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0.  Nota prèvia

Aquest Estudi d’impacte i integració paisatgística s’ha redactat amb posterioritat a l’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana 
per a la reordenació dels sòls urbans pendents de desenvolupar del polígon 2 del Pla Parcial del sector K de Mas Mel, i per 
sol.licitud de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona en el seu informe d’11 de juliol de 2019.

Durant la redacció d’aquest document s’han fet un seguit d’observacions que han portat a corregir l’ordenació de l’edificació 
proposada en el document aprovat inicialment, sota el criteri d’obtenir una màxima integració en el paisatge.

Així, mitjançant l’estudi comparatiu amb diverses ordenacions, sigui la derivada del planejament vigent, siguin altres 
possibilitats contemplades, es justifica que la nova ordenació proposada és l’òptima des del punt de vista de la integració 
paisatgística.  
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1.   Dades bàsiques

Títol complet

Pla de Millora Urbana 3 Mas Mel en Sòl Urbà Consolidat de Calafell.

Síntesi de l’actuació

En desenvolupament de les previsions del POUM de Calafell, el Pla:

• Delimita un sector amb els sòls pendents de desenvolupar en els polígons 1 i 2 del Pla Parcial del sector K de Mas Mel.

• Reordena el sostre residencial previst pel planejament vigent, que correspon a 55 habitatges.

• Cedeix el sòl que queda lliure com a resultat de la nova ordenació, com a espai lliure públic.

Promotor del projecte

Blue Clover Capital S.L. 

Redactor del Pla i de l’EIIP

Batlle i Roig Arquitectura SLP

Base legal

Articles 21 i 22 del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i article 6.4.2 del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona.

Situació

El municipi de Calafell forma part de la comarca del Baix Penedès, en el litoral tarragoní. El Mas Mel es troba uns 1,7 km al 
sud-est del nucli històric de Calafell, en el litoral Tarragoní, entre la urbanització de Bella Mar i el nucli urbà de Segur de Calafell. 
El Mas Mel es col.loca als peus de la muntanya de la Coma Farella -concretament sota la Talaia de Calafell-, sobre la carretera 
C-31 i el ferrocarril de Barcelona a Sant Vicenç de Calders, que discorren paral.lels al mar. 

Àmbit d’actuació

L’àmbit de l’actuació correspon amb els sòls privats pendents de desenvolupar dels polígons 1 i 2 del Pla Parcial del sector K 
de Mas Mel (recollits en el POUM de Calafell com a PAU 3. Mas Mel), així com amb els sòls públics pendents d’urbanitzar-se.

Accés a l’àmbit

L’àmbit és proper a potents infraestructures de transport viàries i ferroviàries, que l’aproximen al seu entorn i a gran part del 
territori català. La xarxa viària del Mas Mel està en contacte directe amb la C-31 que, a través de la C-32, connecta de forma 
directa amb Barcelona i totes les poblacions costaneres i permet accedir en pocs quilòmetres a l’AP-2 i l’AP-7.

A nivell ferroviari l’àmbit es troba a 1,3 km de les dues estacions de tren del municipi, l’una a Calafell i l’altra a Segur de Calafell, 
sobre l’eix ferroviari del Mediterrani, el que significa un alt nivell d’accessibilitat regional en transport públic.

Superfície transformada

24.424,55 m² (superfície total de l’àmbit de planejament).

Coordenades 

Del centroide de l’àmbit de planejament: UTM X 381.829,48485, UTM Y 4.561.597,22815.

Situació Comarca Baix Penedès
Municipi Calafell
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Mapa topogràfic de l’emplaçamentOrtofotomapa de l’emplaçament
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2.  Planejament i instruments de paisatge

Planejament territorial

Títol

Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT), aprovat definitivament el 12 de gener de 2010.

Classificació

Àrea especialitzada d’ús residencial (inclosa dins del sistema d’assentaments)

Articulat

A partir de la definició de tres sistemes territorials -espais oberts, assentaments i infraestructures-, el Pla divideix el territori en 
àrees i estableix per a cada una d’elles una normativa reguladora dels usos i processos adequats o admissibles. Aquestes àrees 
es superposen a las qualificacions del sòl pròpies del planejament urbanístic general. 

El Pla distingeix dues grans categories d’assentaments: per una part els nuclis històrics i les seves extensions, i per l’altra les 
àrees especialitzades, que són resultat d’iniciatives per al desenvolupament d’usos específics: residencials, industrials, terciaris, 
equipaments, sovint en localitzacions separades de l’àrea urbana principal. 

El Pla defineix en l’article 3.12 de la seva Normativa les estratègies per a les àrees especialitzades. Per a les àrees 
especialitzades d’ús residencial contigües als nuclis històrics i les seves extensions, categoria en la què s’inclou l’àmbit actual de 
projecte, estableix com a objectiu una major integració urbana. En el mateix article es dóna la possibilitat de desenvolupament 
d’aquestes àrees especialitzades, d’acord amb el planejament urbanístic vigent.

L’article 3.12 de la Normativa estableix unes determinacions específiques per a certes àrees especialitzades del municipi de 
Calafell, però cap d’elles afecta l’àmbit que ens ocupa. 

L’article 6.4.2 estableix l’obligatorietat d’incloure un Estudi d’impacte i integració paisatgística a la documentació tècnica 
necessària per a la sol.licitud de llicència en certs casos, entre els quals: 

- Edificacions situades en la franja perimetral dels nuclis urbans que hagin de tenir una presència important en la imatge 
exterior d’aquests.

Les observacions fetes durant la redacció del present estudi s’han anat incorporant al Pla que s’estudia per tal que aquesta 
presència sigui mínima o inexistent. 

Aquest mateix article defineix que el contingut d’aquest estudi és el que estableix l’article 21 del Reglament de la Llei de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge (Decret 343/2206, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005).

Plànol d’ordenació “Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions 
d’infraestructures” del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona

El sector de Mas Mel forma part del sistema d’assentaments i s’inclou en una àrea especialitzada 
d’ús residencial
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Títol

Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), aprovat definitivament el 25 de maig de 2005, i la seva Modificació 
puntual i unificació normativa, aprovada definitivament el juliol de 2014.

Classificació

Sòl urbanitzable delimitat amb Pla Parcial aprovat definitivament. 

Articulat

Dins del seu àmbit de planejament, el PDUSC estableix per una part, sobre sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat, un 
seguit d’“unitats territorials de regulació” que són el principal objecte de regulació del Pla. Per l’altra, identifica els sòl urbans i 
urbanitzables delimitats establerts pels planejaments urbanístics vigents. 

El PDUSC no modifica el règim urbanístic del sòl urbà, però recull expressament les condicions a les què queda sotmesa la seva 
transformació urbanística en els articles 21 i  22 del text refós de la seva  Normativa.

L’article 22.2 de la Normativa del text refós del PDUSC estableix que els instruments de planejament derivat en sòl urbà o 
urbanitzable han d’incloure un estudi paisatgístic degudament valorat per l’òrgan competent. 

Plànol d’ordenació núm. 20 del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner 
L’àmbit de Mas Mel està classificat de Sòl urbanitzable delimitat amb Pla Parcial aprovat definitivament
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Títol

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell, aprovat definitivament el 24 de gener del 2011.

Classificació

Sòl Urbà Consolidat. 

Qualificació

Zona de desenvolupament urbà (subzones 4f i 4g) del Pla Parcial del sector K. 

Sistema d’espais lliures i zones verdes (clau 3) i sistema de comunicacions viàries (clau 1).

Planejament general

Annex normatiu del POUM de Calafell: fitxa del PAU 3. Mas 
Mel. Plànol de qualificacions 

En els sòls privats inclosos en el PAU 3, són vigents les 
qualificacions del Pla Parcial del sector K
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Articulat

L’àmbit objecte d’estudi es troba inclòs en un Polígon 
d’Actuació Urbanística en sòl urbà consolidat delimitat 
pel POUM de Calafell: el PAU 3. Mas Mel.

En el seu Annex Normatiu, el POUM estableix 
les condicions a les quals s’haurà de subjectar 
el desenvolupament d’aquest polígon: manté el 
planejament anterior, el Pla Parcial Urbanístic del 
sector K, aprovat definitivament el 4 de juny de 1997, 
però dóna la possibilitat de delimitar un àmbit de millora 
urbana amb els sòls pendents d’edificar, que reordeni 
el sostre restant amb solucions tipològiques diferents 
de les inicialment previstes així com la incorporació 
de dotacions privades, sempre que no suposin un 
increment del sostre edificable i limitant la densitat a un 
màxim de 55 habitatges. Estableix també que el sòl que 
quedi lliure com a resultat de la nova ordenació, en cas 
de produir-se, podrà cedir-se com a espai lliure públic.  

Tot i estar fora de l’àmbit del PMU, és important observar 
que el POUM de Calafell modifica per al polígon 3 del 
sector K les previsions del Pla Parcial i l’incorpora 
en un sector de sòl urbanitzable delimitat (PPU .6 
Comafarella), amb l’objectiu de reduir dràsticament 
tant la superfície de sòl urbanitzable com el sostre 
edificable. Així, en els sòls adjacents al present àmbit 
de planejament, el POUM deixa sense edificar tots 
aquells terrenys que queden més exposats visualment 
i concentra l’edificació entorn a la riera que creua en 
direcció al mar, en dues franges contigües al teixit 
residencial existent.
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Annex normatiu del POUM de Calafell: fitxa del PAU 3. Mas Mel 

Volum 06 Annex normatiu 
Fitxes d’àmbits d’actuació (sectors i polígons) 

Text refós 

11

 PAU en SUC Amb planejament aprovat  
  PAU 3. Mas Mel 

 Règim del sòl Sòl urbà consolidat 
 Objectiu Els objectius d’aquest àmbit ordenat segons Pla parcial urbanístic Mas Mel, 

sector K polígon I i II, aprovat definitivament en data de 4 de juny del 1997 i 
publicat en el DOGC en data 17 de febrer de 1999, i el seu corresponent 
projecte d’urbanització i reparcel·lació, són: 
- Acabar la urbanització dels polígons correctament atès l’informe emès per 

l’ajuntament en data 21 de maig del 2007. 
- Recepcionar les obres d’urbanització d’acord amb el que s’estableix en 

l’article «Recepció de les obres d’urbanització per part de l’ajuntament» de 
les Normes d’aquest POUM. 

 Àmbit Àmbit ubicat sobre la carretera C-31 concretament sobre el carrer Llebeig, el 
sector s’emplaça entre el sòl urbanitzable del PPU Comafarella marcat per 
aquest POUM i l’àmbit de Bella Mel. 

 Superfície total 162.634 m2

Aprofitament urbanístic 

D’acord amb el que indica el Pla parcial urbanístic Mas Mel, sector K polígon I i 
II.
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El Catàleg de béns a protegir i el Catàleg de masies i cases rurals del POUM de Calafell no inclouen cap element dins l’àmbit 
del PMU. Si més no, ens serveixen per identificar els elements patrimonials propers:
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Catàleg de béns a protegir i Catàleg de masies i cases rurals, POUM de Calafell
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Diversos plànols del POUM contenen informació de caràcter paisatgístic:

Pinedes mediterrànies

Matollars termomediterranis i predesèrtics

Matollars 
termomediterranis i 

predesèrtics

I.12 Pendents (POUM de Calafell)

El pendent dins l’àmbit del PMU oscil.la entre el 0-5% i el 30-50%   

I.13.1 Valors ecològics (POUM de Calafell)

El valor ecològic identificat en l’àmbit del PMU és el de la vegetació espontània

I.13.2 Valors ecològics (POUM de Calafell)

L’àmbit és contigu a zones de pineda mediterrània i de matollars termomediterranis, hàbitats 
d’interès comunitari (protegits per la Directiva 92/42/CEE) 
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I.14 Connectivitat ecològica (POUM de Calafell)

El POUM insinua un corredor verd entre la Coma Farella i el litoral a través dels 
espais lliures adjacents al barranc

I.18 Estructura paisatgística (POUM de Calafell)

S’assenyala com a valor natural la carena de la Coma Farella

I.19 Valors del paisatge (POUM de Calafell)

El POUM reconeix la massa arbòria existent dins l’àmbit com un valor 
del paisatge. Propers a l’àmbit identifica el valor paisatgístic del poblat 
ibèric de les Teixoneres i de la vessant nord-oest de la Coma Farella i 
la muntanya del Comú, així com també l’avinguda de Cossetània com 

a itinerari paisatgístic.
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Títol

Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, aprovat definitivament el 19 de maig del 2010.

Unitat de paisatge

Garraf (UP-29)

Avaluació del paisatge

El risc d’incendi i el creixement urbanístic poc racional són les principals amenaces d’aquesta unitat de paisatge, atès el nombre 
d’urbanitzacions que es troben disperses en l’espai forestal. Com a oportunitats es destaca el manteniment d’espais oberts amb 
característiques adients per a l’oci i el lleure de la població, així com l’accessibilitat i la tranquil.litat.

