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1. ANTECEDENTS, MARC NORMATIU VIGENT I JUSTIFICACIÓ NORMATIVA
1.1. SITUACIÓ DE PARTIDA, BASE PER LA REDACCIÓ DE L’INFORME AMBIENTAL I

PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT
En data 18 de Març del 2011 la CUT acorda, reconèixer l’elevat interès territorial l’avantprojecte de
“Ciutat de l’Esport”. Aquest fet possibilitava incloure en el POUM sectors de planejament necessaris per
al desenvolupament urbanístic del projecte. L’àmbit de la Ciutat de l’Esport engloba el Pla Parcial PPU5
del POUM i el PEU1.
En data 3 de maig del 2016 s’aprovà definitivament el POUM de Vilanova d’Escornalbou.
En data 4 d’abril del 2017 es publica al DOGC l’acord d’aprovació definitiva, juntament amb la normativa
del POUM, moment que marca l’inici del termini màxim establert en la normativa del POUM.
Segons el punt 2.4 de l’edicte amb la publicació del DOGC número 7343 de data 04/04/17 del POUM de
Vilanova d’Escornalbou:
“2.4. El desenvolupament del PP5 serà posterior o simultani al PEU1. Únicament aquelles
actuacions vinculades al PPU5 necessàries per la implantació del complex esportiu es podran
realitzar simultàniament”
El projecte de ciutat de l’esport, és un projecte únic a Catalunya, i s’entén com un projecte global
d’instal·lacions esportives de gran qualitat i uns allotjaments adequats al seu fi. Tot i ser un projecte
unitari, la tramitació urbanística es formula a través de dos figures de planejament estructurades en dos
documents independents que es tramiten simultàniament, el PPU-5 i el PEU-1. L’àmbit del present
Informe Ambiental englobarà doncs dos aquests àmbits del POUM que es tramitaran de forma
simultània:
-

Pla Parcial PPU5 “Ciutat de l’Esport” amb una superfície de 133.164,40 m2 que correspon a una
peça de sòl urbanitzable delimitat. Preveu la construcció d’instal·lacions hoteleres, esportives.
Pla Especial Urbanístic (PEU -1) “Ciutat de l’Esport” amb una superfície de 188.702,14 m2. Fa
referència a la subzona de sol no urbanitzable, que es considera apte per ubicar-hi les activitats
col·lectives de caràcter esportiu i d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure amb les obres i
instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l’ús establert.

El termini màxim que s’estableix en el POUM és de 4 anys per tenir aprovat definitivament el
planejament derivat, el pla especial, els instruments de gestió (p. reparcel·lació i p. urbanització) i tenir
executades tant les obres d’urbanització (exterior) com les de l’edificació del PEU-1 (instal·lacions
esportives a l’aire lliure). Per tant, la data límit seria el 4 d’abril del 2021.
Figura. Delimitació del sectors urbanístics que preveu el POUM associats a la Ciutat de l’Esport.

Font. Documentació Urbanística del POUM
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1.2. L’INFORME AMBIENTAL
Segons apartat anterior es tracta del desenvolupament de dos figures de planejament derivat associades
al POUM de Vilanova d’Escornalbou. El POUM va passar el tràmit d’avaluació ambiental estratègica. Per
tant, per la tramitació de les figures de planejament associades al POUM no li és d’aplicació el tràmit
d’avaluació ambiental estratègica. Es procedeix doncs a la redacció d’un informe ambiental (IA).
S’elabora un Informe Ambiental (IA) com a document únic ambiental que acompanyarà a la
tramitació de les dues figures de planejament que formen part de la Ciutat de l’Esport (PPU5 i PEU1).
El document d’Informe Ambiental emana de les directrius del Decret legislatiu 1/2010 de 3 de d’agost pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i de les disposicions del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme modificat i consolidat per les modificacions
introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals
i financeres. Per tant, es procedirà a la redacció d’un informe ambiental en base l’article 100 del Decret
305/2006.
Article 100. Objecte i contingut de l’informe ambiental dels plans urbanístics derivats
100.1 L’informe ambiental dels plans parcials urbanístics i, si s’escau, dels plans de millora urbana en
sòl urbà no consolidat i dels plans especials urbanístics, té per objecte l’anàlisi dels aspectes
ambientals que puguin ser rellevants en l’establiment de l’ordenació detallada pròpia de cada un
d’aquests instruments, i ha de contenir les següents previsions en tot allò que sigui necessari d’acord
amb l’abast de les determinacions del pla derivat:
a) La identificació dels requeriments ambientals significatius en el sector de planejament, el què
inclou la descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants del sector, la descripció
dels objectius i les altres mesures de protecció ambiental previstes pel pla d’ordenació
urbanística municipal o per altres plans o programes aplicables, la definició dels objectius i
criteris ambientals adoptats per la redacció del pla i l’especificació de si el projecte d’urbanització
s’ha de sotmetre, per les característiques de l’actuació, al procediment d’avaluació d’impacte
ambiental segons la legislació sectorial aplicable. En la identificació dels requeriments
ambientals significatius s’han de tenir en compte, entre d’altres, els relatius a la qualitat de
l’ambienta atmosfèric, la contaminació acústica i lluminosa i el tractament, si s’escau, dels sòls
contaminats.
b) La descripció i justificació ambiental de l’ordenació proposada, que comprèn: la descripció, si
s’escau, de les alternatives d’ordenació detallada considerades i la justificació de l’alternativa
adoptada; la descripció de l’ordenació proposada amb expressió de les seves determinacions
amb repercussions significatives sobre el medi ambient; la determinació de les mesures
adoptades per al foment de l’eficiència energètica, l’estalvi de recursos i la millora del medi
ambient en general.
c) La identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació detallada
proposada sobre els diferents aspectes ambientals.
d) L’avaluació global del pla i la justificació del compliment dels objectius ambientals establerts.
e) Si s’escau, la descripció de les mesures i supervisió previstes.
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1.3. PLANEJAMENT URBANÍSTIC SUPRAMUNICIPAL
Segons el Pla Territorial Parcial del camp de Tarragona tot el PEU1 i la meitat oriental del PPU5 estan
dins de la categoria de sòl d’interès agrari i/o paisatgístic, segons es detalla a la següent figura.
Figura. Delimitació de l’àmbit de la Ciutat de l’Esport en el context del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona

Font.
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/plans/plans_territorials/plans_territorials_parcials/aprov
ats/ptp_del_camp_de_tarragona/documentacio_i_planols/ad_baixcamp.pdf
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2. OBJECTE DEL PLANEJAMENT. JUSTIFICACIÓ LOCALITZACIÓ, DESCRIPCIÓ GENERAL
I OBJECTIUS
2.1. OBJECTIUS DEL PLANEJAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ URBANÍSTICA
Els objectius de la proposta d’ordenació son els següents:
a) Qualificar el sòl permetre la implantació del sostre corresponent a les instal·lacions
esportives cobertes i els edificis d’allotjament residencial esportiu necessaris per
acomodar els usuaris del complex, regulant els usos i els paràmetres d’edificació; definint uns
topalls en quant a nombre d’alçades i unes envoltants edificatòries que s’ajustin a les necessitats
de l’avantprojecte actual.
b) Promoure la qualitat arquitectònica i paisatgística per tal d’integrar, en la mesura que sigui
possible, les grans instal·lacions previstes en el medi rural i natural.
c) Definir i cedir els sòls de cessió gratuïta i obligatòria que han de servir per completar els espais
lliures i equipaments que disposa el municipi. Aquests espais destinats a sistemes, hauran de
disposar de les condicions necessàries per tal que aquests s’ajustin a criteris que en garanteixin
la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat.
d) Definir i materialitzar un recorregut alternatiu en forma de passeig a l’ombra, des de
Vilanova d’Escornalbou fins a l’Arbocet. Aquest recorregut anirà recolzat per una trama viària
simple que tanca tot l’àmbit pel sud d’aquest, amb dos carrils per vehicles i carril bici doble.
e) Protegir i preservar i integrar la massa boscosa existent a l’àmbit i definida en el POUM.
f)

Ser un referent en projectes d’aquest tipus pel que fa a energies renovables i en el baix consum
energètic de les instal·lacions i edificacions.

2.2. CRITERIS D’ ORDENACIÓ
L’ordenació bé molt definida per la fitxa del pla parcial, que alhora ve definida per les línies mestres del
document de consulta que es va presentar a la CUC i que conseqüentment va declarar la implantació
d’elevat interès territorial.
Així, trobem bàsicament un vial nord existent, i un vial sud de nova creació. El complex doncs, tindrà
accés per ambdós costats per facilitar la mobilitat i el manteniment del conjunt.
Per altra banda, les cessions d’espais lliures i zones verdes, es situen en els punts més lògics, que
alhora són els que marca la fitxa del pla parcial.
Per tant, referent a la cessió de superfície destinada a equipament, s’ha reservat l’espai més proper a la
carretera T-321, per ser la part més pública del àmbit i tenir un accés directe des d’aquesta.
Pel que fa al sòl destinat al sistema d’espais lliures, en concordança amb el POUM, es situa al sud de
l’àmbit, donant continuïtat a tota una sèrie d’espais lliures de distintes dimensions que s’enllacen un rere
l’altre per formar aquest cordó verd, acompanyat del vial-passeig i el torrent de Vilanova al sud.
Amb mirada més detallada, l’espai lliure que es crea, es vincula espacialment amb les instal·lacions
esportives “més públiques” de la part privada, com podria ser l’espai poliesportiu, amb la intenció de
crear una plaça d’entrada a un espai que pot esdevenir, en certes hores, espai per a l’ús dels ciutadans
del poble.
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2.2.1. L’ ESPAI PRIVAT
Els criteris per ordenar el sòl privat van en consonància amb l’avantprojecte de referència, actualitzat
amb les condicions que ja marca la fitxa del POUM, fruït de l’acord de la CUC del 8 de març del 2011. El
sòl privat s’ordenarà mitjançant 2 claus, una per la zona residencial-esportiva (ha de ser única per que el
programa està físicament barrejat), i una altre per als 5 habitatges unifamiliars que contempla la fitxa del
PPU-5. D’aquesta forma, es limita clarament on s’ubicaran els 5 habitatges previstos, ja que han de
formar part del complex però mantenint certa independència.
L’article 139 del POUM relatiu al desenvolupament del sòl urbanitzable delimitat, en el seu punt 2
estableix que els plans parcials s’elaboraran amb la tècnica de l’ordenació detallada amb volumetria
precisa (Vp), d’acord amb l’article 203.3.b.
Per tant, tant en el cas de la zona residencial-esportiva, com per la zona d’habitatges unifamiliars es
definirà una ordenació detallada amb volumetria precisa, definida en plànol i en normativa per els
paràmetres urbanístics necessaris, en pro de la integració paisatgística. Amb la voluntat de possibilitar
una solució diferent, aquesta ordenació, podrà ser modificada mitjançant el tràmit de concreció de
l’ordenació de volums d’acord amb l’article 45 del decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
En relació a l’article 199 del POUM, dels tres tipus bàsics de l’edificació, la que més s’ajusta a la zona
residencial- esportiva que es preveu construir, és la tercera: Edificació situada en relació a l’illa.
En relació a l’article 199 del POUM, dels tres tipus bàsics de l’edificació, la que més s’ajusta a als
habitatges unifamiliars que es preveu construir, és la segona: Edificació situada en relació a la
parcel·la. Es crearà una subclau nova i no es farà referència a cap de les del POUM.
Finalment, també es vol intervenir sobre el sòl privat que no s’ocupa, establint uns criteris d’intervenció
per als espais lliures d’edificació que siguin respectuosos amb l’entorn, ja siguin de millora o de
preservació.
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2.3. LOCALITZACIÓ I ÀMBITS DE L’INFORME AMBIENTAL
2.3.1. CONTEXT TERRITORIAL DEL MUNICIPI GENERAL
Vilanova d’Escornalbou és un dels 28 municipis de la comarca del Baix Camp. El terme municipal
ocupa una superfície de 17,16km2 i oscil·la entre els 90 i els 515 metres d'altitud. El municipi limita al
nord-est amb Riudecanyes, al nord-oest amb l’Argentera, a l’est amb Montbrió del Camp, al sud amb
Mont-roig del Camp, al sud-oest amb Pratdip i a l’oest amb Colldejou.
A continuació es mostra una figura on es grafia la localització del municipi dins del context territorial de la
província de Tarragona i la comarca del Baix Camp.
Figura. Localització del municipi en el context territorial català

Al municipi de Vilanova d’Escornalbou es poden diferenciar dos tipologies d’assentaments urbanístics:
l’Arbocet i Vilanova d’Escornalbou. A la meitat oest del terme municipal s’hi situen dos nuclis
disseminats o urbanitzacions: Rifà i la Partida dels Racons. Aquests dos nuclis disseminats es troben
“desconnectats” en quan a infraestructures viàries directes als dos nuclis històrics. Tot i això, mitjançant
camins agrícoles es poden connectar.
La principal artèria de comunicació del nucli urbà de Vilanova d’Escornalbou és la carretera T-321.
Aquesta, que transcorre longitudinalment per la meitat est municipal, s’uneix en la zona sud-est amb la
carretera T-310 que comunica els municipis veïns de Mont-roig del Camp i Montbrió del Camp. Aquesta
via interacciona directament amb l’àmbit d’estudi perquè hi limitarà pel nord i caldrà adequar un
accés associat al desenvolupament urbanístic previst.
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2.3.2. SITUACIÓ DE L’ÀMBIT D’ESTUDI EN EL CONTEXT DE VILANOVA D’ESCORNALBOU
La “Ciutat de l’Esport” es pretén situar a l’anomenada finca de “Mas Munté”. Ubicada al sud-est del nucli
urbà entre el barranc de Vilanova i el barranc de la Font, a cavall entre el centre històric de Vilanova i el
de l’Arbocet. El mas que dóna nom a aquest àmbit, no està dins del pla parcial. Tal i com s’observa
l’àmbit queda per sota de la traça de la T321 entre els nuclis de l’Arbocet i Vilanova d’Escornalbou.
Figura. Localització de l’àmbit d’estudi en el context municipal. Projecte “Ciutat de l’Esport”.

PPU5

PEU1
T-321

Font. Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques de http://www.icc.cat/vissir/

Foto. Vista de l’entrada a Mas Munté des de la carretera T321 que serà una de les entrades a l’àmbit d’actuació de
tota la Ciutat i l’Esport
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3. SÍNTESI DELS ASPECTES AMBIENTALMENT RELLEVANTS DE L’ÀMBIT
3.1. CARACTERÍSTIQUES DEL MEDI FÍSIC
3.1.1. OROGRAFIA I HIDROGRAFIA
El sector presenta una topografia amb pendent lleugerament i progressivament descendent en sentit
NW-SE, amb una diferència de cota d’uns 34 metres entre el punt més alt (188 metres) i el punt més
baix (154 metres). De manera general, la majoria de superfície de l’àmbit no supera el 5% de pendent.
La forma allargada del sector i la situació entre dos barrancs (barranc de la Font al nord i barranc o riera
de Vilanova al sud) indica que dins dels seus límits hi ha una divisòria d’aigües.

