més 3 anys de secretaria

Despeses:
planejament,

i gestió

Obres
urbanització

Venda

Flux de caixa

AVALUACIÓ  econòmica del sector PPU2 HOSTAL DEL PRAT

(-)  Cost
(+) Ingrés

any 1 any 2 any 3 any 4
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5.3 IMPACTE DE L’ACTUACIÓ PREVISTES SOBRE LES FINANCES PÚBLIQUES 

El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
suelo (Publicado en el BOE de 26 de junio de 2008), disposa en el seu article 15.4:    

“La documentación de los instrumentos de ordenación de las 
actuaciones de urbanización debe incluir un informe o memoria de 
sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el 
impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la 
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la 
puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la 
suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.”    
 

Les previsions contingudes en el precepte transcrit han estat traslladades a l’ordenament urbanístic 
català, i adaptades al mateix, per mitjà del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme. Concretament, en el seu article 66 apartat d) del TRLU en relació a la 
documentació dels plans parcials urbanístics li dona la redacció següent:  

d) L’avaluació econòmica i financera, que ha de contenir l’estudi i 
justificació de la seva viabilitat i un informe de sostenibilitat econòmica 
que ponderi l’impacte de les actuacions previstes en les finances 
públiques de les administracions responsables de la implantació i el 
manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels 
serveis necessaris.  
 

En compliment, doncs, del mandat legal exposat anteriorment, s’incorpora el present informe de 
sostenibilitat econòmica, el qual contindrà, bàsicament, una estimació de les repercussions del 
desenvolupament del PPU2 Hostal del Prat sobre les finances públiques implicades.   

 

5.3.1 Criteris d’avaluació i consideracions prèvies 
Pel que fa a l’avaluació econòmica i financera de les actuacions que repercuteixen en les finances 
públiques, s’estableixen dos grans conjunts d’actuacions: per una banda aquelles que estan sotmeses a 
algun règim o tipus de gestió que garanteix el repartiment equitatiu de beneficis i càrregues, i per altra, 
les que corresponen a actuacions pròpies dels sistemes, ja sigui actuacions d’adquisició de sòl o 
d’urbanització de terrenys i/o construcció d’equipaments.  

En aquest sentit, bàsicament, els sistemes de gestió i urbanització del sector objecte del present 
document, que afectaran a la Hisenda Pública de l’Ajuntament són: 

- Per una banda les cessions, que es composen de vials, espais lliures, equipaments, i el 10% de 
l’aprofitament de l’àmbit. 

- Per l’altra banda, la recepció de la urbanització comportarà l’obligació de fer-se’n càrrec del 
seu manteniment.  

Per tant, es pot dir que de la gestió dels sectors es deriven per a l’Ajuntament determinats drets i 
obligacions que es traduiran per a la hisenda municipal en ingressos i despeses.  

Es determinarà que l’execució d’aquest nou sector és econòmicament sostenible, si el balanç entre les 
“despeses” i “ingressos” que es generen sobre la hisenda pública municipal resulti positiu (ingressos vs 
despeses).  

Per tal d’efectuar aquest balanç econòmic caldrà identificar i estimar els ingressos i despeses que 
comporta el desenvolupament d’aquest sector vers les finances municipals.  

Per una banda, caldrà considerar l’impacte causat per la implantació i manteniment de noves 
infraestructures viàries i espais lliures així com també els costos associats a la prestació de serveis que 
comportarà la implantació dels nous usos previstos.  

Per una banda, caldrà considerar la recaptació econòmica en concepte d’impostos de béns immobles 
(IBI), altres impostos extraordinaris com taxes de construcció i llicències d’obra i, per altra banda, el valor 
derivat de la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. 
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5.3.2 Estimació de les despeses municipals generades 
Les despeses de manteniment associades a les noves infraestructures i serveis, es formulen sobre les 
superfícies de sistemes següents: viari i espais lliures. 

El que suposa un cost anual de: 

RATIO
€/m²st any

Quantitat Quantitat
(sense 10% aprof)

TOTAL
(sense 10% aprof)  

 
 

En aquest cas ens trobem davant un pla d'etapes de 4 anys, i per tant, l’edificació es trobarà 
consolidada a partir del cinquè any. No obstant això, la prestació i manteniment dels serveis públics 
haurà de fer-se des de la recepció definitiva de les obres d'urbanització, la qual es preveu a partir del 
tercer any des de l'inici de l'expedient de planejament derivat. 

 

5.3.3 Estimació del ingressos municipals generats 

• Ingressos ordinaris 

Impost sobre béns immobles (IBI): S'ha considerat un ingrés anual pel sòl de 1,50 €/m²s. 

Al contrari que els costos de manteniment dels serveis públics, els ingressos ordinaris seran progressius en 
el temps. És a dir, la part de l'IBI corresponent al valor del sòl es produirà en un primer lloc previsiblement 
l’any després de la publicació dels documents de planejament i gestió. La part corresponent a 
l'edificació no s’ha tingut en compte en aquest estudi, però serà progressiva conforme es vagin edificant 
les parcel·les. 

Evidentment la recaptació d'aquests ingressos està relacionada directament amb el previst en el pla 
d'etapes, i més concretament, amb les previsions de l'informe de viabilitat econòmica.  

 
 
 

• Ingressos extraordinaris 

Els impostos extraordinaris com són el 10% d’aprofitament urbanístic, les llicències d’obra, taxes de 
construcció, etc..., es tenen en compte en aquest informe de sostenibilitat econòmica. Tot i que són 
recaptacions no periòdiques (només es donen en el moment d’execució), es consideren valors 
representatius del balanç econòmic anual al llarg dels anys previstos en el pla d’etapes. 

En qualsevol cas, el valor corresponent al 10% de l'aprofitament de cessió gratuïta, no s'ha tingut en 
compte dins del balanç d'ingressos-despeses, doncs aquest valor es preveu que sigui adjudicat en sòl i 
no monetàriament. Per tant, encara que tracta d'un valor patrimonial, no entra en el flux de la caixa de 
la hisenda local. 

RATIO
€/m²st any

Quantitat Quantitat
(sense 10% aprof)

TOTAL
(sense 10% aprof)  

 
 

Manteniment i neteja v iària -1,50 €/m²s any 2.831,02 m²s -4.246,53 €/any 
Mateniment zones verdes -0,50 €/m²s any 12.642,30 m²s -6.321,15 €/any 
Sevei enllumenat -0,80 €/m²s any 2.831,02 m²s -2.264,82 €/any 

Despesa béns i serveis -12.832,50 €/any 

RATIO
€/m²st any

IBI (sòl) 1,50 €/m²s any 3.953,58 m²s 5.930,37 €/any 
Ingressos ordinaris TOTAL 5.930,37 €/any 

Quantitat Quantitat
(sense 10% aprof)

TOTAL
(sense 10% aprof)

Aprofitam ent urbanístic 10,00% 438.746,18 € 
Llicències i taxes Urbanització 5.567,38 € 

Ingressos extraordinaris TOTAL 5.567,38 € 
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VALORS DEL 10% DE CESSIÓ A L'AJUNTAMENT

Sostre total 11.298,80 m²st  
Sostre 10% 1.129,88 m²st  

Sostre HLL 598,17m²st  622,94 €/m²st  
Sostre HPO Règim Especial 49,85m²st  42,88 €/m²st  
Sostre HPO Règim General 149,54m²st  45,74 €/m²st  
Sostre HPO Preu Concertat 199,39m²st  248,12 €/m²st  
Sostre Comercial 132,93m²st  57,69 €/m²st  

Valor de 
repercussió (su)

372.627,81 €

7.668,34 €

Valor lucratiu 
sòl urbanitzat

2.137,39 €
6.839,66 €

49.472,97 €

438.746,18 €

 
 

5.3.4 Balanç econòmic i conclusions 
 

El sector PPU 2 Hostal del Prat resulta econòmicament sostenible si es tenen en compte tant el balanç 
anual d’ingressos i despeses com els ingressos que rebrà en concepte del 10% de cessió. Així, la 
repercussió d’aquest sector en la hisenda municipal és favorable. 

El cash-flow és el que es resumeix a continuació segons el pla d’etapes previst, i que fa una estimació en 
el temps del balanç d’ingressos i despeses municipals, generats per aquest Pla Parcial fins la finalització 
de les obres d’urbanització. 
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6.1 INTRODUCCIÓ 

6.1.1 Objecte de  l’estudi  
El present treball té com a objectiu realitzar un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada referent al 
Pla Parcial Urbanístic PPU2 Hostal del Prat, de Calafell. 

Segons l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’Avaluació de la 
Mobilitat Generada, el planejament urbanístic derivat ha d’incorporar l’Estudi d’Avaluació de la 
Mobilitat Generada si comporta la implantació de nous usos o activitats. 

Article 3 
Àmbit d’aplicació 
3.1Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure, 
com a document in-dependent, en els instruments d’ordenació territorial 
i urbanística següents:  
a)Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 
b)Planejament urbanístic general i llurs re-visions o modificacions, que 
comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. 
c)Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per 
objectiu la implantació de nous usos o activitats. 

D’aquesta manera, el present Pla Parcial Urbanístic requereix de l’elaboració de l’esmentat estudi, per 
tal d’analitzar la mobilitat que crearà aquest nou sector i d’assegurar que el municipi pot abastir les noves 
necessitats generades. 

 

6.1.2 Contingut 
L’objectiu de l’estudi de l’Avaluació de la Mobilitat Generada és analitzar l’increment potencial de 
desplaçaments provocats per aquest pla parcial, i avaluar la capacitat d’absorció dels serveis viaris i 
sistemes de transport, incloent tant els sistemes de transport de baix o nul impacte, com els 
desplaçaments a peu o en bicicleta. 

En el cas del present pla parcial, no es preveu un increment substancial de la mobilitat que pugui 
distorsionar significativament el model actual, ja que Calafell és un municipi de més de 20.000 habitants. 
Tot i així, aquest estudi busca analitzar el possible funcionament de la xarxa una vegada implantada 
l’activitat, amb la finalitat de facilitar l’informe dels serveis de circulació municipal. 

6.2 ÀMBIT DE L’ESTUDI   

L’àmbit del Pla Parcial PPU2 Hostal del Prat es situa al sud-oest del terme municipal de Calafell. Limita al 
nord amb la comissaria de Policia Nacional i amb la Creu Roja, al sud amb l’estació i la línia de ferrocarril, 
a l’oest amb la carretera de l’estació i a l’est amb la riera de l’Estany. És una zona molt accessible tant 
per carretera com mitjançant el ferrocarril, ja que aquest últim té la seva parada just al sud del sector.  

La superfície total de l’àmbit és 22.154,50 m². 

Pel que fa a les infraestructures i comunicacions, el sector PPU2 Hostal del Prat té accés rodat des de la 
C-31, que transcorre per l’est del sector, i des de la Carretera de l’Estació, que conforma el seu límit oest. 
El ferrocarril que circula paral·lel a la línia de la costa efectua una parada just a la part sud del sector.  