Objectius de qualitat paisatgística (OQP)

Entre els objectius de qualitat específics per a la unitat, alguns són aplicables al Pla de Millora Urbana:

• OQP1 “Un paisatge de muntanya ben gestionat i sense risc d’incendi forestal. Es caracteritza per una muntanya baixa 
mediterrània, de serres de pendent suau, àmpliament ocupades per urbanitzacions, amb predomini del mosaic 
forestal de brolles i pinedes de pi blanc en els espais naturals i algunes planes de conreu a les valls”.

• OQP2  “Unes urbanitzacions de qualitat, funcionals com a teixit urbà. Aquestes urbanitzacions, que ocupen nombroses 
vessants i carenes amb vistes al mar, actualment no tenen identitat ni estructura urbana definida”.

• OQP3  “Un paisatge dels espais de transició entre l’espai rural i natural i l’espai urbanitzat que faciliti la permeabilitat 
ecològica i procuri unes façanes aparents de les urbanitzacions de qualitat, vetllant alhora per minimitzar-hi el risc 
d’incendi”.

• OQP4  “Uns teixits urbans de ciutat jardí de qualitat, que respectin les espècies vegetals pròpies d’aquest paisatge 
(ametllers, garrofers, oliveres...)”.

Planejament sectorial

Mapa d’unitats de paisatge del Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona
L’àmbit forma part de la unitat de paisatge UP-29 Garraf 
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Mapa de valors ecològics del Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona
El Catàleg no identifica dins l’àmbit ni en zones properes connectors biològics, grans patrons 
paisatgístics, espais naturals protegits, hàbitats especials ni plantes vasculars vulnerables o 

en perill d’extinció

Mapa de valors històrics del Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona
El Catàleg identifica el castell de Calafell, la vil.la romana del Vilarenc, i l’ermita de Sant 

Miquel de Calafell com a elements de valor històric propers a l’àmbit 

Mapa de valors estètics del Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona
El Catàleg no identifica elements de valor estètic dins l’àmbit ni en zones properes 

Mapa de valors simbòlics-identitaris del Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona
El Catàleg no identifica elements de valor simbòlic dins l’àmbit ni en zones properes
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3.  Paisatge a escala territorial

Descripció
L’àmbit del Pla de Millora Urbana es troba dins de la unitat de paisatge del Garraf. Trets característics d’aquest unitat són 
el relleu de serres baixes properes al mar, els cursos d’aigua poc importants i de règim irregular, l’aspecte força degradat de 
la vegetació, generalment formada per màquies i brolles mediterrànies i bosquines de pi blanc (Pinus halepensis), així com la 
presència de nombroses urbanitzacions en disposició desordenada que trenquen les continuïtats de les masses forestals. 

L’àmbit es troba a l’extrem sud de la unitat del Garraf, en un punt on aquesta queda rodejat de la unitat de paisatge del Litoral 
del Penedès: una faixa de costa baixa densament urbanitzada, amb un continuum de construccions que s’estén des de Cunit 
fins al promontori de Barà i on pinedes de pi blanc, fragments de garriga i de màquies de margalló ocupen petits turons allunyats 
de la línia de costa i que han quedat sense urbanitzar.

Components 
Els eixos de comunicació estructurants es disposen en paral.lel a la costa i constitueixen barreres físiques, ecològiques i 
paisatgístiques importants. L’autopista C-32 discorre en aquest punt a uns 2,50 km del mar, i la carretera C-31, a escassos 300 
m de la costa, rodeja les últimes estribacions del Garraf fins a enllaçar amb l’autopista. La línia de ferrocarril València-Tarragona-
Barcelona té un traçat pràcticament adjacent a les platges. A escala local el teixit urbà està directament connectat amb la C-31, 
via de caràcter predominantment urbà.

El Litoral del Penedès és un espai altament artificialitzat. La proliferació de segones residències ha generat un continuum urbà 
que s’estén encaixat entre la línia de costa i les darreres estribacions del massís del Garraf. Més enllà de les seves platges 
llargues i rectilínies, els espais oberts que es mantenen en el litoral són escassos. La vegetació espontània ocupa zones molt 
marginals i normalment amb formacions bastant allunyades de les comunitats climàtiques corresponents. 

Les muntanyes de l’extrem meridional del Garraf constitueixen una frontera natural que s’interposa entre la plana i el litoral del 
Penedès. Les modestes altituds assolides, que rarament superen els 200 m, així com un pendent no massa pronunciat, han 
facilitat la proliferació d’urbanitzacions arreu de les serres. Les pinedes de pi blanc, que  constitueixen la formació vegetal més 
estesa, es disposen en mosaic tot ocupant l’espai que han deixat lliure les urbanitzacions.

Pel que fa a la xarxa hidrogràfica, no hi ha cap curs d’aigua rellevant que s’origini a les serres occidentals del Garraf, només 
alguns torrents que col.lecten les escasses precipitacions que s’hi registren. 

Valors
La unitat de paisatge Garraf presenta pocs valors estètics a causa del desordre visual que provoquen les urbanitzacions 
disperses insertades amb poca fortuna dins una matriu eminentment forestal.

Respecte als valors ecològics, cal dir que aquesta unitat no inclou cap espai protegit. Tanmateix, els espais forestals que 
resten, representen la continuïtat cap al sud del Massís del Garraf i actuen com a corredors ecològics entre aquest massís i la 
planta del Baix Penedès. En aquest sentit hi juguen un paper destacat els torrents. 

Entre els valors històrics, destaquen la concentració al sector oest del Garraf de tot un conjunt de restes prehistòriques 
importants que indiquen l’inici del poblament en aquest territori. La torre de la Talaia (principis del segle XV), molt a prop de 
l’àmbit del PMU, tenia la funció de vigilància el litoral; des d’aquí s’avisava, en cas de presència de corsaris, al campaner del 
poble de Calafell, el qual tocava un senyal d’alerta per a la població. 

Tampoc el conjunt del Litoral del Penedès té un valor paisatgístic ni estètic de conjunt, en no ser especialment representatiu ni 
rar, tenir un caràcter fragmentat i ser por harmònic. El model productiu de base immobiliària dominant ha generat un paisatge 
estandaritzat, concebut sobre la producció de petites peces i teixits urbans, normalment sense connexió morfològica i urbanística 
malgrat poder tenir continuïtat espacial.

Des del punt de vista dels valors històrics, tot i que no hi ha grans referents paisatgístics, existeixen determinats elements de 
patrimoni que poden ser considerats com a referents locals. Entre aquestes peces, prop de l’àmbit del PMU, es troben peces 
d’importància local, com l’ermita de Sant Miquel, el castell de Calafell i restes romanes (Vilarenc), i d’altres elements que han 
esdevingut atractius a escala regional en incorporar-hi creativitat en la seva presentació i interpretació turística (poblat ibèric 
de Calafell). A excepció del castell de Calafell, aquestes fites no articulen visuals o espais amplis ja que acostumen a quedar 
amagades, aïllades o poc visibles darrere una façana construïda.

Xarxa de comunicació estructurant de la unitat de paisatge del Garraf

C-32

C-31

N-340

TV
-2

12
6

ferrocarril

El domini del paisatge periurbà i l’artificialització del substracte natural preexistent impedeix una visió simbòlica i identitària clara 
de la zona, aspecte reforçat per l’arribada constant de migracions residencials d’origen metropolità i migracions laborals d’origen 
estranger. Cal destacar també el valor productiu del Litoral del Penedès, derivat de les platges i el mar.

Dinàmiques
Els canvis que ha sofert el paisatge del Garraf les darreres dècades han estat molt intensos i han alterat de forma significativa 
l’estat original. El creixement de grans urbanitzacions s’ha produït en detriment de la vegetació espontània, que ha vist disminuïda 
la seva presència tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu. Els antic corredors biològics que connectaven el Garraf 
amb la platja, articulats al voltant de torrents i rieres  han estat tallats per l’ampliació dels nuclis urbans i de l’autopista C-32.

El paisatge del Litoral del Penedès està immers en les dinàmiques generals del litoral mediterrani català, caracteritzades pel 
creixement de l’espai construït que ha acabat per ocupar tota la primera línia de costa. La construcció s’ha estès també als 
espais lliures de segona línia i als vessants de muntanya que limiten l’andana costanera. La proximitat de l’àrea metropolitana 
de Barcelona i Tarragona han fet que la pressió urbanística a què ha estat sotmesa la faixa litoral del Baix Penedès hagi 
provocat una profunda transformació del paisatge tradicional. El 58% de la seva superfície està ocupada per espai construït, el 
percentatge més alt de totes les unitats de paisatge del Camp de Tarragona.
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4.  Paisatge del lloc i Pla

4.1 Descripció de l’emplaçament i visibilitat

Estructura del lloc

L’àmbit del Pla de Millora Urbana, de 2,44 ha de superfície i una altitud variable entre 49 i 77,50 m.s.n.m., està situat a la 
vessant meridional de la Talaia de Calafell (132,20 m.s.n.m), pic de la Coma Farella que, juntament amb la muntanya del Comú 
i l’Escarnosa, constitueixen les últimes estribacions del massís del Garraf. Les estribacions de la Coma Farella abracen l’àmbit 
per darrera i li donen un suau pendent cap a la platja de l’Estany. 

L’àmbit de planejament és una franja allargada d’uns 450 m, i d’amplada variable entre els 26 i els 100 m.

25

50

75

100

125

carena

riera

Plànol d’altimetria

la Talaia de Calafell

la Talaia de Calafell

camí de la Talaia
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Plànol de pendents, elaborat a partir del model d’elevacions del terreny de l’ICGC de 5x5 
L’àmbit presenta un pendent mig d’entre el 5 i el 20%, que correspon al relleu natural del 

terreny. Els pendents més pronunciats , que s’observen adjacents als vials, són deguts a les 
modificacions topogràfiques fetes per a la seva obertura. 

Plànol d’altimetria, elaborat a partir del model d’elevacions del terreny de l’ICGC de 5x5 

Mapa de cobertes del sòl, 2009 (CREAF)
 L’àmbit presenta principalment dues cobertes del sòl: boscos densos (no de ribera), 

principalment a les cotes superiors de l’àmbit, i zones urbanitzades, producte de la tansformació 
de les zones adjacents.

Ortofoto, 2019
 En una imatge recent es comprova que durant l’última el bosc dens s’ha extès per les cotes 

superiors de l’àmbit 
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Vegetació

L’àmbit d’estudi es situa en una zona de màquia litoral. En termes generals, l’estrat arbori està situat a les cotes més altes de 
l’àmbit, on no hi ha hagut intervencions antròpiques, i l’arbustiu en cotes inferiors. 

Estrats arbori i arbustiu

Piracant 
(Pyracanta coccinea)

Olivarda 
(Dittrichia viscosa)

Romaní 
(Rosmarinus officinalis)

Bruc 
(Erica arborea)

Gatosa 
(Ulex parviflorus)

Pi blanc 
(Pinus halepensis)

Garrofer 
(Ceratonia siliqua)

Ullastre 
(Olea europaea L. var. sylvestris)

Llentiscle 
(Pistacia lentiscus)

Margalló 
(Chamaerops humilis)

Gineri
(Cortaderia selloana)

Espècie invasora. Forma 
poblacions denses 
que poden excloure la 
presència d’espècies 
autòctones. Incrementa el 
risc d’incendi.

Espècie protegida

Iuca
(Yucca aloifolia)

Espècie exòtica, vinguda 
probablement d’un jardí 

proper. Pot inhibir el 
creixement i la dispersió 

de la vegetació autòctona

RELACIÓ D’ESPÈCIES IDENTIFICADES EN L’ÀMBIT

▶ 

▶ 

La major part de la vegetació és autòctona. L’estrat arbori es composa de garrofers, ullastre i pi blanc predominant.
Formen l’estrat arbustiu espècies pròpies de la màquia litoral, entre les que s’observa el margalló, espècie protegida.

Ruda 
(Ruta chalepensis)

▶ 
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Es proposa

Vegetació existent

Caldrà mantenir la vegetació existent no afectada per l’edificació, a excepció del gineri i de la iuca que, degut al seu efecte 
inhibitori sobre la vegetació pròpia del lloc i del risc d’incendi (el primer), s’hauran de controlar o bé eliminar.

Pel que fa a la vegetació afectada per l’edificació, caldrà trasplantar a punts propers els exemplars de margalló, d’ullastre i de 
garrofer.

Es descarta trasplantar els pins ja que, en tractar-se de coníferes, caldria fer una repicat amb varis anys d’antelació, fet que 
augmentaria considerablement el seu cost.

Noves plantacions

Les noves plantacions, tant d’arbres com d’arbustos, es faran amb vegetació autòctona com alzines i altres espècies pròpies de 
l’alzinar litoral. A les zones d’escorrentia s’introduiran, en la mesura del possible, espècies pròpies de la vegetació de ribera per 
tal d’afavorir la retenció d’humitat, i potenciant la biodiversitat.

Franja de protecció d’incendis

En aquesta franja s’eliminaran el gineri i altres espècies que afavoreixin la propagació del foc. 