Figura. Descripció gràfica pendents i xarxa hidrogràfica de l’àmbit d’actuació
0-5
5 - 15
15 - 20

Riera de la Font

20 - 30
30 - 45
>45

Barranc de Vilanova

Barranc de Sant Magí

Barranc de la Font

Riera de Vilanova
Barranc de la

Diversos comellars clars
es generen dins dels
seus límits, que tenen
pendents molt suaus en
la meitat sud, però més
evidents a la part nord i
est, on el barranc de la
Font i alguns xaragalls
creats impliquen relleus
més escarpats.
En quant a possibles
efectes derivats cap a la
xarxa hidrogràfica, la
totalitat
del
terme
municipal de Vilanova
està declarat com a zona
vulnerable en relació
amb la contaminació de
nitrats.
El
programa
d’actuació en aquestes
zones vulnerables el
determina
el
Decret
136/2009,
d'1
de
setembre,
d’aprovació
del programa d’actuació
aplicable a les zones
vulnerables en relació
amb la contaminació de
nitrats que procedeixen
de fonts agràries i de
gestió de les dejeccions
ramaderes.

Font. Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques de http://www.icc.cat/vissir/
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3.1.2. GEOLOGIA
Dominen els materials de granitoides (roques ígnies plutòniques) en bona part de la superfície on ara
s’assenten els cultius en actiu i fora dels àmbits de llits al·luvials associats a les rieres i on es troben les
comunitats més forestals.
Les roques granítiques i els seus recobriments quarsítics i pissarrencs, es consideren impermeables,
amb una certa permeabilitat, lligada a la seva facturació, la qual cosa, unit al anterior li confereix un
drenatge molt favorable per escorrentia superficial.

Figura. Representació de les unitats geològiques associades a l’àmbit d’estudi
Contactes i elements geomorfològics

Unitats geològiques

Granodiorites i granits alcalins. Carbonífer-Permià (Ggd)
Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials). Plistocè (Qg)
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i dels torrents. Holocè (Qr)

Font. Elaboració pròpia a partir de les bases del Mapa geològic comarcal de Catalunya (www.icg.cat)

No es troba cap element de ‘Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya (IEIGC,
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/inventari
_despais_dinteres_geologic/); una selecció d’afloraments i llocs d’interès geològic que en conjunt
testimonien l’evolució geològica del territori català i que cal preservar com a patrimoni geològic.

Aquest document
ha estat aprovat
inicialment pel Ple
de data 20 de
desembre de 2017
de Vilanova
d'Escornalbou.
CPISR-1 C
Laura López
Llopis

Signat digitalment per
CPISR-1 C Laura López
Llopis
Data: 2018.02.01
15:03:29 +01'00'

9

Informe Ambiental. Ciutat de l’Esport de Vilanova d’Escornalbou (PP5 i PEU1)
Planejament Derivat

3.2. CARACTERÍSTIQUES DEL MEDI NATURAL
3.2.1. USOS DEL SÒL I VEGETACIÓ
Segons es detalla en la taula adjunta l’ús del sòl que domina a l’àmbit d’estudi són els conreus d’olivera
(amb 11,88 ha) i els conreus herbacis amb (11,05 ha). La suma d’aquests dos recobriments
representen el 71% de tot l’àmbit d’estudi en quant a usos del sòl. El tercer tipus de recobriment
destacable és el dels boscos de pineda de pi blanc (Pinus halepensis).
ÚS SOL
Pineda de pi blanc
Boscos caducifolis de ribera
Oliverars
Altres conreus herbacis en regadiu
Prats i herbassars
Matollars
Conreus abandonats
Habitatges unifamiliars aïllats
TOTAL

SUPERFICIE
ha
%
6,27
19,50
0,02
0,06
11,88
36,97
11,05
34,38
1,51
4,71
0,31
0,96
0,12
0,38
0,98
3,04
32,14
100,00

1. Oliverars
En tots els casos destaca la utilització del reg en els conreus de l’olivera que formen part de l’àmbit
d’estudi.
Destaca la presència d’una peça important d’oliverars en actiu situats entre la taca de massa forestal que
rodeja els habitatges dels xalets de Mas Munter al llarg del Torrent de la Font i les parcel·les centrals de
conreus herbacis de l’àmbit. Aquesta taca està formada per una peça d’oliveres joves de recent plantació
i per una parcel·la d’oliveres més grans que s’alternen en antigues parcel·les de conreu. Tot aquest
àmbit es troba delimitat per una tanca metàl·lica i es troba separat per un dels camins rurals que creua
bona part de l’àmbit d’estudi.
A l’extrem sud-oest i al sud es troba una parcel·la de cultiu en actiu, segons es mostra en les fotografies
següents i que està rodejada per superfície de cereals.

Foto. Vista des del camí de Mont-roig que fa de límit sud de l’àmbit i per on discorrerà un dels vials del sector. A la
dreta detall de la parcel·la d’oliverars rodejada de conreus herbacis.

A destacar que apareixen restes de les fileres d’oliveres més grans utilitzades tradicionalment al Camp
de Tarragona per delimitar parcel·les i que queden dins dels conreus herbacis.
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2. Conreus herbacis en regadiu
Corresponen a camps oberts de conreus de cereals en actiu. En algunes de les parcel·les d’aquests
conreus amb situació de semiabandomanent i en els seus perímetres hi ha vegetació herbàcia amb
herbassars ruderals propis dels camps abandonats, amb presència de les espècies típiques com
olivarda (Inula viscosa), ripoll (Oryzopsis miliacea), trèvol pudent (Psoralea bituminosa), xicòria
(Cichorium intybus), fonoll (Foeniculum vulgare) acompanyats de Diplotaxis erucoides, Malva sylvestris,
Calendula arvensis i d’altres similars. Els sòls col·luvials relativament profunds i ben estructurats
afavoreix el desenvolupament d’aquestes espècies d’herbassars.

Fotos. Vista dels camps de cereals segats al centre del sector. A la dreta la taca forestal que permet separar la
trama de la carretera de Vilanova d’Escornalbou. A la fotografia de baix continuació de la imatge en sentit est.

Fotos. Detall de l’estat actual (agost) dels camps de cereals en actiu o llaurats a l’àmbit d’estudi.

A destacar una parcel·la de conreus herbacis a l’extrem sud-oest de l’àmbit que ha estat recentment
transformada en aquest ús i que provenia d’una antiga explotació d’oliveres.
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3. Vegetació forestal
El terç nord-est del sector (les vessants del barranc de la Font) està ocupat per vegetació forestal,
dominada pel pi blanc (Pinus halepensis) acompanyat d’alzines (Quercus ilex ssp. ilex), més abundants
en el llit o marges del Barranc de la Font i els seus xaragalls tributaris, així com també en el marge d’un
espai obert i enfonsat existent a la part oriental del sector.

Fotos. Detalls de la vegetació forestal associada al barranc de la Font amb pineda de pi blanc a damunt el marge.

Aquesta massa forestal està composada per arbres relativament joves i relativament densos, per tant
amb capçades poc amples amb peus esporàdics de pi pinyoner (Pinus pinea).
Així, es tracta d’una arbreda amb sotabosc típic de brolla amb llistonar i/o fenassar bastant. Destaca la
presència de restes d’arbusts de l’alzinar litoral com l’aladern (Rhamnus alaternus) o el matabous
(Bupleurum fruticosum). A l’oest i est del xalet aquestes pinedes són encara més obertes i apareixen
alguns arbres plantats, com alguns pins pinyers (Pinus pinea) i tuies (Thuja sp.). Cal destacar
l’abundància de lledoners (Celtis australis) acompanyat d’algun escadusser freixe de fulla petita
(Fraxinus angustifolia) a les parts més fondes, als vessants o llits del barranc, amb alguns peus de bona
mida; aquesta espècie presenta una bona regeneració en aquestes zones frescals. En algunes restes de
murs de pedra s’hi troba la falguera (Polypodium vulgare).
Una petita variant es dóna a la cantonada nord del sector, on una parcel·la d’oliveres abandonada fa uns
anys presenta una regeneració forestal important, on el component arbustiu, especialment amb ullastres
(Olea europaea var. sylvestris) i llentiscles (Pistacia lentiscus) tenen força importància.

Foto. Vista general de la pineda de pi blanc i que fa de pantalla amb la carretera de Vilanova d’Escornalbou des del
centre de l’àmbit i que permetrà disposar d’una gran franja arbrada de pineda
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Fotos. A l’esquerra detall de la pineda de pi blanc a l’entorn
de les edificacions que formaran part de l’àmbit a l’entorn
del Medical Center (detall de pineda esclarissada sense
sotabosc amb fenassar). A la dreta vista de la pineda que
limita amb les parcel·les de conreus herbacis.

Al sud de l’àmbit d’actuació es troba una taca
d’arbreda forestal de pineda de pi blanc que fa de
límit i barrera amb la traça del Barranc de Vilanova
d’Escornalbou. Aquestes masses queden fora de
l’àmbit i limiten amb el que serà el camí o ronda
natural que connectarà l’Arbocet, l’àmbit i Vilanova d’Escornalbou. Aquesta franja queda fora de l’àmbit
d’actuació.

Fotos. Vista general de la pineda de pi blanc que es troba al sud de l’àmbit fent de límit amb el barranc de la
Vilanova d’Escornalbou.

4. Enjardinaments dels habitatges
L’enjardinament dels xalets centrals correspon a una mescla no massa estructurada d’arbres forestals i
arbres o arbusts ornamentals, incloent palmeres, sense que destaqui cap exemplar especialment.

Fotos. Vista de l’entorn dels habitatges on es troba
zona enjardinada i forestal i alguna filera d’oliveres. A
a l’esquerra detall de la vegetació enjardinada que
rodeja el xalet de la finca que es convertirà en la zona
club center medical i on s’aprecien palmeres.

baix
del
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Figura. Representació dels usos del sòl associades a l’àmbit d’estudi

Conreus
herbacis
(transformació
oliveres)

Casa
central

Font. Elaboració pròpia a partir del treball de camp i les bases cartogràfiques del CREAF http://www.creaf.cat/es.

SUPERFÍCIE
ÚS SOL

ha

%

Pineda de pi blanc

6,27

19,50

Boscos caducifolis de ribera

0,02

0,06

Oliverars

11,88

36,97

Altres conreus herbacis en regadiu

11,05

34,38

Prats i herbassars

1,51

4,71

Matollars

0,31

0,96

Conreus abandonats

0,12

0,38

Habitatges unifamiliars aïllats

0,98

3,04

32,14

100,00

TOTAL
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3.2.2. HÀBITATS I HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI
A nivell d’hàbitats en el sector hi ha dos grans grups: els camps oberts i les masses forestals. D’aquests
dos hàbitats cal considerar la importància dels rodals de pineda de pi blanc.
En el cas de les masses forestals destaca el fet que aquestes estan catalogades com a hàbitat d’interès
comunitari (codi 9540) de tipus NO prioritari “pinedes mediterrànies”.
Figura. Representació gràfica dels hàbitats d’interès comunitaris presents a l’entorn de l’àmbit d’estudi

9540 Pinedes mediterrànies

Font. Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat

Tal i com s’observa a la figura només hi ha afectació als rodals de pineda de pi blanc que queden al
nord-est del sector. L’ordenació prevista no preveu actuar sobre aquest rodal i la massa forestal es podrà
mantenir intacta.

3.2.3. FAUNA
No s’han trobat valors faunístics especialment remarcables en el sector que s’hagin de considerar en el
projecte o en la planificació dels àmbits de planejament.
Cal considerar que aquesta peça del terme de Vilanova d’Escornalbou forma part de l’extrem de la plana
del Camp, a tocar mateix dels contraforts de la serralada prelitoral, i per tant presenta elements
faunístics propis dels ambients més oberts i antropitzats de la plana i elements faunístics propis dels
ambients forestals i roquissars de la serralada prelitoral. El barranc de Vilanova, molt emboscat,
garanteix connexions adequades d’aquest sector amb les serres circumdants, especialment pels
mamífers carnívors (guineu, fagina, gat mesquer) o pel porc senglar.
Els ambients oberts del sector afavoreixen les espècies adaptades a aquests hàbitats, especialment del
grup de les aus. S’han observat bàndols nodrits de diverses espècies comunes de fringíl·lids,
especialment en pas, així com un petit grup de perdius (Alectoris rufa) i la utilització de l’espai per la
cacera de l’aligot (Buteo buteo) i el xoriguer comú (Falco tinnunculus) tot i que és possible que la
presència propera de la muntanya de l’Areny i altres permeti l’observació puntual del falcó pelegrí (Falco
peregrinus) o el duc (Bubo bubo). El fet que les masses forestals hagin estat aclarides i el seu sotabosc
estassat ha disminuït moltíssim l’aptitud d’aquest bosc per les espècies forestals, tot i que hi pot haver
poblacions de petites aus forestals comunes i de mamífers com l’esquirol (Sciurus vulgaris).
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No existeixen punts d’aigua permanents al sector, ni tan sols basses agrícoles actives, el que impedeix
una bona diversitat d’amfibis. Quant als rèptils, potencialment hi poden ser presents les espècies d’ofidis
i lacèrtids més comunes.
No s’han detectat punts de nidificació d’espècies protegides.
Tota la superfície estudiada queda exclosa de la delimitació de les àrees d’interès faunístic i florístic que
zonifica la Generalitat de Catalunya.
Figura. Representació gràfica de les àrees d’interès faunístic i florístic presents a l’entorn de l’àmbit d’estudi

Font. Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat

A destacar el paper de connector que realitza el barranc de Vilanova, pel seu caràcter de curs hidrogràfic
i per les seves característiques associades al recobriment forestal.
El barranc de la Font, constituït per una secció molt menor, una llera molt més alterada i el fet que
travessa per un àmbit més antropitzat i amb la presència de la carretera, presenta una molt menor
potencialitat com a connector ecològic.

3.3. PAISATGE
L’àmbit queda integrat en la unitat 18 “Plana del Baix Camp” del Catàleg del Paisatge del Camp de
Tarragona.
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A continuació es descriuen els objectius de Qualitat Paisatgística principals que són aplicables al
terme de Vilanova d’Escornalbou:
OQP1. Un paisatge rural que mantingui les infraestructures rurals de captació i emmagatzematge
d’aigua i que conservi, pel seu valor agrícola, les zones amb sòls més fèrtils. Aquest paisatge està
caracteritzat per una extensa plana agrícola, d’una gran lluminositat pròpia de l’obertura al mar,
emmarcada per serralades, gairebé horitzontal, molt fèrtil, on es dona un heterogeni mosaic agrícola que
combina conreus d’oliveres, avellaners, garrofers, i altres fruiters amb extensions de camps de conreu
d’hortalisses de regadiu i alguns hivernacles.
OQP3. Un patrimoni històric i arquitectònic de les poblacions petites i rurals, com ara Botarell, Vilanova
d’Escornalbou, les Borges del Camp o Maspujols, dels veïnats com l’Arbocet i de les grans masies i
molins, revalorat i amb uns trets identitaris que siguin respectats pels futurs creixements.
OQP4. Unes edificacions i instal·lacions en espais oberts, regulades, ordenades i ben integrades en el
paisatge rural tradicional. Actualment, els espais oberts d’aquesta unitat estan ocupats per una densa
disseminació d’edificacions i instal·lacions, que sovint havien tingut un origen modest subordinat i auxiliar
de l’ús agrícola, i que han anat derivant cap a utilitzacions de caire més lúdic o residencial que han
comportat un augment de la dimensió i la qualitat de les edificacions i una intensa utilització social de
l’espai obert que erosionen el grau d’autenticitat de l’espai rural amb una imatge de desordre i
artificialització.