Pel que fa al transport públic, sector es troba força ben comunicat. Dues de les 3 línies d’autobusos 
urbans del municipi circulen per la Carretera de l’Estació i tenen parada a la Plaça de l’Estació, just al 
sud del sector objecte del present Pla Parcial. Tal i com s’ha esmentat anteriorment, el ferrocarril té la 
seva parada també al sud del sector. 
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Localització de l’àmbit 

6.3 DESCRIPCIÓ DE LES XARXES EXISTENTS I DE LA MOBILITAT ACTUAL   

6.3.1 Dades bàsiques del municipi 

Territori i població 
El terme municipal de Calafell es situa al sud de la comarca del Baix Penedès, província de Tarragona. 
Limita a l’est amb el municipi de Cunit, a l’oest amb el Vendrell, i al nord amb Bellvei i Castellet i la Gornal 
(pertanyent a l’Alt Penedès).  

RESUM DADES D’INTERÈS DE CALAFELL 

• Població (2016 - Idescat): 24.289 habitants 

• Superfície: 20,40 km² 

• Densitat de població: 1.190,64 habitants / km2 

• Altitud: 67 metres 

• Entitats de població: 5 

• Comarca: Baix Penedès 

• Província: Tarragona 

 
Estudi de Mobilitat Generada del POUM de Calafell 
La informació més recent pel que fa a la mobilitat del municipi la trobem en l’Estudi de Mobilitat 
Generada del POUM de Calafell, aprovat definitivament el 24 de gener de 2011. 

Aquest document avalua l’increment potencial de les necessitats de mobilitat urbana que generaran 
els nous desenvolupaments urbans, plans parcials, i els nous sectors en sòl urbà, plans de millora urbana. 
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A partir d’aquest anàlisi, l’estudi proposa una sèrie de mesures que responen adequadament els nous 
requeriments generats, sempre sota els principis de sostenibilitat ambiental, equitat social, compacitat i 
plurifuncionalitat urbana. 

 

6.3.2 Mobilitat a Calafell 
L’última enquesta de mobilitat disponible és la EMQ2006 a nivell de Catalunya. 

Segons aquesta font, al Camp de Tarragona es realitzen un total de 1.849.355 desplaçaments un dia 
laborable (mitjana diària de dilluns a divendres) i 1.310.330 desplaçaments en dissabtes i dies festius 
(mitjana diària de dissabtes, diumenges i festius). En total es realitzen 11.867.435 desplaçaments a la 
setmana en tot el Camp de Tarragona. 

% %
Àmbit intramunicipal % Intermunicipal % intramunicipal % Intermunicipal %

Regió Metropolitana de Barcelona 11.309.768 72% 4.472.509 28% 59% 7.271.274 66% 3.781.942 34% 41%
Comarques Gironines 1.372.826 67% 676.357 33% 59% 828.189 57% 617.390 43% 41%
Camp de Tarragona 1.338.547 72% 508.624 28% 59% 810.342 63% 483.280 37% 41%
Terres de l'Ebre 448.833 77% 131.565 23% 59% 283.556 69% 124.862 31% 41%
Comarques Centrals 965.238 65% 508.832 35% 59% 564.622 55% 463.185 45% 41%
Ponent 810.839 48% 864.744 52% 70% 466.090 64% 257.304 36% 30%
Alt Pirineu i Aran 184.032 74% 66.234 26% 56% 135.017 70% 58.721 30% 44%

TOTAL CATALUNYA 16.430.083 7.228.865 60% 10.359.090 5.786.684 40%

DIA FEINER CAPS DE SETMANA I FESTIUS

Desplaçaments segons àmbit territorial de residència

 
Font: elaboració pròpia a partir de la EMQ2006 

 

Amb els resultats d’aquesta enquesta, veiem que els desplaçaments en els dies laborables són superiors 
als desplaçaments durant els caps de setmana i els dies festius. Així doncs, en el següent informe 
analitzarem els desplaçaments i la mobilitat generada partint d’aquests valors, per tal d’acomplir els 
objectius en l’escenari més desfavorable. 

L’Estudi de Mobilitat Generada del POUM de Calafell extreu de la EMQ2006 les dades referents a la 
mobilitat a nivell municipal, combinant aquesta informació amb alguns altres informes publicats per 
l’Idescat o l’INE. 

Els indicadors d’interès extrets d’aquest estudi són: 

- Viatges totals per persona i dia: 3,51 en dia feiner i 2,48 en dia festiu 

- Mobilitat ocupacional, inclosa volta a casa: 42,5% del total (62% per motiu de treball i 38% per 
motiu estudis) 

- Mobilitat per motiu compres, inclosa volta a casa: 16,6% del total (el 90% compres quotidianes). 

- Acompanyar gent, inclosa volta a casa: 9,8% del total 

- Oci, passeig i visites en dia feiner, inclosa volta a casa: 23,2% del total 

viatges/dia %

Mobilitat ocupacional (feina) 33.296 26,4%
Mobilitat ocupacional (estudis) 20.407 16,2%
Mobilitat per motiu compres 20.976 16,6%
Mobilitat d'acompanyament persones 12.383 9,8%
Mobilitat quotidiana d'oci, passeig 29.316 23,2%

TOTAL 126.360

DESPLAÇAMENTS DIARIS DIA LABORABLE CALAFELL

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EMG del POUM de Calafell. Desplaçaments i motius de desplaçament en dia 

feiner 
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L’aplicació d’aquests índexs als diferents grups de població permet categoritzar la generació de 
mobilitat quotidiana en els següents grups. Primer, l’estudi extreu la mobilitat total en un dia feiner, a partir 
de les següents dades: 

- Mobilitat total en dia feiner: 3,51 x 36.000 = 126.360 viatges/dia. 

 

Mobilitat a l’interior i cap a l’exterior 

D’aquesta mobilitat, l’estudi afirma que segons tant l’estudi del RACC com les dades de l’IDESCAT del 
2001, al voltant d’un 80% de la mobilitat global es produeix a l’interior del municipi i la resta es concentra 
principalment a les comarques del propi Camp de Tarragona. Segons el POUM però, aquesta distribució 
de viatges ha sofert un canvi important, incrementant de forma considerable els desplaçaments externs 
relacionats amb la regió metropolitana de Barcelona. El percentatge final doncs de relació entre viatges 
interns i externs al municipi és el següent: 

 

Interior del municipi  64,6% 

Cap a l’exterior del municipi  35,4%  

 

 

Repartiment modal per tipus de viatge i motiu 

La utilització dels diferents sistemes de transport pel que fa a la mobilitat per motius de treball és la 
següent: 

 

Treball Estudis Treball Estudis Treball Estudis

A peu 33,96% 43,03% 0,52% 0,00% 3,17% 12,82%

En transport col·lectiu 2,44% 25,41% 24,82% 71,72% 10,21% 58,97%

En transport col·lectiu + privat 0,75% 2,87% 5,95% 5,66% 3,56% 1,28%

En transport privat 62,85% 28,69% 68,72% 22,62% 83,06% 26,93%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00%

Viatges interns al 
municipi

Viatges cap a fora Viatges atrets (34%)

REPARTIMENT MODAL PER TIPUS DE VIATGE I MOTIU

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EMG del POUM de Calafell. Repartiment model per tipus de viatge i motiu 

 

 
Font: POUM 2011,  Repartiment modal per tipus de viatge i motiu 
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És important destacar que en tots els casos el vehicle predominant és el vehicle privat per als viatges de 
treball. Per als viatges fora de Calafell, cal esmentar que el transport col·lectiu pren bastant importància.  

 

Mobilitat interna 

Finalment, l’estudi de mobilitat generada de Calafell publica les següents dades pel que fa a la 
caracterització de la mobilitat total interna per modes en dia feiner: 

 

A peu 34,80% 7.287,00 55,70% 16.186,00 47,00% 23.474,00

En transport col·lectiu 5,40% 1.131,00 4,30% 1.249,00 4,70% 2.380,00

En transport privat 59,80% 12.522,00 40,00% 11.624,00 48,30% 24.146,00

TOTAL 100,00% 20.940,00 100,00% 29.059,00 100,00% 50.000,00

REPARTIMENT MODAL DE LA MOBILITAT INTERNA

Mobilitat ocupacional 
interna (viatges/dia)

Mobilitat personal interna 
(viatges/dia)

Mobilitat total interna 
(viatges/dia)

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EMG del POUM de Calafell. Repartiment modal de la mobilitat interna 

 

L’Estudi de Mobilitat Generada del POUM estableix un plànol de línies de desig de la mobilitat de Calafell, 
a partir de l’anàlisi dels trajectes que corresponen a desplaçaments interns i externs. Per elaborar aquest 
plànol es divideix el terme municipal en 5 sectors: Calafell Poble, Calafell Platja, Segur Platja, Segur Alt i 
Urbanitzacions. El gruix de les línies grafiat és proporcional al volum de vehicles.  

 
Font: POUM 2011,  Línies de desig de la mobilitat en vehicle privat a Calafell. 
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Les principals conclusions que extreu l’estudi analitzant el trànsit de Calafell són les següents: 

- La mobilitat del vehicle privat està fonamentalment recolzada sobre l’eix de la C-31, sent l’eix 
que estructura i articula tota la xarxa viària del municipi. 

- Durant les èpoques vacacionals, la xarxa viària de la zona costanera suporta una important 
pressió del vehicle privat, no tant per les intensitats que s’hi registren, sinó per la confluència 
d’usos que es dóna al carrer. 

- A la zona de Segur de Calafell s’intueix un lleuger esquema viari articulat per 4 eixos mar-
muntanya, tots ells recolzats sobre la C-31, però que registren unes intensitats viàries molt baixes, 
purament de trànsits locals fins a la porta del domicili. Fet que fa pensar que l’oferta de carrer 
destinada al vehicle privat en aquest entorn és completament sobredimensionada. 

- Per la banda de Calafell s’observa una estructura viària més racional amb l’existència de més 
vies per repartir la càrrega de trànsit, tot i que manca una part de la xarxa per urbanitzar, que 
permetria redistribuir més correctament el gruix de vehicles.  

 

 

 
Font: POUM 2011, Intensitats mitjanes diàries a la xarxa viària de Calafell a Setmana Santa 

 

 

 

6.3.3 Accés al municipi 
El límit del sector en la seva zona oest és Carretera de l’Estació. Aquesta carretera connecta l’estació 
de ferrocarril amb la rotonda ubicada a la zona nord del sector. En aquesta rotonda conflueixen els eixos 
principals d’accés al municipi: la C-31 i la C-246a. 

La C-31, eix costaner, és l’enllaç de Calafell amb la resta de municipis de la costa catalana. També 
conforma la connexió amb la C-32, al nord de Calafell. Per la seva banda, la C-246a circula també per 
la zona costanera connectant els municipis que s’hi va trobant. 
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1.  
Emmarcament territorial 

 

 

6.3.4 Accessibilitat a l’àmbit d’estudi 

2. Centrant-nos més al detall, l’accés principal a l’àmbit s’efectuarà per la Carretera de l’Estació, que 
connecta al nord amb el casc antic de Calafell. Aquesta passa a ser la C-246c en creuar la rotonda, i 
puja fins a connectar amb la C-31 al nord del municipi. 

3. Pel que fa a la connexió est-oest, el sector és accessible mitjançant la Carretera Sanatori, que creua la 
Carretera de l’Estació i es transforma en el carrer Altafulla en el sector objecte del present estudi. En 
aquest sentit també hi circulen el Carrer Pedagoga Marta Mata i el Carrer Pescador. 

