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1. OBJECTE  
L’objecte d’aquesta modificació puntual del POUM és: 

a) Possibilitar l’execució anticipada per part de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet,  
de les obres d’urbanització del vial que dona continuació al carrer de la Mina de Madró  
i de la xarxa d’aigües pluvials que a tal efecte ha de continuar per fora dels polígons 
PAU-B i PAU-3 i del sector PP-1 del POUM vigent, en terrenys de titularitat municipal 
classificats com a sòl no urbanitzable, i que ha de creuar  l’autovia A-27, segons 
projecte en redacció i encarregat per l’Ajuntament i que afecta als polígons PAU-B i 
PAU-3 i al sector PP-1, com a infraestructura comuna d’aquests polígons i sectors,  de 
conformitat amb allò disposat a l’article 118 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), fixant la quota 
de participació. 

b) En relació a l’apartat anterior, procedir a fixar i repartir el cost d’execució que 
pertoca a cada polígon i sector afectat, determinant la quota de participació en el cost 
d’execució en proporció a l’aprofitament urbanístic assignat a cada actuació urbanística. 

c) Garantir que un cop s’executin el planejament i/o la gestió urbanística dels diferents 
polígons, aquests i el corresponent projecte de reparcel·lació reconeguin a favor de 
l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet la part del cost d’execució de les obres que ha 
estat executada anticipadament per aquesta administració. 
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Els sòls que abasten les obres d’urbanització i infraestructures comunes que són objecte 
d’aquesta modificació dels diferents polígons i sector afectats són de propietat 
municipal per haver-los adquirit anteriorment per qualsevol de les figures jurídiques 
previstes.  

 

2. ANTECEDENTS 
POUM de La Pobla de Mafumet vigent aprovat al 12/03/2009 per la CUT i publicat al 
DOGC el dia 29/10/2009. 
On es defineixen els PAU-B el PAU A3 i el PP-1 
 
Modificació Puntual del POUM de la Pobla de Mafumet, Prefixació de sistemes a 
l’àmbit del SUD-P.P.1, publicat al DOGC el dia 28/01/2019. 
 
Es fa un modificació per a ampliar l’amplada del carrer de la mina del Madró que està 
per desenvolupar entre el PAU-B el PAU-A3 i el PP-1. 
 

3. DESCRIPCIÓ  
 

El Polígon d’actuació B, el Polígon d’actuació A3 i el Pla Parcial 1, tenen una 
infraestructura en comú, es tracta d’un carrer que ve a continuació del carrer de la Mina 
de Madró, i d’una xarxa d’aigües pluvials que ha de prolongar-se fora dels polígons i 
sector afectats, passant un tram de la carretera T-721 fins a creuar l’autovia A-27 fins a 
arribar a la depuradora. 
 
Hi ha una necessitat d’executar les obres d’urbanització de la prolongació del carrer de 
la Mina de Madró i donar continuïtat a la xarxa d’aigües pluvials més enllà dels 
polígons afectats tot i no haver una previsió de desenvolupament urbanístic immediat 
dels mateixos, motiu pel qual l’Ajuntament està redactant el corresponent projecte 
d’obres amb la finalitat d’executar-ho anticipadament i al seu càrrec, amb la voluntat de 
repercutir-ho posteriorment a cadascun dels polígons i sector afectats. 
 



 

 
-  4 - 

D’acord amb l’article 118 bis de la Llei d’Urbanisme, i atenent al projecte urbanístic 
que s’està redactant per part de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, es preveu 
l’execució de les obres d’infraestructura contemplades en aquest projecte i que s’han 
d’executar en una sola obra conjuntament en els polígons i sector urbanístics  PAU-B, 
PAU-A3 i PP-1, repartint el cost d’execució que pertoca a cada polígon i sector afectat i 
determinant la quota de participació en el cost d’execució en proporció a l’aprofitament 
urbanístic assignat a cada actuació urbanística, per tal de garantir que un cop s’executin 
el planejament i/o la gestió urbanística dels diferents polígons i sector, aquests i el 
corresponent projecte de reparcel·lació reconeguin a favor de l’Ajuntament de la Pobla 
de Mafumet el cost d’execució que li pertoca. 
 
Cal tornar a posar de manifest que els sòls que abasten les obres d’urbanització i 
infraestructures comunes que són objecte d’aquesta modificació i que afecten als 
diferents polígons urbanístics són de propietat municipal per haver-los adquirit 
anteriorment per qualsevol de les figures jurídiques previstes. 
 
El POUM actual de la Pobla de Mafumet, no prefixa aquesta execució dins dels articles 
que defineixen les característiques dels PAU-B i PAU-A3 i del PP-1. Aquesta 
modificació vol incorporar aquests canvis, on s’especificarà la execució d’aquesta 
infraestructura d’acord amb les prescripcions que determina l’article 118 bis. 
 

4. ORTOFOTO 
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5. ARTICULAT VIGENT 
 

Article 87.- Polígons d'actuació i Plans de Millora Urbana en Sol urbà 

1. Els Polígons d'actuació i Plans de millora urbana que s'estableixen per a l'execució d'aquest Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal en el Sol Urbà són els següents: 

a. PAU.A-3 
i.OBJECTIUS: 
a) Desenvolupament urbà de l’àrea corresponent al sector sud-est de la població, correspon a 
l'antiga UA-A 3, del planejament anterior. 
ii.JUSTIFICACIÓ 
a) Desenvolupament i consolidació d'un àrea del Sòl Urbà en un àmbit molt consolidat aconseguint 
la continuïtat de la xarxa viaria. 
III. ÀMBIT: 
a) El marcat al plànol. 

iv. SUPERFÍCIES: 
    segons planejament anterior segons nova cartografia 
     superfície percentatge superfície percentatge 
clau la     6.760 m²                  53,52% 6.148 m²                 53,52% 
espais lliures clau Zv  2.370 m²                  18,76%    782 m²      6,79% 
vialitat     3.500 m²                 27,71%  4.591 m²                39,85% 
total sector   12.630m² 100.00% 11.521m² 100.00% 

v.CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
a)Les marcades al plànol i segons el present Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. 
b)edificabilitat bruta i sostre màxim: 
la que resulti de l'aplicació deis paràmetres de la clau corresponent. 

vi. CESSIONS: 
a) Espais lliures    782 m² 
b) Vials    4.591m² 

vii. CONDICIONS DE GESTIÓ: 
a)Es determina l'execució pel sistema de reparcel·lació en modalitat de compensació bàsica  

viii. ALTRES: 
a)Les tanques i façanes amb front al casc antic es tractaran amb materials nobles i s'atendran a un 
criteri compositiu unitari de buits i plens pel conjunt de l'edificació. 

b)Queden prohibits els accessos a les naus industrials des de la Variant de la Carretera de la Pobla de 
Mafumet a Constantí. 

c)Es reservarà l'espai i s'instal·laran contenidors per a la recollida selectiva( de residus sòlids urbans els 
quals hauran d'ésser de superfície o soterrats de conformitat amb les indicacions municipals. 

d)La xarxa de clavegueram serà separativa  amb xarxa de recollida d'aigües pluvials i xarxa de recollida 
d’aigües residuals independents. 

e)El carrer corresponent a la continuació del carrer de la Coma anirà a càrrec de l’Ajuntament. 

f)El carrer que limita el sector al nord i paral·lel a Mina de Madró, serà un vial peatonal des del carrer 
de la Coma fins a l’autovia, segons consta en els plànols d’ordenació. 
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b. PAU-B  

 i. OBJECTIUS: 

a) Desenvolupament urbà de l’àrea corresponent al sector sud-est de la població, correspon a l’antiga 
UA-B del planejament anterior 

ii. JUSTIFICACIÓ 

a)Desenvolupament i consolidació d’un àrea del Sol Urbà en un àmbit molt consolidat aconseguint la 
continuïtat de la xarxa viària. 

iii. ÀMBIT: 

a)El marcar al plànol. 

iv. SUPERFÍCIES 

     Superfície Percentatge  
clau Eu     6.883 m²  71,00%  
vialitat     2.812 m²  29,00%  
total sector   9.695 m²          100.00% 

v.CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ  

a) Les marcades al plànol i segons el present  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 

b) Edificabilitat bruta i sostre màxim: 
 Edificabilitat bruta 2.1m²/ms²  20.360m² sostre 

vi. CESSIONS: 

a) Vials:   2.812m² 

vii. CONDICIONS DE GESTIÓ 
a) Es determina bàsica l'execució  pel sistema de reparcel·lació en modalitat de compensació bàsica 

viii. ALTRES  

a) La superfícies útil interior mitja mínima de l’habitatge per a edificis plurifamiliars és de 58 m² excepte 
per a habitatge de protecció. 

b) Es permet l'ús mínim d’habitatge a planta baixa en els edificis d’habitatge plurifamiliar 

c)Es reservarà un mínim d'1.5 places d'aparcament per habitatge (arrodoniment a l’alça) 

d) No caldrà fer la reserva del sòl corresponent al 30% del sostre residencial per a la construcció 
d’habitatge de protecció pública, ja que el projecte de reparcel·lació està aprovat i publicat en el BOP de 
a província de Tarragona núm. 78 del 3 d’Abril de 2009. 
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SECCIÓ 3. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT EN SUD 

Article 95.- Sectors 

1. Els sectors de desenvolupament del Sòl Urbanitzable Delimitat que s’estableixen des d’aquest Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal són els següents: 

a. SUD- P.P. 1 

i. ÀMBIT:                  El marcat al plànol 
ii. SUPERFÍCIE:                  60.505 m²  
iii. CONDICIONS ÚS:      
iv. Ús principal     Industrial 
       Usos complementaris                           Equipaments, restauració,   oficines, comercial, aparcament...  
v. EDIFICABILITAT BRUTA MÀXIMA:  0.40 m² /m².en sòl industrial 
vi. CONDICIONS DE GESTIÓ:    Reparcel·lació en modalitat de   
                                            compensació bàsica.  
 