3.4. FIGURES O ELEMENTS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL ESPECIAL
Segons consulta realitzada a les bases oficials de la Generalitat de Catalunya l’àmbit d’estudi NO forma
part de cap element d’interès: PEIN, Natura 2000, Espais Naturals de Protecció Especial (ENPEs),
Zones humides, etc... Els ENPs més propers a l’àmbit de la parcel·la s’ubiquen al nord (EIN, ZEC i ZEPA
de les Muntanyes de Prades).
L’espai natural protegits més proper correspon a l’EIN Mare de Déu de la Roca, a l’extrem sud-est del
municipi i el de Serra de Llaberia situat més a l’est.
Figura. Representació gràfica dels espais d’interès natural (ENPs) propers a l’àmbit d’estudi

Muntanyes
P d

de

Pas de

Riu Siurana i
planes del
Serres de Pradell-

Mare de Déu
la Roca
Serra de

Serra
Llaberia
Ll b i

de

de
Mare de
Déu de la

Font. Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat
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Pel que fa a la proximitat amb espais de natura 2000 a destacar que queda allunyat, pel que fa a
possibles efectes ambientals, dels espais més propers que corresponen a l’espai de Tivissa- VandellósLlaberia.
Figura. Representació gràfica dels espais xarxa Natura 2000 propers a l’àmbit d’estudi

Serra de Montsant-Pas de l'Ase

Muntanyes de Prades

Riu Siurana i
planes del Priorat

Tivissa-Vandellós-Llaberia

Font. Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat

3.5. ELEMENTS DE PROTECCIÓ PATRIMONIAL
3.5.1. CAMINS RAMADERS
Figura. Representació gràfica xarxa de camins ramaders
Per l’extrem sud del sector i fora de l’àmbit
del sector hi passa una de les “carrerades” o
camins ramaders que creuen el TM de
Vilanova d’Escornalbou que coincideix amb
la Riera i que no tindrà cap afectació.

Font. Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat
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3.5.2. ELEMENTS ETNOLÒGICS
Pel límit del sud hi discorre la traça del camí rural Mont-roig del Camp que formarà part del sistema de
vialitat de l’àmbit d’actuació pel límit sud i est del sector. Aquest vial es transformarà en una via verda
saludable que unirà l’Arbocet, el sector i Vilanova d’Escornalbou a través d’un vial que també permetrà el
trànsit amb cotxes però de forma no prioritària.
A destacar que el camí limita directament amb un àmbit forestal que té protecció d’hàbitat d’interès
comunitari i que no ha de veure’s afectat pel desenvolupament de les obres associades al sector.

Fotos. Vista de la traça del camí de Mont-roig del
Camp. A dalt a la connexió amb la Urbanització Parc
Escornalbou. Al centre a l’esquerra (fora d’àmbit)
connexió del camí amb el casc urbà de Vilanova. Al
centre a la dreta senyalització a l’inici de la connexió
amb la carretera T321 (connexió amb l’Arbocet). A baix
detall de la traça (a la dreta de la fotografia vegetació
forestal del Barranc de Vilanova d’Escornalbou).
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3.6. VECTORS AMBIENTALS
3.6.1. CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
Seguint els criteris que estableix la Llei 6/2001 i el Decret 82/2005, el Mapa de protecció del medi
ambient envers la contaminació lluminosa a Catalunya, estableix 4 categories de protecció envers la
contaminació lumínica:





Zona E4.Protecció menor. Zona urbana d’ús intensiu durant la nit que es troba a més de 2 km
d’una zona E1.
Zona E3. Protecció moderada. Zona urbana o urbanitzable declarada com a tal pel planejament
urbanístic.
Zona E2. Protecció alta. Zona no urbanitzable del planejament urbanístic que no pertany al grup
de zones protegides E1.
Zona E1. Protecció màxima. Àrees incloses en la Xarxa Natura 2000, en el Pla d’Espais
d’Interès Natural o en els Espais Naturals de Protecció Especial.

L’àmbit d’estudi se situa íntegrament en una Zona E3 de Protecció Alta E2
Figura. Representació gràfica de les zones de protecció envers la contaminació llumínica associades a l’àmbit
d’estudi
Zona E2
Zona E3

Font. Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat

3.6.2. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
La Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) és l’eina
fonamental per a la caracterització i avaluació de la qualitat de l’aire. En aquest sentit el territori es
divideix en zones de qualitat de l’aire (ZQA), les mesures que es fan de les quals tenen com a objectiu
ser representatives del nivell de fons de qualitat de l’aire de tota la zona i, a més, tenir una superfície
homogènia respecte a l’orografia, la climatologia, la densitat de població i el volum d’emissions
industrials i de trànsit.
La superfície del sector objecte d’estudi es troba inclosa dins de la Zona de Qualitat de l’aire (ZQA)
anomenada “Camp de Tarragona” designada pel Departament de Territori i Sostenibilitat segons
Directiva 96/62/CE, de 27 de setembre, i el Reial Decret 1073/2002, de 18 d’octubre, pel control i
l’avaluació de la qualitat de l’aire.
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Segons l’últim informe emès pel Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la Direcció General de Qualitat
Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, sobre la qualitat de
l’aire de la zona ZQA 4 del Camp de Tarragona de l’any 2015, es determina que només s’ha incomplert
algun objectiu de qualitat de l’aire per a l’ozó (color groc de la imatge adjunta).
3.6.3. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
D’acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, els ajuntaments han
d’elaborar un mapa de capacitat acústica, que estableixi els nivells d’immissió a les zones urbanes, els
nuclis de població i, si s’escau, a les zones del medi natural, mitjançant l’establiment de les zones de
sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat.
L’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou actualment està tramitant l’elaboració d’aquest mapa que caldrà
reajustar o considerar en el desenvolupament del projecte de la “Ciutat de l’Esport”.

3.7. RISCOS AMBIENTALS
3.7.1. RISC INCENDI FORESTAL
El risc ambiental més rellevant del sector objecte d’estudi és l’associat a la combustibilitat de les masses
forestals presents, aspecte a gestionar de forma específica amb la figura del Programa anual de
manteniment i gestió de la massa forestal que s’apunta en l’apartat de Mesures Ambientals.
3.7.2. RISC INUNDABILITAT
Aquest risc es considera sense incidència en el sector. A destacar un petit tram de torrent que travessa
el sector (barranc de la Font) sense incidència en aspectes hidrològics; aquest curs a l’extrem oriental
del sector produeix un fenomen d’aixaragallament, amb presència d’algunes rases d’erosió fondes i
actives.
Un estudi d’inundabilitat en l’entorn de l’àmbit d’estudi de l’any 2004 realitzat per l’enginyer Manuel Mas
Hidalgo, amb l’objectiu de determinar l’altura de la làmina d’aigua del barranc de la Font arriba a la
conclusió que el cabal de retorn dels 500 anys no inundarà els terrenys de l’àmbit d’estudi de forma que
no cal disposar cap mesura ni obra de protecció al respecte.
D’altra banda es constata que la llera de la riera de Vilanova d’Escornalbou es troba més de 20 metres
per sota la cota dels terrenys objecte d’estudi.
Segons el plànol de “Delimitació dels trams de les àrees amb risc potencial significatiu d’inundació a les
conques internes” de la conca de les Rieres Meridionals, l’àmbit d’estudi queda fora dels trams amb
risc potencial. A continuació es mostren les zones inundables geomorfològicament que corresponen a
una franja de vegetació forestal a l’extrem nord-est de l’àmbit.
Figura. Representació gràfica de les zones de les zones inundables geomorfològicament

Segons el mapa de risc d’inundació per trams de
període de retorn T500 elaborat per la Direcció
General de Protecció Civil de la Generalitat de
Catalunya, l’àmbit d’estudi queda exclòs del risc
per inundabilitat a T500.

Font. Elaboració pròpia a partir de les bases oficials de l’ACA (www.aca.cat)
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3.7.3. RISC GEOLÒGIC
El POUM disposa d’un Estudi per la Identificació de Riscos Geològics (EIRG) actualitzat, en el que
s’analitzen els possibles riscos associats al municipi i en concret als nous àmbits de desenvolupament
urbà.
Pel que fa a la zona Nucli Sud de Vilanova d’Escornalbou i l’Arbocet, on es situa el PPU-5 i el PEU-1, es
conclou que no fan falta estudis detallats, en relació als diferents tipus de risc per perillositat
geològica:






Moviments de vessant
La zona de l’àrea de l'Arbocet i Nucli Sud de Vilanova d'Escornalbou presenta predominantment
uns pendents suaus inferiors als 20° arribant de forma puntual a 30° en el límit oest corresponent
a la traça del Barranc de Vilanova (fora de l’àmbit de la “Ciutat de l’Esport”).
En relació a possibles moviments de vessant, ni en l’anàlisi de les fotografies aèries ni en el
reconeixement de camp s'ha reconegut processos relacionats amb inestabilitats del terreny. Així
doncs, considerant els baixos pendents, la litologia (graves i sorres cohesives) i la manca
d'indicis, cal preveure que la perillositat natural enfront moviments de vessant serà baixa.
Esfondraments i Subsidències
En l’àrea estudiada no s'ha reconegut indicis superficials d'esfondraments i subsidències.
Tampoc, s 'ha reconegut la presencia de roques evaporítiques o calcàries en el subsòl que
puguin desenvolupar esfondraments per processos de carstificació. És per tant, que s'ha estimat
una perillositat natural baixa enfront esfondraments.
Fluxos Torrencials
No s'ha reconegut indicis de processos del tipus flux torrencial o de corrents hiperconcentrats, ni
de cons de dejecció associats. És per tant que s'ha estimat una perillositat natural baixa enfront
fluxos torrencials i corrents hiperconcentrats.

L’estudi presenta unes recomanacions de caràcter general, independentment de la perillositat natural,
que cal tenir en compte pel futur plantejament:









La realització d'un estudi geotècnic pera cada nova construcció, d'acord ambles directrius
actuals del "Código Técnico de la Edificación" (CTE).
Al realitzar desmunts i excavacions en terrenys naturals o antròpics caldrà realitzar un estudi
previ pera determinar la possible estabilitat de les excavacions proposades. A la vegada que
s'hauran de prendre les mesures adequades durant i posteriorment a 1 'execució d 'excavacions
o talussos per evitar el desenvolupament d' inestabilitats. Evitar edificar i realitzar vials a les
vores d'escarpaments i talussos. Es recomana deixar una distancia prudencial entre
l'escarpament i la base de les edificacions i vials, ja que es poden veure afectades pel progressiu
desenvolupament d’inestabilitzacions.
Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents. Usualment, no
solen ser aptes per a fonamentar estructures, i es poden generar assentaments diferencials
importants en ser sotmesos a carregues.
Respectar les lleres, evitar les actuacions que obstaculitzin el pas o impedeixin el correcte
drenatge de l'aigua, i deixar espai lliure suficient al voltant de la llera. Es desconeix si aquestes
estan analitzades o controlades, per aquest motiu quan interceptin parcel·les on s 'hagi d' actuar,
caldrà verificar si s'ha de realitzar alguna actuació.
A partir de les observacions realitzades, no es produiran fenòmens d'esfondrament, tot i que cal
evitar la incorporació d'aigua en els materials amb predomini llimós que podria afavorir la seva
col·lapsabililtat.
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3.7.4. RISC SÍSMIC
El municipi de Vilanova d’Escornalbou es troba inclòs en la zona d’intensitat VI del Mapa de zones
sísmiques considerant l’efecte de sòl de Catalunya, i per tant, és un municipi que té una intensitat
sísmica prevista igual o superior a VI en un període de retorn de 500 anys. Per tant, al no superar el
llindar de referència de dany en el parc d’habitatges, no es preceptiva la obligació d’elaborar el
corresponent Pla d’Actuació Municipal per risc sísmic.
En tot cas les edificacions hauran d’acomplir amb el contingut del Real Decreto 997/2002 de 27 de
setembre relatiu a la “Norma de Construcción Sismorresistente”.

3.8. ELEMENTS PATRIMONIALS
Com a elements preexistents d’interès en el sector destaquen:






4 pous (amb localització identificada)
Mina d’aigua (amb localització identificada i estudi realitzat sobre la mateixa, fet per Narcís
Carulla, Doctor en Geologia)
Casetes d’eines
Petita capella
Murs de pedra

En el sector s’hi localitzen com a coneguts fins a 4 pous, segons Informe d’identificació de finques
realitzat per l’Assessoria agropecuària alimentària ambiental Blanquet Chavarria de data maig de 2009.
Aquests pous es localitzen a les parcel·les nº 5, nº9, nº 12 i nº44. La propietat també té un 5è pou, situat
a les proximitats de l’àmbit d’estudi, a les proximitats de la Riera de Vilanova.
La capella correspon a una petita caseta moderna situada al sud dels xalets centrals, sense cap tipus
d’interès històric o arquitectònic.
Destaquen també la presència d’un mínim de 4 casetes agrícoles, amb la forma tradicional de planta
rectangular i teulada a una aigua. Totes estan construïdes amb la mescla heterogènia de blocs diversos
propis d’aquesta zona de sòls col·luvials, i una d’elles, situada a l’extrem occidental del sector, presenta
una bonica llinda amb pedra vermella.
També apareixen alguns petits trams de murs de pedra, formats per blocs irregulars de diversos tipus de
roques (granits, esquists, gresos vermells...) en zones de límit de camps que no obstant tenen
dimensions molt poc destacades.
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4. DESCRIPCIÓ DEL PLANEJAMENT PREVIST
4.1. ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ
L’acord de la CUC del 8 de març del 2011, i les seves condicions, finalment van quedar reflectides en la
fitxa del PPU-5 del POUM.
Ara, aquestes condicions, juntament amb el pas del temps, fan reconsiderar els detalls del projecte
“Ciutat de l’Esport” en quan al programa, la funcionalitat, la forma i l’estructura, sense perdre l’essència
de “complex esportiu amb allotjament per esportistes d’elit”.
Aquest fet, ha provocat que s’estudiessin varies alternatives, que finalment han quedat en 3:
1. Mantenir un edifici compacte en forma d’estrella, o similar, que soluciona molts aspectes
relacionats amb el control, recorreguts, manteniment i centralització d’instal·lacions.
2. Segregar hàbilment el programa residencial en 3 peces de menor impacte paisatgístic, unides
per el gruix de les instal·lacions esportives cobertes (fitness center, piscina, SPA), que tingui la
facilitat d’adaptar-se millor a l’estructura orgànica del territori i pugui disminuir l’alçada de les
edificacions, sense perdre un bon control de les distintes activitats. OPCIÓ ESCOLLIDA.
3. Disseminar i fraccionar el complex en petits cubicles residencials de planta baixa, amb una
adaptació total al territori, amb uns recorreguts suggerents entre ells per donar total
independència a cada usuari del complex.
S’ha posat a la balança els pros i els contres de les 3 alternatives i finalment s’ha optat per la segona.
Entenem que són imprescindibles els següents aspectes, i l’alternativa 2 és la que millor els representa:






Respecte per la topografia actual, minimitzant el moviment de terres i respectant els marges i
bancals dels cultius actuals
Separació del programa residencial segons les necessitats actuals del programa.
Mantenir una estructura amb un cert control a nivell funcional.
Fomentar la integració paisatgística. Minimitzar el nombre de plantes. Màxim de PB+2.
Respecte pel consum de territori, mantenint gran part de la finca intacta.