Actualment els carrers circumdants a l’àmbit presenten la següent secció i característiques 
d’urbanització: 
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Carretera de l’Estació (tram sud)    Carretera de l’Estació (tram nord) 

 
Font: Streetview  Font: Streetview 
Secció actual: 18m (5-8-5)  Secció actual: 18m (5-8-5) 
Dos sentits de circulació  Dos sentits de circulació 
Arbres i parterres a ambdues voreres  Arbres i parterres a ambdues voreres 
 

Carretera Sanatori  Carrer Pedagoga Marta Mata 

  
Font: Streetview  Font: Streetview 
Secció actual: 12m (2-8-2)  Secció actual: 12m (3-6-3) 
Dos sentits de circulació   Un sentit de circulació + aparcament 
Sense vegetació  Vegetació en ambdues voreres 

 
Carrer Pescador  Carrer Altafulla (primer tram) 

  
Font: Streetview  Font: Streetview 
Secció actual: 11m (2-7-2)  Secció actual: 3m 
Un sentits de circulació + aparcament a ambdós costats   Un sentit de circulació 
Sense vegetació      Vegetació variada a un costat 
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Carrer Altafulla (segon tram)    Carrer Altafulla (tercer tram) 

 
Font: Streetview  Font: Streetview 
Secció actual: 4m  Secció actual: 3m 
Un sentit de circulació   Dos sentits de circulació 
Sense vegetació      Sense vegetació 
 
Accessibilitat en transport públic col·lectiu 
Autobusos municipals 

L’àmbit disposa d’una bona dotació de transport públic a les seves proximitats. Les línies municipals L-2 i 
L-3 tenen parada al sud del sector, a la plaça de l’estació. La seva freqüència és la següent: 

L-2  de 8:45 a 20:45 cada hora, en total, 13 autobusos cada dia. 

L-3  de 7:09 a 20:09 cada hora, en total, 13 autobusos cada dia. 

 

 
Font: hife. Plànol de la línia L-2. Calafell 
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Font: hife. Plànol de la línia L-3. Calafell 

 

Tren rodalies i regional 

Per altra banda, la connexió del municipi amb Barcelona i la resta de Catalunya, es fa mitjançant el tren 
i els seus serveis regionals i de rodalies. Concretament, a l’estació de Calafell paren 3 línies: R2, R13 i R14.  

La línia R2 connecta Calafell amb Barcelona i finalitza el seu recorregut a Maçanet de la Selva, Girona. 

 

 

 

 
Font: Adif. Línia de Rodalies R2 

 
Les dues línies regionals que passen per Calafell connecten també amb Barcelona. La primera d’elles, 
l’R13, arriba fins a Lleida passant per Valls. La segona, l’R14, finalitza el seu recorregut també a Lleida 
però passant per Tarrragona i Reus.  

 
Font: Adif. Línia Regional R132 
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Font: Adif. Línia Regional R14 

 
 
Itineraris de bicicleta 
Actualment el municipi de Calafell no té una xarxa de carrils bici implantada als carrers.  

L’any 2011 es va intentar impulsar la proposta d’incorporar un carril bici al front litoral de Segur de Calafell, 
però l’experiència va ser fallida. Van produir-se diversos accidents i l’Ajuntament va decidir anular el 
carril bici. 

L’any 2017 l’Ajuntament va tornar a plantejar la creació d’un carril bici al front litoral de Segur, entre la 
zona de l’Estany i Cunit, però finalment no va culminar-se la seva execució. 

El sector del present Pla Parcial no té doncs accés en bicicleta. 

 

6.4 PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

6.4.1 Descripció de la proposta d’ordenació 
El sector s’ordena preservant les zones verdes de valor ambiental i paisatgístic i promovent l’ordenació 
d’acord amb els paràmetres definits al planejament vigent. 
L’objectiu principal del present Pla Parcial és el de millorar l’ordenació de l’àmbit i l’endegament de la 
riera de l’Estany. L’ordenació del sector tindrà una implantació sensible amb l’entorn, preservant al 
màxim els valors ambientals d’interès, així com les transicions amb el sòl no urbanitzable i les connexions 
amb la xarxa existent de camins rurals i sistemes d’espais lliures. Els objectius generals es resumeixen en: 

• Donar compliment als objectius definits pel POUM de Calafell pel Sector PPU2 Hostal del Prat,  
que es desglossen en: 

- Possibilitar la implantació d’usos residencials al front de la Carretera de l’Estació 
amb un índex d’edificabilitat total del 0,45 m²st/m²s dividida en habitatge lliure (60%) 
i habitatge de protecció pública (40%) i la d’usos no residencials amb un índex 
d’edificabilitat del 0,06 m²st/m²s. 

- Definir i cedir els sòls de cessió gratuïta i obligatòria que han de servir per a la creació 
de les zones verdes, equipaments i xarxa viària local, amb un mínim del 70% de la 
superfície del sector. 

-  Reservar la superfície de sòl necessària pel sistema d’equipaments del municipi per 
la creació d’una estació d’autobusos a l’aire lliure. 

- Garantir la màxima preservació possible de l’existent pineda situada a l’est del 
sector, amb gran valor paisatgístic i ambiental. 

- Respectar el traçat de la via Apia existent com a via per a vianants integrada al nou 
parc. 
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- Constituir una junta de conservació d’acord amb el que s’estableix en l’article 68.7 
el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

• Incorporar les mesures correctores i d’infraestructura hidràulica definides al document annex -
Definición de medidas correctoras contra inundación de la riera de l’Estany de Calafell -  per tal 
d’evitar possibles inundacions causades pel desbordament de la riera de l’Estany. 

• Protegir la xarxa hídrica de la riera de l’Estany, establint un coixí verd en aquest límit per preservar 
aquest àmbit natural. 

• Minimitzar els moviments de terres i promoure la màxima adaptació a la morfologia natural del 
terreny així com un tractament adequat dels talussos que es puguin generar. 

 

 

Plànol de zonificació PPU2 Hostal del Prat 

 

 

6.4.2 Proposta d’ordenació en relació a paràmetres que afecten a la mobilitat 
El Pla Parcial proposa l’ordenació de l’àmbit sense modificar allò establert pel planejament vigent. No 
es modifiquen els usos principals ja previstos ni s’incrementa edificabilitat ni la densitat del sector. 

 

Model residencial 
Es preveu l’ordenació del sòl i definició de paràmetres d’ordenació per afavorir un model més en la línia 
dels objectius del model de desenvolupament sostenible previstos en els principis generals de l’actuació 
urbanística de la Llei d’Urbanisme: ocupació racional del territori, preservació dels recursos naturals i 
millora de l’estructura urbana. 

L’ordenació prevista és una ordenació volumètrica específica col·locada al llarg de la Carretera de 
l’Estació, construint un front edificat per aquesta via d’arribada a l’estació de tren de Calafell. Els blocs 



ESTUDI AVALUACIÓ MOBILITAT GENERADA 

 

aprovació inicial 99 

 

residencials lliures s’ubiquen a la zona septentrional del sector. La seva alçada màxima és PB+4PP i 
PB+5PP  . Pel que fa als habitatges de protecció oficial, les alçades màximes són una planta més, PB+5PP, 
i s’ubiquen a la zona meridional del sector, en contacte amb el nou equipament públic. Les reserves 
d’aparcament en el conjunt residencial s’estableixen en base a la normativa vigent de Calafell. 

 

Sistema d’equipaments i espais lliures 
En el present pla hi ha un total de 2.361,20m² destinats a equipaments públics. Concretament 
corresponen a equipaments de serveis tècnics i de transport, ja que d’acord amb el POUM de Calafell, 
l’ús que se li donarà serà una nova estació d’autobusos a l’aire lliure.  

Pel que fa a les zones verdes, es destinaran un total de 12.642,30 m². Aquests corresponen a les zones de 
pineda i aparcament en superfície existents, ambdues ubicades a la banda oest de la riera de l’Estany. 

La delimitació d’aquesta zona està en consonància amb el planejament vigent, i proveirà Calafell amb 
un nou espai lliure de transició entre la ciutat edificada i el curs hídric de la Riera de l’Estany. 

 

 

Plànol d’imatge indicativa no vinculant 

 

 

6.4.3 Proposta d’ordenació en relació a la mobilitat 
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, el present Pla Parcial ordena un sector delimitat pel POUM de 
Calafell i hi incorpora les mesures contra inundació recollides a l’Annex II – Definició de mesures 
correctores contra inundació de la riera de l’Estany de Calafell.  

En relació a la mobilitat, l’ordenació no modifica l’estructura viària de l’entorn. Cal esmentar que, amb 
la consolidació del sector, es construirà la continuació del Carrer del Sanatori fins a la Riera de l’Estany. 
Aquest carrer es preveu que continuï amb el desenvolupament del sector PPU ND Cireres i el PPU 
Bellamar Nord fins a enllaçar amb el Carrer d’Horta, que circula per les urbanització del nord de Calafell. 



PPU2 HOSTAL DEL PRAT 

100  

 

A nivell de recorreguts a peu, la proposta manté la via Apia existent que enllaça la carretera de l’Estació 
amb el pas sobre la Carretera de Barcelona. 

La mobilitat en bicicleta no s’incorpora al pla parcial, ja que el municipi de Calafell no disposa d’una 
xarxa d’itineraris en bicicleta implantada als carrers.  

 

6.5 MOBILITAT GENERADA PER LA MODIFICACIÓ 

6.5.1 Quantificació de la nova mobilitat 
La quantificació de la nova mobilitat generada pels diferents usos del sòl previstos en la Modificació es 
calcula a partir de ratis mínims de viatges/dia que s’indiquen en l’Annex I del Decret 344/2006, de 19 de 
setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 

Concretament, l’estudi generat degut a l’execució de nous habitatges es calcula aplicant en primer 
terme un rati de conversió d’habitants i posteriorment un rati de viatges generats per habitant. 

La dimensió mitja de les llars a Calafell és de 2’41 persones/llar (Idescat 2016), sent la llar la casa on hom 
habita amb els seus. 

Els ratis de viatge generats per un dia que marca el Decret 344/2006, de 19 de setembre son els següents: 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir del Decret 344/2006 

 

Ús residencial 
El present pla parcial preveu la implantació d’un màxim de 106 nous habitatges. A partir de la mitja de 
persones de les llars a Calafell (2,41) s’estimen un total de 256nous habitants. 

El número total de viatges generats per l’ús residencial del conjunt s’estima en 767 viatges/dia en base 
al valor més alt: 

- 7 viatges / habitatge = 742 viatges/dia 

- 3 viatges / persona =  767 viatges/dia 

 
Ús no residencial – comercial 
El planejament vigent preveu la reserva de 0,06m²st/m²s per a ús no residencial. Aquesta edificabilitat 
correspon a 1.329,27m²de sostre. Per tal de quantificar els viatges que aquest sostre generarà, 
considerem que serà 100% sostre comercial, i així obtenir la xifra més desfavorable possible pel sector. 
Els resultat d’aplicar el rati establert pel Decret 344/2006, de 19 de Desembre, és de 665 viatges/dia. 
 
 
 
 
 

El valor més gran dels dos següents
7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona

Ús residencial 10 viatges/100m² de sostre
Ús comercial 50 viatges/100m² de sostre
Ús d'oficines 15 viatges/100m² de sostre
Ús industrial 5 viatges/100m² de sostre
Equipaments 20 viatges/100m² de sostre
Zones verdes 5 viatges/100m² de sòl
Franja costanera 5 viatges/m de platja

Ús d'habitatge

Ratis viatges/dia (amb retorn inclós)
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Ús equipaments 
El pla parcial preveu la implantació de 2.288,31m² de sòl destinats a equipaments. L’edificabilitat neta 
de la parcel·la d’equipaments és 0,4m²sostre/m²sòl, per tant, el sostre màxim és igual a 915,32m². 