Es preveurà xarxa viària per a bicicletes. El projecte d’urbanització donarà preferència a l’ús dels 
espais públics per part dels vianants. Les característiques de la xarxa viària respondrà a les 
especificacions de l’estudi de mobilitat generada. 

Es reservarà l’espai i s’instal·laran contenidors per a la recollida selectiva de residus sòlids urbans  els 
quals hauran d’ésser de superfície o soterrats de conformitat amb les indicacions municipals. 

La xarxa de clavegueram serà separativa amb xarxa de recollida d’aigües pluvials i xarxa de recollida 
d’aigües residuals independents. Els edificis hauran de disposar de dipòsits per a la reutilització de les 
aigües pluvials amb una capacitat mínima de 100l/m2 de coberta.  

El sector participarà de forma proporcional al seu aprofitament en les despeses per l’ampliació de les 
xarxes actuals de clavegueram, depuració i abastament d’aigua que es generin. 

Serà necessari tenir en compte tècniques per a disminuir els efectes negatius de la impermeabilització 
resultant de la urbanització i potenciar l’ús de la xerojardineria amb espècies autòctones als espais 
lliures. 

Als espais lliures es preservarà sempre que sigui possible l’arbrat existent. La terra vegetal procedent 
dels espais a urbanitzar serà abassegada i recuperada per a les zones verdes planificades. Es 
preservaran els peus de margalló (Chamaerops humilis) i dels individus singulars o interessants d’altres 
especies vegetals per mitjà del seu trasplantament a un espai adient.  

Per la seva proximitat amb les àrees residencials, només seran admeses activitats industrials sotmeses al 
règim de comunicació i compatibles amb l’ús residencial. 

Als terrenys inclosos dins la franja de protecció establerta al Pla Director de les Activitats Industrials i 
Turístiques i grafiada als plànols no s’admetrà l’ús residencial o turístic. 

En la redacció del Pla Parcial o del projecte d’urbanització s’haurà d’estudiar la producció de 
partícules en suspensió prevista a les obres d’urbanització, d’acord amb les especificacions tècniques del 
document “Càlcul d’emissions fugitives de partícules en activitats extractives amb o sense planta de 
tractament de productes minerals associada i operacions similars” (DG de Qualitat Ambiental, maig de 
2004), i programar les mesures preventives i correctores adequades. 

En la redacció del Pla Parcial s’haurà d’indicar la superfície agrària afectada, les infraestructures de 
reg, en especial les mines i pous de registre, i establir el seu programa de recuperació en cas de ser 
afectades. 
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S’haurà de reservar un espai per 1,5 places d’aparcament per cada unitat d’habitatge i cada 100 m2 
construïts d’altres usos , en els espais de les parcel·les privades. 

En tots els trams de les carreteres confrontants amb el sector, el planejament derivat  haurà de precisar 
la vialitat de cadascun d’ aquests àmbits i els seus accessos a les carreteres i hauran d’ obtenir l’ 
informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres de Tarragona, del Ministeri de Foment o 
de la Diputació de Tarragona, segons sigui l’ administració titular de la via. 

Els costos dels intercanviadors, enllaços i de les actuacions d’ adequació que siguin necessaris s’ hauran 
d’ incloure en les càrregues d’ urbanització imputables als sectors beneficiats. 

En els projectes d’ urbanització, el disseny de tots els elements viaris de connexió a les carreteres es farà 
d’ acord amb la instrucció de traçat de carreteres “3.1-IC”i amb la “Instrucció per al disseny i projecte 
de rotondes” de la Generalitat de Catalunya. En cap cas s’ admetran rotondes partides ni en general les 
interseccions en creu. Únicament s’ admetran en trams de travessera aquelles interseccions en creu que 
es justifiqui la seva necessitat per a la configuració de la trama urbana. Els projectes d’ urbanització 
hauran d’ obtenir l’ informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres de Tarragona, del 
Ministeri de Foment o de la Diputació de Tarragona, segons sigui l’ administració titular de la via. 

Es prefixa com a zona verda l’ espai afectat per la servitud de l’ autovia A-27. Aquesta àrea, delimitada 
en els plànols d’ordenació, computarà a efectes de la reserva del 10% de la superfície destinada a zones 
verdes en el projecte de reparcel·lació del planejament derivat.  

També és prefixa com a sistema viari una franja situada a la part nord del sector, que és la continuïtat 
del carrer de la Mina de Madró, des de l’Avinguda de Tarragona fins a la carretera T-721. Aquesta 
franja té una longitud de 270 m, una amplada de 10 m i una superfície de 2.700 m2.  

El planejament derivat haurà de contemplar que a la connexió de la nova vialitat (continuació del carrer 
de la Mina de Madró) amb la carretera T-721 no es permetrà els girs a esquerres des del carrer ni des de 
la pròpia carretera. 

Els accessos als futurs solars dintre del sector s’hauran de resoldre mitjançant la vialitat interna 
prevista, és a dir, no hi hauran altres accessos directes a la carretera. 

La masia catalogada amb el nom de “Tancat de Robellat”, amb coordenades UTM X:350.014, Y: 
4.560.962, situada dins dels límits d’ aquest pla parcial haurà de quedar inclosa en l’ equipament 
corresponent al desenvolupament d’aquest àmbit. 
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ORDENACIÓ 
 

6. OBJECTIUS, DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
 

L’objecte de la present Modificació Puntual es l’execució de les obres d’urbanització 
del vial que dona continuïtat al carrer de la Mina del Madró que afecta a diversos 
polígons i sector de planejament de la Pobla de Mafumet, PAU-B, PAU-A3 i PP-1, i 
prolongació de la xarxa de pluvials, segons el projecte que a tal efecte està redactant 
l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet. 

L’execució d’aquestes obres obeeixen a la necessitat de construir aquesta infraestructura 
per a la millora de la connectivitat viaria del municipi, per poder connectar el carrer de 
la Mina de Madró amb la T-721 i per donar sortida a les aigües pluvials dels diferents 
sectors afectats de conformitat amb els requeriments normatius.  

El carrer de la Mina del Madró és un carrer molt important pel que fa a l’evacuació 
d’aigües ja que assumeix un gran cabal d’aigües pluvials del nucli urbà. El pendent 
d’aquest carrer arriba fins a la connexió amb la T-721. Aquesta xarxa s’ha de fer arribar 
fins a la depuradora; per tant amb l’execució del vial restant de la Mina del Madró serà 
imprescindible la realització simultània d’aquesta xarxa. 

El vial té una superfície de 5.443 m², dividits entre el Pla Parcial i els Polígons 
d’actuació de la següent manera: 

Superficie àmbit Sup Vial 118 %

m² m²

PAU‐B 9.695 1.190 21,86%

PAU‐A3 11.521 1.553 28,53%

PP‐1 60.505 2.700 49,61%

TOTAL 5.443 100,00%  
 
Els costos d’urbanització d’aquest carrer es dividiran en el percentatge de la superfície 
de vial definit anteriorment que va en funció de la part que està dins de l’àmbit de cada 
Polígon d’actuació o Pla Parcial. 

Segons el punt 5 de l’article 118 bis, de la Llei d’Urbanisme on diu: 
“El cost d'execució d'una infraestructura comuna s'ha de fer repercutir en els projectes 
de reparcel·lació de cada polígon afectat com a despesa d'urbanització a càrrec dels 
propietaris en proporció a la quota de participació respectiva” 
estableix doncs la justificació per la qual el cost d’aquest carrer es repercuteix en els 
projectes de reparcel·lació dels diferents àmbits. 
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La part de la xarxa d’aigües pluvials es repartirà d’acord a l’aprofitament de cada sector, 
per això s’haurà de fer una valoració per determinar el valor econòmic de cada pla. 
D’acord a la valoració que s’adjunta a l’annex s’han establert els preus d’aprofitament 
per Sòl Industrial: 194,26 €/m² i per Sòl Residencial plurifamiliar: 275,89 €/m² 

Aprofitament VRS Valor

m² €/m² €

PAU‐B EU(Eixample urbà) 20.360,00 40,15% 275,89 5.617.038,90 € 48,79%

PAU‐A3 IA(lndustrial aïllat) 6.148,00 12,12% 194,26 1.194.312,29 € 10,37%

PP‐1 24.202,00 47,73% 194,26 4.701.487,65 € 40,84%

TOTAL 50.710,00 100,00% 11.512.838,84 € 100,00%

% %

 

Segons acord amb la Diputació de Tarragona, el carrer que limita el PAU-A3 al nord, 
paral·lel a Mina de Madró i prefixat com a vial peatonal pel planejament vigent des del 
carrer de la Coma fins a l’autovia, es proposa convertir-lo a vial per al trànsit rodat. 

La present Modificació, donat que incideix en la zona d’influència de l’Autovia A-27 
que és titularitat de l’Estat, haurà de complir la següent normativa: 

 Llei 37/2015, de 29 de Setembre, de carreteres 
 R.D. 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de Carreteres 

i les seves modificacions disposades en els R.R.D.D. 1911/1997 de 19 de 
Desembre i 597/1999 

 de 16 d'Abril. 
 Norma 8.1-IC. "Senyalització Vertical" de la instrucció de carreteres, aprovada 

per ordre de 28 de desembre del 1999. 
 Norma 8.2-IC. "Marques Vials" de la lnstrucció de Carreteres, aprovada per 

ordre de 16 de juliol de de 1987. 
 Norma 3.1-IC. "Traçat" de la lnstrucció de Carreteres, aprovada per ordre de 27 

de desembre de 1999 
 Ordre del 16 de Desembre de 1997, per la qual es regulen els Accessos a les 

Carreteres de l'Estat, les Vies de Servei i la Construcció de lnstalaciones de 
Serveis. 