4.2. CONCEPTES GENERALS DEL PLANEJAMENT
4.2.1. NOVA FORMA I ORIENTACIÓ DE LA VOLUMETRIA DEL COMPLEX
Tenint en compte els marges i bancals existents en la zona on s’implantarà el complex, i que aquests
tenen una orientació favorable, es disposaran els cossos d’edificació acompanyant aquests marges,
assentant-se en els bancals amb lleugeresa i evitant al màxim els grans moviment de terres.
Tot això per raons d’integració paisatgística, de racionalitat de programa i alhora amb la voluntat de
donar compliment al suggeriment del Servei de Paisatge inclòs en l’acord de la CUC del 2001, d'estudiar
alternatives a la tipologia d'hotel presentada (en el document de consulta) pel que fa a la geometria de la
planta, la continuïtat i longitud de les façanes i el nombre de plantes per tal de garantir una màxima
integració paisatgística en el lloc.
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4.2.2. NOU CONCEPTE SEGREGAT DE TIPOLOGIES D’ ALLOTJAMENT
Un exemple clar de redefinició del programa, és la forma i volumetria de l’hotel previst. En l’any 2010 el
promotor tenia previst un hotel de 5 estrelles de 150 habitacions, en forma d’estrella, de PB+3, de grans
dimensions, situat al centre del complex.
Ara, s’entén que s’ha d’estructurar l’edifici residencial més fraccionat, amb la previsió que el tipus
d’allotjament es diversifiqui i es segregui, passant d’un sol hotel, a un hotel, una residencia d’esportistes
d’elit amb la seves pròpies instal·lacions associades, i un mòdul hoteler separat exclusivament per
stages de clubs internacionals de primer nivell que necessàriament han de tenir la seva privacitat.
La residència d’esportistes, per joves de tot el món de 12 a 22 anys, que necessàriament tindran, en el
mateix complex, el suport d’una escola internacional per evolucionar en els seus estudis, serveis de
bugaderia, sales d’estudi i de descans, servei de menjador en pensió completa i habitacions dobles i
simples segons les necessitats.
L’hotel mantindria la seva idea original amb menys capacitat, seguiria essent el cos principal on es
produiria l’accés i els serveis comuns, serviria de control i distribuïdor de la resta del complex. Estarà
orientat grups reduïts d’esportistes, per estades puntuals de dies, o setmanes. També està pensat per
als familiars dels residents i per esportistes en recuperació de lesions de llarga durada.
El mòdul per estades, estaria exclusivament destinat a equips sencers, amb tots els seus components,
des dels jugadors, passants pels tècnics, equip mèdic i directius. Aquest mòdul també tindria una petita
sala per usos múltiples, com reunions, esmorzars, xerrades, i disposaria de la privacitat suficient per
equips de primer nivell.

Figura. Proposta urbanística Projecte “Ciutat de l’Esport i Vacances”

Font. Documentació urbanística de la proposta de planejament.
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4.3. RESUM DE LA PROPOSTA D’ ORDENACIÓ DEL PLANEJAMENT. SÒL PÚBLIC
La proposta urbanística del pla parcial i el pal espacial defineix 4 sistemes (existents en el POUM) i que
corresponents als següents:
SISTEMES
SISTEMA D'ESPAIS LLIURES PÚBLICS
SISTEMA D'EQUIPAMENTS
SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS
SISTEMA VIARI

CLAU
SV
SE
ST
SX

4.3.1. SISTEMA VIARI (SX)
El sistema viari limita la franja nord i la franja sud de l’àmbit, i és independent l’una de l’altre. Mentre que
la franja nord simplement és de compleció i millora de l’actual “Camí de Mas Munté”, per a la franja sud
es reserva sòl per executar un vial de nova creació que anomenem “Vial de connexió saludable” que va
del final de la trama urbana de Vilanova d’Escornalbou (antic PP1) fins al encreuament de la carretera T321 i l’accés a l’Arbocet.
Aquest vial tindrà una secció de 12 metres, amb una composició indicativa de sud a nord:





2,5 metres de carril bici de doble sentit amb paviment tou (sauló)
0,5 metres de coixí amb vegetació i il·luminació
6 metres de calçada de doble sentit per circulació rodada
3 metres de voral amb paviment tou (sauló) inclou una línia d’arbrat per fer ombra.

No es preveu línia d’aparcament inclosa dins del vial. Els aparcaments eventuals es faran en l’espai
lliure, o bé en zones condicionades en l’àmbit del PEU1.
Finalment, trobem 2 vials de servei, que comuniquen el vial de connexió amb les 2 zones privades.

4.3.2. EL SISTEMA D’EQUIPAMENTS
Es situa en la part més propera a la carretera T-321, amb accés directa a aquesta a través de l’enllaç al
camí de Mas Munté. Limita al nord amb el sistema viari, al sud i est amb el sòl privat definit per un
carener i una zona boscosa densa que queda preservada i fa de coixí natural, a l’oest limita amb una
parcel·la en sòl no urbanitzable.

4.3.3. EL SISTEMA D’ ESPAIS LLIURES, PARCS I JARDINS
La reserva per a la zona verda, es situa al sud de l’àmbit, donant sentit a la voluntat del POUM d’enllaçar
tota una sèrie d’espais lliures que acompanyen el vial de continuïtat al sud del poble.
La forma que es proposa va en relació al marges existents i té més o menys dimensió segons les
necessitats. La idea és que l’espai privat i l’espai lliure públic trobin un encaix dins d’aquests elements
topogràfics i històrics fins a trobar la dimensió que més s’ajusti a la reserva definida en el TRLU.
El tractament d’aquest espai, serà el més respectuós possible amb la vegetació existent i les espècies
autòctones, perseguint un manteniment mínim en el futur, i dotant a l’espai del mobiliari urbà necessari
per completar el vial saludable.

4.3.4. EL SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS
Forma part d’aquest sistema l’espai reservat per l’estació transformadora prevista, exclusiva per a
l’equipament, situada al nord-oest d’aquest.
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4.4. RESUM DE LA PROPOSTA D’ ORDENACIÓ DEL PLANEJAMENT. SÒL PRIVAT
Es defineixen 2 zones següents en el PPU
ZONES
HABITATGES "CIUTAT DE L'ESPORT"
ACTIVITAT ECONÒMICA "CIUTAT DE L'ESPORT"

CLAU
R6f
A2a

Les 2 zones s’anomenen amb l’etiqueta “Ciutat de l’Esport” per que quedin ben diferenciades de
qualsevol clau del POUM.

4.4.1. LA ZONA D’ HABITATGES “CIUTAT DE L’ESPORT”
Pel que fa a la zona d’habitatges, aquesta queda ben definida per dos bancals de la topografia existent.
Limita al nord-oest amb el sol no urbanitzable, al nord-est i sud-est amb la zona d’activitat econòmica
"Ciutat de l'Esport", i al sud amb el sistema d’espais lliures i viari.

4.4.2. LA ZONA D’ ACTIVITAT ECONÒMICA "CIUTAT DE L'ESPORT"
La zona principal i el motiu de tot el document, és la resta d’espai que no ocupen les zones i sistemes ja
definits. Té accés directe pel sistema viari al nord de l’àmbit per 2 punts, i pel sistema viari al sud de
l’àmbit per 1 sòl punt.
Al nord, l’accés principal es produeix per la carretera T-321, a través de l’accés a Mas Munté, millorat
per la Diputació de Tarragona amb les obres realitzades entre els anys 2009-2010.
L’accés sud, és per garantir la operativitat i seguretat del complex i es durà a terme a través del vial de
connexió saludable. Aquest vial disposarà d’una aparcament per autobusos a la part sud del complex
que entraran i sortiran a través d’aquest vial a l’aparcament que només tindrà aquesta entrada per
aquest ús.
A l’est, la zona encaixa amb el PEU-1 on s’ubiquen tots els equipaments esportius a l’aire lliure.

4.5. QUADRE GENERAL DE ZONIFICACIÓ
ZONIFICACIÓ PPU‐5
TOTAL SECTOR

132.704,79 100,00%

CLAU
SX
SH
SV
SE
ST

SISTEMES
ILLA
VIARI
HIDROGRÀFIC
ESPAIS LLIURES
EQUIPAMENTS
SERVEIS TÈCNICS
TOTALS

m2 de SÒL
6.770,99
0,00
13.349,92
8.128,75
79,45
28.329,11

5,10%
0,00%
10,06%
6,13%
0,06%
21,35%

CLAU
R6f
A2a

ZONES
ILLA
HABITATGES "CIUTAT DE L'ESPORT"
ACTIVITAT ECONÒMICA "CIUTAT DE L'ESPORT"
TOTALS

m2 de SÒL
6.058,03
98.317,65
104.375,68

4,57%
74,09%
78,65%
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5. CRITERIS I OBJECTIUS DEL PLANEJAMENT PREVIST
5.1. MARC NORMATIU DE REFERÈNCIA
El marc de referència bàsic en termes ambientals a nivell de la Unió Europea ve establert pel “VIè
Programa de medi ambient de la Unió Europea” que estableix 4 àrees d’actuació prioritària:






Intentar resoldre el canvi climàtic
Protegir i restaurar el funcionament dels sistemes naturals i aturar la pèrdua de biodiversitat en la
Unió Europea i al món i protegir els sòls contra l’erosió i la contaminació.
Aconseguir prou nivell de qualitat ambiental perquè les concentracions de contaminants d’origen
humà, inclosos diferents tipus de radiació, no comportin efectes ni riscs significatius sobre la salut
humana; política centrada en el principi de precaució i de prevenció de riscs.
Aconseguir que el consum de recursos renovables i no renovables no superi la capacitat de càrrega
del medi ambient; dissociar el consum de recursos i el creixement econòmic mitjançant un augment
notable de l’eficiència dels recursos, la desmaterialització de l’economia i la prevenció de la
generació de residus.

 Obligacions en matèria de biodiversitat
L’Estratègia de la Unió Europea per a la biodiversitat o l’Estratègia espanyola per a la conservació de la
biodiversitat, basats en els principis rectors de la lluita global contra la pèrdua de la diversitat biològica
estan recollits, concretats i adequats a la situació i les especificitats pròpies de Catalunya en la
documentació de l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica
elaborada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració
de la Institució Catalana d’Història Natural. La proposta que vol ser d’aplicació al conjunt de la matriu
territorial (concepte recollit en la proposta del sistema d’espais oberts del Pla Territorial Parcial que li
correspon) i no només als espais naturals protegits i pretén integrar les consideracions en matèria de
biodiversitat al conjunt de les polítiques de desenvolupament territorial i econòmic.
Del contingut l’Estratègia Catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica, els
objectius on el planejament analitzat pot incidir-hi en positiu o negatiu, amb major o menor grau són els
següents:





La integració dels condicionaments de la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica en el
planejament urbanístic i territorial.
Garantir la permeabilitat ecològica del territori per tal de facilitar o no alterar significativament els
processos de desplaçament i dispersió de les espècies; garantir les connexions biològiques en el
conjunt global del territori
Mantenir (i potenciar) globalment la conservació dels tipus d’hàbitats, amb especial atenció als
endèmics, rars o amenaçats

De fet l’objectiu estratègic numero 8 de l’eix estratègic 3 de l’Estratègia Catalana per a la conservació i
l’ús sostenible de la diversitat biològica es titula “Assolir un model territorial sostenible que faci
compatibles el desenvolupament econòmic, la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la
conservació de la diversitat biològica en tots els nivells de planejament i per a totes les zones del
territori”. Aquest objectiu estratègic es concreta en els dos objectius operatius següents:


Objectiu 8.1: incorporar en la planificació i l’ordenació del territori els objectius i normativa
que garanteixin l’ús sostenible dels recursos naturals i la conservació de la diversitat
biològica
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Objectiu 8.2: incorporar en el planejament i en la gestió urbanística que es deriva de la
legislació urbanística catalana, els objectius, normativa i instruments que garanteixin l’ús
sostenible dels recursos naturals i la conservació de la diversitat biològica

Altres disposicions i normatives estatals i autonòmiques que cal tenir presents en aquest punt sobre
biodiversitat són, sense detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents:





Llei d’Aigües Estatal (Ley 29/1985) i el seu reglament de desenvolupament
Llei de Protecció dels Animals (Llei 22/2003 de 4 de juliol, DOGC nº3926, de 16-7-2003)
Normativa del PTP del Camp de Tarragona
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

 Obligacions en matèria d’aigua
En matèria d’aigua, és la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de
2000, la Directiva Marc de l’Aigua (DMA), per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en
l’àmbit de la política d’aigües, la que marca els objectius ambientals on el planejament territorial pot tenir
incidència i que són, especialment els següents:







Prevenir el deteriorament addicional i protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i dels
ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes aquàtics
Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels recursos hídrics
disponibles
Protegir i millorar el medi aquàtic
Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i evitar noves
contaminacions.
Contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i les sequeres.
Protegir les aigües territorials

Altres disposicions i normatives estatals i autonòmiques que cal tenir presents en aquest punt sobre el
cicle de l’aigua són, sense detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents:






Llei d’Aigües Estatal (Ley 29/1985) i el seu reglament de desenvolupament
Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT)
PSARU i PSARI (Pla de Sanejament d’Aigües Residuals i Industrials, respectivament)
Normatives sobre abocaments de l’Agència Catalana de l’Aigua
Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència
en els edificis

 Obligacions en matèria de medi ambient atmosfèric
La Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre de 1996, sobre avaluació i gestió de la qualitat de
l’aire ambient té com a objectiu general definir els principis bàsics d’una estratègia comuna dirigida a:
definir i establir els objectius de qualitat de l’aire ambient a la Comunitat per evitar, prevenir o reduir els
efectes nocius per a la salut humana i per al medi ambient en el seu conjunt; per avaluar, basant-se en
mètodes i criteris comuns, la qualitat de l’aire ambient als estats membres; per disposar adequadament
sobre la qualitat de l’aire ambient i procurar que el públic tingui coneixement de la mateixa, entre d’altres
coses amb llindars d’alerta; i, finalment, per mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan
sigui necessari.
Entre els objectius de la Directiva sobre els quals el planejament territorial i urbanístic sembla tenir major
capacitat d’incidència, en positiu o en negatiu, són els següents:



Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i pel medi ambient de la
contaminació de l’aire.
Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui necessari.
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Altres informacions, normatives i disposicions que cal apuntar en aquest punt sobre el medi ambient
atmosfèric són, sense detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents:







Mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori als contaminants atmosfèrics de la Generalitat de
Catalunya
Informació proporcionada per la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica a
Catalunya
Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Mapes de capacitat acústica local/cadastre sònic/ordenança municipal reguladora de soroll
Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i reglament
82/2005 que la desenvolupa.
Recomanació del Consell de la Unió Europea de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del públic
en general a camps electromagnètics

 Obligacions en matèria de sòl
No es té constància de cap document amb implicacions legals ni cap estratègia aprovada sobre el sòl, si
bé en base a l’existència d’una Comunicació de la Comissió al Consell, el Parlament Europeu, el Comitè
econòmic i social i el Comitè de les regions (COM/2002/0179) titulada “Cap a una estratègia temàtica per
a la protecció del sòl”, es detecta determinats objectius sobre els quals el planejament territorial i
urbanístic podria tenir capacitat d’incidència, en positiu o en negatiu, i que són els següents:






Protegir el sòl dels processos de degradació: erosió, desertificació, pèrdua de matèria orgànica,
contaminació, segellat, compactació, reducció de la seva biodiversitat, salinització i inundació i
esllavissament.
Gestionar de forma sostenible els recursos del sòl.
Aplicar restriccions a les zones amb problemes relacionats amb l’erosió, la salinització, les
inundacions i l’esllavissament de terres.
Protegir les terres dotades d’un valor primordial des del punt de vista agrari.