Segons el rati del Decret 344/2006, de 19 de Desembre, l’equipament genera 183 viatges/dia. 

 
Ús zones verdes 
La reserva de zones verdes s’ubica a la zona oest del sector, entre el front edificat i la riera de l’Estany.  

La modificació preveu la implantació d’12.642,30m² de sòl destinats a zona verda. Segons el rati del 
Decret 344/2006, del 19 de setembre, la nova zona verda genera 632viatges/dia. 

 
Resum 
La nova mobilitat generada per la present modificació s’ha comptabilitzat en total en 2.247 viatges/dia. 

D’aquests viatges, el 34,14 % correspon a viatges generats per la presència dels nous habitatges, el 
29,58% està vinculat al nou sostre comercial que s’hi implantarà, el 8,15% correspon als viatges generats 
per l’equipament, i 28,13% a les noves zones verdes. 

 

  
Font: elaboració pròpia a partir de l’EMG del POUM de Calafell. Quantificació de mobilitat per usos 

 

6.5.2 Distribució territorial i per mitjans de transport de la nova mobilitat  
Una vegada determinat el volum global de desplaçaments generats és necessari realitzar una estimació 
de distribució modal d’aquests viatges. Per aquesta estimació s’ha optat per diferenciar en funció dels 
usos del sòl, donat que cada tipus d’activitat presenta unes pautes de mobilitat pròpies. 

La mobilitat es distribueix en vehicle privat, transport públic i desplaçaments a peu. 

 

• ÚS RESIDENCIAL I NO RESIDENCIAL 
La hipòtesis de distribució modal associada a l’ús residencial generada pel present Pla Parcial, s’ha basat 
en la distribució modal apuntada en l’Estudi de la Mobilitat Generada del POUM de Calafell. 

Segons aquesta enquesta, en dia laborable un 64,6% de la mobilitat es realitza a nivell urbà, i un 35,4% 
és interurbana.  

D’aquests desplaçaments, segons els seu origen i destinació es distribueixen en segons es facin a peu, 
en transport col·lectiu o en transport privat. 

L’EMG del POUM de Calafell ens facilita els percentatges de viatges realitzats cap a fora del municipi 
segons si es fan per causes laborals o acadèmiques. Per tal de tenir un únic valor per cada mode de 
transport i destinació, s’ha realitzat una mitja entre els viatges per treball i per estudis. En el cas del 
transport mixt entre col·lectiu i privat, s’ha optat per repartir la meitat del seu valor per al total del 
transport col·lectiu i l’altra meitat per al transport privat. 

Viatges/dia %

Habitatges 767 34,14%
Comercial 665 29,58%
Equipaments 183 8,15%
Zones verdes 632 28,13%

TOTAL 2.247 100,00%

QUANTIFICACIÓ MOBILITAT PER USOS
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EMG del POUM de Calafell. Repartiment mobilitat externa. 

 

Les dades de repartiment modal de la mobilitat interna de Calafell, són els que s’indiquen a continuació: 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EMG del POUM de Calafell. Repartiment mobilitat interna. 

 

Utilitzant aquests repartiment, s’estableix el mode de transport i l’àmbit de distribució de la nova mobilitat 
generada per l’ús residencial i no residencial: 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia.  Mode de transport segons origen i destinació per a la mobilitat generada en el Pla Parcial 

en l’ús residencial. 

 

De l’aplicació d’aquesta hipòtesi se’n deriva que, diàriament, dels usos residencial i no residencials 
associats a la modificació es generen 1.432 desplaçaments/dia, dels quals 693 viatges es faran en 
vehicle privat motoritzat, 302 en transport públic i 436 a peu. 
 

 
• ÚS EQUIPAMENT: 

Els desplaçaments associats als equipaments es considera que són mobilitat urbana no obligada i que 
es realitzaran a peu o en bicicleta.  

Viatges cap a fora

Treball Estudis Mitja

A peu 0,52% 0,00% 0,26%

En transport col·lectiu 24,82% 71,72% 51,17%

En transport col·lectiu + privat 5,95% 5,66%

En transport privat 68,71% 22,62% 48,57%

TOTAL 100,00% 100,00%

REPARTIMENT MODAL DE LA MOBILITAT CAP A FORA

A peu 47,00% 23.474,00

En transport col·lectiu 4,70% 2.380,00

En transport privat 48,30% 24.146,00

TOTAL 100,00% 50.000,00

REPARTIMENT MODAL DE LA MOBILITAT INTERNA

Mobilitat total interna 
(viatges/dia)

viatges/dia % viatges/dia % viatges/dia % viatges/dia %

INTERNS 925,0 64,6% 447,00 48,3% 43,00 4,70% 435,00 47,0%
CONNEXIÓ 507,0 35,4% 246,00 48,6% 259,00 51,17% 1,00 0,26%

TOTAL 1.432,00 100,0% 693,00 302,00 436,00

REPARTIMENT MOBILITAT GENERADA (ÚS RES. I NO RES.)

TOTAL Transport públic A peuTransport privat
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De l’aplicació d’aquesta hipòtesi es deriva que, diàriament, els usos d’equipament associats al pla 
especial generen 188,90viatges en models no motoritzats. 

 
• ÚS ZONA VERDA: 

Els desplaçaments associats als espais lliures es considera que són mobilitat urbana no obligada i que es 
realitzaran a peu o en bicicleta. 

De l’aplicació de la hipòtesis se’n deriva que diàriament la zona verda associada a la modificació 
genera 632,12 desplaçaments diaris en model no motoritzat. 

 
• TOTAL SECTOR: 

Tenint en compte aquestes consideracions la mobilitat generada de l’àmbit serà la que es preveu en la 
següent taula. El número de vehicles motoritzats es correspon a la conversió del número de viatges/dia 
a número de Vehicles/dia. Aquest valor s’obté dividint el valor resultant per 1,2, que és l’ocupació mitjana 
per vehicle en un dia feiner, segons les dades publicades per la Generalitat de Catalunya. 

 

 
Font: Elaboració pròpia.  Totalitat de desplaçaments/dia i vehicles privats/dia generats en la modificació. 

 

 

6.5.3 Reserva d’aparcament par a turismes, motocicletes i bicicletes 
 

Les reserves mínimes d’aparcament per a vehicles (turismes, motocicletes i bicicletes) situats fora de la 
via pública són les següents segons el Decret 344/2006, de 19 de setembre: 

 

• Aparcament de bicicletes 

 

Font: Elaboració pròpia.  Totalitat de reserva de places per a aparcament de bicicletes. 

 

Segons els paràmetres, seria necessària una reserva d’un total de 361 places fora de la via pública 
destinades a aparcament de bicicletes. 

Es proposa, en primer lloc, localitzar les 226 places de bicicletes vinculades al residencial i comercial fora 
de la via pública. En segon lloc, les 126 places vinculades a zona verda s’haurien de distribuir en l’espai 
de sistemes públics i l’equipament també haurà de preveure el posicionament de 9 places més. Per 

TOTAL SECTOR 

viatges/dia vehicles % viatges/dia % nº vehicles viatges/dia % viatges/dia %

INTERNS 1.452,0 64,6% 447,00 30,8% 373 43,00 2,96% 962,00 66,3%
CONNEXIÓ 795,0 35,4% 246,00 30,9% 205 259,00 32,58% 290,00 36,48%

TOTAL 2.247,00 578 100,0% 693,00 578 302,00 1.252,00

DESPLAÇAMENTS I VEHICLES PRIVATS/DIA

TOTAL Transport privat Transport públic A peu

màxim de 2 places/habitatge 212
                 2 places/100m² sostre 208,27

Ús comercial 1 plaça/100m² sòl 14,00 14,00
Equipaments 1 plaça / 100m² sostre 9,00 9,00
Zones Verdes 1 plaça/100m² sòl 126,00 126,00

TOTAL 361

Ús d'habitatge

APARCAMENT DE BICICLETES

212
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últim, es proposa valorar la possible implantació dels aparcaments de manera progressiva en el temps, 
adaptant-se a les necessitats reals requerides. 
 

• Aparcament de vehicles 

Segons el Decret 344/2006, de 19 de setembre, les estacions d’autobusos interurbans requereixen d’una 
reserva d’aparcaments de vehicles de 0,5 places per cada 30 places ofertades. Per tal de fer una 
aproximació d’aquesta dada, s’han buscat les principals línies d’autobús amb parada a Calafell. 
Aquestes línies són quatre: Calafell-Barcelona, Calafell-Aeroport, Calafell-Rocamar i Calafell-Tarragona. 

 

 
Font: horari autobusos monbus Calafell 

La dimensió dels autobusos és variable segons la capacitat requerida i el tipus de recorregut. En aquest 
cas, prenem la mida d’autobús petit, que disposa de 30 places. D’aquesta manera, el Decret 344/2006, 
de 19 de setembre, determina que per cada autobús s’ha de preveure 0,5 places d’aparcament. 

 

 
Font: Elaboració pròpia.  Totalitat de reserva de places per a aparcament de vehicles privats. 

 

Tal i com indiquen les taules anteriors, el sector generarà la necessitat 134 places per a turismes i 77 per 
a motocicletes. 

En relació a l’aparcament de vehicles i motocicletes, resulta necessari el compliment del Reial Decret 
1053/2014 en relació a les dotacions mínimes de l’estructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics en 
edificis o per a creixements de nova construcció i en vies publiques, o com a mínim deixar la seva 
preinstal·lació d’acord amb el previst en la disposició addicional primera del esmentat Decret. 

 

6.5.4 Reserva d’espai per a càrrega i descàrrega 
El Decret 344/2006, de 19 de setembre, indica que convé preveure a les noves implantacions unes 
condicions mínimes consistents en delimitar zones del viari destinades a la distribució urbana de 
mercaderies. Per aconseguir una distribució fàcil i ordenada a l’interior dels nuclis urbans estableix que 
aquests contemplin les següents reserves de 3x8m a la xarxa viària per a càrrega i descàrrega de 
mercaderies vinculades als usos comercial i oficina.  

Els ratis establerts són: 

- Ús comercial  1 plaça per cada 1000m² de superfície de venta o 1 plaça per cada 8 
establiments. 

- Ús oficines  1 plaça per cada 2000m² sostre. 

 

SORTIDES TOTAL 

CALAFELL-BCN 18:50 - 19:50 2
CALAFELL-AEROPORT 7:50 a 19:50 c.hora 13
CALAFELL-ROCAMAR 7:50 a 19:50 c.hora 13
CALAFELL-TARRAGONA 6:48 a 18:48 c.hora 13

41

LÍNIES AUTOBÚS CALAFELL

màxim d'1 plaça/habitatge 106 màxim de 0'5 places/habitatge 53
               1 plaça/100m² sostre 113                  1 plaça/200m² sostre 56

Ús estació autobús 
interurbà 0,5 places/30 places ofertes circulació 21 21 0,5 places/30 places ofertes circula 21 21

TOTAL 134 77

Turismes (plaça mínima 4'75x2'40) Motocicletes (plaça mínima 2'20x1'00)

APARCAMENT DE VEHICLES

Ús residencial 113 56
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Tenint en compte que el pla parcial té un total de 1.329,27m²st, s’haurà de reservar una o dues places 
de càrrega i descàrrega per al sector. 