 Llei 8/1972 d'10 de maig, sobre construcció, conservació i explotació de les 
autopistes en règim de concessió. 
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D’acord amb el 
“Projecte 
d’Urbanització del 
carrer Mina de 
Madró entre 
l’avinguda 
Tarragona i la 
carretera T-721”, es 
realitza una 
important actuació a 
nivell de 
clavegueram, ja que 
s’executen noves 
xarxes separatives 
en els carrers 
objecte de 
l’actuació. Així 
mateix, es projecta 
una pas sota la 
carretera T-721 i 
sota l’autovia A-27 
(aquest mitjançant 
una hinca) per tal 
d’arribar a desaiguar 
la xarxa de pluvials 
al Torrent de les 
Bruixes. 

Es tracta d’una 
canonada 
empentada sota 
l’autovia A-27 on se 
situaran els pous 
d’atac separats 25m 
de l’extrem de la 
plataforma. Això 
comportarà realitzar 
una canonada 
empentada de 87m 
de longitud i 
diàmetre interior de 
1.500mm. 
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7. NORMATIVA MODIFICADA  
 

Article 87.- Polígons d'actuació i Plans de Millora Urbana en Sol urbà 

1. Els Polígons d'actuació i Plans de millora urbana que s'estableixen per a l'execució d'aquest Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal en el Sol Urbà són els següents: 

a. PAU.A-3 
i.OBJECTIUS: 
a) Desenvolupament urbà de l’àrea corresponent al sector sud-est de la població, correspon a 
l'antiga UA-A 3, del planejament anterior. 
ii.JUSTIFICACIÓ 
a) Desenvolupament i consolidació d'un àrea del Sòl Urbà en un àmbit molt consolidat aconseguint 
la continuïtat de la xarxa viaria. 
III. ÀMBIT: 
a) El marcat al plànol. 

iv. SUPERFÍCIES: 
    segons planejament anterior segons nova cartografia 
     superfície percentatge superfície percentatge 
clau la     6.760 m²                  53,52% 6.148 m²                 53,52% 
espais lliures clau Zv  2.370 m²                  18,76%    782 m²      6,79% 
vialitat     3.500 m²                 27,71%  4.591 m²                39,85% 
total sector   12.630m² 100.00% 11.521m² 100.00% 

v.CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
a)Les marcades al plànol i segons el present Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. 
b)edificabilitat bruta i sostre màxim: 
la que resulti de l'aplicació deis paràmetres de la clau corresponent. 

vi. CESSIONS: 
a) Espais lliures    782 m² 
b) Vials    4.591m² 

vii. CONDICIONS DE GESTIÓ: 
a)Es determina l'execució pel sistema de reparcel·lació en modalitat de compensació bàsica  

viii. ALTRES: 
a)Les tanques i façanes amb front al casc antic es tractaran amb materials nobles i s'atendran a un 
criteri compositiu unitari de buits i plens pel conjunt de l'edificació. 

b)Queden prohibits els accessos a les naus industrials des de la Variant de la Carretera de la Pobla de 
Mafumet a Constantí. 

c)Es reservarà l'espai i s'instal·laran contenidors per a la recollida selectiva( de residus sòlids urbans els 
quals hauran d'ésser de superfície o soterrats de conformitat amb les indicacions municipals. 

d)La xarxa de clavegueram serà separativa  amb xarxa de recollida d'aigües pluvials i xarxa de recollida 
d’aigües residuals independents. 

e)El carrer corresponent a la continuació del carrer de la Coma anirà a càrrec de l’Ajuntament. 

f)El carrer que limita el sector al nord i paral·lel a Mina de Madró, serà un vial peatonal des del carrer 
de la Coma fins a l’autovia, segons consta en els plànols d’ordenació. 
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f) Es prefixa com a sistema viari una franja situada a la part sud del polígon, que és la continuïtat del 
carrer de la Mina de Madró, des de l’Avinguda de Tarragona fins a la carretera T-721. Aquesta franja té 
una longitud de 155,30 m, una amplada de 10 m i una superfície de 1.553 m2. 

g) Els costos d’urbanització corresponents a la urbanització de la prolongació del carrer de la Mina de 
Madró i de la prolongació de la xarxa de pluvials, en el cas que sigui executat anticipadament per part 
de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet i pagats per aquesta Administració, segons projecte d’execució 
unitària amb el PAU-B i el SUD P.P.1, seran reconeguts com a despeses a favor de l’Ajuntament de la 
Pobla de Mafumet en el projecte de reparcel·lació que es redacti en execució del planejament, de 
conformitat amb allò que  estableix l’article 118 bis de la llei d’urbanisme. Els costos d’urbanització de 
la prolongació del carrer de la Mina de Madró ho seran en el percentatge que resulti de la superfície del 
vial que el POUM atribueix a aquest polígon. El costos d’execució de la prolongació de la xarxa de 
pluvials que ha de discórrer per sòl no urbanitzable i que travessarà per sota l’autovia A-27, i que arriba 
fins a la depuradora seran a càrrec d’aquest polígon d’actuació en la proporció 10,37% del cost total, 
percentatge obtingut en atenció a l’aprofitament urbanístic assignat a aquest polígon.  

h) Les millores, connexions o ampliacions que siguin necessàries realitzar en l’accés existent a l’autovia 
A-27 per a dotar d’una mobilitat adequada als futurs ocupants del polígon, seran a càrrec del promotor 
de l’actuació o en defecte d’això a l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet. 

i) Als terrenys confrontants amb la infraestructura hidràulica del Consorci d’Aigües de Tarragona 
(CAT), s’haurà de respectar una franja paralel·la de protecció a cada costat de la xarxa de 
subministrament en alta, lliure de qualsevol tipus d’edificació. Així mateix, els moviments de terra, obres 
en el subsòl o encreuaments d’altres instal·lacions que es preveguin realitzar en el seu àmbit requeriran, 
amb caràcter previ a la llicència municipal, el corresponent permís del CAT. En la conducció del CAT 
s’estableixen les següents limitacions als usos del sòl: la prohibició d’edificar o instal·lar construccions 
permanents, la necessitat d’obtenir l’autorització de l’entitat titular o gestora del servei per a efectuar 
moviments de terres o bé obres en la superfície o el subsòl; l’accés lliure i permanent del personal propi 
o designat per l’entitat titular o gestora del servei per a dur a terme les tasques necessàries de vigilància, 
manteniment, reparació, fitament i renovació de les instal·lacions, i també el dipòsit de materials; i la 
submissió de qualsevol altra activitat i operació a l’autorització prèvia de l’entitat titular o gestora del 
servei, que ha de considerar la compatibilitat amb la seguretat de les instal·lacions i amb la garantia de 
la continuïtat del mateix servei. 
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b. PAU-B  

 i. OBJECTIUS: 

a) Desenvolupament urbà de l’àrea corresponent al sector sud-est de la població, correspon a l’antiga 
UA-B del planejament anterior 

ii. JUSTIFICACIÓ 

a)Desenvolupament i consolidació d’un àrea del Sol Urbà en un àmbit molt consolidat aconseguint la 
continuïtat de la xarxa viària. 

iii. ÀMBIT: 

a)El marcar al plànol. 

iv. SUPERFÍCIES 

     Superfície Percentatge  
clau Eu     6.883 m²  71,00%  
vialitat     2.812 m²  29,00%  
total sector   9.695 m²          100.00% 

v.CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ  

a) Les marcades al plànol i segons el present  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 

b) Edificabilitat bruta i sostre màxim: 
 Edificabilitat bruta 2.1m²/ms²  20.360m² sostre 

vi. CESSIONS: 

a) Vials:   2.812m² 

vii. CONDICIONS DE GESTIÓ 
a) Es determina bàsica l'execució  pel sistema de reparcel·lació en modalitat de compensació bàsica 

viii. ALTRES  

a) La superfícies útil interior mitja mínima de l’habitatge per a edificis plurifamiliars és de 58 m² excepte 
per a habitatge de protecció. 

b) Es permet l'ús mínim d’habitatge a planta baixa en els edificis d’habitatge plurifamiliar 

c)Es reservarà un mínim d'1.5 places d'aparcament per habitatge (arrodoniment a l’alça) 

d) No caldrà fer la reserva del sòl corresponent al 30% del sostre residencial per a la construcció 
d’habitatge de protecció pública, ja que el projecte de reparcel·lació està aprovat i publicat en el BOP de 
a província de Tarragona núm. 78 del 3 d’Abril de 2009. 

 e) Es prefixa com a sistema viari una franja situada a la part sud del polígon, que és la continuïtat del 
carrer de la Mina de Madró, des de l’Avinguda de Tarragona fins a la carretera T-72. Aquesta franja té 
una longitud de 119 m, una amplada de 10 m i una superfície de 1.190 m2. 