Aquesta comunicació destaca a més el paper de protecció dels recursos edàfics, que pot tenir
l’ordenació del territori, fent que en les decisions relatives a l’ús del sòl es tinguin en compte les seves
característiques.
 Obligacions en matèria de canvi climàtic
Existeixen, en aquesta matèria, nombrosos convenis i protocols internacionals i europeus entre els quals
el Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, el Protocol de Kyoto per al citat conveni o
l’Estratègia europea sobre el canvi climàtic que marquen els objectius en la lluita contra el canvi climàtic i
en la prevenció dels seus efectes adversos. També el Llibre Blanc del Transport i els Principis per al
Desenvolupament Sostenible del Consell d’Europa fan èmfasi en la importància del reequilibri dels
modes de transport per a un desenvolupament més sostenible. A nivell de la Unió Europea destaca
l’Estratègia en l’horitzó 2013-2020.
En base a l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic promoguda pel Govern de la Generalitat de
Catalunya i el Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic 2013-2020.
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Internacional




Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Objectiu: l’estabilització de les
concentracions de gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera a un nivell que eviti interferències
antropogèniques perilloses en el sistema climàtic
Protocol de Kyoto – Objectiu: 38 països industrialitzats es van comprometre a assolir una
reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle d’un 5,2% per al període 2008-2012 respecte dels
nivells del ‘any 1990

Comunitari








29/04/1998, la Comunitat Europea va signar el Protocol de Kyoto a Nova York, i posteriorment, el
31-5-2002, tots els estats membres de la Unió Europea van ratificar el Protocol de Kyoto i es van
comprometre a rebaixar un 8% el nivell d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle entre els
anys 2008 i 2012, segons els gasos emesos l’any base (1990)
Directiva 2003/87/CE per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de gasos
amb efecte d’hivernacle.
Paquet legislatiu energia i clima: conté mesures per lluitar contra el canvi climàtic i promoure les
energies renovables. Entre elles, estableix els esforços que haurà de fer cada estat membre per
reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en sectors com el transport, agricultura o
residus.
03/10/2010 Estratègia Europa 2020. Una estratègia per un creixement intel·ligent, sostenible i
integrador. Un dels objectius és aconseguir la fita “20/20/20” en matèria de clima i energia
COM 147/4 (2009). Llibre Blanc d’Adaptació al Canvi Climàtic

Estatal


Ratificació d’Espanya del Protocol de Kyoto. Objectiu: assumir el compromís de limitar les
emissions a un creixement del 15% respecte de l’any 1990 per al període 2008-2012
 Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020
 Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos
amb efecte d’hivernacle
 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC).
Catalana






Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012
Pla Energia i Canvi Climàtic 2012-2020
Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020
Estratègia pel desenvolupament sostenible de Catalunya 2026
Segon Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

 Obligacions en matèria de paisatge
El Conveni europeu del paisatge té com a objectius el foment de la protecció, la gestió i la planificació del
paisatge, i l’organització a escala europea en qüestions paisatgístiques.
A Catalunya la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge (i el Reglament
que la desenvolupa), promou el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per tal
d’harmonitzar la preservació dels seus valors patrimonials, culturals i econòmics amb un
desenvolupament sostenible com a dret dels ciutadans a viure en un entorn culturalment significatiu. Els
objectius que es deriven del principis d’actuació de la llei que poden ser integrats com a tals al
planejament urbanístic, són els següents:
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Protegir, gestionar i planificar el paisatge per millorar-lo i/o preservar-lo.
La consideració dels efectes sobre el paisatge de qualsevol actuació d’ordenació i gestió del territori
i de l’edificació.
Integrar el paisatge com a instrument d’anàlisi, diagnòstic i presa de decisions en el planejament.
Mantenir tant els hàbitats i la biodiversitat com els paisatges semi naturals.

Altres disposicions i normatives estatals i autonòmiques que cal tenir presents en aquest punt sobre
paisatge són, sense detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents:

Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de
protecció, gestió i ordenació del paisatge i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració
paisatgística.

Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona, (aprovat definitivament el 19-5-2010 per resolució
del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques (edicte de 28 de maig de 2010).

5.2. OBJECTIUS AMBIENTALS
A continuació s’exposen els principis, objectius i criteris ambientals que caldrà considerar en la
fase de tramitació urbanística de l’àmbit. La integració d’aquests principis, objectius i criteris per part
de la documentació urbanística, i la seva consideració des de l’inici del procés de planejament, és clau
per a garantir la implementació de mesures efectives en pro de la sostenibilitat en el context urbanístic i
de planejament proposat. Per tant, caldrà tenir en compte aquests objectius en els procés urbanístic
posterior a la fase d’urbanització i obra del projecte “Ciutat de l’Esport”.
Els principis, objectius i criteris que s’exposen a continuació es fonamenten en el convenciment de
l’equip tècnic redactor del sector i dels promotors, el contingut i disposicions de la normativa de
planificació urbanístic i territorial, i les disposicions normatives vigents (municipals, autonòmiques,
estatals i europees- de caràcter ambiental amb incidència sobre l’urbanisme i el planejament). S’aporta
un llistat d’aquestes principals disposicions, que complementaran l’apartat de normes urbanístiques que
formaran part de la documentació del pla parcial i del pla especial. Els àmbits a tenir en compte en el
planejament de l’àmbit d’estudi són els 4 següents:






Model territorial, ocupació del sòl i riscos ambientals
Biodiversitat, paisatge, patrimoni etnològic i natural
Cicle de l’aigua
Residus, energia, ambient atmosfèric
Mobilitat
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5.2.1. MODEL TERRITORIAL, OCUPACIÓ DELS SÒLS I RISCOS AMBIENTALS
 Ordenació del sector partint de la íntegra preservació dels àmbits ambientals més rellevants i
amb vegetació natural: preservació de la zona forestal amb presència d’hàbitats d’interès comunitari
(de tipus no prioritari) i la franja de vegetació forestal associada als barrancs atenent a la seva
importància en quant a la vegetació present i la fauna associada (paper de connector ecològic).
 No necessitat de grans moviments de terres. Minimització de les necessitats de moviments de
terres, evitant les conseqüències negatives associades a aquests.
 Edificabilitat molt baixa en el conjunt del sector amb el mínim impacte sobre transformació
irreversible d’usos del sòl.
 Preservació dels elements preexistents amb valor especial pel territori en la proposta
d’ordenació. Proposta d’ordenació que conservi la trama de vialitat existent per evitar moviments de
terres innecessaris, desfragmentació i impacte paisatgístic. Incloure la conservació de la trama rural del
camí de Mont-roig i de la trama interna que ja existeix dins de l’àmbit.
 Avaluació dels riscos associats a les activitats del complex esportiu i legalització de les mateixes
en el context de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i la
llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals.
 Establir mesures correctores per la reducció de riscos associats al pas del Barranc de la Font
en l’àmbit d’interacció amb el sector a través de la gestió de la coberta vegetal.

5.2.2. BIODIVERSITAT, PAISATGE, PATRIMONI ETNOLÒGIC I NATURAL
 Aprofitament del gradient descendent natural del terreny i la topografia i estructura actuals
d’usos del sòl i matriu del territori
 Proposta mínima de nou viari i realitzada en base la xarxa de camins existents per integrar
paisatgísticament la proposta urbanística.
 Redacció de Projecte de Zones verdes i un Pla de manteniment i conservació d’espais verds
per al conjunt del sector (urbanització interior i pública), amb l’ús generalitzat d’espècies autòctones o
naturalitzades que garanteixi:
- Conservació in situ o ex situ de les casetes agrícoles tradicionals o reproducció dels elements
associats al territori agrícola. (Reproducció de basses en les zones verdes).
- Potenciar la reproducció dels elements d’interès del patrimoni agrícola preexistent i dels
elements claus del paisatge en la proposta de definició de zones verdes i arbrat viari (cas del
camí saludable).
- Conservació, in situ o ex-situ, dels arbres d’especial interès. En aquest cas amb especial atenció
a la preservació dels peus d’olivera, que sigui possible, a la zona intermitja entre el sector
forestal i la zona dels equipaments esportius.

5.2.3. CICLE DE L’AIGUA
 Garantir la disponibilitat de recursos hídrics per desenvolupament urbanístic derivat.
 Establir dues xarxes independents de subministrament d’aigua: una per a l’aigua de boca i per
als hidrants, i una altra per al reg de les zones verdes.
 Adoptar mesures concretes (normatives i d’altra naturalesa) en els projectes constructius i
edificatoris per a assolir consums sostenibles d’aigua (foment de l’estalvi i la reutilització).
 Assegurar l’òptim tractament i depuració de la totalitat de les aigües residuals generades en el
sector, garantint la separació de les aigües pluvials i residuals, sense alterar el funcionament actual de
la xarxa hidrogràfica que interactua amb l’àmbit.
 Consideració específica del concepte xerojardineria i dels objectius d’estalvi i eficiència
d’aigua en el Projecte de Zones verdes i del Pla de manteniment i conservació d’espais verds
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5.2.4. RESIDUS, ENERGIA I MEDI AMBIENT ATMOSFÈRIC
 Garantir la disponibilitat de recursos energètics per al desenvolupament urbanístic derivat.
 Aprofitament d’energia a partir de fonts renovables i implementar mesures d’eficiència
energètica. Adoptar mesures en els projectes d’edificació per a l’adopció de criteris i accions
específiques d’eficiència energètica en les edificacions.
 Optimització de la despesa energètica de bombaments.
 Reduir la contaminació lumínica en la redacció del projecte d’edificació de les instal·lacions i
mantenir nivells d’emissió equivalents a la classificació actual del sòl.
 Limitació de la velocitat dels vehicles per al trànsit rodat en l’interior del sector segons el que
descriu i proposa l’EAMG associat a la tramitació del planejament.
 Realització d’una recollida selectiva dels enderrocs i residus generats en la fase d’urbanització
del sector.

5.2.5. MOBILITAT
 Mobilitat eficient en el context d’una xarxa viària mínima interior i perimetral, de fàcil connexió
amb la carretera d’accés a la població de Vilanova d’Escornalbou.
 Adaptació de la mobilitat actual pel que fa a la proposta de xarxes.
 Mobilitat interior prioritària en base desplaçaments amb vehicles no motoritzats.
 Conservació de la funcionalitat del camí de Mont-roig.
 Garantir la seguretat i adequació del pas per a vianants i ciclistes entre el nou vial saludable
(camí de Mont-roig) i l’accés actual al nucli de l’Arbocet.
 Garantir la connectivitat de la proposta del planejament amb el nucli de Vilanova
d’Escornalbou i el de l’Arbocet.
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5.3. COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS DE LA PROPOSTA
FASE DE TRAMITACIÓ DEL PLA PARCIAL I DEL PLA ESPECIAL

D’ ORDENACIÓ PER LA

Model territorial, ocupació del sòl i riscos ambientals
Ordenació del sector partint
de la íntegra preservació dels
àmbits
ambientals
més
rellevants i amb vegetació
natural.

No necessitat de
moviments de terres

grans

Compleix Totalment
Es respecta i manté la superfície amb la categoria “Protecció
massa forestal N3 (protecció sectorial de sistemes)” amb una
superfície de 5,35 ha que ja preveu el POUM.
La proposta preveu la conservació de la zona forestal amb
presència d’hàbitats d’interès comunitari (de tipus no prioritari) i la
franja de vegetació forestal associada als barrancs.

Segons documentació urbanística.
“Preservació de la massa boscosa: La massa boscosa existent
només s’hi intervindrà per millorar-la. La massa boscosa que
s’assenyala a la fitxa gràfica de l’àmbit, es protegeix en normativa i
en el plànol d’ordenació. Un dels objectius principals del pla és:
“Protegir i preservar i integrar la massa boscosa existent a l’àmbit i
definida en el POUM”.
Compleix Totalment
La proposta d’ordenació preveu conservar l’estructura orgànica
actual de l’àmbit amb integració de les infraestructures existents
(edificacions) i trama de vialitat (es manté o s’adapta l’actual sense
crear xarxa nova). La proposta d’ordenació finalment escollida
permetrà minimitzar les necessitats de moviment de terres, evitant
les possibles conseqüències que es poden originar.
Segons documentació urbanística.
Tenint en compte els marges i bancals existents en la zona on
s’implantarà el complex, i que aquests tenen una orientació
favorable, es disposaran els cossos d’edificació acompanyant
aquests marges, assentant-se en els bancals amb lleugeresa i
evitant al màxim els grans moviment de terres.
Al realitzar desmunts i excavacions en terrenys naturals o antròpics
caldrà realitzar un estudi previ pera determinar la possible
estabilitat de les excavacions proposades. A la vegada que
s'hauran de prendre les mesures adequades durant i posteriorment
a l'execució d’excavacions o talussos per evitar el
desenvolupament d' inestabilitats. Evitar edificar i realitzar vials a
les vores d'escarpaments i talussos. Es recomana deixar una
distancia prudencial entre l'escarpament i la base de les
edificacions i vials, ja que es poden veure afectades pel progressiu
desenvolupament d’inestabilitzacions. Evitar les fonamentacions
sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents.
Respectar les lleres, evitar les actuacions que obstaculitzin el pas
o impedeixin el correcte drenatge de l'aigua, i deixar espai lliure
suficient al voltant de la llera.

35

Informe Ambiental. Ciutat de l’Esport de Vilanova d’Escornalbou (PP5 i PEU1)
Planejament Derivat

Edificabilitat molt baixa en el
conjunt del sector

Preservació dels elements
preexistents
amb
valor
especial pel territori en la
proposta d’ordenació.

Avaluació
dels
riscos
associats a les activitats del
complex esportiu i legalització
de les mateixes en el context
de la Llei 20/2009 del 4 de
desembre, de prevenció i
control ambiental de les
activitats i la llei 16/2015 de
simplificació de l’activitat
administrativa
de
la
Generalitat i dels governs
locals.
Establir mesures correctores
per la reducció de riscos
associats al pas del Barranc
de la Font

Compleix Totalment
Respecte pel consum de territori es manté gran part de la finca
intacta, requerint d’una necessitat baixa d’edificabilitat. La proposta
escollida ha reduït significativament la superfície finalment
edificable pel que respecta a propostes anteriors i/o analitzades en
el planejament general (cas del POUM).
Segons documentació urbanística.
Se segregarà el programa residencial en 3 peces de menor
impacte paisatgístic, unides per el gruix de les instal·lacions
esportives cobertes (fitness center, piscina, SPA), que tingui la
facilitat d’adaptar-se millor a l’estructura orgànica del territori i pugui
disminuir l’alçada de les edificacions, sense perdre un bon control
de les distintes activitats.
Compleix Totalment
A destacar la preservació del camí de Mont-roig que permetrà unir
el nucli de l’Arobocet i Vilanova pel sud de l’àmbit a través de la
creació d’un camí saludable.
Es mantenen les masses forestals d’importància i es fa especial
atenció a la conservació funcional del tram del Barranc de la Font
que interacciona amb la superfície a ordenar.
Es conserva l’estructura orgànica de camins i vials existents i els
enjardinaments associats a les edificacions preexistents.
Segons documentació urbanística.
En el conjunt del projecte “Ciutat de l’Esport” es preveu la
rehabilitació dels edificis abandonats dins de l’àmbit per donar
sentit a unes construccions que han quedat en desús i difícilment
s’haguessin pogut recuperar
Es pot complir en fases posteriors del desenvolupament del
planejament
Caldrà que en les fases posteriors (projecte d’ordenació i/o
edificació) es tinguin en compte els aspectes de mesures
correctores i ambientals que es recullen en aquest document
(informe ambiental) per tal de que quedin incorporats posteriorment
al procés de tramitació de llicència municipal d’activitats;
especialment, pel que es refereix al tractament de vegetació i
masses forestals, zones verdes i vegetació associada al vial
saludable, i pel que es refereix a aspectes d’energia, residus,
vector aire i tractament i abastament del cicle de l’aigua.