 

6.6 IMPACTE DE LA MOBILITAT GENERADA SOBRE DIFERENTS XARXES DE TRANSPORT 

A continuació es realitza una diagnosi de l’impacte de la implantació dels nous habitants i usos previstos 
sobre els diferents àmbits de mobilitat identificats. Després de l’anàlisi realitzat, l’estimació de l’impacte 
de la mobilitat sobre els serveis viaris i sistemes de transport es realitza en dies laborables, dies majoritaris 
en l’ús de l’àmbit. D’aquesta manera, si no es produeixen problemes en aquest moment, s’entén que 
tampoc es produiran en la resta de dies amb una menor demanda. 

Vianants 
L’ubicació de l’àmbit del present pla parcial és bona respecte les infraestructures i els transports públics. 
Les condicions dels recorreguts pels vianants de la zona són, en general, positives.  

L’ordenació de la present modificació millora, sobretot, el Carrer Altafulla. Aquest és un carrer de sorra 
que amb el desenvolupament del present Pla Parcial passarà a ser la continuació del Carrer Sanatori i 
un carrer per vianants que circularà per l’interior de la nova zona verda. 

Pel que fa als accessos a les noves edificacions, el projecte preveu que es realitzin per la Carretera de 
l’Estació, a la que donen front. Aquesta ja en la actualitat està ben urbanitzada, de manera que l’accés 
podrà produir-se de manera correcta. 

Bicicletes 
Actualment la falta de xarxa de carril bici en el barri on ens trobem fa que l’ús de bicicletes no sigui 
prioritari en el present pla parcial.  

Transport públic  
No es preveu que l’accés a l’àmbit mitjançant sistemes de transport públic tingui un efecte significatiu 
en l’oferta existent, ja que la demanda sorgida per aquest nou sector en desenvolupament no serà 
superior a l’oferta actual de transports públics. 

Pel que fa a les línies d’autobusos, el sector es troba en una ubicació immillorable. Al sud, a la plaça de 
l’estació, tenen parada actualment dues de les tres línies d’autobusos municipals de Calafell, proveint el 
sector amb aquest servei durant tot el dia tots els dies de la setmana. La freqüència dels autobusos 
municipals és de 13 autobusos durant el dia per cada línia. D’aquesta manera, circulen un total de 26 
autobusos cada dia per la Carretera de l’Estació, límit oest del sector. 

Pel que fa a les línies de ferrocarril, cal esmentar que l’estació de rodalies de Calafell s’ubica al sud del 
sector objecte del present pla parcial. L’àmbit queda doncs, perfectament ubicat i proveït de transport 
públic ferroviari. Les línies (R2, R13 i R14) tenen una afluència de 15 minuts de mitja en els dies laborables 
i circulen els 7 dies de la setmana. 

Segons l’anàlisi realitzat en aquest estudi, es preveu que el sector generi 302 nous viatges en transport 
públic cada dia. Es considera doncs, que l’actual oferta tant d’autobusos municipals com d’autobusos 
i de trens, abastirà les noves necessitats generades pel sector PPU2 Hostal del Prat amb escreix.   

Xarxa viària 
Per avaluar l’impacte de la nova mobilitat de vehicles sobre la xarxa viaria es suma la nova mobilitat de 
trànsit amb la mobilitat actual i s’estima la nova intensitat IMD en les vies perimetrals. 

S’aplica un rati d’ocupació de 1,2 persones/vehicle per a turismes en dies feiners, segons les dades 
publicades per la Generalitat. Així, s’estima que accediran a través de xarxes existents 578vehicles/dia, 
373 procedents de propi municipi i 205 dels municipis de l’entorn. 

Aquests valors de viatges i vehicles generats, s’estima que no produirà cap problema de capacitat en 
la xarxa actual, ja que actualment els carrers dels voltants absorbeixen un número molt superior a el que 
generarà el sector objecte del present pla parcial. 

A nivell de projecte tots els accessos rodats es produiran sempre per la Carretera de l’Estació.   
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6.7 SÍNTESIS I CONCLUSIONS 

La modificació no distorsionarà la mobilitat actual existent de la zona. És per això que no s’estableix cap 
proposta ni s’estableixen mesures correctores vinculades a l’implantació de l’activitat. 
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7.1 CONTEXT DE L’INFORME AMBIENTAL, MARC DE REFERÈNCIA I PLANS I PROGRAMES DE REFERÈNCIA 

El present informe té per objecte fer un anàlisis des del punt de vista ambiental de les ordenances 
plantejades al Pla Parcial Hostal del Prat de Calafell, que té com a objectiu possibilitar la implantació 
dels usos residencials al front de la Carretera de l’Estació, reservant una superfície al sud per a un 
equipament municipal i incorporant l’informe de mesures contra inundació de la riera de l’Estany de 
Calafell inclòs a l’Annex II del present document. 

L’informe ambiental s’ha d’entendre com un apartat essencial per impulsar un nou model de 
planificació orientat a la sostenibilitat. En ell s’exposen tots aquells paràmetres ambientals que s’han 
tingut en compte a l’hora de definir el planejament. 

El procés d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, inclosos els plans urbanístics, es regeix a Catalunya 
per la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de Plans i Programes, i modificada per la llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa. Aquesta 
normativa estableix en el seu article 8 la regulació de l’avaluació ambiental dels plans i programes: 

Article 8 
Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental en funció d'una 
decisió prèvia d'avaluació ambiental 
1. S'han de sotmetre a avaluació ambiental, si així es resol en la decisió 
prèvia d'avaluació ambiental, els plans i els programes següents: 
a) Els plans i els programes a què fa referència l'article 6 que estableixin 
l'ús de zones d'àmbit territorial reduït. 
b) Els plans i els programes no inclosos en l'article 6 que estableixin el 
marc per a la futura autorització de projectes i activitats sotmesos a 
avaluació d'impacte ambiental. 
c) Els plans directors urbanístics. 
d) Els plans parcials urbanístics que desenvolupin planejament urbanístic 
general que no ha estat objecte d'avaluació ambiental. 
e) Les modificacions dels plans a què fan referència les lletres a, b, c i d 
que comportin una modificació substancial de les estratègies, les 
directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin 
diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos 
sobre el medi ambient. 
f) Els plans d'instal·lacions i equipaments esportius. 
g) Qualsevol altre pla o programa el promotor dels quals sol·liciti 
sotmetre'ls a avaluació ambiental atenent-ne les circumstàncies 
especials de risc ambiental o de repercussions per al medi. 
2. Les modificacions dels plans a què fan referència les lletres a, b, c i d 
de l'apartat 1 si, per les característiques i la poca entitat, es constata, 
sense necessitat d'estudis o altres treballs addicionals, que no poden 
produir efectes significatius en el medi ambient no estan subjectes a 
avaluació ambiental. A aquests efectes, el promotor ha de presentar 
una sol·licitud a l'òrgan ambiental, en la fase preliminar de l'elaboració 
del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d'una resolució 
motivada, declari la no-subjecció del pla o programa al procés de 
decisió prèvia i, en conseqüència, al procés d'avaluació ambiental. El 
termini per a adoptar i notificar la resolució és d'un mes des de la 
presentació de la sol·licitud. En el cas que l'òrgan ambiental no dicti la 
resolució de declaració de no-subjecció en el termini esmentat, la 
sol·licitud s'entén que és desestimada. 

 
Els objectius i determinacions del present Pla Parcial Urbanístic no estan dins de cap dels supòsits 
d'avaluació ambiental d'acord amb l'article 8 citat anteriorment i tampoc suposen incidències sobre el 
medi ambient. Per aquestes raons, no és necessari el tràmit d’avaluació ambiental. 
Malgrat això, el present informe ambiental es formula d’acord amb l’article 100.1 del Reglament de la 
Llei d’Urbanisme (en endavant RLUC) que en determina que “L’informe ambiental dels plans parcials 
urbanístics i, si s’escau, dels plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat i dels plans especials 
urbanístics, té per objecte l’anàlisi dels aspectes ambientals que puguin ser rellevants en l’establiment de 
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l’ordenació detallada pròpia de cada un d’aquests instruments, i ha de contenir les següents previsions 
en tot allò que sigui necessari d’acord amb l’abast de les determinacions del pla derivat”.  

 

 

7.1.1 Referents Normatius 

Àmbit Europeu 

- Directiva 2012/27/UE, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica. 

- Decisió de repartiment d’esforços (2013-2020). 

- Directiva 2009/28/CE, de 23 d’abril de 2009, per la que es modifica la Directiva 2003/87/CE per 
perfeccionar i ampliar el règim comunitari de comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte 
hivernacle. 

- Directiva 2009/28/CE, de 23 d’abril de 2009, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de 
fonts renovables. 

- Objectius del Marc 2030: 40% de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, 27% 
de quota d’energies renovables, 27 de millora de l’eficiència energètica. 

- Directiva 2008/98/CE, de 19 de novembre de 2008, sobre residus i per la que es deroguen 
determinades Directives. 

- Directiva 2008/50/CE relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa. 

Àmbit Estatal 

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

- Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació 
de l’eficiència energètica dels edificis. 

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

- Reial Decret 102/2011 de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire 

- Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el Document bàsic DB-HE 
“Estalvi d’Energia”, del Codi Tècnic de l’Edificació (en endavant CTE), aprovat pel Reial Decret 
314/2006, de 17 de març. 

- Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, de modificació parcial del CTE. 

- Reial Decret 3014/2006, de 17 de març, que aprova el CTE. 

- Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, segons el qual s’estableix la relació d’activitats 
potencialment contaminants del sòl, els criteris i els estàndards per a la declaració de sòls 
contaminants. 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’aigües. 

Àmbit Autonòmic 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. La disposició addicional vuitena 
d’aquesta llei estableix les regles aplicables fins que la Llei 6/2009 de 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013 

- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (alguns preceptes ja no 
són aplicables) 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora dels 
residus. 
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- Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat 
de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant 
el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

- Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de l’àmbit 
atmosfèric diversos municipis de les comarques metropolitanes per a contaminant diòxid de 
nitrogen i partícules. 

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència. 

- Llei d’urbanisme vigent, el text refós de la qual s’aprova pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost. 

- Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, que modifica el Decret legislatiu 3/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya que deroga la LOGTA i altres disposicions. 

- Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats d’incidència 
ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’Administració ambiental. 

- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 

- Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. 

- Decret 226/2006, de 23 de maig, tant per al contaminant de diòxid de nitrogen com per a les 
partícules en suspensió. 

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 
de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

- Decret 245/2005, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat 
acústica, modificat pel Decret 176/2009. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. 

- Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la llei 
anterior. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local. 

- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció 
de l’Ambient Atmosfèric. 

- Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. 

Àmbit Municipal 

- Pla Estratègic Xarxa 2020. Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. 

- Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), coordinat per la Diputació de Tarragona, es va 
aprovar pel Ple Municipal de Calafell el 4 de juliol de 2016.   

- Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Calafell.  Pla d’acció Ambiental de Calafell. Juny 
2005. 
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Mesures de govern: 

- Optimització de la recollida de residus – proposta provisional d’ubicació de contenidors. Febrer 
2016. 