f) Els costos d’urbanització corresponents a la urbanització de la prolongació del carrer de la Mina de 
Madró i de la prolongació de la xarxa de pluvials, en el cas que sigui executat anticipadament per part 
de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet i pagats per aquesta Administració, segons projecte d’execució 
unitària amb el PAU-A-3 i el SUD P.P.1,  seran reconeguts com a despeses a favor de l’Ajuntament de la 
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Pobla de Mafumet en el projecte de reparcel·lació que es redacti en execució del planejament, de 
conformitat amb allò que  estableix l’article 118 bis de la llei d’urbanisme. Els costos d’urbanització de 
la prolongació del carrer de la Mina de Madró ho seran en el percentatge que resulti de la superfície del 
vial que el POUM atribueix a aquest polígon. El costos d’execució de la prolongació de la xarxa  de 
pluvials que ha de discórrer per sòl no urbanitzable i que travessarà per sota l’autovia A-27, i que arriba 
fins a la depuradora seran a càrrec d’aquest polígon en la proporció 48,79% del cost total, percentatge 
obtingut en atenció a l’aprofitament urbanístic assignat a aquest polígon. 

g) Les millores, connexions o ampliacions que siguin necessàries realitzar en l’accés existent a l’autovia 
A-27 per a dotar d’una mobilitat adequada als futurs ocupants del polígon, seran a càrrec del promotor 
de l’actuació o en defecte d’això a l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet. 

h) Als terrenys confrontants amb la infraestructura hidràulica del Consorci d’Aigües de Tarragona 
(CAT), s’haurà de respectar una franja paralel·la de protecció a cada costat de la xarxa de 
subministrament en alta, lliure de qualsevol tipus d’edificació. Així mateix, els moviments de terra, obres 
en el subsòl o encreuaments d’altres instal·lacions que es preveguin realitzar en el seu àmbit requeriran, 
amb caràcter previ a la llicència municipal, el corresponent permís del CAT. En la conducció del CAT 
s’estableixen les següents limitacions als usos del sòl: la prohibició d’edificar o instal·lar construccions 
permanents, la necessitat d’obtenir l’autorització de l’entitat titular o gestora del servei per a efectuar 
moviments de terres o bé obres en la superfície o el subsòl; l’accés lliure i permanent del personal propi 
o designat per l’entitat titular o gestora del servei per a dur a terme les tasques necessàries de vigilància, 
manteniment, reparació, fitament i renovació de les instal·lacions, i també el dipòsit de materials; i la 
submissió de qualsevol altra activitat i operació a l’autorització prèvia de l’entitat titular o gestora del 
servei, que ha de considerar la compatibilitat amb la seguretat de les instal·lacions i amb la garantia de 
la continuïtat del mateix servei. 
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SECCIÓ 3. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT EN SUD 

Article 95.- Sectors 

1. Els sectors de desenvolupament del Sòl Urbanitzable Delimitat que s’estableixen des d’aquest Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal són els següents: 

a. SUD- P.P. 1 

i. ÀMBIT:                  El marcat al plànol 
ii. SUPERFÍCIE:                  60.505 m²  
iii. CONDICIONS ÚS:      
iv. Ús principal     Industrial 
       Usos complementaris                           Equipaments, restauració,   oficines, comercial, aparcament...  
v. EDIFICABILITAT BRUTA MÀXIMA:  0.40 m² /m².en sòl industrial 
vi. CONDICIONS DE GESTIÓ:    Reparcel·lació en modalitat de   
                                            compensació bàsica.  
 
Es preveurà xarxa viària per a bicicletes. El projecte d’urbanització donarà preferència a l’ús dels 
espais públics per part dels vianants. Les característiques de la xarxa viària respondrà a les 
especificacions de l’estudi de mobilitat generada. 

Es reservarà l’espai i s’instal·laran contenidors per a la recollida selectiva de residus sòlids urbans  els 
quals hauran d’ésser de superfície o soterrats de conformitat amb les indicacions municipals. 

La xarxa de clavegueram serà separativa amb xarxa de recollida d’aigües pluvials i xarxa de recollida 
d’aigües residuals independents. Els edificis hauran de disposar de dipòsits per a la reutilització de les 
aigües pluvials amb una capacitat mínima de 100l/m2 de coberta.  

El sector participarà de forma proporcional al seu aprofitament en les despeses per l’ampliació de les 
xarxes actuals de clavegueram, depuració i abastament d’aigua que es generin. 

Serà necessari tenir en compte tècniques per a disminuir els efectes negatius de la impermeabilització 
resultant de la urbanització i potenciar l’ús de la xerojardineria amb espècies autòctones als espais 
lliures. 

Als espais lliures es preservarà sempre que sigui possible l’arbrat existent. La terra vegetal procedent 
dels espais a urbanitzar serà abassegada i recuperada per a les zones verdes planificades. Es 
preservaran els peus de margalló (Chamaerops humilis) i dels individus singulars o interessants d’altres 
especies vegetals per mitjà del seu trasplantament a un espai adient.  

Per la seva proximitat amb les àrees residencials, només seran admeses activitats industrials sotmeses al 
règim de comunicació i compatibles amb l’ús residencial. 

Als terrenys inclosos dins la franja de protecció establerta al Pla Director de les Activitats Industrials i 
Turístiques i grafiada als plànols no s’admetrà l’ús residencial o turístic. 

En la redacció del Pla Parcial o del projecte d’urbanització s’haurà d’estudiar la producció de 
partícules en suspensió prevista a les obres d’urbanització, d’acord amb les especificacions tècniques del 
document “Càlcul d’emissions fugitives de partícules en activitats extractives amb o sense planta de 
tractament de productes minerals associada i operacions similars” (DG de Qualitat Ambiental, maig de 
2004), i programar les mesures preventives i correctores adequades. 

En la redacció del Pla Parcial s’haurà d’indicar la superfície agrària afectada, les infraestructures de 
reg, en especial les mines i pous de registre, i establir el seu programa de recuperació en cas de ser 
afectades. 
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S’haurà de reservar un espai per 1,5 places d’aparcament per cada unitat d’habitatge i cada 100 m2 
construïts d’altres usos , en els espais de les parcel·les privades. 

En tots els trams de les carreteres confrontants amb el sector, el planejament derivat  haurà de precisar 
la vialitat de cadascun d’ aquests àmbits i els seus accessos a les carreteres i hauran d’ obtenir l’ 
informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres de Tarragona, del Ministeri de Foment o 
de la Diputació de Tarragona, segons sigui l’ administració titular de la via. 

Els costos dels intercanviadors, enllaços i de les actuacions d’ adequació que siguin necessaris s’ hauran 
d’ incloure en les càrregues d’ urbanització imputables als sectors beneficiats. 

Les millores, connexions o ampliacions que siguin necessàries realitzar en l’accés existent a l’autovia A-
27 per a dotar d’una mobilitat adequada als futurs ocupants del sector a desenvolupar, seran a càrrec 
del promotor de l’actuació o en defecte d’això a l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet. 

En els projectes d’ urbanització, el disseny de tots els elements viaris de connexió a les carreteres es farà 
d’ acord amb la instrucció de traçat de carreteres “3.1-IC”i amb la “Instrucció per al disseny i projecte 
de rotondes” de la Generalitat de Catalunya. En cap cas s’ admetran rotondes partides ni en general les 
interseccions en creu. Únicament s’ admetran en trams de travessera aquelles interseccions en creu que 
es justifiqui la seva necessitat per a la configuració de la trama urbana. Els projectes d’ urbanització 
hauran d’ obtenir l’ informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres de Tarragona, del 
Ministeri de Foment o de la Diputació de Tarragona, segons sigui l’ administració titular de la via. 

Es prefixa com a zona verda l’ espai afectat per la servitud de l’ autovia A-27. Aquesta àrea, delimitada 
en els plànols d’ordenació, computarà a efectes de la reserva del 10% de la superfície destinada a zones 
verdes en el projecte de reparcel·lació del planejament derivat.  

També és prefixa com a sistema viari una franja situada a la part nord del sector, que és la continuïtat 
del carrer de la Mina de Madró, des de l’Avinguda de Tarragona fins a la carretera T-721. Aquesta 
franja té una longitud de 270 m, una amplada de 10 m i una superfície de 2.700 m2.  

Els costos d’urbanització corresponents a la urbanització de la prolongació del carrer de la Mina del 
Madró i de la prolongació de la xarxa de pluvials, en el cas que sigui executat anticipadament per part 
de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet i pagats per aquesta Administració, segons projecte d’execució 
unitària amb el PAU-B i el PAU-A3, seran reconeguts com a despeses a favor de l’Ajuntament de la 
Pobla de Mafumet en el projecte de reparcel·lació que es redacti en execució del planejament, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 118 bis de la llei d’urbanisme. Els costos d’urbanització de 
la prolongació del carrer de la Mina de Madró ho seran en el percentatge que resulti de la superfície del 
vial que el POUM atribueix a aquest sector. El costos d’execució de la prolongació de la xarxa  de 
pluvials que ha de discórrer  per sòl no urbanitzable i que travessarà per sota la A-27, i que arriba fins a 
la depuradora seran a càrrec d’aquest pla parcial en la proporció 40,84% del cost total, percentatge 
obtingut en atenció a l’aprofitament urbanístic assignat a aquest sector. 

El planejament derivat haurà de contemplar que a la connexió de la nova vialitat (continuació del carrer 
de la Mina de Madró) amb la carretera T-721 no es permetrà els girs a esquerres des del carrer ni des de 
la pròpia carretera. 

Els accessos als futurs solars dintre del sector s’hauran de resoldre mitjançant la vialitat interna 
prevista, és a dir, no hi hauran altres accessos directes a la carretera. 