En aplicació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, aquesta franja 
estarà permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida (densitat d’arbres adults inferior a 
150 peus/ha, amb una distribució homogènia sobre el terreny), les branques baixes esporgades (un terç de la seva alçada amb 
un màxim de 5 metres), i neta de vegetació seca i morta durant l’època de màxim risc d’incendi, així com de qualsevol mena de 
residu vegetal o l’altre tipus que pugui afavorir la propagació del foc.

Accés des del carrer del 
Cremadell, actualment impedit 

al trànsit 

Accés des del carrer del Ponent

Vials peatonals transversals Extrem del carrer del 
Cremadell, a connectar amb el 

camí de la Talaia

Extrem del carrer de Ponent, a 
connectar amb el camí de la Talaia 

Accés des del carrer de la 
Marinada

1

2

3

4

5

6

Accessos 

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

1

2

3

4

5

6

▶ 
Esquema dels accessos existents (en negre) i propostats (en vermell)
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Límits

Els límits de l’àmbit del PMU són de quatre tipus bàsics, que coincideixen a grans trets amb els límits amb diferents qualificacions.

Límit amb vial urbanitzat
(clau 1, sistema viari)

Límit amb parcel.la privada 
(clau 4f, ordenació residencial 
oberta unifamiliar)

Límit amb espai lliure comunitari 
de zones veïnes
(clau 4f, ordenació residencial 
oberta unifamiliar)

Límit amb l’espai lliure públic
(clau 3, sistema d’espais lliures i 
zones verdes)

Límits teòrics, no materialitzats Límits ja materialitzats 

Oportunitat de resoldre aquests límits configurant franges de transició 
entre els espais de major privacitat i els de major publicitat, o entre els més 
i urbanitzats i els més naturals, evitant la seva delimitació mitjançant valles 
i altres elements artificials.

▶ 

Anàlisi de la visibilitat de l’emplaçament

El Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona i del POUM de Calafell inclouen un estudi de visibilitat. Aquests estudis no 
detecten en l’àmbit del PMU una visibilitat significativa, però en ser d’escala municipal i territorial, caldrà una anàlisi més acurada. 

Com vèiem en apartats anteriors, l’àmbit de planejament es troba en un espai potencialment sensible visualment, en tractar-se 
d’un espai en el límit del teixit residencial, topogràficament elevat i a una distància relativament reduïda (a menys d’1 km) de la 
línia de costa.

Per aquest motiu, es realitza un estudi de la visibilitat des de diferents punts del territori, en especial des d’aquells que s’han 
identificat en pàgines anteriors degut al seu valor paisatgístic.  

L’objectiu d’aquest estudi és detectar fins a quin punt l’àmbit és visible des de diferents punts del territori i identificar quines parts 
de l’àmbit ho són.  

I.17 Estudi de visibilitats (POUM de Calafell)
En l’anàlisi del municipi que fa el POUM de Calafell, tot l’àmbit del PMU té el menor grau de visibilitat

Mapa d’exposició visual del Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona
Dins de l’àmbit del PMU, el Catàleg de paisatge detecta dues zones amb relativa exposició visual: 

coincideixen amb les dues zones més elevades topogràficament
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Ferrocarril

C-31

Avinguda de 
Mossèn Jaume 
Soler

Carretera de 
l’Estació

muntanya del Comú

la Talaia

l’Escarnosa l’Escarnosa muntanya del Comú
La Talaia és unicament 
visible en un tram de la 
carretera de l’Estació, i 
ho és tan sols en la seva 
vessant nord-oest

L’àmbit és parcialment 
visible des del ferrocarril, i 
ho és en especial el bosc 
de pins de les cotes més 
elevades

La C-31 queda enclotada 
en relació al barri de Mas 
Mel. Per aquest motiu 
únicament és visible, en 
certs punts, el cim de la 
Talaia, però no l’àmbit de 
PMU

El mateix passa amb 
alguns punts de l’avinguda 
de Mossèn Jaume Soler

Pont sobre C-31 
d’accés a Mas 
Mel

Passarel.la 
peatonal sobre la 
C-31

Des d’aquest punt 
únicament és visible la 
muntanya el Comú 

És visible la part més 
elevada de la Talaia, però 
no l’àmbit de PMU

VISIBILITAT DES DE VIES DE CIRCULACIÓ PROPERES
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Bòbila

Ciutadella ibèrica 
de Calafell

La ciutadella ibèrica queda enclotada 
en relació al barri el Mas Mel: l’àmbit 
no és visible des d’aquest punt

L’edificació i el propi relleu del terreny 
impedeixen la visió de l’àmbit des 
d’aquest punt

Camí de Vilanova La muntanya del Comú impedeix 
la visió de l’àmbit des del camí de 
Vilanova

l’Escarnosa muntanya del Comú l’Escarnosa muntanya del Comú

Camí del Casalot 
del Viola

la Talaiamuntanya del Comúl’Escarnosa
Des d’aquest camí únicament és 
visible la vessant nord-oest de la 
Talaia, i per tant no és visible l’àmbit 
del PMU

VISIBILITAT DES D’ELEMENTS DE VALOR PATRIMONIAL I CAMINS RURALS

Castell de Calafell
l’Escarnosa muntanya del Comú

la Talaia Des del Castell de Calafell, així com 
des d’altres punts elevats del seu 
casc antic, únicament és visible, i 
parcialment, la vessant nord-oest de 
la Talaia, i per tant no és visible l’àmbit 
del PMU

Ermita de Sant 
Miquel de Calafell

la Talaia
Des de l’ermita de Sant Miquel de 
Calafell, així com des d’altres punts 
elevats de Sagur de Calafell, és visible 
la vessant oriental de la Talaia. El propi 
relleu del turó impedeix la visió de 
l’àmbit dePMU, tot i que des d’alguns 
punts és visible part del bosc de pins 
de les cotes més elevades de l’àmbit
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Passeig marítim

És especialment visible el bosc de pins existent a la part oriental de l’àmbit

carrer de Santiago Rusiñol carrer de Victor Català carrer de Josep Carner carrer de Joan Salvat-Papasseit carrer de Bonaventura Carles Aribaucarrer de Llorenç Villalongacarrer de Josep Vicenç Foix

La part oriental de l’àmbit queda parcialment tapada pels habitatges unifamiliars del carrer del Ponent 

El passeig marítim de Calafell té un front edificat molt continu, amb illes denses d’uns 70 m d’ample i 
vials transversals  de 12 m. Des de 7 d’aquests vials transversals és visible l’àmbit de PMU. Es comprova 
que, donada la topografia, és més visible la part oriental de l’àmbit, en especial el bosc de pins existent 
a les cotes més elevades.

Conclusió 

De l’estudi de visibilitat es conclou que les pròpies estribacions de la Coma Farella i la muntanya del Comú impedeixen la visió 
de l’àmbit de PMU tant des del nucli urbà de Calafell com des de la major part del territori. L’àmbit és parcialment visible des 
de certs punts situats al sud de l’àmbit, i en aquests casos és especialment visible el bosc de pins situat a la part oriental de 
l’àmbit, a les cotes més elevades. 

carrer de la 
Marinada

Darrera dels plataners del 
carrer de la Marinada és 
visible, en primer terme, 
el bosc de pins existent a 
la part oriental de l’àmbit 
i, darrera, la carena de la 
Talaia 
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4.2 Programa i requisits del Pla

Finalitat i justificació del Pla

El Pla de Millora Urbana desenvolupa el PAU 3. Mas Mel delimitat pel POUM de Calafell en sòl urbà consolidat. Els seus 
objectius principals són els definits pel planejament general: reordenar el sostre residencial pendent de construir a la part alta 
del sector, de manera que es redueixi el seu impacte.  

Quan es va redactar el Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Calafell, aprovat definitivament el 2 de gener de 2011, el Pla Parcial 
del sector K de la urbanització de Mas Mel i la seva posterior Divisió Poligonal, havien sigut parcialment desenvolupats. Si bé el 
polígon 1 havia sigut totalment desenvolupat, no s’havia completat l’edificació ni la urbanització del polígon 2.

Identificant aquesta situació, el POUM de Calafell va delimitar un nou polígon d’actuació urbanística (PAU 3 Mas Mel) d’àmbit 
equivalent als polígons 1 i 2 de la Divisió Poligonal del Pla Parcial del sector K, per tal d’acabar correctament la seva urbanització 
i establint la possibilitat de delimitar dins d’aquest àmbit un Pla de Millora Urbana per reordenar el sostre residencial pendent 
de construir. 

Recollint la voluntat del POUM de Calafell, el PMU identifica els sòls pendents d’executar en els polígons 1 i 2 de la Divisió 
Poligonal del Pla Parcial del sector K i hi delimita un sector amb l’objectiu de, per una part reordenar el sostre residencial previst 
pel planejament vigent, i per l’altra completar la urbanització dels sòls públics d’aquests polígons.

El POUM de Calafell, que promou un canvi del model de creixement cap a majors densitats que disminueixin l’ocupació de sòl, 
manté en l’àmbit de referència el planejament del Pla Parcial, però dóna la possibilitat de delimitar un àmbit de millora urbana 
amb els sòls pendents d’edificar, que reordeni el sostre restant amb solucions tipològiques diferents de les inicialment previstes 
així com la incorporació de dotacions privades, sempre que no suposin un increment del sostre edificable i limitant la densitat a 
un màxim de 55 habitatges. Estableix també que el sòl que quedi lliure com a resultat de la nova ordenació, en cas de produir-
se, podrà cedir-se com a espai lliure públic.

El POUM estableix que en aquest futur àmbit de Pla de Millora Urbana els paràmetres edificatoris seran els del Pla Parcial, tot 
i que preveu un augment de densitat fins als 55 habitatges.

Per altra part, el POUM modifica per al polígon 3 del sector K les previsions del Pla Parcial i l’incorpora en un sector de sòl 
urbanitzable delimitat –PPU 6. Comafarella- amb l’objectiu de reduir dràsticament la superfície de sòl urbanitzable i el sostre 
edificable. En els sòls adjacents al present àmbit de planejament, el POUM deixa sense edificar tots aquells terrenys que 
queden més exposats visualment i concentra l’edificació entorn a la riera que creua en direcció al mar. A resultes d’això, i en 
desaparèixer la previsió de prolongar el carrer del Ponent dins d’aquest altre sector, el POUM fa alguns ajustos dels límits de 
qualificació dins de l’àmbit del PMU que permeten l’acabament d’aquest carrer en suc-de-sac. 

Annex normatiu del POUM de Calafell: fitxa del PAU 3. Mas Mel. Plànol de qualificacions 
En els sòls privats inclosos en el PAU 3, el POUM manté les qualificacions del Pla Parcial del sector K.  

Zones

Ordenació residencial oberta unifamiliar

Qualificació Clau Superfície

4g 13.854 m²

4f 5.518 m²

19.372 m²

Sistemes

3 4.879 m²

1 200 m²

5.079 m²

Espais lliures i zones verdes

Sistema viari

Total àmbit 24.451m²

Planejament vigent: Zonficiació 

Planejament vigent: sostre

Clau Sostre màxim Nombre màxim d’habitatges

4g 5.541,60 m²st

4f 2.979,48 m²st

Total àmbit 8.521,08 m²st 55 hab.

Densitat

155 m²st/hab.

Total zones

Total sistemes

Ordenació residencial oberta unifamiliar

Percentatge sup. àmbit

57%

22%

79%

20%

1%

21%

100%

El PMU modifica la zonificació i estableix una ordenació capaç de respondre a les previsions del POUM, amb el resultat de 
superfícies següent:

Zones Ordenació aïllada densa

Qualificació Clau Superfície

OD6 13.045 m²

Sistemes

3 10.568 m²

1 838 m²

11.406 m²

Espais lliures i zones verdes

Sistema viari

Total àmbit 24.451m²

PMU: Zonficiació 

Diferència amb 
planejament vigent

- 6.327 m² 

+ 5.689 m² 

+ 638 m²

Total sistemes - 6.327 m² 

0 m²

Percentatge 
sup. àmbit

53%

44%

3%

47%

100%

PMU: sostre

Clau Sostre màxim Nombre màxim d’habitatges

OD6 8.521,08 m²st

Total àmbit 8.521,08 m²st 55 hab.

Densitat

155 m²st/hab.

55 hab.
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A continuació s’exposa sistemàticament el contingut rellevant des del punt de vista paisatgístic dels documents del Pla (primer 
dels plànols d’ordenació i després de l’articulat de la normativa). Per a cadascun dels aspectes s’indiquen amb un símbol ▶ 
les consideracions paisatgístiques que han motivat o que es deriven de la presa de decisions efectuada en el procés de 
redacció del Pla.