- Proposta d’aprovació de la política ambiental de les platges de Calafell, 2016. 

 

7.1.2 Marc global 
L’objectiu de l’informe ambiental és garantir el desenvolupament sostenible de la ciutat de Calafell, 
mitjançant l’anàlisi de tots els vectors ambientals implicats. El marc global és a l’Informe Brundland (1987), 
on es van definir per primera vegada el concepte de desenvolupament sostenible com aquell 
desenvolupament capaç de satisfer les necessitats del present sense comprometre les necessitats de les 
generacions futures. 

Des d’aleshores s’han produït diversos esdeveniments internacionals que han contribuït a establir els 
diferents objectius ambientals a considerar, entre els que destaquen els següents: 

- Convenció de Rio de Janeiro 1992. Es comença a utilitzar àmpliament el concepte de 
desenvolupament sostenible. D’aquesta convenció se’n deriven diversos criteris: utilitzar els 
recursos renovables per sota de la seva taxa de regeneració; utilitzar els recursos no renovables 
amb taxes de consum inferiors a les taxes de desenvolupament de recursos substitutius 
renovables; i limitar l’emissió al medi ambient de contaminants per sota de la capacitat 
d’absorció i de regeneració del medi. 

- Protocol de Kyoto 2002. Té com a finalitat assolir els compromisos fixats en el Conveni sobre el 
canvi climàtic: l’estabilització de les concentracions de gasos amb efecte hivernacle a 
l’atmosfera a un nivell que impedeixi interferències antropogèniques perilloses en el sistema 
climàtic. 

- Conferència de l’ONU a Copenhaguen sobre el canvi climàtic. Renunciant a la unanimitat, el 
plenari de la conferència climàtica només va poder assumir un document de mínims que va 
postergar per a 2010 els deures climàtics, entre ells la fixació de metes de reducció d’emissions 
contaminats per a les nacions riques. 

- Cimera de Cancún sobre el canvi climàtic del 2010. L’objectiu va ser debatre noves mesures per 
aturar el canvi climàtic i el seu finançament; tot i que al final no es va aconseguir cap acord de 
rellevància. 

- Conferència de l’ONU sobre Desenvolupament Sostenible del 2012 (Rio +20). Revisar i actualitzar 
la implementació del concepte de desenvolupament sostenible, i també per reviure “l’esperit 
de Rio” d’integració, d’unitat i d’ambició. Mostra de la vigència i la capacitat d’incidència del 
desenvolupament sostenible a escala internacional que permet consolidar el desplegament de 
les polítiques vers una economia ecoeficient. Finalment, però no menys important, Rio+20 
representa una nova oportunitat per enfortir el rol dels governs locals i regionals en polítiques de 
desenvolupament sostenible, tal com ho va ser la Cimera de la Terra l’any 1992. 

- Acord de París pel canvi climàtic 2015. 195 països van arribar per consens a un pacte global, a 
la COP de París, per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per no superar el 2ºC 
i fer tot el possible per mantenir l’escalfament global per sota de 1’5ºC. S’estableixen mesures 
per a la reducció de les emissions a partir de l’any 2020, no obstant, no fixa objectius a mitjà ni a 
llarg termini. Tindrà efectes sobre els objectius europeus. 

- Pacte d’Alcaldes i d’Alcaldesses per l’energia i el clima 2015. Integra el Pacte d’Alcaldes i el 
Pacte per l’Adaptació. Impulsat per la Comissió Europea, aplega les autoritats locals i regionals, 
que es comprometen voluntàriament a millorar en relació a eficiència energètica i en l’ús 
d’energia sostenible i l’avanç en les polítiques d’adaptació al canvi climàtic. Tenen la missió de 
complir u superar l’objectiu de la Unió Europea de reduir les emissions de CO2 en un 40% per al 
2030. 
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·  Agenda  21 Local de Calafell 

L’any 1992 les Nacions Unides van convocar la Cimera de Rio sota el nom de Conferència de les Nacions 
Unides sobre el Medi Ambient i el desenvolupament. En aquesta es va determinar que per assolir els 
objectius plantejats era necessari desenvolupar projectes a escala local, tractant especialment tres 
àmbits concrets: l’àmbit social, l’àmbit ambiental i l’àmbit econòmic. 

Aquest conceptes es va anomenar GLOCAL: pensar globalment i actuar localment. El resultat va ser la 
previsió de crear diverses Agendes 21 Locals que permetessin diagnosticar les situacions i prioritzar els 
projectes segons els Plans d’Acció i de forma participativa. 

Els criteris bàsics que el Programa 21 estableix per a les Agendes 21 Locals són: 

a) Dotació d’habitatge adequat per a tothom. 

b) Millora de l’administració dels assentaments humans. 

c) Promoció del planejament i ordenació sostenible del territori. 

d) Promoció d ela integració de la infraestructura ambiental: aigua, sanejament, drenatge i gestió 
de residus sòlids. 

e) Promoció dels sistemes sostenibles d’energia i transports dels assentaments humans. 

f) Promoció del planejament i gestió dels assentaments humans a les regions propenses als 
desastres. 

g) Promoció d’activitats sostenibles a la indústria de la construcció. 

h) Promoció del desenvolupament dels recursos humans i l’augment de la capacitat per a l’avanç 
dels assentaments humans. 

Després d’aquest punt d’inflexió hi ha hagut tot un seguit d’esdeveniments que han millorat el procés de 
creació de les Agendes 21 Locals: 

- Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat. Carta d’Aalborg, 1994. 

- Carta de Lisboa, Lisboa 1996. 

- Declaració de Johannesburg, Johannesburg 2002. 

- Compromisos d’Aalborg, Aalborg 2004. 

A la llum de tots aquests documents, Calafell elabora el seu Pla d’Acció Local, creant vincles amb altres 
municipis i establint sinèrgies de cooperació municipal. Els criteris bàsics del Pla d’Acció Ambiental de 
Calafell són: 

a) No superació de la capacitat de càrrega del medi. 

b) Ús eficient dels recursos. 

c) Accés equitatiu dels ciutadans i ciutadanes als serveis i participació en la presa de decisions.  

d) Preservació dels recursos naturals per a les generacions futures.  

e) Conservació i preservació de la biodiversitat. 

f) Preservació de la polifuncionalitat de la ciutat.  

Les Línies Estratègiques que s’han desenvolupat són: Calafell, un territori, una ciutat; Calafell, una ciutat 
amb cultura, comerç i turisme de qualitat; Calafell, una ciutat tranquil·la i amb qualitat de vida; Calafell, 
una ciutat que respecta el medi ambient; Calafell, serà com tu vols. Aquestes es materialitzen en gairebé 
150 projectes. 
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·  Pla Estratègic Xarxa 2020. Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. 

El Pla Estratègic Xarxa 2020 es proposa incorporar una doble visió: una visió amb la mirada posada al 
2020 i una altra visió amb l’horitzó 2030.  

Els nous objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS) i el nou Pacte d’Alcaldes 
pel Clima i l’Energia fixen els compromisos d’aquest Pla Estratègic. 

Objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.  

1. Fi de la pobresa 

2. Fam zero 

3. Salut i benestar 

4. Educació de qualitat 

5. Igualtat de gènere 

6. Aigua neta i sanejament 

7. Energia neta i assequible 

8. Treball digne i creixement econòmic 

9. Indústria, innovació i infraestructures 

10. Reducció de les desigualtats 

11. Ciutats i comunitats sostenibles 

12. Consum i producció responsables 

13. Acció climàtica 

14. Vida Submarina 

15. Vida Terrestre 

16. Pau, justícia i institucions sòlides 

17. Aliança pels objectius 

Compromisos del Nou Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia 

- La reducció de com a mínim un 40% de les emissions dels gasos d’efecte hivernacle fins al 2030, 
mitjançant l’augment de l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia renovables. 

- L'augment de la resiliència als impactes del canvi climàtic. 

- La traducció d’aquests compromisos en una sèrie de passos concrets que incloguin el 
desenvolupament d’un Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible que defineixi les mesures concretes i 
que perfili els resultats esperats. 

- El seguiment i la redacció d’informes sobre els progressos de forma regular, en el marc d’aquesta 
iniciativa. 

- La voluntat de compartir la nostra visió, els resultats, l’experiència i els coneixements tècnics amb els 
autoritats gestores locals i regionals de dins i fora de la Unió Europea a través d’una cooperació directa 
i d’un intercanvi entre iguals. 

En base a aquests objectius i compromisos, aquest Pla Estratègic planteja  objectius: 

1. Renovar la vigència i compromís polític del món local per impulsar polítiques vers un model de 
desenvolupament sostenible. 

2. Refermar el paper de la Xarxa com a espai de referència sobre medi ambient i sostenibilitat a 
Catalunya. Continuar impulsant-la com a espai de trobada, instrument de cooperació i coordinació, 
intercanvi d'experiències i entorn institucional per promoure una governança ambiental multinivell; i 
estimular la participació d’altres actors socials i empresarials en determinades dinàmiques i espais. 

3. Reforçar i prioritzar l’acció, amb la mirada posada a l’any 2020, per acomplir els compromisos derivats 
del Pacte d’Alcaldes per una Energia Sostenible Local. I esdevenir entitat de suport del nou Pacte 
d’Alcaldes pel Clima i l’Energia a través del Club del Pacte d’Alcaldes de Catalunya, per donar suport 
a la lluita contra el canvi climàtic en àmbits de treball comú i en xarxa sobre mitigació i adaptació. 

4. Difondre els Objectius de Desenvolupament Sostenible i fixar les bases per l’aplicació a escala local 
en l’horitzó 2030. 
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5. Basar-se en el paradigma del Desenvolupament Sostenible per desenvolupar les temàtiques i 
l’estructura de funcionament de la Xarxa 2020, en base a les tres dimensions de la Sostenibilitat: 
ambiental, social i econòmica; i que el desenvolupament sostenible sigui l’eix integrador i transversal que 
ha de relligar les polítiques públiques locals. 

6. Reforçar la coordinació i cooperació en matèria de millora de la qualitat de l’aire, prevenció de la 
contaminació acústica i promoció d’una mobilitat sostenible. 

7. Promoure un model per les ciutats i pobles basat en l’economia circular i verda. 

8. Promoure l’educació en el marc de les polítiques de desenvolupament sostenible, per garantir la 
cohesió social de les persones i els territoris. 

 
·  Criteris de sostenibilitat fixats a la legislació urbanística 

El present Pla Parcial és congruent amb els principis generals de sostenibilitat tingut en consideració i 
s’ajusta al concepte de desenvolupament urbanístic sostenible definit en l’article 3 del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme i desenvolupat pel seu Reglament (Decret 305/2006) 

L’article 3 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
defineix el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible en els següents termes:  
  

Article 3 TRLUC. “Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible” 
1.  El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització 

racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les 
necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i 
dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir 
la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

2.  El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs 
limitat, comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl 
que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, 
considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la 
preservació i la millora dels sistemes de vida tradicional a les àrees rurals 
i consolidin un model de territori globalment eficient. 

3.  L’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d’acord 
amb l’ordenació territorial, l’objectiu del desenvolupament urbanístic 
sostenible. 