Als terrenys confrontants amb la infraestructura hidràulica del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), 
s’haurà de respectar una franja paralel·la de protecció a cada costat de la xarxa de subministrament en 
alta, lliure de qualsevol tipus d’edificació. Així mateix, els moviments de terra, obres en el subsòl o 
encreuaments d’altres instal·lacions que es preveguin realitzar en el seu àmbit requeriran, amb caràcter 
previ a la llicència municipal, el corresponent permís del CAT. En la conducció del CAT s’estableixen les 
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següents limitacions als usos del sòl: la prohibició d’edificar o instal·lar construccions permanents, la 
necessitat d’obtenir l’autorització de l’entitat titular o gestora del servei per a efectuar moviments de 
terres o bé obres en la superfície o el subsòl; l’accés lliure i permanent del personal propi o designat per 
l’entitat titular o gestora del servei per a dur a terme les tasques necessàries de vigilància, manteniment, 
reparació, fitament i renovació de les instal·lacions, i també el dipòsit de materials; i la submissió de 
qualsevol altra activitat i operació a l’autorització prèvia de l’entitat titular o gestora del servei, que ha 
de considerar la compatibilitat amb la seguretat de les instal·lacions i amb la garantia de la continuïtat 
del mateix servei. 

La masia catalogada amb el nom de “Tancat de Robellat”, amb coordenades UTM X:350.014, Y: 
4.560.962, situada dins dels límits d’ aquest pla parcial haurà de quedar inclosa en l’ equipament 
corresponent al desenvolupament d’aquest àmbit. 
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8. REQUERIMENTS DE LA LLEI D’URBANISME  
 

La redacció i tràmit d’una Modificació Puntual del POUM s’ha d’adequar al que 
s’estableix als articles 96, 97, 98, 99 i 100 de la Llei d’urbanisme. 

A més, cal tenir en compte que, d’acord amb el redactat de l’art. 96, la modificació de 
qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les 
mateixes disposicions que en regeixen la formació. 
 
Aquesta modificació se sustenta fonamentalment amb l’article 118 bis de la Llei 
d’Urbanisme per a l’execució d’infraestructures en diferents Plans d’Actuacions. 
 
Article 118 bis 
Infraestructures comunes a diversos polígons d'actuació urbanística 

1. En el cas que l'execució de diverses actuacions urbanístiques de gestió integrada requereixi 
l'execució prèvia o simultània i íntegra d'una infraestructura comuna a totes aquestes 
actuacions, el planejament urbanístic general pot afectar els polígons d'actuació respectius per 
tal de garantir-ne l'execució i repartir el cost d'execució entre els polígons, inclòs el cost 
d'obtenció del sòl corresponent, si s'escau. Amb aquesta finalitat, el planejament urbanístic 
general ha de determinar la quota de participació en el cost d'execució que pertoca a cada 
polígon afectat en proporció a l'aprofitament urbanístic assignat a cada actuació urbanística. 
Es poden afectar diversos polígons d'actuació urbanística a l'execució d'una infraestructura 
comuna en els supòsits següents: 
 
a) Quan els terrenys que hi són destinats estiguin parcialment inclosos en els polígons 
respectius. 
 
b) Fora dels polígons afectats, quan la infraestructura sigui necessària per a connectar-los amb 
els sistemes urbanístics generals o quan, per a atendre la demanda de serveis generada per les 
actuacions esmentades, calgui ampliar i reforçar una infraestructura existent. 
 
2. Correspon de formular el projecte d'obres per a l'execució d'una infraestructura comuna: 
 
a) En el supòsit a què fa referència l'apartat 1.a, a l'Administració actuant o a les entitats 
urbanístiques col·laboradores que s'hagin constituït per a dur a terme la gestió integrada de les 
actuacions urbanístiques corresponents. En aquest supòsit, els terrenys destinats a l'execució de 
la infraestructura s'obtenen per l'aportació dels propietaris a la reparcel·lació o, si no s'ha 
iniciat la gestió integrada de l'actuació urbanística corresponent, per l'ocupació directa o 
l'expropiació. 
 
b) En el supòsit a què fa referència l'apartat 1.b, a l'Administració pública o entitat privada que 
esdevingui titular de la infraestructura. En aquest supòsit, els terrenys destinats a l'execució de 
la infraestructura s'obtenen per l'expropiació. 
 
3. Correspon a l'Administració o entitat que formuli el projecte d'obres per a l'execució d'una 
infraestructura comuna d'executar-les a càrrec dels propietaris. 
 
4. L'Administració actuant pot exigir el pagament de bestretes, exigibles per la via de 
constrenyiment en cas d'impagament, als propietaris dels terrenys inclosos en els polígons 
afectats per l'execució d'una infraestructura comuna. 
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5. El cost d'execució d'una infraestructura comuna s'ha de fer repercutir en els projectes de 
reparcel·lació de cada polígon afectat com a despesa d'urbanització a càrrec dels propietaris 
en proporció a la quota de participació respectiva. En cas que no s'hagin abonat bestretes, s'ha 
d'actualitzar la quota a la data d'aprovació inicial dels projectes de reparcel·lació 
corresponents a les actuacions urbanístiques que iniciïn la gestió integrada amb posterioritat a 
l'execució de la infraestructura. Per acord entre l'entitat urbanística col·laboradora 
corresponent i l'Administració o entitat que hagi executat la infraestructura es pot fer el 
pagament de la quota que pertoqui mitjançant l'adjudicació de solars resultants de la 
reparcel·lació dins del polígon afectat. 

9.  CESSIONS I RESERVES COMPLEMENTÀRIES 
Les determinacions que resulten de la present Modificació Puntual no comporten: 

a) Cap alteració en la zonificació o ús urbanístic dels espais lliures, zones verdes, ni 
equipaments esportius previstos en el planejament vigent (art. 98). 

b) Cap increment del sostre residencial edificable, de la densitat ni de l’ús residencial o 
de la intensitat, o la transformació dels usos (art. 99). 

c) Cap increment del sostre edificable (en sòl urbanitzable), cap augment de densitat de 
l’ús residencial (sense increment de l’edificabilitat), cap transformació global dels usos 
previstos pel planejament (en sòl urbà), ni té per objecte una actuació aïllada de dotació 
(art. 100). 

En conseqüència, no es preveu cap increment de les cessions ni reserves 
complementàries de terrenys regulats als articles 98, 99 i 100 de la Llei d’urbanisme. 

10.  AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 
Atès que la present Modificació Puntual té una implicació en la despesa de la 
infraestructura és necessària la valoració econòmica dels polígons d’actuació i del pla 
parcial, per veure quin és el percentatge de despesa que li pertoca en relació a 
l’aprofitament de cada polígon o sector, tal i com estableix l’art. 118 bis. 
Aquesta valoració no té per objectiu la determinació del valor econòmic de cada polígon 
o sector, sinó la determinació del percentatge de costos de la infraestructura de la xarxa 
d’aigües pluvials a desenvolupar, i l’article 118 defineix que s’ha de determinar per 
l’aprofitament urbanístic, per tant, la redacció d’aquesta valoració constarà en 
determinar l’aprofitament de cada part, i el valor econòmic de l’ús d’aquest 
aprofitament. 

11.  AGENDA 
L’executivitat de les determinacions d’aquesta Modificació Puntual seran immediates 
un cop aquesta sigui executiva. No procedeix l’elaboració d’una agenda d’execució, 
donat que ens trobem davant d’una modificació urbanística que no requereix cap tipus 
de desenvolupament. 

12.  INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
Pel que fa a les finances públiques de l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet, la 
Modificació proposada no tindrà un impacte rellevant i, en qualsevol cas, els possibles 
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efectes serien positius. Per aquest motiu no es considera necessària la redacció de 
l’informe de sostenibilitat econòmica. 

13.  IDENTITAT DELS PROPIETARIS DE DRETS 
D’acord amb l’article 99.1.a) de la Llei d’urbanisme, les modificacions d’instruments de 
planejament general que comportin un increment del sostre edificable, de la densitat de 
l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos establerts 
anteriorment han d’incloure la identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets 
reals sobre les finques afectades, públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a 
l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit els 
terrenys. 

Atès que la Modificació no comporta un increment del sostre edificable, de la densitat 
de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos ja establerts, 
no  resta subjecta a la inclusió de la identitat dels propietaris de drets. 

14.  VIGÈNCIA DEL PLANEJAMENT QUE ES MODIFICA 
El planejament que es modifica, que és el POUM, té una vigència superior als cinc anys 
i per tant la present no està subjecte a les disposicions de l’article 99.2.a) de la Llei 
d’urbanisme. 

15. INFORME DE MOBILITAT 
D’acord amb l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis d'avaluació de la mobilitat generada, la present Modificació Puntual no està 
subjecta a la redacció d’un Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

A més, cal tenir en compte que les determinacions que es desprenen de la present 
Modificació Puntual no representen un canvi significatiu en la mobilitat generada i, en 
qualsevol cas, es millorarà la mobilitat existent. És per això que no s’adjunta a la 
present Modificació l’estudi de mobilitat. 

16. INFORME MEDIAMBIENTAL 
D’acord amb la DA 8a de la 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, les regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a 
la Llei de l’Estat 21/2013 són les següents: 

“... 
5. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica simplificada, en el cas que el promotor 
d’un pla o programa, o de la modificació d’un pla o programa, subjecte a avaluació 
ambiental estratègica simplificada consideri, sense necessitat de cap estudi o treball 
addicional, que no té efectes significatius sobre el medi ambient, la informació del 
document ambiental estratègic ha de consistir en la justificació d’aquesta circumstància. 
Si l’òrgan ambiental constata que el pla o programa, o la modificació del pla o 
programa, no té efectes significatius sobre el medi ambient ni hi ha cap administració 
pública afectada, pot determinar directament en l’informe ambiental estratègic que el 
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pla o programa, o la modificació del pla o programa, no té efectes significatius sobre el 
medi ambient, sense necessitat de fer cap consulta prèvia. 
6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, 
s’estableixen les regles següents: 
  
a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària: 

 
Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal. 
Segon. Els plans parcials urbanístics de delimitació. 
Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització 
de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir 
efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la 
Llei42/2007, del 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, o en 
altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 
 
Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la 
futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental 
o que puguin tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els 
termes establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais del Pla d’espais d’interès 
natural. 
 
Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació 
ambiental estratègica ordinària que constitueixin variacions fonamentals de les 
estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin 
diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 
 
Sisè. Els instruments de planejament urbanístic inclosos en l’apartat b, si així ho 
determina l’òrgan ambiental en l’informe ambiental estratègic o a sol·licitud del 
promotor. 
 

b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada: 
Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic. 
 
Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no 
urbanitzable no inclosos en l’apartat tercer de la lletra a en el cas que desenvolupin 
planejament urbanístic general no avaluat ambientalment o planejament urbanístic 
general avaluat ambientalment si aquest ho determina. 
 
Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que 
constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o 
de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la 
zona d’influència. 
 



 

 
-  23 - 

Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació 
ambiental estratègica ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les 
estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però que 
produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 
 

c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes 
significatius que produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat 
avaluats en el planejament urbanístic general: 

 
Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra a 
que es refereix només a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general 
avaluat ambientalment. 
Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de 
la lletra a que es refereixen només a sòl urbà. 

 
d) En el cas de plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable que no qualifiquin sòl, 
si llur contingut es restringeix a l’establiment d’actuacions executables directament 
sense requerir el desenvolupament de projectes d’obres posteriors, no s’aplica cap 
procediment d’avaluació ambiental estratègica. Aquests plans han de seguir el 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental ordinària o simplificada, si escau. 
 
e) L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el medi 
ambient les modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen variacions 
fonamentals de llurs estratègies, directrius i propostes o llur cronologia i que no 
produeixen diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. Per a obtenir 
aquesta declaració, el promotor, en la fase preliminar de l’elaboració de la modificació, 
ha de presentar una sol·licitud en què justifiqui les circumstàncies descrites. El termini 
per a adoptar i notificar la declaració és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. 
La manca de resolució expressa té efectes desestimatoris. 
 
7. Les prescripcions contingudes en l’apartat 6 comporten la no-aplicació dels preceptes 
següents de la Llei 6/2009: les lletres c i d de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 7; les 
lletres c i d, i la lletra e pel que fa a la referència a les lletres c i d, de l’apartat 1 i 
l’apartat 2 de l’article 8; i l’apartat 2 de l’annex 1. 
...” 
A més, d’acord amb l’article 8.2. de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, les modificacions del 
POUM 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 

Així doncs, atès l’article 8.2. de la Llei 6/2009, com que la Modificació que s’introdueix no té efectes significatius sobre el medi 
ambient, aquesta no està subjecta al tràmit d’avaluació ambiental. 
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17. MEMÒRIA SOCIAL 
La proposta de Modificació del POUM no afecta als objectius generals de producció 
d’habitatge protegit. Les modificacions que s’estableixen no afecten els habitatges 
protegits de promoció pública (o per entitats sense ànim de lucre) que vagin destinats a 
aquells col·lectius que per la seva estructura familiar, edat, nivell econòmic i/o 
necessitats assistencials ho necessitin. En conseqüència cal considerar que no és 
necessària la incorporació d’una Memòria social en aquest document. 

 

 

 

Arquitectes Advocat 
Francesc Albín i Collet           Alfred Ventosa Carulla 
Lluís Albín Ruiz 

 

Data 04/06/2021 
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PLÀNOLS 
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ANNEXES 

VALORACIÓ 

El procediment d’aplicació és el mètode del valor Residual, (l’article 22 del Reglament 
de Valoracions de la Llei del Sol), d’acord amb la següent expressió: 

 
 

Siendo: 

VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de 
suelo. 

Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en 
metros cuadrados edificables por metro cuadrado de suelo. 

VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en 
euros por metro cuadrado edificable. 
 

Com que la Edificabilitat es un factor que ja tenim, el que es necessari es trobar el 
VRS segons la següent expressió. 

 
Siendo: 

VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del 
uso considerado. 

Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del 
producto inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado 
estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable. 

K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de 
financiación, gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la 
actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la 
edificabilidad. 

Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser 
reducido o aumentado de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de 
urbanizado destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en municipios 
con escasa dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protección que 
fije valores máximos de venta que se aparten de manera sustancial de los valores 
medios del mercado residencial, naves industriales u otras edificaciones vinculadas 
a explotaciones económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la 
reducción del componente de gastos generales como son la calidad y la tipología 
edificatoria, así como una menor dinámica del mercado inmobiliario en la zona. 

b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación 
de urbanizado destinados a promociones que en razón de factores objetivos como 
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puedan ser, la extraordinaria localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta 
calidad de la tipología edificatoria, el plazo previsto de comercialización, el riesgo 
previsible, u otras características de la promoción, justifiquen la aplicación de un 
mayor componente de gastos generales. 

Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso 
considerado. Será el resultado de sumar los costes de ejecución material de la 
obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de los 
tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y 
dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble. 
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Habitatge Plurifamiliar 

Valor en Venta(Vv) 
*Els testimonis de les mostres de mercat estan a l’annexa 1 

Any nº Municipi sup preu €/m² procedència antiguitat situació tipologia €/m²

2006 1 La Pobla de Mafumet 80 155000 1937,50 0,97 1,05 1 1 1973,34375 €/m²

2005 2 La Pobla de Mafumet 85 139000 1635,29 0,97 1,05 1 1 1665,55 €/m²

1996 3 La Pobla de Mafumet 96 125000 1302,08 0,97 1,1 1 0,95 1319,86 €/m²

2004 4 La Pobla de Mafumet 99 132000 1333,33 0,97 1,05 1 0,95 1290,10 €/m²

2006 5 La Pobla de Mafumet 99 131000 1323,23 0,97 1,05 1 0,95 1280,33 €/m²

2000 6 La Pobla de Mafumet 96 127260 1325,625 0,97 1,1 1 0,95 1343,72 €/m²

1478,82 €/m²

 
K = coeficient que pondera  la totalitat de  les despeses generals,  (finançament, gestió  i promoció), així 
com el benefici empresarial normal de l’activitat de promoció immobiliària necessària per a la 
materialització de l‘edificabilitat. 
Es considera el coeficient normal de 1,30 
 
VALOR DE LA CONSTRUCCIÓ (Vc) 
Vc = Valor de la construcció en euros por metre quadrat edificable de l’ús considerat. Serà el resultat de 
sumar  les  despeses  de  execució material  de  l’obra,  les  despeses  generals  i  el  benefici  industrial  del 
constructor,  l’import dels tributs que graven  la construcció, els honoraris professionals por projectes  i 
direcció de les obres i altres despeses necessàries per a la construcció de l’immoble. 
Es considera el cost de construcció d’acord amb les dades de la publicació emedos, 3er trimestre 2019. 
Es  consideren  unes  depeses  per  horaris  professionals  i  despeses  d’obra  d’un  13.5%  del  PEM. 

 
Pressupost 
d'execució 
material 

Despeses i 
Benefici 
Industrial 

Honoraris i 
llicències 

Total 

    20% 13,50%   

Habitatge plurifamiliar  638,27 127,65 95,74 861,66€/m² 

S’obté així el valor residual del sòl urbanitzat. 

Valor de 
Venda Coeficient 

Valor de 
construcció 

Valor residual del 
sòl urbanitzat   Vc K Vc 

Habitatge plurifamiliar 1478,82 1,3 861,66 275,886€/m² 

Per a la clau EU, destina a habitatge plurifamiliar el VRS=275,89 €/m² 
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Industria Aïllada 
Vv=Valor en Venta 
*Els testimonis de les mostres de mercat estan a l’annexa 1 

Any nº Municipi sup preu €/m² procedència antiguitat situació tipologia €/m²

2006 1 La Canonja 1600 990000 618,75 0,97 1,15 1,05 1,2 869,67 €/m²

2006 2 Tarragona 300 215000 716,67 0,97 1,15 0,95 1 759,47 €/m²

2005 3 Tarragona 359 210000 584,96 0,97 1,15 0,95 1 619,89 €/m²

2008 4 Vilaseca 416 305600 734,62 0,97 1,15 1,1 1 901,41 €/m²

2008 5 Vilaseca 258 179000 693,80 0,97 1,15 1 0,9 696,54 €/m²

2007 6 Reus 666 449000 674,17 0,97 1,15 1 1,1 827,24542 €/m²

779,04 €/m²

 
K = coeficient que pondera  la totalitat de  les despeses generals,  (finançament, gestió  i promoció), així 
com el benefici empresarial normal de l’activitat de promoció immobiliària necessària per a la 
materialització de l‘edificabilitat. 
Es considera el coeficient normal d’1,30 

VALOR DE LA CONSTRUCCIÓ (Vc) 
 
Vc = Valor de la construcció en euros por metre quadrat edificable de l’ús considerat. Serà el resultat de 
sumar  les  despeses  de  execució material  de  l’obra,  les  despeses  generals  i  el  benefici  industrial  del 
constructor,  l’import dels tributs que graven  la construcció, els honoraris professionals por projectes  i 
direcció de les obres i altres despeses necessàries per a la construcció de l’immoble. 
Es considera el cost de construcció d’acord amb les dades de la publicació emedos, 3er trimestre 2019. 
Es consideren unes depeses per horaris professionals i despeses d’obra d’un 13.5% del PEM. 
 