Plànols d’ordenació
Els plànols d’ordenació defineixen el següent:

1. Vialitat

Ordenació: S’estructura el sector amb una vialitat interna que garanteix la seva articulació amb l’entorn seguint el traçat del 
POUM. Es rectifica la posició del suc de sac del carrer del Ponent per tal d’incloure’l dins l’àmbit, i s’ajusten els seus límits per 
fer-hi possible la urbanització d’un cul de sac circular de 12,50 metres de radi i que compleixi les condicions requerides en 
l’informe de la Direcció General de Protecció Civil. Es preveu la mateixa solució per al carrer del Cremadell tot i que en aquest 
cas, en trobar-se fora de l’àmbit de planejament, no s’ajusta la qualificació. 

▶ El Pla manté el traçat previst en el POUM perquè s’adapta correctament a la topografia i perquè es tracta de vials ja executats, 
amb l’excepció del vial transversal per a vianants que, provinent de les cotes més baixes del barri de Mas Mel, s’atura a dia 
d’avui en el carrer de Ponent. El Pla en manté la seva amplada, de 2,50 m, equivalent a la de la resta de trams, així com el seu 
traçat, amb l’objectiu de mantenir la continuïtat visual mar-muntanya.

2. Sistema d’espais lliures i zones verdes

Ordenació: Es delimiten els sòls públics de cessió destinats a sistema d’espais lliures i zones verdes, conservant la peça de 
4.879 m² ja qualificada pel planejament vigent al final del carrer de la Marinada i afegint-hi les resta de sòls privats (5.689 m²) de 
la part oriental de l’àmbit, arribant a una superfície total de 10.568 m². És a dir, la superfície d’espais lliures de l’àmbit passa de 
ser el 20% segons el planejament vigent, al 44%.

Els espais lliures de l’àmbit creen una franja de transició entre el 
teixit residencial de Mas Mel i l’espai lliure del turó de la Talaia

Els espais lliures de nova creació creen continuïtats 
entre espais lliures existents, reforçant els corredors 

verds insinuats pel POUM de Calafell

▶ La incorporació d’aquesta gran peça en el sistema d’espais lliures suposa el manteniment del bosc de pins existent i que, com 
s’ha vist en l’estudi de visibilitat, configura la part més visible de l’àmbit del PMU. Permet crear una gran franja de transició entre 
el teixit residencial del Mas Mel i l’espai lliure del turó de la Talaia, aporta continuïtat entre la zona verda del final del carrer de la 
Marinada i l’espai natural de la Coma Farella, i eixampla la connexió verda entre el turó i el carrer de Josep Lluís de la Rosa, on 
hi ha l’escola Mossèn Jacint Verdaguer.   

4.3 VISIÓ INTEGRAL DEL PLA

la Talaia de Calafell

La urbanització de l’espai lliure donarà continuïtats al camí de la Talaia, 
enllaçant el barri del Mas Mel amb la xarxa de camins de la Coma Farella

escola 
Mossèn Jacint Verdaguer

3. Sòl d’aprofitament privat

Ordenació: Es defineix el sòl d’aprofitament privat on es materialitzarà l’edificabilitat assignada al sector. El sòl edificable 
es situa a les cotes més baixes de l’àmbit i buscant culminar el teixit residencial i aquelles zones que l’estudi de visibilitat ha 
comprovat com a menys exposades. El Pla redueix la superfície de sòl privat, que actualment representa el 79% de l’àmbit, fins 
al 53% d’aquest. 

▶ Això suposa una important reducció del sòl privat i una minimització tant de l’impacte visual de la intervenció com de l’afectació 
de la vegetació existent.

Normativa articulada
La normativa articulada regula els aspectes següents:

1. Ordenació de volums, condicions de parcel.lació i paràmetres d’edificació

Article 15. Zona OD6. Ordenació aïllada densa (clau OD6)

1. Definició

• És la zona que regula les ordenacions aïllades plurifamiliars.

• El tipus arquitectònic és d’edificació aïllada.

• Els sòls amb aquesta qualificació sumen una superfície de 13.045 m2.

2. Edificabilitat, densitat i parcel•lació

• El sostre màxim edificable és de 8.521,08 m².

• El nombre màxim d’habitatges és de 55 habitatges.

• La parcel.la mínima és de 500 m2.

• El Projecte de reparcel.lació repartirà el sostre i densitat de la zona per parcel.les.
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3. Planimetria de l’edificació

• L’ocupació màxima de l’edificació sobre rasant és del 40% de la superfície de la parcel.la.

• L’ocupació màxima de la planta soterrani és del 50% de la superfície de la parcel.la.

• La longitud màxima dels blocs és de 42 m.

• La separació mínima entre edificacions és de 8 m.

• Les separacions mínimes a llindars són:  5 m a vial sobre rasant

     sota rasant no s’estableix separació mínima a vial 

     3 m a zona verda i a veïns sobre i sota rasant

4. Gàlib-secció de l’edificació 

• El nombre màxim de plantes és de PB+2PP, equivalent a una alçada màxima de 11,50 m.

• El paràmetres referits al gàlib-secció de l’edificació (consideració de planta baixa i planta soterrani, punt per mesurar 
l’alçada màxima de l’edificació, etc) són els definits en els articles 136 a 142 del POUM de Calafell.

• Per sobre del pla teòric de la teulada només podran sobresortir xemeneies, els elements tècnics de ventilació, caixa 
d’escala, sales de màquines per als ascensors i qualsevol altre tipus de servei tècnic, com aires condicionats, antenes 
i similars, els quals s’hauran de separar del pla de façana un mínim de 3m.

5. Els projectes d’edificació que es desenvolupin compliran les determinacions dels articles 129, 130 i 135 pel que fa a 
l’adaptació topogràfica, al moviment de terres i al tractament del sòl lliure d’edificació.

6. Usos permesos

• L’ús principal és d’habitatge.

• L’ús complementari és el d’aparcament.

• Els usos compatibles són els que estableix el POUM per a la zona OD en el seu article 66.7.3.

7. Tanques:

• Les tanques han de tenir una alçada màxima de 2,00 m que es pot fer amb material massís fins a una cota màxima 
de 0,50 m per damunt la rasant de la vorera i s’ha d’acabar amb elements calats, bruc o vegetació arbustiva. En la 
part opaca s’han d’integrar les caixes de connexió elèctrica i altres serveis. 

• Les proteccions visuals i separacions interiors de les parcel.les seran a base d’elements vegetals exclusivament.

• Les tanques hauran de garantir per la part inferior el pas de petits rosegadors i fauna de mida similar.

• Les tanques vegetals estaran formades per espècies pròpies del paisatge mediterrani no invasores i resistents a la 
sequera.

▶ El Pla equipara la zona OD6 a les zones d’ordenació aïllada densa ja definides en el POUM de Calafell, i n’ajusta alguns 
paràmetres en funció de les necessitats específiques d’aquest àmbit. Les repercussions d’aquesta regulació s’analitzaran en 
l’apartat següent, on es comparen les alternatives d’ordenació. 

▶ El Pla introdueix a la regulació de la zona OD6 unes condicions específiques per a les tanques. Les tanques són un dels 
elements clau en la conformació de la imatge de les urbanitzacions però no solen ser objecte de gran regulació. El Pla limita a 
0,50 m la part massissa de la tanca i obliga a la utilització de flora autòctona pròpia dels espais oberts propers, contribuint així 
a la integració amb l’entorn. 

2. Altres qüestions amb incidència paisatgística

Article 16. Tractament de la vegetació 

Vegetació existent: Es mantindrà la vegetació existent no afectada per l’edificació, a excepció del gineri i de la iuca que, 
degut a l’efecte inhibitori sobre la vegetació pròpia del lloc i del risc d’incendi (la primera), s’hauran de controlar o bé 
eliminar. Pel que fa a la vegetació afectada per l’edificació, caldrà trasplantar a punts propers els exemplars de margalló, 

d’ullastre i de garrofer. 

Noves plantacions: Les noves plantacions, tant d’arbres com d’arbustos, es faran amb vegetació autòctona com alzines 
i altres espècies pròpies de l’alzinar litoral. A les zones d’escorrentia s’introduiran, en la mesura del possible, espècies 
pròpies de la vegetació de ribera, per tal d’afavorir la retenció d’humitat i potenciar la biodiversitat.

Franja de protecció d’incendis: En aquesta franja s’eliminaran el gineri i altres espècies que afavoreixin la propagació 
del foc.

▶ El respecte als elements arboris preexistents i l’ús d’espècies autòctones en les noves plantacions contribueix enormement 
a reduir l’impacte de les edificacions.

Art. 17. Zona de protecció d’incendis

En el plànol “O.1 Zonificació” es grafia el límit de la zona de protecció d’incendis, una franja de 25 metres d’amplada a 
comptar des del perímetre exterior de la urbanització. En aplicació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals, aquesta franja estarà permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, 
amb la massa forestal aclarida (densitat d’arbres adults inferior a 150 peus/ha, amb una distribució homogènia sobre el 
terreny), les branques baixes esporgades (un terç de la seva alçada amb un màxim de 5 metres), i neta de vegetació 
seca i morta durant l’època de màxim risc d’incendi, així com de qualsevol mena de residu vegetal o l’altre tipus que pugui 
afavorir la propagació del foc.

▶ Tot i trobar-se fora de l’àmbit de planejament, el Pla grafia el límit de la zona de protecció d’incendis i recull en la seva 
normativa les mesures a prendre per a la prevenció d’incendis forestals.

Art. 22. Projecte d’urbanització

Es redactarà un Projecte d’urbanització dels sòls destinats a sistemes d’espais lliures i zones verdes (clau 3) i sistema 
viari (clau 1) i que inclourà també el tram del carrer del Cremadell adjacent a l’àmbit. 

El Projecte d’urbanització inclourà l’execució de dos culs de sac, un a l’extrem del carrer de Ponent i l’altre on finalitzi 
l’edificació del carrer del Cremadell, i que donaran compliment a les especificacions per a zones edificades limítrofs o 
interiors a àrees forestals del Codi Tècnic de l’Edificació. Donat l’actual estat d’abandó del carrer del Cremadell, el tram 
necessari serà reurbanitzat per permetre la circulació rodada, i el tram restant serà restituït com a espai natural i de 
vianants, , sense perjudici que en el marc del futur desenvolupament del sector veí PPU 6. Comafarella es pugui arranjar 
aquest tram per al pas de vehicles.

La urbanització es farà anterior o simultàniament amb l’edificació.

Per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva del Projecte d’urbanització serà obligatori constituir una garantia per 
l’import del 12% del valor de les obres d’urbanització, per tal d’assegurar l’obligació d’urbanitzar.

L’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització serà condició necessària per a l’aprovació definitiva del Projecte de 
reparcel•lació.

▶ La cessió de tota la part oriental de l’àmbit com a espai lliure permet la restitució de l’últim tram (d’uns 160 m de llarg) del carrer 
del Cremadell com a espai natural per a vianants, d’accés al camí de la Talaia i mirador cap al litoral.

Art. 23. Arbrat d’alineació

En el sistema viari es preveurà arbrat d’alineació en una banda dels carrers. Les espècies arbòries utilitzades seran autòctones 
i de fulla caduca, com el lledoner (celtis australis) o l’auró (acer campestre).

▶ La presència d’arbrat d’alenació millora la qualitat de l’espai públic. Evitar espècies de jardineria amb un marcat caràcter 
ornamental i exòtic i utilitzar espècies pròpies de la zona afavoreix la integració paisatgística del conjunt amb el seu entorn 
mediterrani.

Art. 24. Enllumenat

En el sistema viari es preveurà un enllumenat que garanteixi la seguretat i la prevenció de la contaminació lumínica. Es 
minimitzarà el nombre de lluminàries, la seva altura no superarà 5 m i s’utilitzaran models de baix consum.