Complirà Totalment segons el desenvolupament del
planejament
Segons documentació urbanística.
El nou vial previst que millora el camí existent que va de Vilanova
d’Escornalbou a l’Arbocet i que ja creua el barranc de la Font, en el
seu projecte d’urbanització estudiarà les mesures correctores per
garantir la funcionalitat del barranc, i prendrà com a referència les
obres civils i l’estudi d’inundabilitat que la diputació de Tarragona
va fer en la millora en el traçat dels revolts del pont de Mas Munté
en la carretera T-321.
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Biodiversitat, paisatge, patrimoni etnològic i natural
Aprofitament
del
gradient Complirà Totalment
descendent natural del terreny i la La proposta d’ordenació preveu ubicar els edificis de més alçada
topografia i estructura actuals en cotes baixes, no afectant les visuals paisatgístiques des del
poble cap a la plana i al revés. S’aprofita el sistema de barrancs
d’usos del sòl i matriu del territori
existents i la distribució actual de les parcel·les agrícoles en la
proposta d’ordenació i usos.
Un dels principals objectius del sector en quant a
desenvolupament sostenible passen per la integració
paisatgística:
D’entrada es busca un equilibri entre la dispersió en el territori de
l’edificació i l’impacte paisatgístic que suposaria agrupar tot el
complex en un únic volum de major contundència. Els valors del
paisatge i de la topografia actual son definitius per definir la
forma, l’orientació, les alineacions, i l’escalonament de l’edificació
prevista per l’ordenació proposada en el pla parcial.
S’ha dut a terme una proposta d’ordenació de les instal·lacions
que segueix la distribució actual d’orientació que tenen les
parcel·les agrícoles on quedaran ubicats els establiments
esportius i les instal·lacions.
Proposta mínima de nou viari i Compleix Totalment
realitzada en base la xarxa de Excel·lent connectivitat viària directa i sense necessitat de
camins existents per integrar construcció de nous accessos deixant l’actual trama (tant la
paisatgísticament
la
proposta interna com la externa) per tal de conservar el teixit d’accessos i
urbanística
vialitat actuals i realitzar un impacte mínim sobre el territori.
La proposta integra la trama actual de vialitat amb la incorporació
de la via saludable i la redefinició de la trama actualment.
Aquesta qüestió implica una integració en quant a termes
paisatgístics.
Potenciar la reproducció dels Complirà Totalment quan es desenvolupi el planejament
elements d’interès del patrimoni Aquest objectiu quedarà garantit amb la redacció del
agrícola preexistent i dels elements Caldrà considerar que en fases posteriors es tingui en compte
claus del paisatge en la proposta de que es faci una proposta de plantació d’espècies. Considerar la
definició de zones verdes i arbrat viari utilització de peus de conreu típics de l’àmbit (manteniment i/o
(cas de l’arbrat viari del camí de Mont- reproducció de les fileres d’oliveres) o similars.
Aquest aspecte quedarà integrat dins del document de
roig).
projecte de zones verdes i pla de manteniment i conservació
d’espais verds.
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Redacció de Projecte de Zones
verdes i un Pla de manteniment i
conservació d’espais verds per al
conjunt del sector (urbanització
interior i pública), amb l’ús
generalitzat d’espècies autòctones
o naturalitzades.

Complirà Totalment quan es desenvolupi el planejament
La normativa inclou que el projecte d’edificació
construcció de la Ciutat de l’Esport porti incorporat
Projecte de zones verdes i arbrat viari i un pla
manteniment i conservació espais verds (àmbit sòl
protecció forestal).

i/o
un
de
de

Caldrà considerar els següents aspectes:
el programa d’actuació i manteniment de tractament de la
vegetació establirà mesures per afavorir l’alzinar versus la
pineda per millorar i avançar en la successió ecològica i que
inclogui mesures de prevenció d’incendis. Caldrà considerar tot
el sòl de protecció forestal que queda integrat en l’ordenació.
conservar els enjardinaments actuals i preveure la
substitució de les espècies no autòctones.
-

tractament específic per la vegetació de barrancs.

-

definir, per aplicar a posteriori, criteris de xerojardineria.

definició i tria d’espècies gespitoses adaptades al baix
consum d’aigua en les instal·lacions esportives i parterres que
en requereixin.
realització d’un estudi/inventari previ que defineixi un
possible reaprofitament dels arbres agrícoles presents a l’espai,
especialment les oliveres de les fileres tradicionals, que poden
ser transplantables dins el mateix sector, sota el criteri de la
direcció ambiental. Definir la possible conservació, in situ o exsitu, dels arbres d’especial interès. En aquest cas amb especial
atenció a la preservació dels peus d’olivera, que sigui possible,
a la zona intermitja entre el sector forestal i la zona dels
equipaments esportius.
recreació d’elements de la cultura de pedra en sec en
l’enjardinament del sector (marges de pedra en sec)
definició específica per l’arbrat viari associat al camí
saludable amb espècies que s’integrin a la trama agrícola
adjacent
definició específica per les espècies que es destinin per la
utilització en tanques.
conservació in situ o ex situ de les casetes agrícoles
tradicionals o reproducció dels elements associats al territori
agrícola. (Reproducció de basses en les zones verdes).
Potenciar la reproducció dels elements d’interès del
patrimoni agrícola preexistent i dels elements claus del paisatge
en la proposta de definició de zones verdes i arbrat viari (cas
del camí saludable).
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Cicle de l’aigua
Garantir la disponibilitat de recursos
hídrics
per
al
desenvolupament
urbanístic derivat.

Establir dues xarxes independents de
subministrament d’aigua: una per a
l’aigua de boca i per als hidrants, i una
altra per al reg de les zones verdes.
Adoptar
mesures
concretes
(normatives i d’altra naturalesa) en els
projectes constructius i edificatoris per
a assolir consums sostenibles d’aigua.

Assegurar
l’òptim
tractament
i
depuració de la totalitat de les aigües
residuals generades en el sector,
garantint la separació de les aigües
pluvials i residuals, sense alterar el
funcionament actual de la xarxa
hidrogràfica que interactua amb l’àmbit.
Consideració específica del concepte
xerojardineria i dels objectius d’estalvi
i eficiència d’aigua en el Projecte de
Zones verdes i del Pla de manteniment
i conservació d’espais verds

Complirà Totalment quan es desenvolupi el planejament
La normativa inclou que es realitzarà en la fase d’urbanització
un estudi i definició de les necessitats d’aigua per als diferents
usos per part del projecte d’urbanització corresponent del pla
parcial i el pla especial.
Consideració en el projecte d’urbanització i reparcel·lació de la
utilització de pous actuals presents a les parcel·les de regadiu
de les oliveres.
Segons documentació urbanística.
“La connexió a la xarxa d’aigua potable es durà a terme segons
conveni amb l’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou”.
En l’apartat de demandes es justifica que el
subministrament necessari associat al planejament es
podrà garantir de manera idònia.
Complirà Totalment quan es desenvolupi el planejament
La normativa inclou que en les fases posteriors, caldrà que es
defineixen aquestes dues xarxes.
Complirà Totalment quan es desenvolupi el planejament
La normativa inclou que es realitzarà en la fase d’urbanització
un estudi i concreció de mesures d’estalvi en els projectes
d’urbanització o d’edificació derivats.
Caldrà que en el projecti d’urbanització s’incorporin criteris
ambiciosos, més enllà del què estableix la normativa
corresponent reguladora.
Complirà Totalment quan es desenvolupi el planejament
Segons documentació urbanística.
La gestió de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals, EDAR es
realitzarà a través d’un conveni amb l’ACA que caldrà que
defineixi les característiques de l’EDAR i el punt i
característiques d’abocament a llera.
Complirà Totalment quan es desenvolupi el planejament
Segons s’ha detallat en l’apartat anterior corresponent a la
“Redacció de Projecte de Zones verdes i un Pla de
manteniment i conservació d’espais verds per al conjunt del
sector (urbanització interior i pública), amb l’ús generalitzat
d’espècies autòctones o naturalitzades.
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Residus, energia i ambient atmosfèric
Estudi i definició de les necessitats
energètiques per part del projecte
d’urbanització corresponent del sector.

Aprofitament d’energia a partir de
fonts
renovables
i
implementar
mesures
d’eficiència
energètica.
Adoptar mesures en els
projectes
d’edificació per a l’adopció de criteris i
accions
específiques
d’eficiència
energètica en les edificacions.

Optimització de la despesa energètica
de bombaments

Reduir la contaminació lumínica en la
redacció del projecte d’edificació de
les instal·lacions

Limitació de la velocitat dels vehicles
per al trànsit rodat en l’interior del
sector segons el que descriu i proposa
l’EAMG associat a la tramitació del
planejament
Realització d’una recollida selectiva
dels enderrocs i residus generats en la
fase d’urbanització del sector.

Complirà Totalment quan es desenvolupi el planejament
La normativa inclou que es realitzarà en la fase d’urbanització
un estudi i definició de les necessitats energètiques d’usos per
part del projecte d’urbanització corresponent del pla parcial i el
pla especial.
Segons documentació urbanística.
“La connexió a la xarxa de mitjana tensió es durà a terme
segons conveni amb ENDESA”
Compleix Totalment
Segons documentació urbanística, un dels objectius principals
del pla passen per:
“Ser un referent en projectes d’aquest tipus pel que fa a
energies renovables i en el baix consum energètic de les
instal·lacions i edificacions”.
En normativa s’estableix criteris orientats a la sostenibilitat
energètica, molt per sobre del CTE que hauran de complir les
instal·lacions esportives i en especial les residencials.
Complirà Totalment quan es desenvolupi el planejament
La normativa inclou que es realitzarà en la fase d’urbanització
una definició de:
Localització d’infraestructures ambientals de servei (dipòsit
abastament aigua, xarxes per gravetat, EDAR): aprofitament del
gradient natural descendent del terreny per a optimitzar la
distribució del subministrament d’aigua per gravetat i la recollida
d’aigües residuals per gravetat en cotes baixes per al seu
tractament en EDAR (estalvi energètic en bombaments), segons
s’esdevingui del projecte d’obres i/o d’edificació.
La normativa inclou que es determinaran valors d’il·luminació
equiparables a zona de protecció E2, en el projecte
d’urbanització i que es redactarà un Pla d’enllumenat amb
criteris ambiciosos, més enllà dels fixats per llei o decret
d’estalvi energètic i de prevenció de la contaminació lluminosa
(Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’Ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció
nocturna.
Compleix Totalment
Segons es determina en el document d’estudi d’avaluació de la
mobilitat generada que acompanya al planejament en aquesta
fase de la seva tramitació.
Complirà Totalment quan es desenvolupi el planejament
Caldrà que la normativa incorpori la necessitat de dut a terme
una direcció ambiental de les obres que incorporarà, entre
altres, el compliment d’aquest criteri.
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Mobilitat
Mobilitat eficient en el context d’una
xarxa
viària
mínima
interior
i
perimetral.
Adaptació de la mobilitat actual pel
que fa a la proposta de xarxes.

Mobilitat interior prioritària en base
desplaçaments amb vehicles no
motoritzats.

Compleix Totalment
S’estableix una connexió fàcil amb entre el sector i els nuclis de
Vilanova d’Escornalbou i l’Arbocet.
S’ha determinat una xarxa viària interna mínima seguint
l’estructura actual per mantenir la preservació del paisatge i
l’eficiència i sostenibilitat.
L’Estudi d’Avaluació de Mobilitat Generada estableix i defineix
les xarxes.
Compleix Totalment
La proposta urbanística per aquesta fase de planejament
prioritza els desplaçaments interns del sector de tipus NO
motoritzat.

Garantir la seguretat i adequació del
pas per a vianants i ciclistes entre el
nou vial saludable

Compleix Totalment
Segons es justifica i acredita de forma favorable en el document
d’estudi d’avaluació de la mobilitat generada.

Garantir la connectivitat de la proposta
del planejament amb el nucli de
Vilanova d’Escornalbou i el de
l’Arbocet.

Compleix Totalment
A través de la proposta que defineix el camí saludable en la
seva redefinició en l’àmbit de l’antic Camí de Mont-roig
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6. IDENTIFICACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS DEL PLA, DE LES
PRINCIPALS AFECCIONS SOBRE EL MEDI

6.1. EFECTES AMBIENTALMENT

RELLEVANTS DE L’ APLICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ EN LA FASE

DE CONSTRUCCIÓ

















Pèrdua de sòl agrícola. Impacte significatiu en quant a pèrdua de superfície agrícola en el
context del global de l’àmbit d’actuació.
Pèrdua d’exemplars grans d’oliveres i fileres d’oliveres que delimiten parcel·les. Impacte
lleu per les característiques dels peus presents i per la presència d’exemplars de més bones
característiques en l’entorn agrícola dels nuclis de Vilanova d’Escornalbou i de l’Arbocet.
Alteració de la xarxa hídrica superficial existent en aquesta zona. Impacte compatible si es
té en consideració les mesures previstes en la documentació urbanística pel que fa al tram
d’interacció amb el Barranc de la Font que han de fer que no aparegui impacte a la xarxa derivat
de l’aplicació del planejament.
Eliminació o pèrdua de la capa de terra vegetal fèrtil. Impacte significatiu per la pèrdua d’una
peça molt important de sòl agrícola i que ara passarà a altres usos urbans o edificables.
Pèrdua de la identitat rural (traça) o agrícola del camí de Mont-roig. Compatible en tant en
quant la seva transformació permet connectar amb vehicle, però sobretot amb itineraris a peu i
bicicleta, els nuclis de l’Arbocet i Vilanova d’Escornalbou, a través del propi sector pel sud. Cal
considerar que la connexió no motoritzada entre aquests dos nuclis no existeix actualment. Sí
que es perdrà el caràcter “natural” de ferm que presenta actualment aquest camí.
Producció de pols pel trànsit de maquinària sobre la superfície denudada. Pot ser
significatiu en moments de ventades, amb afectació a la visibilitat dels carrers de vianants de la
urbanització que limita a l’oest i amb molèsties a l’edificació de Mas Munté que queda fora de
l’àmbit de treball
Producció de sorolls pel trànsit de maquinàries. Impacte molt poc important atenent al
caràcter periurbà de l’àmbit del sector. Possibles afectacions a l’edificació de Mas Munté i les
més perifèriques de la urbanització Residencial Parc d’Escornalbou.
Danys per cops i trànsit de maquinària a la vegetació forestal que limita amb el Camí de Montroig i la vegetació de ribera associada al barranc. Impacte molt poc significatiu si es respecten
les mesures preventives necessàries per dur-ho a terme.
Contaminació accidental del sòl i aigües (subterrànies o circulants pel barranc) pel vessament
d’olis o substàncies asfàltiques i formigons, tant per les màquines com pels elements de
construcció. Es tracta d’un impacte improbable, en principi, si se segueixen les normes bàsiques
de prevenció ambiental en obres.
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6.2. DEMANDES AMBIENTALS
En el present punt tractarem els següents aspectes