Pressupost 
d'execució 
material 

Despeses i 
Benefici 
Industrial 

Honoraris i 
llicències 

Total 

    20% 13,50%   

 

Industria aïllada  300 60 45 405,00€/m² 

S’obté així el valor residual del sòl urbanitzat. 

Valor de 
Venda Coeficient 

Valor de 
construcció 

Valor residual del 
sòl urbanitzat   Vc K Vc 

 

Industria aïllada 779,04 1,3 405 194,26€/m² 

 

Per a la clau IA, destina a industria aïllada el VRS=194,26 €/m² 
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Donat que  la Normativa del POUM  ja ens dona  l’aprofitament, el resultat del percentatge de 

costos sortirà de l’aplicació del VRS a cada aprofitament considerant l’ús de cada sector. 

Aprofitament VRS Valor

m² €/m² €

PAU‐B EU(Eixample urbà) 20.360,00 40,15% 275,89 5.617.038,90 € 48,79%

PAU‐A3 IA(lndustrial aïllat) 6.148,00 12,12% 194,26 1.194.312,29 € 10,37%

PP‐1 24.202,00 47,73% 194,26 4.701.487,65 € 40,84%

TOTAL 50.710,00 100,00% 11.512.838,84 € 100,00%

% %

 

Com a conclusió de l’avaluació econòmica i financera cal considerar que en el 
desenvolupament de la infraestructura de xarxa d’aigües pluvials els costos queden 
repercutits de la següent disposició:  

PAU-B  48,79%, 
PAU-A3  10,37% 
PP-1   40,84% 
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TESTIMONIS D’HABITATGE PLURIFAMILIAR 

  



155.000 €
 ha bajado 13.000 €

Piso en carrer reus en Pobla de Mafumet (La)
 Carrer Reus,21 

80 m 3 hab. 2 baños 1.938 €/m2 2

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Sign in with Google

Página 1 de 9Piso por 155.000 € de 80 metros carrer reus,21 en Pobla de Mafumet (La) - habitaclia

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-piso-calle_reus_21-pobla_de_mafumet-i500001...



Piso en la pobla de mafumet.Zona tranquila y bien comunicada.El piso esta 

nuevo, dispone de 3 hab. 2 baños,una en suite. Amueblado,cocina equipada, 

balcon y ascensor. Calefaccion. Colegio y polideportivo a 10metros.Para entrar a 

vivir.

última modificación 30/07/2019

Distribución

Características 
generales

Equipamiento 
comunitario

3 habitaciones

Superficie 80 m

2 Baños

Estado cocina: equipada

2

Ver etiqueta calificación energética 

Consumo:  999kW h m  / año 

Emisiones:  999kg CO  m  / año 

Calefacción 

Plaza parking 

Amueblado 

Planta número 3

Certificado energético : 

G 2

G 2
2

Ascensor 

Equipamiento deportivo 

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Sign in with Google

Página 2 de 9Piso por 155.000 € de 80 metros carrer reus,21 en Pobla de Mafumet (La) - habitaclia

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-piso-calle_reus_21-pobla_de_mafumet-i500001...



139.000 €
Piso con 3 habitaciones, ascensor, calefacción y 
aire acondicionado en Pobla de Mafumet (La)

85 m 3 hab. 2 baños 1.635 €/m2 2

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Sign in with Google

Página 1 de 32Piso por 139.000 € de 85 metros piso con 3 habitaciones, ascensor, calefacción y air...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-piso-con_3_habitaciones_ascensor_calefaccion_...



Piso con 3 habitaciones, ascensor, calefacción y aire acondicionado

Pis seminou amb molta llum i bones vistes. Es distribueix en 3 habitacions, 2 

banys, cuina amb galeria, terrassa i un gran menjador. Té calefacció per 

radiadors i 3 aires acondicionats. Porta de seguretat, finestres d´alumini, 

ascensor i bons acabats. Zona de fàcil accés, molt tranquil i bons veïns. En el 

preu s´inclou una plaça de parking que hi cap un cotxe i una moto i un traster. 

No s´ho pensi més i vingui a visitar-lo.

última modificación 11/10/2019

Distribución

Características 
generales

Equipamiento 
comunitario

3 habitaciones

Superficie 85 m

2 Baños

Cocina tipo office: No

2

Ver etiqueta calificación energética 

Consumo:  999kW h m  / año 

Emisiones:  999kg CO  m  / año 

Calefacción 

Sin plaza parking

Aire acondicionado 

Año construcción 2005

Cerca de transporte público 

Certificado energético : 

G 2

G 2
2

Ascensor Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Sign in with Google

Página 2 de 32Piso por 139.000 € de 85 metros piso con 3 habitaciones, ascensor, calefacción y air...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-piso-con_3_habitaciones_ascensor_calefaccion_...



125.000 €
Piso en la pobla de mafumet en Pobla de 

Mafumet (La)
 Carrer Bassal 

96 m 3 hab. 2 baños 1.302 €/m2 2

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesiónSign in with Google

Página 1 de 18Piso por 125.000 € de 96 metros carrer bassal piso en la pobla de mafumet en Pobla...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-piso-en_la-pobla_de_mafumet-i1229700331641...



Piso en la Pobla de Mafumet

Bonito piso en La Pobla de Mafumet de tres habitaciones amueblado.

En las proximidades encontramos comercios, ambulatorio, colegios y demás 

servicios.

Bien comunicado por los principales accesos a la ciudad y por el transporte 

público.

A 10 minutos de Reus y de Tarragona.

Piso de 96 m2, consta de amplio recibidor, salón comedor con grandes 

ventanales para dar mayor luminosidad, amplia cocina amueblada, habitación 

suite con plato de ducha, habitación doble, y amplia habitación individual con 

salida al balcón, baño completo con ducha. 

Detalles: Calefacción de Gas Natural, aire acondicionado con bomba de calor, 

carpinteria de aluminiocon doble cristal, suelo de gres.

Destacamos de la vivienda la luz natural ya que es todo exterior y la ubicación 

de la vivienda con fácil aparcamiento. AMUEBLADO! 

última modificación 15/11/2019

Distribución

Características 
generales

 Ampliar descripción 

3 habitaciones

Superficie 96 m

2 Baños

Cocina tipo office: No

Estado cocina: amueblada

2

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesiónSign in with Google

Página 2 de 18Piso por 125.000 € de 96 metros carrer bassal piso en la pobla de mafumet en Pobla...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-piso-en_la-pobla_de_mafumet-i1229700331641...



Equipamiento 
comunitario

Ver etiqueta calificación energética 

Consumo:  1kW h m  / año 

Emisiones:  1kg CO  m  / año 

Amueblado 

Aire acondicionado 

Planta número 2

Año construcción 1996

Certificado energético : 

E 2

E 2
2

Ascensor 

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesiónSign in with Google

Página 3 de 18Piso por 125.000 € de 96 metros carrer bassal piso en la pobla de mafumet en Pobla...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-piso-en_la-pobla_de_mafumet-i1229700331641...



Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesiónSign in with Google

Página 7 de 18Piso por 125.000 € de 96 metros carrer bassal piso en la pobla de mafumet en Pobla...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-piso-en_la-pobla_de_mafumet-i1229700331641...



132.000 €
Piso en venta en pobla de mafume en Pobla de 

Mafumet (La)
 Carrer Reus 

99 m 3 hab. 1 baño 1.333 €/m2 2

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Sign in with Google

Página 1 de 25Piso por 132.000 € de 99 metros carrer reus piso en venta en pobla de mafume en P...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-piso-en_venta_en_pobla_de_mafume-pobla_de_...



Piso en venta en Pobla de Mafume

Descripción de la vivienda

3 dormitorios , descripción de los dormitorios: muy amplios y luminosos , 1 

baño , 1 salón , 30 m² de salón , descripción salón: amplisimo, exterior , 

carpintería interior: madera , carpintería exterior: aluminio , tipo de suelo del 

salón: mármol , tipo de suelo del piso: mármol , tipo de suelo de la cocina: gres , 

tipo de suelo del baño principal: gres , altura con respecto a la calle: 1 , campo , 

playa , línea de playa: 4ª línea o superior , distancia a la playa: 5 km tarragona , 

exterior , galería

Instalaciones

tipo de agua caliente: termo eléctrico , aire acondicionado: preinstalación , tipo 

de gas: canalizado (gas natural) , tipo de calefacción: individual (gas) , alarma , 

antena parabólica , portero automático , tv por satélite o cable , puerta de 

seguridad , certificación energética , calificación de consumo: e , valor de 

consumo (kwh/m2 año): calificación de emisiones: e , valor de emisiones 

última modificación 06/09/2019

Distribución

Características 
generales

 Ampliar descripción 

3 habitaciones

Superficie 99 m

Salón 30 m

1 Baño

2

2

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Sign in with Google

Página 2 de 25Piso por 132.000 € de 99 metros carrer reus piso en venta en pobla de mafume en P...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-piso-en_venta_en_pobla_de_mafume-pobla_de_...



Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Sign in with Google

Página 7 de 25Piso por 132.000 € de 99 metros carrer reus piso en venta en pobla de mafume en P...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-piso-en_venta_en_pobla_de_mafume-pobla_de_...



Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Sign in with Google

Página 23 de 25Piso por 132.000 € de 99 metros carrer reus piso en venta en pobla de mafume en...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-piso-en_venta_en_pobla_de_mafume-pobla_de_...