▶ El nivell lumínic és directament responsable de la percepció nocturna de les urbanitzacions des de l’exterior i de la percepció 
de l’espai des de l’interior. Les urbanitzacions solen estar molt il.luminades. El projecte d’urbanització del PMU haurà de preveure 
un nivell de llum mínima, tant per eficiència energètica com per coherència amb el tipus de teixit. 
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0

1

2A

2B

2C

2D

Ordenació derivada del 
planejament vigent: 

• Màxima ocupació del sòl

• Unifamiliars

• Només es poden 
materialitzar 22 dels 55 
habitatges admesos

Ordenació prevista en el 
PMU aprovat inicialment: 

• Combinació 
d’unifamiliars i 
plurifamiliars

• Augment de l’alçada 
(B+2) en relació al 
planejament vigent

• Combinació 
d’unifamiliars (en filera) i 
plurifamiliars en les cotes 
més baixes de l’àmbit

• Manteniment de l’alçada 
prevista pel planejament 
vigent (B+1) en tot el 
carrer del Cremadell

• Màxima ocupació del sòl

• Plurifamiliars

• Manteniment de l’alçada 
del planejament vigent 
(B+1)

• Màxima ocupació del sòl

• Combinació 
d’unifamiliars i 
plurifamiliars

• Augment de l’alçada 
(B+2) en relació al 
planejament vigent

• Disminució significativa 
del sòl privat 

• Manteniment del bosc 
de pins de les cotes més 
altes de l’àmbit

• Plurifamiliars

• Augment de l’alçada 
(B+2) en relació al 
planejament vigent

• Disminució significativa 
del sòl privat

• Manteniment del bosc 
de pins de les cotes més 
altes de l’àmbit

Alternatives d’ordenació
En aquest apartat es comparen diferents alternatives d’ordenació. En ser molt nombrosa la combinació de paràmetres de 
l’edificació i d’alternatives d’ordenació, l’estudi es farà plantejant sis hipòtesis d’ordenació, inclosa la derivada del planejament 
vigent i la del PMU aprovat inicialment, i comparant les seves implicacions paràmetre a paràmetre. Les hipòtesis d’ordenació 
que es plantegen són les següents:
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1.Ocupació de l’edificació 2. Sòl privat / Sol públic

0

1

2A

2B

2C

2D

0

1

2A

2B

2C

2D

Ocupació de l’edificació: 

4.396 m² (18,0% de l’àmbit)

Ocupació de l’edificació:

3.841 m² (15,7% de l’àmbit)

Ocupació de l’edificació: 

4.570 m² (18,7% de l’àmbit)

Ocupació de l’edificació: 

5.620 m² (23,0% de l’àmbit)

Ocupació de l’edificació: 

3.758 m² (15,4% de l’àmbit)

Ocupació de l’edificació: 

3.675 m² (15,0% de l’àmbit)

▶ Resoldre tota l’edificació 
amb tipologia plurifamiliar 
i augmentar lleurerament 
l’alçada (B+2) permet 
minimitzar l’ocupació del sòl

▶ Mantenir l’alçada de 
l’edificació pervista pel 
planejament vigent (B+1)
implica una màxima 
ocupació del sòl

Sòl privat: 19.372 m²

Sòl públic: 5.079 m² (20,8% de l’àmbit)

Sòl privat: 17.408 m²

Sòl públic: 7.043 m² (28,8% de l’àmbit)

Sòl privat: 13.045 m²

Sòl públic: 11.406 m² (46,6% de l’àmbit)

Sòl privat: 13.045 m²

Sòl públic: 11.406 m² (46,6% de l’àmbit)

Sòl privat: 17.408 m²

Sòl públic: 7.043 m² (28,8% de l’àmbit)

Sòl privat: 17.408 m²

Sòl públic: 7.043 m² (28,8% de l’àmbit)

▶ Concentrar tot el sostre a 
la part occidental permet 
alliberar gairebé la meitat 
de l’àmbit com a sòl públic

(planejament vigent)

(aprovació inicial)

(planejament vigent)

(aprovació inicial)
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4.Afectació de la vegetació

0

1

2D ▶ Concentrar 
l’edificació a la 
part occidental de 
l’àmbit i alliberar 
la meitat oriental 
com a sòl públic 
permet minimitzar 
l’afectació de 
la vegetació i 
conservar el bosc 
de pins situat a les 
cotes més altes

3.Màxima cota d’implantació

78

71

78

78

71

78

78

71

78

0

1

2D
▶ Els terrenys 

situats a 
partir de la 
cota +71,00 
queden lliures 
d’edificació

▶ El planejament 
vigent preveu 
la implantació 
d’edificació fins 
a les cotes més 
elevades de 
l’àmbit

▶ Aquesta opció 
corregeix lleument 
l’afectació de la 
vegetació

▶ Aquesta opció 
no implica cap 
millora pel que fa 
a la cota màxima 
d’implantació de 
l’edificació 

(planejament vigent)

(aprovació inicial)

(planejament vigent)

(aprovació inicial)
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5.Alçada de l’edificació: secció tram 1

0

1

2D

L’augment de la densitat d’habitatges implica 
un augment d’alçada a algunes parts de l’àmbit 
i la introducció d’una nova tipologia edificatòria

Manteniment del bosc de pins i conversió en 
espai lliure públic, de transició entre el teixit 
residencial i l’espai forestal de la Coma Farella

Recuperació d’aquest tram de carrer com a 
camí natural de connexió entre el carrer de la 
Marinada i el camí de la Talaia

(planejament vigent)

(aprovació inicial)
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6.Alçada de l’edificació: secció tram 2

0

1

2D

El manteniment de l’alçada 
de l’edificació obliga a una 
màxima ocupació del sòl

L’adaptació a la topografia fa disminuir 
l’alçada aparent des del carrer

(planejament vigent)

(aprovació inicial)



ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA del Pla de Millora Urbana 3 Mas Mel en Sòl Urbà Consolidat de Calafell

29

7. Alçat carrer del Ponent 

0

1

2D

L’edificació arriba fins a les 
cotes més elevades de l’àmbit

La major concentració de l’edificació 
permet alliberar espais de major entitat

L’edificació arriba fins a les 
cotes més elevades de l’àmbit

Espai lliure d’edificació però 
no cedit com a espai lliure 
públic 

La part oriental de l’àmbit, 
més exposada visualment, 
queda lliure d’edificació

Els sòls situats per sobre de 
la cota +71,00 queden lliures 
d’edificació

Manteniment del bosc de pins 
i conversió en espai públic, 
donant continuïtat al sistema 
d’espais lliures

(planejament vigent)

(aprovació inicial)
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8. Alçat carrer del Cremadell

0

1

2D

Manteniment del bosc de pins i 
conversió en espai públic, donant 
continuïtat al sistema d’espais lliures

Introducció de la tipologia 
plurifamiliar, de més alçada, per tal 
d’absorbir l’augment de densitat

La major concentració de 
l’edificació permet alliberar 
esoais de major entitat

L’edificació arriba fins a les 
cotes més elevades de l’àmbit

L’edificació arriba fins a les 
cotes més elevades de l’àmbit

Els sòls situats per sobre 
de la cota +71,00 queden 
lliures d’edificació

L’augment d’edificació del carrer del 
Ponent permet alliberar la façana 
del carrer del Cremadell

(planejament vigent)

(aprovació inicial)
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9. Fotomuntatge: vista de la part oriental de l’àmbit

0

1

2D

(planejament vigent)

(aprovació inicial)

10. Fotomuntatge: vista des de l’extrem del carrer de l Ponent 11. Fotomuntatge: vista des de l’avinguda de Mossèn Jaume Soler

Conservació del bosc de pins de la part oriental de l’àmbit Cessió dels sòls adjacents al carrer del Ponent com a espai lliure públic 

Preservació de l’extrem del carrer del Ponent lliure d’edificació, sigui com a espai 
d’ús comunitari o com a espai lliure públic

El bosc de pins que es proposa preservar constitueix la part més visible de l’àmbit del PMU

Reducció de l’ocupació a la part oriental de l’àmbit amb un lleu augment de l’alçada

El planejament vigent ordena del sostre segons un model de 
màxima dispersió

L’aprovació inicial concentra el sostre amb edificis de més alçada

Previsió d’un habitatge unifamiliar a l’extrem del carrer del Ponent Dispersió d’habitatges unifamiliars a la part oriental de l’àmbit
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Valoració global dels canvis introduïts pel Pla
Globalment el desenvolupament del Pla de Millora Urbana comporta un impacte paisatgístic inevitable en un espai relativament 
sensible, donada la seva proximitat amb el litoral i a la seva condició de vora del teixit urbà.

Tanmateix, atès que el sector està delimitat prèviament pel POUM de Calafell, el desenvolupament del PMU només pot reduir-ne 
l’impacte paisatgístic mitjançant l’ordenació. Els mecanismes utilitzats per fer-ho són fonamentalment dos:

▶ Augment de la dotació d’espais lliures del sector, duplicant la superfície existent: del 22% de l’àmbit previst pel planejament 
vigent es passa al 44%. Això permet la conservació del bosc de pins existent i que constitueix la part més visible de l’àmbit. La 
cessió d’aquesta gran peça com a espai públic permet, per una part, crear una gran franja de transició entre el teixit residencial 
del Mas Mel i l’espai lliure de la Coma Farella i, per l’altra, connectar zones verdes existents creant un corredor verd als peus de 
la Talaia de Calafell. Gràcies a això l’últim tram del carrer del Cremadell pot ser restituït com a espai de vianants i mirador cap 
al litoral, d’accés cap al camí de la Talaia.

▶ Introducció d’una tipologia edificatòria que permet concentrar el sostre (l’ocupació del 18% de l’àmbit es redueix fins al 15%, el 
sòl públic passa del 20,8% de l’àmbit al 46,6%), cosa que evita la sobreocupació dels terrenys i genera un teixit urbà de qualitat 
i amb una inserció adequada en el lloc. L’augment de l’alçada de l’edificació que implica aquesta tipologia no és percebut des 
del carrer, donada l’adaptació de l’edificació a la topografia.

5.  Estratègia, criteris i mesures d’integració

Descripció de l’estratègia adoptada
Ordenar el sector de manera que es minimitzi l’ocupació del sòl, l’afectació de la vegetació existent i l’impacte visual de la in-
tervenció, configurant una vora del teixit residencial i una franja de transició entre aquest i l’espai natural de la Coma Farella.

Criteris

Preservar el bosc de pins que ocupa la 
meitat oriental de l’àmbit

Qualificar de sistema d’espais lliures i zones verdes tota la part oriental de 
l’àmbit

Mesures

planejament vigent proposta PMU

1.

Minimitzar la visibilitat de les 
edificacions

Concentrar l’edificació a la part occidental de l’àmbit que, gràcies a 
l’edificació que la rodeja i la seva menor altimetria, és la menys exposada 
visualment

4.

Limitar normativament l’alçada màxima de l’edificació a 11,50 m, 
correponents a B+2, preveient que l’adaptació a la topografia fa disminuir 
l’alçada aparent des del carrer

6.

Establir normativament l’obligació de replantar la vegetació afectada per 
l’edificació

7.

Concentrar l’edificació en volums més compactes, permetent alliberar 
espais entre edificacions d’entitat suficient per acollir grups d’arbres

8.

Mantenir el bosc de pins existent a les cotes més altes de l’àmbit, cedint 
aquests sòls com a espai lliure públic

5.

Minimitzar l’afectació de la vegetació 
d’interès existent, especialment el 
garrofer, l’ullastre i el margalló 

Establir normativament l’obligació de mantenir la vegetació autòctona 
existent, trasplantar preferentment dins del mateix àmbit la que estigui 
afectada per l’edificació, i controlar o eliminar les espècies invasores

3.

Introduir una nova tipologia edificatòria que permeti reduir l’ocupació i reduir 
la superfície de sòl privat

2.
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Mantenir el traçat dels vials previstos pel planejament vigent i en gran 
mesura ja executats

9.

Concentrar el sòl d’aprofitament a la part occidental de l’àmbit, on en 
desenvolupament del planejament vigent ja s’havien produït els  primers 
moviments de terres

10.

Minimitzar els moviments de terres

Escollir espècies vegetals pròpies del lloc tant en les plantacions dels 
espais públics com en els privats

14.

Minimitzar la il.luminació de l’espai públic

13.

Definir un espai públic de qualitat

Minimitzar l’aparcament de vehicles al carrer preveient dotacions mínimes a 
l’interior de les parcel.les

16.

17.

Preveure arbrat d’alineació als carrers

18.Donar continuïtat als elements naturals 
de l’entorn

Cedir com a espai lliure els sòls privats de la part oriental de l’àmbit, creant 
una continuïtat entre l’espai lliure del final del carrer de la Marinada, l’escola 
de Mossèn Jacint Verdaguer i l’espai natural de la Coma Farella

19.

Restituir l’últim tram (aproximadament 160 m) del carrer del Cremadell com 
a espai natural per a vianants, d’accés al camí de la Talaia i mirador cap al 
litoral

Limitar la part massissa de les tanques entre espai privat i públic a 0,50 
m d’alçada, i obligar utilitzar espècies autòctones pròpies del paisatge 
mediterrani per a les proteccions visuals 

15.

20.

Garantir el pas de petits rosegadors i fauna de mida similar per la part 
inferior de les tanques entre l’espai públic i el privat

6.  Conclusions

El Pla de Millora Urbana es desenvolupa en un espai relativament sensible des del punt de vista paisatgístic, atesa la seva 
posició en un punt perimetral i elevat del teixit urbà de Mas Mel, i a la seva proximitat amb el litoral.

El bosc existent a la part oriental de l’àmbit, compost de pins, garrofers, ullastre i altres espècies autòctones, és el principal 
element de valor identificat dins l’àmbit.

El desenvolupament del PMU ha de tenir en compte els paràmetres urbanístics fixats pel POUM de Calafell i les prescripcions 
fixades pel Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona (garantir urbanitzacions funcionals com a teixit urbà, espais de transició 
entre l’espai urbanitzat i l’espai natural i respectar les espècies vegetals autòctones). En la mesura del possible, el PMU pretén 
configurar una vora del teixit residencial que limiti el seu creixement indefinit per la vessant litoral de la Talaia de Calafell.

El Pla desenvolupa un àmbit de 24.451 m² i preveu la construcció de 55 habitatges. Com a figura de planejament derivat, no 
determina amb exactitud el resultat final de la urbanització del sector. Tanmateix, és una etapa clau i en la seva redacció es 
prenen decisions que tindran una incidència determinant en la imatge final de l’espai i en l’impacte paisatgístic associat a la 
seva transformació.  