 

L’article 3 del Decret Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 
d’Urbanisme, concreta els següents aspectes: 

 
Article 3 Decret 305/2006. “Concepte de desenvolupament urbanístic 
sostenible” 
L'exercici de les competències urbanístiques i, en particular, de la potestat 
de planejament, es regeix pel principi de desenvolupament urbanístic 
sostenible definit a l'article 3 de la Llei d'urbanisme, el qual té com a 
objectiu la utilització racional del territori, a fi de garantir la qualitat de 
vida de les generacions presents i futures, i comporta conjuminar les 
següents finalitats: 
1.  La utilització del sòl atenent a la seva naturalesa de recurs natural no 

renovable, el què comporta la configuració de models d'ocupació del 
sòl que: 

- Afavoreixin la compactació urbana, evitin la dispersió de la 
urbanització i les edificacions en el territori mitjançant la previsió 
dels creixements en continuïtat amb el teixit urbà existent, i 
considerin la conservació, la rehabilitació i la recuperació de les 
trames urbanes i del parc immobiliari. 

- Fomentin la implantació de sistemes de transport col·lectiu i la 
mobilitat sostenible en general. 
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- Afavoreixin la preservació i millora dels sistemes de vida 
tradicionals a les àrees rurals, i comportin una gestió adequada 
del sòl no urbanitzable i, particularment del sòl agrari, que 
reconegui les seves funcions productives, territorials i 
paisatgístiques. 

- Afavoreixin la preservació i consolidació de la identitat del 
territori. 

- Consolidin un model de territori globalment eficient. 
2.  L'atenció a les necessitats socials d'accés a l'habitatge, la previsió i 

modernització de les infraestructures, la millora dels equipaments 
existents així com la previsió de nous equipaments de manera que hi 
hagi una oferta adequada quantitativament i espacialment amb 
relació als habitatges; el desenvolupament del sistema productiu, i el 
foment de la diversitat econòmica i de la capacitat per a fer front als 
canvis socials i les innovacions tecnològiques. 

3.  La cohesió social, mitjançant la regulació de l'ús del sòl de forma que 
es fomenti la mescla equilibrada de grups socials, usos i activitats i es 
garanteixi el dret dels ciutadans i ciutadanes a gaudir d'un habitatge 
digne i adequat. 

4.  La protecció i gestió adequada del medi ambient i del patrimoni 
natural, mitjançant la preservació de les funcions ecològiques del sòl, la 
millora de la qualitat ambiental, la gestió del paisatge per tal de 
preservar-ne els valors, la utilització racional dels recursos naturals i el 
foment de l'eficiència energètica mitjançant l'elecció dels 
emplaçaments i l'ordenació de manera que tinguin en consideració les 
condicions geogràfiques i climàtiques que poden influir en l'estalvi 
energètic i el millor manteniment de les edificacions. 

5.  La protecció del patrimoni cultural, mitjançant la conservació, 
recuperació i millora dels immobles que l'integren, dels espais urbans 
rellevants, dels elements i tipologies arquitectònics singulars, dels 
paisatges de valor cultural i històric i de les formes tradicionals 
d'ocupació humana del sòl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME AMBIENTAL 

 

aprovació inicial 117 

 

7.2 INFORME AMBIENTAL 

7.2.1 Àmbit 
L’àmbit del Pla Parcial PPU2 Hostal del Prat es situa al sud-oest del terme municipal de Calafell. Limita al 
nord amb la comissaria de Policia Nacional i amb la Creu Roja, al sud amb l’estació i la línia de ferrocarril, 
a l’oest amb la carretera de l’estació i a l’est amb la riera de l’Estany. És una zona molt accessible tant 
per carretera com mitjançant el ferrocarril, ja que aquest últim té la seva parada just al sud del sector.  

La superfície total de l’àmbit és 22.154,50 m². 

 
Àmbit del Pla Parcial PPU2 Hostal del Prat 

 

7.2.2 Paràmetres bàsics de la proposta 
 

  
 

 

PARÀMETRES

Número màxim de plantes (i ARM)
PB+4 (17m)
PB+5 (21m)

Ocupació del sòl 19,83%
Sostre edificable sobre rasant (m²st) 11.298,80 m²st  
Espais reservats a v iari en superfície (m²) 2.831,02m²  
Superfície total de l'àmbit (m²) 22.154,50m²  
Orientació de l'edificació est-oest
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7.2.3 Diagnosi, repercussions previsibles, valoració i mesures d’ambientalització de la proposta 

a) MODEL URBÀ 

DIAGNOSI 
REPERCUSSIONS  PREVISIBLES, VALORACIÓ I MESURES 

D’AMBIENTALITZACIÓ DE LA PROPOSTA 

Context urbà: l’àmbit està ubicat al sud-oest de Calafell. 
Limita al sud amb el ferrocarril i a l’oest amb la riera de 
l’Estany.  
La tipologia edificatòria de l’entorn és l’ordenació 
aïllada. A l’altra banda del tren és l’eixample dens. 

 

La proposta s’integra urbanísticament amb l’entorn. 
Contribueix a donar un front construït a la Carretera de 
l’Estació i proporcionar un final a aquesta part de ciutat 
que limita amb la Riera de l’Estany de Calafell. Els 
edificis previstos segueixen la tipologia d’Ordenació 
Volumètrica.   

No es preveuen repercussions ambientals negatives en 
relació amb aquest paràmetre, ja que es donarà 
façana al vial que porta a l’Estació, contribuint a una 
millor qualitat de carrer. 

Per altra banda, el Pla Parcial també preveu un 
equipament a la seva zona sud. Aquest serà un 
equipament vinculat a l’Estació, una estació 
d’autobusos.  

Valoració de l’impacte: Positiu 

Usos: el Pla Parcial qualifica la zona privada de Zona 
Residencial (OV3). Els sistemes corresponen a la clau 1l 
pel Viari, la clau 3 pels Espai Lliures i la clau 4 per 
l’Equipament. 

Al seu entorn més proper trobem Equipaments, Espais 
Lliures i zona Residencial. 

 

Tots els usos previstos en aquest Pla Parcial són 
compatibles i complementen els usos existents. 

La implantació d’aquest nou ús residencial completarà 
la trama construïda, l’equipament donarà servei i 
resposta a les necessitats municipals i la zona verda 
generarà un espai de protecció entra la trama urbana 
i la Riera de l’Estany de Calafell. 

Valoració de l’impacte: Compatible 

Mobilitat: l’àmbit es troba ben comunicat amb transport 
públic. 

El present Pla Parcial preveu la construcció d’una nova 
Estació d’Autobusos a l’àmbit confrontant amb 
l’estació de ferrocarril. Aquest fet implica una millora 
important pel municipi, ja que proporciona un nou 
equipament públic que servirà Calafell i facilitarà la 
seva comunicació.  

Valoració de l’impacte: Positiu 

Relleu: El Sector PPU2 Hostal del Prat és pràcticament pla 
pel que fa a la topografia. El seu desnivell parteix dels 3m 
a la seva part sud i arriba als 6m a la zona nord del sector.  

 

L’actuació recull l’informe de Mesures Contra 
inundació de la Riera de l’Estany de Calafell. Aquest 
informe proposa una sèrie de mesures a implementar a 
l’àmbit amb la finalitat d’evitar possibles inundacions.  

Entre les mesures proposades està la d’executar una 
sèrie de plataformes elevades a la zona residencial. La 
creació d’aquestes plataformes, doncs, implicarà 
l’elevació del terreny i per tant la modificació de la 
topografia.   

Valoració de l’impacte: Positiu 
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b) RISCOS NATURALS I ECOLÒGICS 

DIAGNOSI 
REPERCUSSIONS  PREVISIBLES, VALORACIÓ I MESURES 

D’AMBIENTALITZACIÓ DE LA PROPOSTA 

Incendis: segons el Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, el risc d’incendi forestal a 
l’entorn de l’àmbit del Pla Parcial “Hostal del Prat”, és 
baix. 

Les noves edificacions en aquest àmbit no impliquen 
cap canvi en relació al risc contra incendis. 

Valoració de l’impacte: Compatible 

Geològics: segons l’Estudi per a la identificació de riscos 
geològics a Calafell, el subsòl de l’àmbit del present Pla 
Parcial està format per materials quaternaris, 
majoritàriament de fàcies proximals de ventall al·luvial 
(Qg). 

L’estudi defineix pel sector un Índex de perillositat 
natural molt baix enfront moviments de vessant, 
esfondraments i enfront fluxos torrencials i corrents 
hiperconcentrats.  

Pel que fa als riscos geològics, l’actuació no 
incrementarà els riscos presents a l’àmbit. 

Valoració de l’impacte: Compatible 

Sòls contaminats: no es coneix cap activitat 
contaminant prèvia en aquest sòl. 

L’actuació no suposa cap risc de contaminació dels 
sòls.  

Valoració de l’impacte: Compatible 

Inundacions: Segons les dades que proporciona 
l’Agència Catalana de l’Aigua, el sector objecte del 
present document es troba en zona inundable degut a 
la presència de la riera de l’Estany a la seva banda est. 
Per aquesta raó, aquest Pla Parcial incorpora dos 
documents annexes que estudien aquesta inundabilitat 
i proposen mesures correctores a incloure en la 
urbanització del sector per tal d’evitar futures possibles 
inundacions. 

L’actuació suposa la incorporació de les mesures contra 
inundació recollides al document inclòs a l’Annex II del 
present document. 

Valoració de l’impacte: Molt positiu 

Tecnològics: L’àmbit no es troba en zona amb riscos 
tecnològics. 

L’actuació no suposa cap modificació pel que fa al risc 
tecnològic.  

Valoració de l’impacte: Compatible 

c) AMBIENT ATMOSFÈRIC 

DIAGNOSI 
REPERCUSSIONS  PREVISIBLES, VALORACIÓ I MESURES 

D’AMBIENTALITZACIÓ DE LA PROPOSTA 

Qualitat de l’aire: segons l’Informe Anual de la qualitat 
de l’aire a Catalunya de l’any 2017, Calafell pertany a la 
zona ZQ3. Aquesta zona no supera cap dels valors límit 
analitzats. 

Es considera que l’actuació no tindrà incidències 
damunt la contaminació atmosfèrica. 

Valoració de l’impacte: Compatible 

Zonificació acústica: segons el mapa de capacitat 
acústica de Calafell, la Carretera de l’Estació és una 
Zona de Sensibilitat Acústica Moderada (B1), on 
coexisteixen l’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents. El límit d’aquesta 
àrea és 65dB en horari diürn i 55dB en horari nocturn. 

 

 

Atès que no està previst que l’actuació suposi un 
increment considerable en el nombre de 
desplaçaments, es considera que l’actuació no tindrà 
incidència damunt la contaminació acústica. 

Valoració de l’impacte: Compatible 
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El mapa estratègic de soroll del municipi de Calafell 
encara no ha estat publicat. 

Qualitat del cel nocturn: Segons el mapa de protecció 
contra la contaminació lumínica del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, l’emplaçament es troba a les àrees E3 
(protecció moderada contra la contaminació lumínica) 
i E2 (protecció alta contra la contaminació lumínica). 

 

L’ús proposat és compatible amb la classificació 
existent E2 i E3 a la zona.  

Valoració de l’impacte: Compatible 

d) ENERGIA I ECOEFICIÈNCIA 

DIAGNOSI 
REPERCUSSIONS  PREVISIBLES, VALORACIÓ I MESURES 

D’AMBIENTALITZACIÓ DE LA PROPOSTA 

Serveis existents: l’àmbit es troba en una zona 
consolidada amb els subministraments assegurats. 