Abastament d’aigua i consum esperat
Abastament d’energia i consum esperat
Gestió d’aigües pluvials i residuals
Generació i recollida d’enderrocs, moviments de terres i de residus sòlids urbans

6.2.1. ABASTAMENT D’ AIGUA I CONSUM ESPERAT
Per la realització d’aquest apartat es tindran en compte els següents valors i aspectes:
 Distribució de sòls i superfícies segons planejament derivat associat a consum d’aigua.
SISTEMES
m2 de SÒL
SX

VIARI

SH

HIDROGRÀFIC

SV

ESPAIS LLIURES

SE

EQUIPAMENTS

ST

SERVEIS TÈCNICS
TOTALS

6857,13
0,00
13.291,07
8.128,75
79,45
21.499,27

ZONES
CLAU
R6f
A2a

m2 de SÒL
HABITATGES "CIUTAT DE L'ESPORT"
ACTIVITAT ECONÒMICA "CIUTAT DE
L'ESPORT"
TOTALS

6.058,03
98.290,36
104.348,39

Font. Documentació urbanística del planejament derivat

 Població equivalent en el cas dels habitatges i hotel de 3 persones i 4 persones en el cas de
les habitacions de l’ús d’acadèmia i stage.
 Dades de consums segons les estimacions que inclou l’ACA en aquest tipus d’estudis.
Amb aquests factors a continuació es mostra una taula on s’estima la demanda necessària per consum
d’aigua que s’haurà de satisfer en el desenvolupament del planejament de la Ciutat de l’Esport, segons
la proposta que es tramitarà amb el corresponent pla parcial i pla especial.
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Taula. Estimació de la previsió de demanda d’aigua prevista segons planejament derivat
Tipus sòl
associat a
demanda

Hab

Ús habitatge

Nº
vivendes

Població
equivalent Dotació
5

Superfície
(m2)

Superf
ície
(ha)
Dotacions

Unitats

Conversió
m3/any

15

200 l/hab dia

3.000,00 l/dia

1.095,00
10.950,00

Ús hoteler

50

150

200 l/hab dia

30.000,00 l/dia

Us acadèmia
i stage

82

328

200 l/hab dia

65.600,00 l/dia

(13291+362
Verd públic
0,1 l/seg/ha 6)
1,69
0,17 l/seg
5.329,58
Equipaments
i serveis
tècnics (pla
parcial)
0,645 l/seg/ha
8208,2
0,82
0,53 l/seg
16.696,07
Equipaments
esportius pla
especial
(camps
futbol i
altres)
0,645 l/seg/ha
3,2
2,6 l/seg
65.090,30
Aquest valor ve condicionat per les necessitats de reg o no de les cobertes de les instal·lacions. Seria el cas més desfavorable i
atenent que caldria regar gespes que es desconeix en el punt on es troba actualment el planejament. Caldrà determinar aquest
valor en el projecte d’urbanització i es determina que no és necessari aigua potable per l’abastament dels equipaments. S’ha
estimat un 5% per dutxes i altres serveis associats. Valor estimat per aigua potable (3.254,50)
Viari Neteja

1,2 l/m2/dia

6857,13

8.228,56 l/dia

Total
Font. Elaboració pròpia a partir de les dades de la documentació urbanística

3.003,42
102.164,38

Caldrà considerar que es poden extreure d’aquest càlcul les necessitats d’abastament corresponents a
verd públic i viari i neteja, en quant a necessitats d’aigua potable de xarxa. També que el càlcul establert
en els equipaments esportius vindrà donat per reg de gespa (si és dóna el cas que encara no es coneix
en aquest projecte i és un valor quer cal considerar i que és molt estimatiu; caldrà veure el tipus de
gespa i materials de les pistes per tal de que aquest valor s’equipari a la realitat) En el reg de superfícies
en aquests equipaments esportius també s’estima que no és necessari regar amb aigua potable. En
aquest cas, caldria establir una demanda de 31.995,58 m3/any.
S’estableix com a mesura correctora i criteri a adoptar en el Projecte d’Urbanització que es faci
una diferenciació entre l’aigua de reg i l’aigua de serveis viaris, per tal de que aquests consums
provinguin de fonts d’aigua no potable (pous, mines o del circuit d’aigua no potable, o xarxa de
pluvials associada a les edificacions i instal·lacions de tot el sector).

6.2.2. CAPACITAT D’ABASTAMENT D’ AIGUA PER LES NECESSITATS ASSOCIADES AL PLANEJAMENT
Segons les estimacions fetes a la memòria ambiental del POUM de Vilanova d’Escornalbou (novembre
2015) i en l’anàlisi de suficiència, pel que fa al recurs aigua es consideren com a fonts d’abastaments les
concessions actuals que disposa el municipi, la recuperació de pous fruit de l’aplicació del propi POUM, i
la garantia de subministrament associada a l’equipament del pantà de Riudecanyes.
A la taula següent es mostra el càlcul realitzat en la tramitació ambiental del POUM on es recull les
revisions i fonts d’abastament de les que disposa o pot disposar el municipi de Vilanova d’Escornalbou
pel càlcul de l’abastament d’aigua potable del municipi.
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Taula. Fonts d’abastament i garanties actuals al municipi de Vilanova d’Escornalbou

FONTS I POTENCIAL D’ABASTAMENT TIPUS
D’AIGUA

COSUMS

m3/any

1. Concessió actual

56.210
2 pous

2. Varis dels pous que es deixarien
d'utilitzar de les granges al urbanitzar els
seus terrenys
(PPU3 i PPU-1) i que podrien ser
incorporats a la xarxa d’abastament pública
del municipi de Vilanova d’Escornalbou
Pou núm. B-0005769 (exp. 03199900265)
a nom de Joan Carles Nolla

7 hores dia

22.000 l/h

15.273

3 pous
recuperats

6.200
2.073

Pou núm. C-0007514 (exp. C2009000005)
Pou autoritzat per junta d’Aigües al
novembre de 1988

3. Pantà de Riudecanyes

7.000
15 hores dia
Abastament
actual

24000 l/h

131.400
Possibilitat de 24h/dia.
(192720
202.940

TOTAL SUBMINISTRAMENT
Font. Extreta de la Memòria Ambiental del POUM de Vilanova d’Escornalbou (novembre del 2015)

Segons els càlculs de les necessitats addicionals pel desenvolupament de tots els creixements
previstos del POUM es requerien unes dotacions màximes de 202.647 m3/hora que podran ser
garantits segons l’exposat en la taula anterior on ja s’incorporava la demanda associada a la
Ciutat de l’Esport (PPU5 i PEU1).

6.2.3. CAPACITAT DE GESTIÓ I TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS
CONNEXIÓ A EDAR
Pel que fa a les aigües residuals el valor que es pren de referència pel càlcul de la seva generació és
d’un 70% del valor dels cabals de subministrament, a l’espera del que resulti dels càlculs que formin part
de la documentació tècnica del projecte d’urbanització del sector.
Està previst que les aigües residuals dels establiments hotelers,habitatges, instal·lacions del sòl
d’activitats econòmiques, de les zones verdes associades i dels equipaments esportius es recullin
mitjançant una xarxa de clavegueram que es connectarà a la xarxa ja existent del nucli de Vilanova
d’Escornalnou i es conduiran a la nova EDAR.
La documentació urbanística preveu la realització del corresponent conveni per dur a terme aquesta
connexió: “La gestió de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals, EDAR segons conveni amb l’ACA i
l’Ajuntament”.
“el conveni s’ha transformat en una tassa obligatòria, segons determina l’Art. 102 – Creació de la taxa
per l’accés a les infraestructures de sanejament en alta de la Llei 5/2017,de 28 de març, de mesures
fiscals i administratives. Per tant, s’haurà de fer efectiva aquesta tassa prèviament a l’aprovació definitiva
del projecte d’urbanització, segons determina aquest article”.
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ASPECTES NORMATIUS QUE CALDRÀ RECOLLIR EN EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ I QUE LA
NORMATIVA DEL PLA ESPECIAL I PLA PARCIAL CONSIDEREN, SEGONS EL QUE DETERMINA
EL POUM
a) Es protegirà el sistema hidrogràfic, el domini públic hidràulic i la zona de policia tal com determina la
vigent Llei d’aigües aprovada pel Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
b) Serà obligatòria, en els nous sectors urbanístics, la implantació d’una xarxa de sanejament
separativa d’aigües pluvials i residuals (estanca i eficient).
c) L’execució dels nous sectors urbanístic previstos en el POUM restarà subjecte a la connexió i a
l’entrada en funcionament de l’EDAR prevista aigües avall del barranc de la Font segons PSARU 2005
Annex 1 relatiu al llistat d’actuacions programades en l’actualització 2010, escenari: 2009-2014 amb
referència id11323 EDAR i col·lectors de Vilanova d'Escornalbou amb el codi del sistema VDE i un
pressupost sense iva de 485.000 € i amb referència 11324 EDAR i col·lectors de l’Arbocet amb el codi
de referència VDEA i un pressupost sense iva de 142.000 € per part de l’Agència Catalana de l’Aigua.
d) Es preveuran sistemes de recollida i control de la qualitat de les aigües pluvials abans del seu
abocament a les lleres públiques, especialment en els sectors amb activitat industrial (separador
d’hidrocarburs i sòlids previ abocament a llera).
e) Quan no sigui possible la connexió amb la xarxa de sanejament s’haurà de disposar de sistemes de
tractament d’aigües residuals autònoms i autoritzats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Cada
sistema autònom haurà de disposar de la corresponent autorització d’abocament a llera per part de
l’ACA, la qual determinarà els llindars d’abocament, els paràmetres a analitzar i la periodicitat de les
analítiques.
f) Els projectes urbanístics afavoriran la reutilització de les aigües residuals depurades en el propi sector
donant compliment al Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel que s’estableix el règim jurídic de
la reutilització d’aigües depurades.
g) Per reduir o retardar l’entrada de les aigües de pluja a la xarxa de recollida de pluvials, es donarà
prioritat a l’ús de paviments porosos, drens amb superfície vegetal, etc.
h) S’incorporaran solucions per aprofitar les aigües pluvials o les subterrànies procedents de pous dels
quals la seva utilització estarà supeditada a les autoritzacions administratives corresponents.
i) Les xarxes d'abastament d'aigua s'ajustaran a les condicions tècniques que determina I'ens
concessionari del servei públic d'aigües.
j) La xarxa de sanejament es dimensionarà a les necessitats projectades per l’ens concessionari, i
adoptarà els requeriments tècnics necessaris per a la seva interconnexió amb la xarxa existent.
k) Es prohibeix la utilització de materials de PVC i de fibrociment, i s’empraran preferentment canonades
de fosa dúctil o polietilè.
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6.2.4. ABASTAMENT ENERGÈTIC I CONSUM ESPERAT
Pel que fa als habitatges i edificacions equiparables a hotels (stages i dormitoris) s’estima una població
equivalent de 493 persones amb un consum energètic per habitant - equivalent de 2897 kWh anuals,
dada que suposa 1428,22 MW hora anuals. El projecte d’urbanització associat al Pla Parcial i Pla
Especial haurà de definir el tipus de connexió de la xarxa elèctrica dels futurs desenvolupaments
residencials i hotelers.
Pel que fa a equipaments s’estima una demanda de 0,100 KW/m2. Atenent a una superfície prevista
d’equipaments de 4 ha (aproximadament segons fitxa de proposta i en funció del que determini el
projecte d’urbanització), les necessitats de subministrament elèctric dels usos que es derivin de la
modificació puntual és de 4.000 KW aproximadament. El projecte d’urbanització associat al pla parcial i
pla especial haurà de definir el tipus de connexió de la xarxa elèctrica dels futurs equipaments a la xarxa
municipal.
Està previst que per la connexió a la xarxa de mitjana tensió es faci segons conveni amb ENDESA;
aspecte que quedarà recollit en la normativa en aquesta fase del planejament.
La normativa també recollirà els següents aspectes específics ja recollits en l’avaluació ambiental del
POUM:
a) La xarxa de subministrament d’energia elèctrica per als nous edificis i espais urbans s’implantarà
mitjançant instal·lacions soterrades.
b) Els centres de transformació se situaran preferentment en l’espai privat de les noves edificacions,
llevat quan es tracti d'operacions de reforma de sectors consolidats per edificacions on resulti inviable la
seva ubicació.
c) Les edificacions i altres elements relacionats amb les xarxes de serveis del sector, tal com podria ser
el cas de les estacions transformadores, hauran de ser assumides a l’interior del sector i no s’ha de
plantejar la seva externalització al sòl no urbanitzable.
d) Les instal·lacions i aparells d’enllumenat exterior, tant en espais públics com en parcel·la privada, han
de complir amb els requeriments establerts per la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per
a la protecció del medi nocturn, amb l’objectiu d’estalviar energia i prevenir la contaminació llumínica.
S’hauran de complir amb els valors màxims d’il·luminació intrusa establerts per a cada zona de protecció
envers la contaminació lluminosa dels plànols. Es proposa com a mesura correctora en aquest àmbit que
es mantingui la clau actual que correspon a no urbanitzable per integrar el sector en quant a
contaminació llumínica.
e) Les instal·lacions i aparells d’enllumenat públic utilitzaran sistemes d’estalvi energètic i de mínima
contaminació llumínica.
f) Les noves edificacions han de minimitzar el consum de recursos (energia, aigua i materials) donant
compliment a la normativa vigent d’ecoeficiència (Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis).
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COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D’ORDENACIÓ EN EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Un dels aspectes destacables de la documentació urbanística és que un dels objectius principals de la
proposta d’ordenació és de l’aposta per una sostenibilitat energètica i per “Ser un referent en projectes
d’aquest tipus pel que fa a energies renovables i en el baix consum energètic de les instal·lacions i
edificacions”. Aposta per la sostenibilitat energètica: El projecte arquitectònic haurà d’esser un
referent en energies renovables i caldrà plantejar solucions sostenibles. El disseny de l’hotel es farà sota
la perspectiva del tipus d’edificació de molt baix consum energètic, cuidant molt l’aïllament i els ponts
tèrmics, les renovacions d’aire controlades per no perdre energia i limitant les filtracions entre interior i
exterior descontrolades.
La normativa recull aquesta necessitat que s’haurà de desenvolupar durant el projecte d’urbanització.