En els plànols d’ordenació i en la normativa, aquest PMU:

▶ Vetlla perquè la localització dels espais lliures i les zones edificables permetin mantenir al màxim lla vegetació existent de valor 
i garanteixin la continuïtat dels elements naturals de l’entorn.

▶ Regula l’edificació per tal de minimitzar-ne la visibilitat des de l’entorn i fixa criteris arquitectònics adequats a l’entorn.

▶ Possibilita la correcta urbanització de sòls públics ja cedits i que es troben actualment en estat d’abandó.

▶ Estableix criteris per a la conformació d’espais verds públics i privats que siguin extensos i tinguin abundant vegetació pròpia 
del domini biogeogràfic.

La recerca de la màxima integració paisatgística, d’acord amb l’escala de treball i el nivell de detall del planejament, ha guiat la 
presa de decisions per tal de compatibilitzar la urbanització del sector no només amb el manteniment dels valors del paisatge, 
sinó també amb la creació d’un paisatge de qualitat.

11. Crear un espai públic gran i estructurat, que aporta continuïtats entre l’espai 
públic existent

Preveure la restitució del tram final del carrer del Cremadell com a espai 
natural per a vianants, d’accés al camí de la Talaia i mirador cap al litoral

12.

Oferir continuïtats al camí de la Talaia, enllaçant el barri del Mas Mel amb la 
xarxa de camins de la Coma Farella

21.
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1. MARC GENERAL 

1.1. Objecte de l’estudi 

L’objecte del present document és l’elaboració de l’estudi d’avaluació de mobilitat generada 
del Pla de Millora Urbana per a la reordenació dels sòls urbans pendents de desenvolupar 
del polígon 2 del Pla parcial del sector K de Mas Mel al municipi de Calafell. 

Al POUM de Calafell aprovat definitivament el 2 de gener de 2011, incloïa el 
desenvolupament del Pla Parcial del sector K de la urbanització Mas Mel tot i que no s’havia 
completat l’edificació ni la urbanització del polígon 2. L’objectiu d’aquest Pla de Millora 
Urbana és d’una banda reordenar el sostre residencial previst al planejament vigent, i per 
l’altre completar la urbanització dels sòls públics d’aquest polígon.  

 
Imatge 1. Imatge ubicació sector K polígon 2. 

Font: Batlle i Roig Arquitectes. 
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1.2. Descripció del Planejament 

L’àmbit d’estudi s’emplaça en el límit de l’àrea urbana de Calafell, a la falda del turó de la 
Comafarella. Gairebé tot l’àmbit queda inclòs en la franja entre els carrers del Ponent i de 
Cremadell.  

 
Imatge 2.  Zonificació de l’àmbit. 

Font: Elaboració pròpia. 

L’àmbit d’actuació disposa d’una superfície total de 24.451,00m² amb la següent distribució 
de superfícies i sistemes: 

m2 %

Zona OD. Ordenació aïllada densa Habitatge OD6 13.045,00 53 8.521,08 55
Comunicacions viaries C. Viàries 1 838,00 3
Espais lliures i zones verdes Zones verdes 3 10.568,00 43
TOTAL ÀMBIT 24.451,00 100 8.521,08 55

NOMBRE 
D'HABITATGESQUALIFICACIÓ USOS

DEL SÒL CLAU
SUPERFÍCIE DE SÒL SUPERFÍCIE  

DE
SOSTRE

 
Taula 1. Zonificació de l’àmbit. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Batlle i Roig. 
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El Pla defineix una zona on l’ús principal serà l’habitatge: 

 Zona OD6, que regula les ordenacions aïllades plurifamiliars, amb un sostre màxim 
edificable de 8.521,08m² (de 500m² per parcel.la) i un nombre màxim de 55 
habitatges. 

L’ús complementari és el d’aparcament i usos compatibles que estableix el POUM 
per a la zona OD en el seu articles 66.7.3. 

Pel que fa als sòls de domini públic: 

 Hi ha dues zones que corresponen als sòls de domini públic destinats al pas de les 
infraestructures per a la mobilitat de les persones i mercaderies, que inclou la rotonda 
del carrer de Ponent  i la rampa entre el carrer Ponent i carrer Cremadell (838m²)  i a 
l’esbarjo, el lleure i l’esport a l’aire lliure (10.568m²). 

Tanmateix al cul de sac del carrer Cremadell inclourà una rotonda provisional com a 
càrrega externa del sector. 
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2. MARC LEGISLATIU 

El Decret 344/2006, de 19 de setembre de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada, especifica que aquests estudis cal incloure’ls com a document independent de 
qualsevol “planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la 
implantació d’usos o activitats que, ja sigui per raó del municipi on s’emplacen, o bé per raó 
de la naturalesa de l’activitat proposada, es preveu que tinguin una repercussió significativa 
en la mobilitat generada”.  

L’objectiu d’aquests estudis és “definir les mesures i actuacions necessàries per tal 
d’assegurar que la nova mobilitat generada en l’àmbit d’estudi segueixi unes pautes 
caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així 
acomplir amb el canvi de model de mobilitat” promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny de 
la mobilitat.  

Aquesta actuació comporta la redacció de l’estudi per tal d’avaluar un “increment potencial 
de desplaçament provocat per una nova planificació o una nova implantació d’activitats i la 
capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes 
de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu” tal i com 
s’esmenta en la Llei 9/2003. 
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3. ANÀLISI MOBILITAT ACTUAL 

3.1. Mobilitat a peu 

La xarxa de vianants de Calafell està condicionada, principalment, per l’orografia del territori 
on se situa el barri de Mas Mel. No obstant, cal tenir també en compte l’efecte barrera que 
suposen les infraestructures viàries d’alta capacitat (com la C-31) i ferroviàries (RENFE) que 
discorren per dins el seu terme municipal. 

En general, es pot establir que els itineraris nord-sud, que discorren pels carrers de la 
Marinada, Mestral i Av. França, tenen un pendent pronunciat, mentre que els itineraris est-
oest tenen pendents més moderats. De fet, el barri de Mas Mel on es localitza l’àmbit 
d’estudi es caracteritza per pendents superiors al 8% en els seus carrers principals (c. 
Marinada, c. Terral de Dalt i Av. França). 

A l’entorn de l’àmbit de planejament la tipologia constructiva del carrer es caracteritza pel 
predomini de carrers amb voreres i un cordó d’aparcament, com als carrers Llebeig, Ponent, 
Marinada, Cremadell, Foranell, Migjorn i Josep Lluís de la Rosa (cordó a banda i banda). 
Tanmateix hi ha un vial d’escales que travessa Mas Mel de Sud a Nord des del carrer de la 
Marinada fins al carrer Ponent (i amb el nou planejament tindrà continuïtat fins al carrer 
Cremadell). 

  
c. Cremadell c. Ponent 

 
c. Marinada 

Imatge 3. Exemples de carrers amb voreres de l’àmbit. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Al barri de Mas Mel, al sector oest hi ha una gran infraestructura (pont del carrer Altafulla) 
específica per la mobilitat dels modes no motoritzats (vianants i bicicletes) que connecta el 
barri amb Calafell poble salvant el pas de la C-31. Al mateix temps hi ha el pont del carrer S. 
Rusiñol que salva tant les infraestructures viàries com ferroviàries connectant amb el front 
litoral. 

  
Imatge 4.  Imatges del pas al c.Altafulla i del pont S.Rusiñol. 

Font: Elaboració pròpia. 

Els carrers que formen part de la xarxa d’itineraris principal de l’àmbit d’estudi són: 

- Carrer de la Marinada 

- Carrer de Josep Lluís de la Rosa 

- Carrer Mestral 

- Carrer Altafulla 

- Carrer de Girona 

- Carrer del Terral de Baix 

- Avinguda de França 

La resta de carrers de l’àmbit són xarxa veïnal. 
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Imatge 5. Xarxa d’itineraris principals de vianants de l’àmbit d’estudi. 

Font: Elaboració pròpia. 

A continuació, s’analitzen les condicions d’accessibilitat dels itineraris de vianants de l’àmbit: 

Amplada voreres: 

Excepte el primer tram del carrer de la Marinada i el carrer de Josep Lluis de la Rosa que 
compta amb una vorera de més d’1,80, la resta dels carrers principals tenen voreres de 
menys d’1,80 m. i per tant no compleixen amb la normativa estatal –Ordre VIV/561/2010, d’1 
de febrer de 2010. 
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Voreres del c. De la Marinada i de c.Josep Lluís de la Rosa 

  
Vorera del c. Llebeig i c. Ponent 

Imatge 6.  Exemples de voreres de l’àmbit. 
Font: Elaboració pròpia. 

Passos de vianants: 

Els passos de vianants són un element fonamental per a la compleció d’itineraris 
accessibles de vianants, han de contribuir a la seva continuïtat i han de permetre creuar la 
calçada d’una forma còmoda i segura. 

L’àmbit de l’EAMG compta amb passos de vianants de diversa tipologia constructiva: 

 Passos de vianants amb reductors de velocitats 

 Cruïlles convencionals a la resta de l’àmbit. 
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Passos de vianants amb reductor al carrer de la Marinada i c. Josep Lluís de la Rosa 

  
Passos de vianants al c. de Ponent i c.Llebeig 

  
Passos de vianants al c. Foranell i c.Marinada 

Imatge 7.  Exemples de passos de vianants. 
Font: Elaboració pròpia. 

Es considera que falta un pas de vianants quan no hi ha continuïtat i no permet creuar la 
calçada d’una forma còmoda i segura. És per això que en l’àmbit hi faltarien dos passos de 
vianants: 1 a la cruïlla del c. de la Marinada amb carrer de Ponent i 1 a la connexió del futur 
vial d’escales/rampa amb el carrer de Ponent. 
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Pas de vianants inexistent en la cruïlla del c. de la Marinada amb el c. Ponent i  a la sortida del 

vial d’escales amb el c.Ponent 
Imatge 8.  Exemple de passos de vianants inexistents. 

Font: Elaboració pròpia. 

Guals de vianants: 

Pel que fa als guals dels passos de vianants, la normativa estableix que tots els passos de 
vianants n’han de tenir un en cada extrem, per tal de garantir l’accessibilitat. Els guals es 
consideren accessibles quan compleixen els requisits següents: 

  el pendent de la rampa del gual no supera el 10% si la longitud del gual no supera 
els 2 m i el 8% si aquesta no supera els 2,5 m. 

  l’amplada màxima del gual és igual o superior a 1,20m, 

  la distància entre la rampa del gual i la línia de façana és igual o superior a 1,20m. 

  el gual està ben enrasat, 

  existeixen reixes o tapes (clavegueram, elèctriques, etc.) que dificulten els 
desplaçaments, el paviment es troba en bon estat. 

Generalment els guals de l’àmbit de l’EAMG es consideren accessibles atès que compleixen 
les característiques anteriors. Tot i que s’han detectat alguns casos amb mancances 
evidents, com al carrer de la Marinada (davant la parada de transport públic) i a tot l’àmbit 
de Mas Mel. 
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c. de la Marinada c. Jose Lluís de la Rosa 

  
c. Terral de Baix c. Migjorn 

Imatge 9. Exemples de guals no accessibles. 
Font: Elaboració pròpia. 

3.2. Mobilitat en bicicleta 

Les condicions per a la mobilitat en bicicleta i altres vehicles de mobilitat personal, no són 
especialment favorables en l’àmbit d’estudi, ja que hi ha una manca d’infraestructures i el 
pendent dels carrers no n’afavoreix el seu ús. 

Tot i així l’eix format pels carrers Josep Lluís de la Rosa – Foranell – Duesaigües presenta 
la secció amb pendents més suaus i una mínima convivència amb la xarxa de vehicles.  

El carrer Josep Lluís de la Rosa presenta varis elements reductors de velocitat a la calçada i 
senyalització horitzontal i vertical de zona escola. El carrer de Foranell disposa de 
senyalització horitzontal limitant la velocitat a 40 Km/h. 

 

 ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA DEL  
PLA DE MILLORA URBANA 3 MAS MEL DE CALAFELL 

 

 

 
 

PÀG. 15 

 
Imatge 10. Xarxa d’itineraris principals de bicicletes de l’àmbit d’estudi. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

  
Ressalt al c. Josep Lluís de la Rosa Senyalització horitzontal al c. Josep Lluís de 

la Rosa 
Imatge 11. Elements reductors de velocitat a la xarxa de bicicletes. 

Font: Elaboració pròpia. 
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3.3. Mobilitat en transport públic 

L’àmbit objecte del present EAMG queda dins del radi de cobertura de les línies d’autobús 
L-1 i L-3. Aquestes tenen connexió tant amb l’ estació de tren de Segur de Calafell com amb 
la de Calafell. Les estacions de tren queden ubicades a un radi de cobertura superior a 1,5 
km de l’àmbit d’actuació. 

Als següents subapartats es desenvolupen les característiques de l’oferta de transport 
públic en l’àmbit d’estudi. 