No es preveuen limitacions en les xarxes per poder 
abastir la demanda del nou equipament. 

Valoració de l’impacte: Compatible 

Assolellament: ens trobem en el marc d’una zona de 
densitat urbana mitja, on les edificacions més properes 

La volumetria de la nova edificació no afecta a les 
condicions d’assolellament de l’entorn. 
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es trobem a l’altre banda de la Carretera de l’Estació. 
Les noves edificacions proposades pel Pla Parcial no 
provocaran canvis substancials pel que fa a 
l’assolellament. 

Pel que fa a futures edificacions caldrà preveure les 
proteccions solars necessàries per evitar l’excés de 
radiació a l’estiu en les orientacions més desfavorables.  

Valoració de l’impacte: Compatible 

Eficiència energètica: A partir de la transposició de la 
directiva europea 2010/31/UE, de 19 de maig de 2010, 
mitjançant el Decret 235/2013, s’introdueix el concepte 
d’edificis de consum energètic casi nul (NZEb). A falta 
de l’actualització del Codi Tècnic de l’Edificació, resulta 
evident que caldrà complir amb el calendari 
d’aplicació previst per l’esmentat decret, això implica  
que la construcció de les edificacions amb l’objectiu de 
la demanda energètica gairebé nul·la serà obligatòria 
a partir del 2019 per a edificis públics, i del 2021 per a 
edificis privats. Per tant caldrà introduir aquells elements 
tècnics i d’ordenació que vagin en el sentit de facilitar 
l’aplicació d’aquest calendari. 

La implementació d’aquesta mesura ve a facilitar 
l’aplicació d’una mesura mediambiental d’interès 
general prevista pel Parlament Europeu. 

En conjunt, per tant, les modificacions responen a la 
concurrència d’objectius públics i privats, que han de 
donar com a resultat un millor àmbit que el previst 
inicialment. 

Caldrà que el projecte executiu incorpori totes les 
condicions necessàries per tal de garantir l’eficiència 
energètica de les noves edificacions d’acord amb la 
normativa vigent. 

Valoració de l’impacte: Compatible 

e) GESTIÓ DE RESIDUS 

DIAGNOSI 
REPERCUSSIONS  PREVISIBLES, VALORACIÓ I MESURES 

D’AMBIENTALITZACIÓ DE LA PROPOSTA 

Infraestructures: el sistema de recollida de residus a 
Calafell és el sistema tradicional que fa servir 
contenidors amb recollida selectiva de paper i cartró 
(blau), vidre (verd), envasos de plàstic – brics – llaunes 
(groc), matèria orgànica (marró) i rebuig (gris). 

A l’àmbit del present Pla Parcial existeixen actualment 
dos punts de recollida, un a la Carretera de l’Estació i 
l’altre al Carrer Altafulla.  

També existeixen punts de recollida de roba, de mobles 
i restes vegetals i deixalleria mòbil. 

L’activitat de la nova zona no afectarà la capacitat de 
l’actual sistema de residus. 

Valoració de l’impacte: Compatible 

Mesura d’ambientalització: en el projecte 
d’urbanització, tenir en compte el que estableixi 
l’entitat gestora de la recollida de residus. S’haurà de 
preveure un punt de recollida que substituirà el punt 
existent actual al Carrer Altafulla. 

 

f) BIODIVERSITAT I PERMEABILITAT 

DIAGNOSI 
REPERCUSSIONS  PREVISIBLES, VALORACIÓ I MESURES 

D’AMBIENTALITZACIÓ DE LA PROPOSTA 

Vegetació: la fitxa del sector PPU2 Hostal del Prat 
determina que la pineda existent dins del sector s’haurà 
de conservar. 

L’impacte sobre la vegetació existent serà mínim, ja que 
només s’edificarà al front de la Carretera de l’Estació, 
deixant la part est del sector com a espai lliure i 
mantenint, per tant, la vegetació existent a l’àmbit. 

Valoració de l’impacte: Compatible 

 



PPU2 HOSTAL DEL PRAT 

 

122  

 

g) QUALITAT DEL PAISATGE 

DIAGNOSI 
REPERCUSSIONS  PREVISIBLES, VALORACIÓ I MESURES 

D’AMBIENTALITZACIÓ DE LA PROPOSTA 

Visual i elements del paisatge: l’àmbit del present Pla 
Parcial es situa en una trama força consolidada, però 
amb algunes figures de planejament derivat encara 
sense executar. Al sud del sector existeixen les antigues 
edificacions d’entrada al Càmping preexistent, 
actualment en desús.  

La part est es troba limitada amb la Riera de l’Estany de 
Calafell i una zona verda existent. La línia de ferrocarril 
conforma el límit físic al sud. A l’oest la zona residencial 
es desenvolupa amb edificacions aïllades.  

La creació d’un front edificat a la Carretera de l’Estació 
suposarà una millora considerable. Finalitzarà la 
urbanització del carrer, actualment inacabada, i 
ubicarà un equipament a l’àmbit on actualment s’hi 
troben els antics edificis del Càmping en desús.  

Valoració de l’impacte: Positiu 

 

Elements de valor patrimonial: no hi ha elements de 
Patrimoni artístic, cultural i arquitectònic rellevants a 
l’àmbit ni a l’entorn immediat. 

Valoració de l’impacte: Compatible 

 

h) CANVI CLIMÀTIC 

DIAGNOSI 
REPERCUSSIONS  PREVISIBLES, VALORACIÓ I MESURES 

D’AMBIENTALITZACIÓ DE LA PROPOSTA 

Emissions associades:  no es preveu un augment 
significatiu de les emissions associades a l’ús de l’àmbit 
del present Pla Parcial. 

L’impacte del projecte serà el derivat dels consums 
energètics que es produeixin durant el funcionament 
tant de la zona verda com de la zona residencial i els 
derivats de les seves construccions. Atesa la normativa 
actual en matèria d’estalvi energètic, es preveuen unes 
edificacions residencials de consum quasi nul i l’ús de 
materials de baixa petjada ecològica. 

Valoració de l’impacte: Moderat. 

Mesures d’ambientalització: Prioritzar des del disseny la 
màxima eficiència energètica de les edificacions i en 
conseqüència la màxima reducció de les emissions 
associades. 

 

Conseqüències del canvi climàtic: El canvi climàtic 
provocarà increment de la temperatura i major 
demanda energètica, sequera, increment dels 
fenòmens torrencials de pluja i episodis extrems de 
temperatures altes, possible increment de plagues en la 
vegetació, efectes sobre la salut, etc. 

Mesures d’adaptació al canvi climàtic: Les xarxes de 
drenatge de pluvials han de tenir en compte episodis 
torrencials de precipitació. Instal·lar terreny permeable 
per tal d’alleugerir de càrrega la xarxa de pluvials. La 
vegetació que s’hi instal·li, prioritàriament que sigui de 
poca demanda hídrica i autòctona. Les mesures 
d’ecoeficiència que tendeixen a l’autosuficiència 
energètica de l’edifici són també d’adaptació al canvi 
climàtic. 

 
 

• VALORACIÓ PRELIMINAR DE L’IMPACTE 
La proposta es considera compatible amb els aspectes ambientalment rellevants, sobretot partint de la 
base que l’àmbit ja està qualificat com a zona residencial pel planejament vigent i no hi ha increment 
de sostre. 
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Les noves edificacions residencials i la zona verda proposada s’integren perfectament dins la trama 
urbana ja consolidada i l’activitat prevista no generarà cap canvi destacable en el medi ambient. 
D’aquesta manera, no hi ha impactes ambientals destacats.  

El present Pla Parcial, per la seva naturalesa, no té cap incidència mediambiental que faci necessari un 
informe específic d’acord amb el que regula l’article 66.1 i del Decret 1/2010 de 3 d’agost pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. 

 

7.2.4 Objectius ambientals específics 

Els objectius ambientals que es proposen com a especialment rellevants per aquest emplaçament són: 

- Incorporar les mesures contra inundació de la Riera de l’Estany recollides al document Annex a la 
urbanització del sector per tal d’evitar possibles futures inundacions. 

- Integrar les noves edificacions residencials dins la trama urbana i el seu entorn/paisatge immediat. 

- Prioritzar la màxima eficiència energètica de les noves edificacions. 

- Respectar la pineda existent i integrar-la en la nova zona verda prevista pel sector. 

- La vegetació que es proposi estarà relacionada amb l’entorn. El projecte haurà de vetllar per la 
diversitat d’espècies triades i promourà un equilibri entre els diferents estrats: herbaci, arbustiu i 
arbori. 

 

7.2.5 Justificació ambiental de l’ordenació 

En aquest àmbit, la proposta d’ordenació estableix un conjunt de paràmetres que responen als 
objectius: 

- Es defineix una alçada màxima igual a PB+4 i PB+5, en compliment dels paràmetres definits pel 
POUM de Calafell, a la seva fitxa del sector PPU2 Hostal del Prat. 

- Les edificacions es divideixen en diversos volums per tal d’aconseguir una millor integració de les 
seves façanes en l’entorn.  

- Es garanteix una distància dels nous blocs amb les edificacions existents i entre ells suficient per 
permetre la privacitat, il·luminació i ventilació natural de les estances. 

 

7.2.6 Conclusions ambientals de l’ordenació 

Gran part dels impactes detectats s’enfronten mitjançant mesures proposades amb caràcter general 
per a tots els emplaçaments.  

Es considera que la proposta respon a les necessitats específiques per tal d’aproximar-la als objectius 
ambientals de sostenibilitat, de manera que es minimitzen els diferents impactes sobre l’emplaçament i 
els entorns. En l’apartat general es mostra el grau de compliment de la proposta de cada un dels 
objectius.  

Per tal de minimitzar els impactes més rellevants es proposen una sèrie de mesures correctores que el 
projecte hauria de tenir en compte:  

- Potenciar l’ecoeficiència en l’edifici i en la urbanització (proteccions solars, ventilació, aïllaments, 
etc.). 

- Preveure espai per aparcament de bicicletes a l’entrada o dins de l’edifici. 

- Reduir la demanada energètica de l’edifici a través del disseny passiu i la generació d’energia 
renovable. 

- Instal·lació de vegetació tant en els espais exteriors com en l’edifici. 

- Aïllament acústic dels edificis que garanteixi la normativa de soroll en el seu interior. 



PPU2 HOSTAL DEL PRAT 

 

124  

 

- Procurar mantenir el màxim de superfície permeable, i si no és possible, semipermeable, per 
permetre la instal·lació de vegetació de port mitjà o petit que requereixi menys gruix de sòl. 

- Procurar que les espècies que s’hi instal·lin siguin autòctones, de baix consum hídric i que 
afavoreixin la presència de fauna. 

- Projectar un disseny d’espai lliure amb espècies ben adaptades i de baixos requeriments hídrics, 
de manera que un cop establerta la vegetació el reg pugui ser molt reduït. 

- Instal·lar aparells de minimització del consum d’aigua en l’edifici. Possibilitat de reutilització de 
l’aigua de la pluja. 

- Fomentar la mobilitat sostenible. Incorporar totes les propostes de l’Estudi de Mobilitat orientades 
a millorar la xarxa per a vianants, bicicletes i per al transport públic i col·lectiu. 

- Mitigació del canvi climàtic. 
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