127.260 €
Piso venta , 127260€ en Pobla de Mafumet (La)

96 m 3 hab. 2 baños 1.326 €/m2 2

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Sign in with Google

Página 1 de 13Piso por 127.260 € de 96 metros piso venta pobla de mafumet (la), 127260€ en Pobl...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-piso-venta_la_127260_euros-pobla_de_mafumet...



Piso Venta Pobla De Mafumet (La), 127260€

Gran piso de 3 habitaciones (1 suite) 2 baños equipados, cocina independiente, 

salón completo , balcón con vistas al campo de fútbol de la Pobla de Mafumet 

calefacción de gas natural y aire acondicionado con bomba de calor, piso 

totalmente amueblado en el precio, listo para entrar a vivir!!!

última modificación 08/11/2019

Distribución

Características 
generales

Equipamiento 
comunitario

3 habitaciones

Superficie 96 m

2 Baños

Cocina tipo office: No

Estado cocina: independiente

2

Calefacción 

Sin plaza parking

Amueblado 

Aire acondicionado 

Planta número 2

Año construcción 2000

Cerca de transporte público 

Ascensor 

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Sign in with Google

Página 2 de 13Piso por 127.260 € de 96 metros piso venta pobla de mafumet (la), 127260€ en Pobl...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-piso-venta_la_127260_euros-pobla_de_mafumet...



Foto 2

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Sign in with Google

Página 3 de 13Piso por 127.260 € de 96 metros piso venta pobla de mafumet (la), 127260€ en Pobl...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-piso-venta_la_127260_euros-pobla_de_mafumet...



Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Sign in with Google

Página 4 de 13Piso por 127.260 € de 96 metros piso venta pobla de mafumet (la), 127260€ en Pobl...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-piso-venta_la_127260_euros-pobla_de_mafumet...
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TESTIMONIS D’EDIFICACIÓ INDUSTRIAL  



990.000 €
Nave industrial almacén 1000 m² en Canonja (la)

Calle Marina 

1.600 m 619 €/m2 2
Disfruta una experiencia completa

y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesiónSign in with Google

Página 1 de 5Nave industrial por 990.000 € de 1600 metros calle marina almacén 1000 m² en Ca...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-nave_industrial-almacen_1000_m2-la_canonja-i...



almacén 1000 m²

Nave en venta en La Canonja de 1600 m². Nave con 1000 m² de planta dedicada 

a almacén y 600 m² de oficinas muy bien acondicionadas en el primer piso.

última modificación 06/09/2019

Distribución

Características 
generales

Superficie 1600 m

Sup. area industrial 1600 m

Sup. oficinas 600 m

Sup. almacen 1000 m

Despacho 

Entrada de camión 

2

2

2

2

Ver etiqueta calificación energética 

Consumo:  999kW h m  / año 

Emisiones:  999kg CO  m  / año 

Cerca de transporte público 

Certificado energético : 

G 2

G 2
2

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesiónSign in with Google

Página 3 de 5Nave industrial por 990.000 € de 1600 metros calle marina almacén 1000 m² en Ca...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-nave_industrial-almacen_1000_m2-la_canonja-i...



215.000 €
 ha bajado 4.000 €

Nave industrial en carrer granit (del) nau nova a 
estrenar al poligon riuclar en Tarragona

Nou Eixample Sud - Carrer Granit (del), 4 

300 m 717 €/m También en alquiler por 1.400 € 2 2

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Sign in with Google

Página 1 de 6Nave industrial por 215.000 € de 300 metros carrer granit (del), 4 nau nova a estren...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-nave_industrial-nau_nova_a_estrenar_al_poligo...



Nau nova a estrenar al poligon riuclar tarragona

Nau Industrial nova a estrenar de 300 m2 + 90 m2 de pati.

Sortida exterior a carrer

Bona maniobrabilitat per a camions

Porta corredissa automatitzable a l´exterior 

Bona presència exterior

Possible lloguer inicial amb opció de compra

última modificación 15/10/2019

Distribución

Características 
generales

Superficie 300 m

Sup. area industrial 90 m

Entrada de camión 

2

2

Ver etiqueta calificación energética 

Consumo:  999kW h m  / año 

Emisiones:  999kg CO  m  / año 

Sin calefacción

Sin aire acondicionado

Certificado energético : 

G 2

Exento 2
2

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Sign in with Google

Página 2 de 6Nave industrial por 215.000 € de 300 metros carrer granit (del), 4 nau nova a estren...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-nave_industrial-nau_nova_a_estrenar_al_poligo...



210.000 €
Nave industrial en venta en barris marítims en 

Tarragona
Torreforta 

359 m 2 baños 585 €/m2 2

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Sign in with Google

Página 1 de 9Nave industrial por 210.000 € de 359 metros nave industrial en venta en barris marít...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-nave_industrial-en_venta_en_barris_maritims_t...



Nave industrial en venta en Barris Marítims

Nave industrial 359m2 de planta más altillo 20 m2 y patios frontal y trasero de 

160m2 en total. Luz y agua dadas de alta. Instalación eléctrica con puntos de luz,

última modificación 18/10/2019

Distribución

Características 
generales

Superficie 359 m

2 Aseos

Sin edificable

2

Sin calefacción

Sin aire acondicionado

Año construcción 2003

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Sign in with Google

Página 2 de 9Nave industrial por 210.000 € de 359 metros nave industrial en venta en barris marít...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-nave_industrial-en_venta_en_barris_maritims_t...



305.600 €
Almacén solvia inmobiliaria - nave industrial en 

Vila-seca

416 m 735 €/m2 2

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesiónSign in with Google

Página 1 de 15Almacén por 305.600 € de 416 metros solvia inmobiliaria - nave industrial vila-seca...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-almacen-solvia_inmobiliaria_nave_industrial-vil...



Solvia Inmobiliaria - Nave Industrial Vila-seca

Nave Industrial situada en la localidad de Vila-Seca, Tarragona. Tiene una 

superficie de 495 m² distribuidos en planta baja y altillo. Ubicada en un polígono 

industrial muy próximo al núcleo urbano, con buenas comunicaciones.

última modificación 30/08/2019

Distribución

Características 
generales

Superficie 416 m2

Ver etiqueta calificación energética 

Consumo:  999kW h m  / año 

Emisiones:  999kg CO  m  / año 

Sin calefacción

Sin aire acondicionado

Certificado energético : 

G 2

G 2
2

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesiónSign in with Google

Página 2 de 15Almacén por 305.600 € de 416 metros solvia inmobiliaria - nave industrial vila-seca...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-almacen-solvia_inmobiliaria_nave_industrial-vil...



179.000 €
 ha bajado 63.090 €

Nave industrial bien situada en Vila-seca
 Carrer Vila Dels Olzina (de La) 

258 m 694 €/m2 2

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Sign in with Google

Página 1 de 19Nave industrial por 179.000 € de 258 metros carrer vila dels olzina (de la) bien situa...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-nave_industrial-bien_situada-vila_seca-i310100...



bien situada

La nave se localiza en el Polígono Industrial L, Alba , en la localidad de Vilaseca , 

municipio de la provincia de Tarragona . Se encuentra muy próximo a 

Tarragona , junto a Salou y Reus . Muy bien comunicado con la autopista AP-7 , 

autovia A-7 , a menos de 10 km del puerto y del aeropuerto . El Polígono no es 

de gran tamaño y esta completamente consolidado y desarrollado . El nivel 

constructivo de las edificaciones es alto en general , con una antigüedad no 

superior a 10 años . Cuenta con una superficie de 258 m2 , partida más o menos 

por la mitad , una de ellas destinada a almacén o industrial y la otra parte como 

oficina , en varias estancias , con un piso superior tambié como oficina de unos 

120 m2 con acceso de escalera de obra y un altillo practicable ya que tiene 

altura máxima de unos 2 m y mínima de 1,2 m . Necesita reforma . Se estudian 

ofertas .

Referencia: A-387

última modificación 06/06/2019

Distribución

Características 
generales

Superficie 258 m

Sup. oficinas 80 m

Altura 7 m

Fachada 12 m

Sup. almacen 100 m

Sin entrada de camión

Edificable 

2

2

2

2

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Sign in with Google

Página 2 de 19Nave industrial por 179.000 € de 258 metros carrer vila dels olzina (de la) bien situa...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-nave_industrial-bien_situada-vila_seca-i310100...



449.000 €
 ha bajado 6.000 €

Nave industrial en c/ mexic nº 25 nave industrial 
en venta en ponent en Reus

Llevant - C/ MEXIC Nº 25 

666 m 674 €/m2 2

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Sign in with Google

Página 1 de 9Nave industrial por 449.000 € de 666 metros c/ mexic nº 25 nave industrial en venta...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-nave_industrial-en_venta_en_ponent_c_mexic_...



Nave industrial en venta en Ponent

Excelente Nave a estrenar.En una de las mejores zonas del Tecnoparc. Grandes 

dimensiones y facilidades para aparcar. Cerca del Hospital de Reus y 

aeropuerto.

última modificación 03/09/2019

Distribución

Características 
generales

Superficie 666 m

Sin edificable

2

Ver etiqueta calificación energética 

Consumo:  999kW h m  / año 

Emisiones:  999kg CO  m  / año 

Sin calefacción

Sin aire acondicionado

Año construcción 2007

Certificado energético : 

G 2

G 2
2

Disfruta una experiencia completa
y entra con tu red social habitual

Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Sign in with Google

Página 2 de 9Nave industrial por 449.000 € de 666 metros c/ mexic nº 25 nave industrial en venta...

18/11/2019https://www.habitaclia.com/comprar-nave_industrial-en_venta_en_ponent_c_mexic_...