3.3.1. Autobús urbà 

A l’àmbit de l’EAMG s’hi troben les línies urbanes L-1 i L-3 d’autobús, operades per 
l’empresa HIFE i que discorren circularment. 

La línia L-1 connecta el municipi de Nord a Sud des de Valldemar fins a Segur de Calafell (i 
l’estació de Renfe) donant servei a l’àmbit amb la parada a la rotonda de Mossèn Cinto / Av. 
Lleida. També té algunes expedicions que tenen parada tant al IES la Talaia com al CFGM 
per adaptar-se als horaris d’entrada i sortida. 

La línia té un interval de pas d’una hora (60 min.) circulant en 13 expedicions de dilluns a 
divendres i 10 expedicions en dissabtes diumenges i feiners.  

La Línia L-3 connecta tot el municipi d’Est a Oest des de Calafell poble fins a Segur de 
Calafell, donant servei a l’àmbit amb les parades de l’av. França /CEIP Mossèn Cinto i 
Josep Lluís de la Rosa / Migjorn. 

La línia té un interval de pas d’una hora (60 min.) circulant en 13 expedicions de dilluns a 
divendres i 10 expedicions en dissabtes diumenges i feiners.  

A la següent imatge es mostra els recorreguts de les línia L-1 i L-3 als voltants de l’àmbit 
d’estudi així com la cobertura (300 m.) de les parades més properes: 
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Imatge 12. Recorreguts de les  línia L-1 i L-3 i ubicació de les parades amb el seu radi de cobertura (300m).  

Font: Elaboració pròpia. 

Els horaris de la línia són els següents: 

Línia Dilluns a divendres  Dissabtes, diumenges i 
Festius 

L-1 
7:25 a 20:25, cada 60 min 

(excepte 15:25) 
9:25 a 20:25, cada 60 min 

(excepte 14:25 i 15:25) 

L-3 
7:00 a 20:00, cada 60 min 

(excepte 16:00) 
9:00 a 20:00, cada 60 min 

(excepte 15:00 i 16:00) 

Taula 2. Amplitud horària de les línies. Font: HIFE. Font: Elaboració pròpia. 

I les parades més properes a l’àmbit es detallen a continuació: 

Línia Codi Nom 
Distància 
en línia 
recta 

Distància a 
peu 

L-1 29 rotonda de Mossèn Cinto -  Av. Lleida 390 m 490 m 

L-3 36 Av. França - CEIP Mossèn Cinto 390 m 490 m 

L-3 37 Josep Lluís de la Rosa - Migjorn 200 m 200 m 

Taula 3. Parades més properes a l’àmbit. Font: Elaboració pròpia. 
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Parada L-1 codi 29 Parada L-3 codi 37 

Imatge 13. Exemples d’imatges de parades d’autobús de l’àmbit. Font: Elaboració pròpia. 

3.3.2. Autobús interurbà 

En quant al transport interurbà per carretera les empreses que donen servei al municipi de 
Calafell són les següents: 

 Autocars del Penedès: El Vendrell – Bellvei – Calafell (L1595) 

 La Hispano Igualadina: Igualada – Segur de Calafell – Coma-ruga (L0380) 

 Mon-Bus: El Vendrell – Calafell – Vilanova i la Geltrú (L1050), Vilanova i la Geltrú – 
Calafell – Tarragona (L1655), Valls – Calafell (L1055) 

Pel que fa a l’àmbit de l’EAMG, la línia que dóna servei amb 5 parades localitzades a banda 
i banda de la C-31 és la que serveix l’eix El Vendrell – Vilanova. Les parades de “Mas Mel” 
estan situades a un radi de cobertura de 500 metres. 

 Sentit el Vendrell: 30 expedicions en feiner i 17 en dissabte. 

 Sentit Vilanova: 30 expedicions en feiner i 17 en dissabte. 

En dia feiner tenen una freqüència de 30 minuts i en dissabtes de 60 minuts. 

 
Imatge 14. Parada d’autobús interurbà de l’àmbit. L1050 Sentit el Vendrell. Font: Elaboració pròpia. 
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Imatge 15. Ubicació de les parades amb el seu radi de cobertura (500m).  
Font: Elaboració pròpia. 

3.3.3. Ferrocarril 

Tot i no tenir un accés directe a l’àmbit, pel que fa a la xarxa ferroviària existeixen dues 
estacions al terme municipal, Calafell i Segur de Calafell. Aquestes dues estacions estan 
servides principalment per la línia R2 de Rodalies de Catalunya, si bé les línies regionals 
R13, R14 i R15 també disposen d’alguna expedició que hi efectua parada. El nombre de 
circulacions diàries per sentit i línia és el següent: 

 Sentit Barcelona: 35 expedicions corresponents a la línia R2, 1 de l’R14 amb 
procedència Lleida-Pirineus/Tarragona i 2 de l’R15 amb procedència Reus. 

 Sentit Sant Vicenç de Calders: 32 expedicions de la línia R2, 1 de l’R13 amb 
destinació Lleida-Pirineus i 1 de l’R15 amb destinació Reus. 
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Sistema tarifari 

Calafell està enquadrat a la zona 5 tant a la zonificació pròpia de Rodalies de Catalunya 
com a la del Sistema Tarifari Integrat de la Regió Metropolitana de Barcelona (en aquest 
últim cas, concretament a la subzona 5A). 

 

 

Imatge 16. Zonificació del Sistema tarifari integrat i Rodalies. Font: ATM i Renfe 

3.3.4. Taxi 

No existeix cap parada de taxi en l’àmbit ja que la més propera es troba a una distància 
superior a 1 km en línia recta i coincideix amb la ubicació de les estacions de RENFE de 
Calafell i Segur de Calafell. 

3.4. Mobilitat en vehicle privat 

3.4.1. Accés àmbit d’estudi 

El terme municipal de Calafell i gran part de la seva trama urbana queda encavalcat entre 
l’autopista C-32 i la carretera C-31, aquestes dues infraestructures viàries són les principals 
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vies de connexió del municipi, ja que permeten la connexió tant amb els municipis limítrofs 
de la província de Tarragona com de la de Barcelona.  

La C-32 és una via d’alta capacitat que segueix l’eix Palafolls - el Vendrell i creua el municipi 
de Calafell d’est a oest permetent l’accés al municipi des de dos enllaços: 

 Accés 6 – Calafell i Segur de Calafell 

 Accés 10 – Segur de Calafell (que només permet la connexió direcció Barcelona) 

La C-31 travessa el municipi de Calafell tant de sud a nord com d’ est a oest i significa una 
important barrera arquitectònica que separa Calafell de Segur de Calafell i l’àmbit de Mas 
Mel amb la franja costanera. 

 
Imatge 17.  Accessos i vies interurbanes. 

Font: Elaboració pròpia. 

3.4.2. Xarxa viària bàsica 

La xarxa bàsica de circulació és la que absorbeix la majoria del trànsit i en particular 
canalitza els desplaçaments interurbans i els urbans de més llarg recorregut en vehicle 
privat. En l’àmbit del nou centre, aquesta xarxa està formada pels següents carrers: 
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 Carrer de la Marinada 

 Josep Lluís de la Rosa  

 Carrer Mestral 

 Av. França 

La rotonda a la confluència dels carrers de la Marinada, Josep Lluís de la Rosa i Foranell 
funciona com a distribuïdora del trànsit de manera interna com per donar accés a la resta de 
la xarxa viària bàsica. 

A continuació s’observa la xarxa viària bàsica de l’àmbit: 

 
Imatge 18.  Jerarquització viària a l’àmbit d’estudi. 

Font: Elaboració pròpia. 

Tant els carrers de la Marinada com de Josep Lluís de la Rosa compten amb dos carrils de 
circulació (un per cada sentit). Els dos carrers estan dotats de passos de vianants amb 
reductors de velocitats i senyalització vertical limitant la velocitat màxima 20 Km/h. A més a 
més, el carrer Josep Lluís de la Rosa està inclòs en una zona escolar. 
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Imatge 19.  carrers de la Marinada i Josep Lluís de la Rosa. 

Font: Elaboració pròpia. 

La resta de carrers de l’àmbit exceptuant el carrer de Cremadell, són carrers d’un únic sentit 
que permeten una major seguretat en la circulació i en els encreuaments com són el cas 
dels carrers de Ponent, Llebeig, Foranell, Migjorn i Seré. En alguns casos també disposen 
de senyalització horitzontal limitant la velocitat a 40 Km/h. 

       
Imatge 20.  Carrers Ponent , Cremadell i  Llebeig. 

Font: Elaboració pròpia. 

3.4.3. Intensitats de trànsit a l’àmbit 

En el marc del present estudi s’ha realitzat un aforament de vehicles motoritzats a la rotonda 
de la confluència dels Carrers de la Marinada, Josep Lluís de la Rosa i Foranell per tal de 
conèixer el volum de trànsit als voltants del nou desenvolupament. 

A la rotonda s’ha realitzat un comptatge manual del trànsit cada 15’ en hora punta de matí 
(8:45 – 9:45) que coincideix amb l’hora d’entrada a l’escola Mossèn Jacint Verdaguer, que 
és el principal centre generador de mobilitat a l’àmbit immediat al nou desenvolupament.  

A continuació s’observa la intensitat mitjana de vehicles durant l’hora punta de matí (de 8.45 
a 9.45) a la rotonda on es registren unes intensitats mitjanes inferiors als 100 vehicles a tots 
els carrils de circulació. 
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Imatge 21. Intensitat hora punta matí (8:45 – 9:45).  

Font: Elaboració pròpia. 

3.4.4. Nivell de servei 

El nivell de servei d’una intersecció, tant si està regulada mitjançant semàfors com per 
senyals de prioritat, està determinat pel temps de demora que necessiten els vehicles per 
creuar-la. 

El nivell de servei és una mesura qualitativa que es defineixen dins d’un rang d’A a F en 
funció de la llibertat amb la que puguin realitzar el moviment. 

 Nivell de servei A: són moviments amb un temps de demora mínim. Els vehicles 
completen sense impediments el moviment i no s’aturen. 

 Nivell de servei B: el temps de demora del moviment no es significatiu. La maniobra 
del moviment s’executa sense problemes, aturant-se només en alguns casos. 

 Nivell de servei C: són operacions estables, tot i que l’habilitat per a circular és més 
restringida que al nivell de servei B i les cues més llargues. La velocitat a la 
intersecció és inferior i el temps de demora major. 

 

 ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA DEL  
PLA DE MILLORA URBANA 3 MAS MEL DE CALAFELL 

 

 

 
 

PÀG. 25 

 Nivell de servei D: està en un rang al qual un petit augment del flux pot provocar un 
augment alt en la demora i una disminució de la velocitat. Pot ser causa d’una mala 
senyalització (cicle inadequat) o volums alts. 

 Nivell de servei E: es caracteritza per significatives cues i baixes velocitats de 
circulació. El mal funcionament és degut a una combinació de densitats i volums alts, 
temps d’espera llargs o d’una senyalització incorrecta. 

 Nivell de servei F: es caracteritza per fluxos de circulació extremadament baixos. Els 
temps de demora i el volum de circulació són elevats, i les cues són molt llargues. 

A continuació s’observen els nivells de servei a l’encreuament de l’àmbit d’estudi on totes 
les seccions presenten un nivell de servei A.  

 
Imatge 22. Nivell de servei hora punta matí (8:45 – 9:45).  

Font: elaboració pròpia. 
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4. CÀLCUL DE LA MOBILITAT GENERADA 

4.1. Mobilitat Generada 

Per l’estimació de la mobilitat generada s’utilitzen els ratis de viatges generats/dia que 
determina el Decret 344/2006 de regulació d’estudis de mobilitat generada en base als 
metres de sostre i de sòl dels nous usos de l’àmbit. 

Els usos previstos en el Pla Parcial del sector K de Mas Mel són:  

sòl (m2) sostre sòl(m2)
Habitatge OD6 13.045,00 8.521,08 55 7 viatges /habitatge 385
C. Viàries 1 838,00 0 viatges /100m2 de sòl

Zones verdes 3 10.568,00 5 viatges /100m2 de sòl 528
TOTAL 24.451,00 8.521 55 913

Viatges/dia

PMU

SECTOR USOS
DEL SÒL CLAU

SUPERFÍCIE DE SÒL NOMBRE 
D'HABITATGES Ràtio 

 
Taula 4. Usos del sòl i mobilitat generada. 

Font: Elaboració pròpia. 

4.2. Distribució modal 

Segons les dades del l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ) realitzada l’any 2006 a les 
comarques del Camp de Tarragona, al Baix Penedès en resulta la següent distribució 
modal: 

El 39,4% dels desplaçaments es fan en modes no motoritzats, un 6,9 % en transport públic i 
el 53,7 % restant es fan en vehicle privat. 

 
Taula 5.  Mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona per mitjà de transport.  

Font: PDM Camp de Tarragona 2009 (EMQ 2006). 

Prenent de partida les dades de l’EMQ 2006 s’ha calculat la mobilitat generada dels nous 
usos per modes de transport (no motoritzat, vehicle privat i transport públic), adaptant-los al 
context específic de l’àmbit amb les següents consideracions: 
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 Per a l’ús habitatge es considera que un 88% dels nous viatges generats es 
realitzaran amb vehicle privat, un 10% en transport públic i un 2% en transport no 
motoritzat. 

 Per a l’ús de zones verdes es considera que el 100% dels desplaçaments es 
realitzaran amb transports no motoritzats (bicicleta i a peu). 

Habitatge 385 8 39 339

C. Viàries
Zones verdes 528 528 0 0

TOTAL 913 536 39 339

Viatges/dia Transport
no motoritzatSector Usos del sòl Transport

 públic
Vehicle
privat

PMU

 
Taula 6. Distribució de la mobilitat generada per mode de transport. 

Font: Elaboració pròpia. 

Posteriorment s’han calculat el nombre de vehicles que circularan a partir dels viatges/dia 
generats a través de convertir-los en persones/dia (anada i tornada) i dividint-los amb  
l’índex d’ocupació mitjà dels vehicles. 

 Ús d’habitatge : Ocupació 1,8 persones / vehicle 

Per tant, els 339 viatges/dia generats al nou desenvolupament suposaran un increment de 
100 vehicles/dia a la xarxa.  

Si prenem que l’hora punta de matí (8:45 a 9:45) suposa aproximadament el 10% dels 
vehicles totals diaris, amb la nova mobilitat generada en resultarà un increment de 10 
vehicles a la xarxa.  

4.3. Estacionament de bicicletes 

L’annex 2 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de 
la mobilitat generada, estableix reserves de places d’aparcament per a bicicletes segons: 

 Ús d’habitatge: 2 places per habitatge 

 Zones verdes: 1 plaça per 100 m2 de sòl 

Residencial 55 2 places /habitatge 110
Zones Verdes 10.568,00 1 plaça /100m2 de sòl 105

TOTAL 55 215

PMU

Superfície
(sòl m2)

Nombre 
d'habitatgesSector Usos del sòl Ràtio Places

 
Taula 7. Número estacionaments bicicletes segons mobilitat generada. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Per tal de donar resposta als nous usos generats, s’hauran de crear 215 noves places 
d’estacionament de bicicletes. 

 Habitatge: 110 places, cada habitatge disposarà de l’espai necessari per habilitar 
l’estacionament de dues bicicletes en els seus aparcaments en sòl privat. 

 Zona Verda: 105 places, que s’hauran d’ubicar en l’espai públic. 

Tanmateix, es considera que les dotacions d’aparcament per a bicicletes resultants de 
l’aplicació de la ràtio del Decret 344/2006 és desproporcionada amb la mobilitat en bicicleta 
de la zona. 

Segons dades extretes del Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona de l’any 2009, 
els desplaçaments en bicicleta representen un 0,6% del total de desplaçaments que es 
realitzen al camp de Tarragona. Això aplicats als nous desplaçaments no motoritzats que es 
generaran a les zones verdes, correspondran a 32 desplaçaments en bicicleta/dia. 

Si prenem que l’hora punta en dia feiner (de 12.00 a 13.00 h.) de l’ús de zona verda suposa 
el 10% dels desplaçaments totals, d’aquets 32 desplaçaments en bicicleta/dia es convertiran 
en 4 desplaçaments en l’hora punta. 

 
Imatge 23. Distribució horària dels desplaçaments en ús zona verda. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels models de la DIBA. 

Tenint en compte a més, l’orografia del sector i la manca d’infraestructures, es recomana 
que la reserva de places sigui d’unes 12 places, preferentment situades a la futura zona 
verda, en un lloc de fàcil accés i degudament senyalitzades, potenciant la sensació de 
seguretat dels usuaris, amb aparcaments de tipus U-invertida. 

Aquesta previsió de places associades a la zona verda del sector es podrà incrementar cas 
que la demanda així ho acabi exigint. 
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4.4. Aparcament de vehicles 

L’annex 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de 
la mobilitat generada, estableix les reserves de places d’aparcament per a vehicles i 
motocicletes fora de la via pública segons: 

 Ús d’habitatge: màxim d’ 1 plaça/habitatge per turismes 

PMU Residencial 55 màx. 1 plaça/habitatge 55
TOTAL 55 55

PlacesSector Usos del sòl Nombre 
d'habitatges Ràtio turismes 

 
Taula 8. Reserva de places de turismes. 

Font: Elaboració pròpia. 

De les dues ràtios que marca el Decret d’EAMG s’ha optat per l’opció d’una plaça per 
habitatge per tal de penalitzar l’ús del vehicle privat i potenciar la mobilitat activa. En tot 
moment s’ha volgut tenir en compte criteris de sostenibilitat ambiental tenint en compte que 
el POUM de Calafell fixa una ràtio de 2,5 places de cotxe per a habitatges plurifamiliars 
majors de 150 m2. 

 Ús d’habitatge: màxim d’ 0,5 plaça/habitatge per motocicletes 

PMU Residencial 55 màx. 0,5 plaça/habitatge 28
TOTAL 55 28

Sector Usos del sòl Nombre 
d'habitatges Ràtio motos Places

 
Taula 9. Reserva de places de motocicletes. 

Font: Elaboració pròpia. 

4.5. Conclusions 

L’impacte de la nova mobilitat generada sobre les diferents xarxes de mobilitat a l’àmbit del 
Pla de Millora Urbana 3 a Mas Mel (Calafell) no fa preveure cap afectació en hora punta. 

 Les característiques de les xarxa d’itineraris principals per a vianants compleixen 
amb la normativa d’accessibilitat (exceptuant algun gual i pas de vianants), tot i estar 
en una zona amb pendents superiors al 8% permeten absorbir els viatges a peu.  

 La xarxa d’itineraris per a bicicletes permetrà absorbir els nous viatges generats que 
significaran una mobilitat residual. A més, els futurs espais verds de l’àmbit estaran 
equipats per poder estacionar les bicicletes.   

 La mobilitat generada en vehicle privat no suposarà un increment excepcional a la 
xarxa viària de l’àmbit i per tant no afectarà a la capacitat de les vies. 

 L’oferta de transport públic existent es suficient per absorbir els nous viatges 
generats amb aquest mitjà de transport, ja siguin urbans com interurbans. 



 

 ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA DEL  
PLA DE MILLORA URBANA 3 MAS MEL DE CALAFELL 

 

 

 
 

PÀG. 30 

5. PROPOSTES DE MILLORA 

La xarxa d’itineraris actuals de vianants, bicicletes, transport públic i vehicle privat donen 
resposta als nou usos que es volen implementar. Tot i així, a continuació es presenten un 
seguit de propostes per tal d’acabar de donar continuïtat a les xarxes i tanmateix fer-les 
accessibles. 

5.1. Propostes de millora xarxa de vianants 

Per tal de donar continuïtat als itineraris de vianants es proposa: 

 Millora de la cruïlla carrer Marinada i c. Ponent (cul de sac). 

Creació de passos de vianants en cadascuna de les tres possibles zones de 
creuament que garanteixi la connexió amb els itineraris principals de vianants des de 
la nova zona verda, amb els centres generadors de mobilitat com l’escola. Aquests 
passos de vianants no s’allunyaran de les cruïlles per tal de garantir així el traçat 
més natural  i directe. 

Al mateix temps els guals d’aquest pas de vianants hauran de ser accessibles. 

 
Imatge 24. Falta pas de vianants al carrer de Ponent. 

Font: Elaboració pròpia. 
 

Aquesta actuació permetrà connectar la xarxa d’itineraris principals de vianants tant 
amb el senderó que travessarà la zona verda de sud a nord, com amb l’últim tram 
del carrer Cremadell amb prioritat per a vianants i que serà la porta d’entrada a 
l’espai natural que dóna accés al camí de la Talaia. 

 Millora del vial de vianants entre c. Cremadell i c. Ponent.  

Creació d’un pas de vianants que doni continuïtat amb el vial existent exclusiu per a 
vianants. En el cas que el pendent ho permeti es recomana la implantació d’una 
rampa amb paviment antilliscant. 
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Al mateix temps els guals d’aquest pas de vianants hauran de ser accessibles. 

 
Imatge 25. Falta pas de vianants al carrer de Ponent connexió amb el nou vial interior. 

Font: Elaboració pròpia. 

 Adaptar les voreres pertanyents a l’àmbit per a que donin compliment a l’Ordre 
VIV/561/2010 pel que respecta a l’amplada lliure d’obstacles.  

5.2. Propostes de millora xarxa ciclable 

Es proposa una acció per tal de millorar la xarxa ciclable: 

 Convertir l’àmbit de Mas Mel (carrers Cremadell, Ponent, Llebeig, Foranell i 
Marinada) en Zona 30 (vies no segregades del trànsit amb limitació de 30 km/h), per 
tal de connectar amb els itineraris ciclables. 

Tot seguit es mostra la tipologia de les Zones 30 segons el Manual de disseny de 
vies ciclistes de Catalunya :  

“En determinades condicions (baixes intensitats de trànsit i velocitats reduïdes), una 
via oberta a la circulació de vehicles motoritzats pot ser un bon suport d’un itinerari 
ciclista. En aquest cas, ciclistes i automobilistes comparteixen la calçada sense cap 
restricció d’accés.  

Per garantir la seguretat, caldrà establir normes específiques i elements físics per tal 
d’establir una reducció de la velocitat màxima a 30 km/h. Aquesta solució és possible 
per a intensitats inferiors a 1.000 vehicles/dia i amb velocitats baixes.  

Si no es donen aquestes condicions, per a implantar una zona 30 caldrà establir 
mesures de reducció de la velocitat i de disminució de la intensitat de trànsit. Això és 
possible amb decisions d’ordenació del trànsit, canvi de sentits de circulació, 
reducció de l’amplada de la calçada, etc. prèviament a l’establiment d’una zona 30.” 
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Imatge 26. Carrer de zona 30. 

Font: Manual de disseny de vies ciclistes de Catalunya. 

5.3. Propostes de millora xarxa de vehicle privat 

Es proposa una acció en aquest apartat: 

 Senyalitzar verticalment els dos extrems del carrer de Ponent amb la senyal P-25 de 
circulació en ambdós sentits atès que la secció del carrer és estreta per donar 
cabuda als dos sentits de circulació i un cordó d’aparcament. 

 
Imatge 27. Circulació en ambdós sentits. 

Font: Elaboració pròpia. 

5.4. Propostes de millora aparcament via pública 

Es proposen dos accions per tal de millorar l’aparcament a la via pública: 

 Reordenació de l’espai actual d’aparcament al carrer de Ponent (cul de sac). 
S’ubicarà el cordó d’aparcament al costat muntanya, deixant un carril de circulació 
d’uns 5 metres.   

 Proposta Aparcament a la via pública a l’àmbit per donar resposta a les visites 
s’ubicarà en el cordó definit en el carrer Cremadell que tindrà una capacitat 
d’aparcament per a 100 places. 
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5.5. Propostes de mobilitat elèctrica 

Es prendran les mesures necessàries per donar resposta a la normativa vigent relativa a 
mobilitat elèctrica segon el Real Decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s’aprova 
una nova Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52 "Instal·lacions amb fins especials. 
Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics", del Reglament electrotècnic per 
baixa tensió, aprovat per Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, i es modifiquen altres 
instruccions tècniques complementàries del mateix.  

D’acord amb la citada normativa, s’establiran les següents dotacions mínimes: 

1. En els habitatges unifamiliars nous que disposin d'aparcament o zona prevista per a 
poder albergar un vehicle elèctric s'instal·larà un circuit exclusiu per a la recàrrega de 
vehicle elèctric. 

2. En aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis de règim de propietat 
horitzontal, s'haurà d'executar una conducció principal per zones comunitàries 
(mitjançant, tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibiliti la realització de 
derivacions fins a les estacions de recàrrega situada en les places d'aparcament (...) 

3. En aparcaments o estacionaments de flotes privades, cooperatives o d'empresa, o els 
d'oficines, per al seu propi personal o associats, o dipòsits municipals de vehicles, es 
preveuran les instal·lacions necessàries per a subministrar a una estació de recàrrega 
per cada 40 places. 

4. En aparcaments o estacionaments públics permanents s'hauran d'executar les 
instal·lacions necessàries per a subministrar a una estació de recàrrega per cada 40 
places. 

5. Així mateix, en la via pública s'han d'efectuar les instal·lacions necessàries per a 
donar subministrament a les estacions de recàrrega ubicades a les places destinades 
a vehicles elèctrics que estiguin previstes en els plans de mobilitat sostenible 
municipals o supramunicipals. 

6. Pel que fa als edificis existents, no s'exigeix a priori cap tipus de modificació. No 
obstant això, cal tenir en compte que quan es realitzi en ells la instal·lació per a un 
primer punt de connexió, s'haurà de preveure la instal·lació dels elements comuns de 
manera que possibilitin la infraestructura per albergar futurs nous punts. 
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ANNEX I. PLÀNOLS 
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