6.2.5. EMISSIÓ DE GASOS QUE CONTRIBUEIXEN A L’EFECTE D’HIVERNACLE
Durant els últims anys s’ha constatat que l’activitat associada als pobles i ciutats del món desenvolupat
és la causant de bona part de les emissions de CO2 que repercuteixen en agreujar el problema del canvi
climàtic. L’energia ha estat absolutament necessària per assolir el grau actual de desenvolupament
humà, ja que el seu ús ha estat un dels factors claus per al desenvolupament de la nostra societat. No
s’ha d’obviar però, que l’abús de les fonts d’energia no renovables perjudiquen greument l’entorn en què
vivim contribuint d’una manera directa en l’actual canvi climàtic global. Una de les conseqüències de l’ús
de les fonts d’energia no renovables deriva la generació dels Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH),
element que contribueix clarament a un retrocés clar del desenvolupament sostenible del planeta.
En aquest sentit però, i tal com s’ha especificat anteriorment en l’apartat d’energia, l’abastament del nou
desenvolupament urbanístic es preveu sigui realitzat mitjançant un sistema totalment sostenible; fet que
implica, les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle derivades del funcionament del parc
serien gairebé inexistents o nul·les. Només es generarien gasos d’aquest tipus en ocasions puntuals,
quan es fes funcionar el generador elèctric com a punt de suport quan l’energia fruit de les plaques no
fos suficient o hi hagués alguna averia.
En quant a mobilitat generada es preveuen 1.088 viatges associats a la implantació del pla parcial i pla
especial considerant desplaçaments motoritzats en vehicles. Comptant que cada viatge és un vehicle i
que la distància mitja a recórrer sigui de 25 km per vehicle, s’estima que les emissions associades al
desplaçament siguin de:
1.202 vehicles x 25 km x 0,16KgCO2 x KM= 4.352 KgCO2/dia

6.2.6. GENERACIÓ I RECOLLIDA D’ ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
La gestió dels residus generats durant els treballs de construcció, excavació i altres s’haurà de dur a
terme d’acord amb les determinacions del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la
producció i gestió dels residus de construcció i demolició i Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció.
La normativa recull que es tindran en compte les següents consideracions:
a) Els projectes d’urbanització incorporaran dissenys constructius amb criteris de minimització dels
residus.
b) El projecte d’urbanització integrarà un pla de gestió de residus de la construcció que, d’acord amb el
que estableix el Decret 161/2001, conté una avaluació dels volums i les característiques dels residus
originats pels enderrocs, les operacions de destriament i de recollida selectiva projectades pels diversos
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tipus de residus generats, i les instal·lacions de reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran en
cas que no s’utilitzin o reciclin en la mateixa obra.
c) Pel que fa als moviments de terres, el material nou d’aportació haurà de provenir preferentment de la
mateixa finca o del propi municipi. Aquestes aportacions hauran de ser les previstes per la legislació
sectorial (Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment
de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres
procedents d’obres de la construcció), i prèviament requeriran de la concessió de la llicència municipal.
En la urbanització caldrà preveure com a opció preferent la reutilització de les terres en lavmateixa obra
i, complementàriament,en altres obres autoritzades o en la millora agronòmica de finques rústiques
pròximes.

6.2.7. GENERACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
Es preveu un impacte associat a la generació de residus sòlids urbans pel que fa als creixements
urbanístics residencials i hotelers. Estimant una població equivalent de 493 en residencial cal esperar
una producció màxima de 808,52 kgs de RSU al dia que equival a una producció de 2431,44 Tn de
residus a l’any.
La normativa recull que es tindran en compte les següents consideracions:
a) La recollida, transport, reciclatge, valorització o eliminació de residus s’adequarà al que estableixi la
normativa vigent en cada moment.
b) Pels residus industrials, se seguiran les determinacions del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre
procediments de gestió de residus, que pretén regular el control de les activitats de producció i gestió de
residus, i vincular el grau de rigor en el seu control al risc ambiental que poden suposar segons la
tipologia de residus i cada tipus d’activitat.
c) Es donarà compliment als objectius del Programa de Gestió de Residus Industrials de Catalunya
(PROGRIC) pel període 2007-2012, i posteriors revisions temporals, relatius a la minimització,
valorització i a la disposició del rebuig.
d) Es faran les reserves necessàries en via pública per a la recollida selectiva de residus, cercant la seva
integració paisatgística en l’entorn.

49

Informe Ambiental. Ciutat de l’Esport de Vilanova d’Escornalbou (PP5 i PEU1)
Planejament Derivat

7. MESURES CORRECTORES
A banda de les demandes (vectors ambientals) que suposaran un desenvolupament urbanístic d’un sòl
urbanitzable que ara presenta característiques de rústic, els principals efectes sobre el medi ambient
(amb caràcter corrector) que preveu la proposta d’ordenació per la fase de planejament derivat (pla
parcial i pla especial) es concentren bàsicament en la pèrdua de sòl agrícola que actualment està
format per una composició de parcel·les amb oliveres en actiu i de cereals de regadiu i de secà amb una
pèrdua de valor paisatgístic associat a la pèrdua de sòl agrícola.
Per tant, en l’àmbit del disseny del pla en les fases posteriors de tramitació urbanística, s’haurien de
seguir alguns elements i prescripcions que ajudin a minimitzar l’impacte que suposa l’eliminació d’aquest
àmbit agrícola, juntament amb l’equilibri que suposarà conservar la taca forestal que envolta a Mas
Munté.

7.1. ZONES VERDES I ESPAIS VERDS
7.1.1. PROJECTE DE ZONES VERDES I PLA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D’ESPAIS VERDS
Caldrà que la normativa del planejament derivat inclogui que en el projecte d’urbanització es redacti un
“Projecte de Zones verdes i un Pla de manteniment i conservació d’espais verds per al conjunt del sector
(urbanització interior i pública), amb l’ús generalitzat d’espècies autòctones o naturalitzades” que tindrà
en compte els següents aspectes:
-

-

-

-

-

-

establir mesures per afavorir l’alzinar versus la pineda per millorar i avançar en la successió
ecològica i que inclogui mesures de prevenció d’incendis. Caldrà considerar tot el sòl de
protecció forestal que queda integrat en l’ordenació i caldrà definir per tot aquest àmbit una
planificació de conservació que també inclogui mesures de protecció contra incendis.
aplicació del criteri de prohibició d’utilitzar espècies al·lòctones en totes les plantacions o
tractaments de zones verdes, arbrat viari, parterres, fileres i tanques verdes, etc.
conservar els enjardinaments actuals i preveure la substitució de les espècies no autòctones en
els àmbits on ara hi ha edificacions i que quedaran integrats dins de la proposta de zones verdes
i espais lliures en la ordenació urbanística.
tractament específic per la vegetació de barrancs. Caldrà potenciar el paper de connector i
establir mesures correctores associades a obres en la connexió amb el camí saludable previst.
Preveure afavorir el recobriment actual.
definir, per aplicar a posteriori, criteris de xerojardineria en tot el concepte del projecte i pla de
manteniment
definició i tria d’espècies gespitoses adaptades al baix consum d’aigua en les instal·lacions
esportives i parterres que en requereixin. Caldrà gestionar i tractar aquests espais amb
xerojardineria i tenint en compte el criteri de reducció de consum d’aigua.
realització d’un estudi/inventari previ que defineixi un possible reaprofitament dels arbres
agrícoles presents a l’espai, especialment les oliveres de les fileres tradicionals, que poden ser
transplantables dins el mateix sector, sota el criteri de la direcció ambiental. Definir la possible
conservació, in situ o ex-situ, dels arbres d’especial interès. En aquest cas amb especial atenció
a la preservació dels peus d’olivera, que sigui possible, a la zona intermitja entre el sector
forestal i la zona dels equipaments esportius. Caldrà que aquest estudi identifiqui les espècies
afectades i els modes de trasplantament i/o reproducció.
recreació d’elements de la cultura de pedra en sec en l’enjardinament del sector (marges de
pedra en sec) i en la diferenciació d’espais.
definició específica per l’arbrat viari associat al camí saludable amb espècies que s’integrin a la
trama agrícola adjacent amb utilització d’espècies autòctones forestals i amb espècies agrícoles
per conservar el caràcter actual del tram de vial del camí de Mont-roig que es veurà afectat per
la creació del camí saludable.
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-

-

-

definició específica per les espècies que es destinin per la utilització en tanques.
conservació in situ o ex situ de les casetes agrícoles tradicionals o reproducció dels elements
associats al territori agrícola. (Reproducció de basses en les zones verdes).
potenciar la reproducció dels elements d’interès del patrimoni agrícola preexistent i dels
elements claus del paisatge en la proposta de definició de zones verdes i arbrat viari (cas del
camí saludable).
definir punts i preveure’n la seva ubicació per instal·lar caixes-niu per afavorir aus insectívores i
ratpenats a l’interior de les arbredes que es plantin.
preveure de la creació de petites zones entollades per la conservació d’amfibis i rèptils en el si
de les zones verdes.
incloure edificacions i estructures que permetin reproduir hàbitats de nidificació per espècies
protegides tals com l’òliba (Tyto alba).
utilització d’espècies vegetals que produeixen fruits aptes per a ser consumits per aus i animals
frugívors.
el projecte ha de poder reproduir els arbres agrícoles tradicionals que li donen forma ara, com a
nucli essencial del caràcter de les mateixes zones verdes i de l’espai resultant. S’incorporaran
(en aquest cas caldrà reproduir) les fileres perimetrals d’olivera, les oliveres mitjanes, garrofers i
conreus d’avellaners
utilització de substrats propis de la zona
no es podrà utilitzar cap tipus de substrat artificial o procedent de fonts externes a l’àrea d’estudi.
La utilització de saulons o graves procedent de les rieres de la comarca, o pedra calcària pròpia
del país, o fins i tot substrats artificials procedent de la desconstrucció – totxo matxacat – ha de
ser la norma.

la retirada i emmagatzemament temporal de la primera capa de sòl del sector –en el moment de
realització dels treballs d’explanació del terreny- per al seu posterior ús en les zones verdes (en especial
en els àmbits més agrícoles) ha de garantir la viabilitat i consolidació de les zones verdes.

7.2. MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL PER A LES NOVES EDIFICACIONS
Les edificacions hauran de seguir els següents requeriments constructius:
a) Per assolir els objectius d’estalvi energètic del Pla de l’Energia 2006-2015 de la Generalitat de
Catalunya, aprovat l’octubre de 2005, s’adoptarà una qualificació energètica dels edificis de tipus C,
complint amb els requeriments del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel que s’aprova el
procediment bàsic per a la Certificació de l’Eficiència Energètic d’Edificis de nova construcció.
b) Per minimitzar la demanda energètica dels edificis i racionalitzar al màxim l’eficiència dels serveis
energètics, els projectes bàsics d’edificació hauran d’aplicar criteris bioclimàtics.
c) Es procurarà maximitzar la generació d’energies amb recursos renovables.
d) Les edificacions incorporaran mesures per a l’estalvi en el consum d’aigua.
e. Les edificacions adoptaran sistemes de recollida separativa de les aigües negres, de les aigües de
pluja, i les grises.
f) Es preveurà, en la mesura que sigui possible, la reutilització de les aigües grises de les edificacions
per a usos domèstics no potables de l’aigua. S’estarà a allò establert en el Reial decret 140/2003 i el
Reial decret 1620/2007 pel que fa als criteris sanitaris d’aquests aprofitaments alternatius.
g) Totes les edificacions, i especialment les estàncies interiors sensibles al soroll, s’adequaran a les
condicions constructives necessàries pel compliment del document bàsic DB-HR “Protecció enfront al
soroll”, del Codi Tècnic de l’Edificació. Es tindran en compte sobretot mesures arquitectòniques.
51

Informe Ambiental. Ciutat de l’Esport de Vilanova d’Escornalbou (PP5 i PEU1)
Planejament Derivat
h) S’incorporaran dissenys constructius amb criteris de minimització dels residus. A part de donar
compliment a les mesures establertes pel Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció
de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, i del Codi Tècnic de l’Edificació, se seguiran les
següents indicacions:
- Es donarà prioritat en les actuacions urbanitzadores la utilització de materials i productes de llarga
durada, reutilitzables o reciclables, i en general materials i productes que disposin de distintius de
garantia de qualitat ambiental.
- S’evitarà la utilització de materials amb forts impactes ambientals de fabricació i d’aquells
potencialment perillosos per a la salut.
- Es fomentaran els dissenys constructius amb criteris de construcció i minimització dels residus.
i) S’adoptaran criteris d’integració paisatgística de les edificacions, conservant la tipologia i la composició
arquitectònica de les edificacions tradicionals existents: textures, materials,colors, etc.
j) Els projectes d’edificació s’han d’adequar al Codi Tècnic de l’Edificació i al Decret 21/2006, de 14 de
febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis.
l) Es donarà compliment a la norma NCSE-02* (Norma de Construcción Sismoresistente. Parte General
y Edificación (CTE), i Reial Decret 997/2002.

7.3. MESURES PER REDUIR I CONROLAR CONSUMS D’AIGUA
A banda de les mesures anteriorment comentades referents a reducció de consums d’aigua associats al
tractament de les zones verdes, caldrà prendre les següents mesures:
a) instal·lació de comptadors per a conèixer els subministres discretitzats en els diversos àmbits del nou
sector –reg de zones verdes publiques, equipaments públics, reg de l’arbrat viari associat al camí
saludable. Caldrà que aquest aspecte s’estudiï en la fase de redacció del projecte d’urbanització.
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7.4. MESURES PREVENTIVES EN LA FASE D’OBRA
Per altra banda, en fase d’obres s’hauran de tenir també en consideració diversos elements importants
per garantir que aquestes es realitzen sota criteris de minimització dels impactes. Els elements a
considerar seran els següents:
Condicions ambientals a aplicar en la fase d’execució de les obres
D’APLICACIÓ GENERAL
Contemplar els condicionants ambientals establerts al planejament i/o projecte d’urbanització
Dur a terme totes les mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient incloses en
el planejament i/o projecte d’urbanització
Complir els condicionants establerts en la normativa aplicable relativa a aspectes ambientals
FASE DE REPLANTEIG (GENERAL)
El Contractista ha de realitzar el Pla de Medi Ambient
Es comprovarà que les zones d’afecció contemplades en el projecte hagin estat assenyalades i
delimitades (jalonament)
Planificar les necessitats de moviments de terres per minimitzar i reduir al màxim les superfícies de
sòl alterades. Controlar específicament els moviments de terres en els àmbits del sector que
actualment interactuen amb la zona del barranc i la plataforma del camí de Mont-roig quan
passin a camí saludable.
El parc de maquinària haurà d’estar impermeabilitzat del sòl natural i haurà de disposar d’una zona
específicament habilitada per a la reparació i neteja de maquinària.
El Punt Net de Residus Perillosos o Especials haurà d’estar cobert, senyalitzat i aïllat del sòl
natural.
La zona de neteja de canaletes de formigó haurà d’estar impermeabilitzada i convenientment
senyalitzada
S’haurà de disposar d’equips d’emergència per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el
sòl d’olis, greixos, hidrocarburs, dissolvents, pintures, etc.
És necessari tenir l’autorització per preveure, establir i adequar els punts de subministrament
elèctric i d’aigua per satisfer el consum de l’obra
Es marcaran els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les obres (a l’àmbit est,
oliveres i trasplantar i freixes del límit sud, i a l’àmbit oest, tota la vegetació arbrada que s’hagi de
conservar) i que no hagin de ser afectats per la mateixa i es protegiran en cas necessari. Aquest
paràmetre dependrà del que resulti de la definició del pla del projecte de disseny i execució
de la zona verda.
Caldrà delimitar i sectoritzar la massa forestal a l’inici de le sobres i demanar els corresponents
permisos de treball per les actuacions i pendre les mesures necessàries per no produir danys ni no
afectar en la generació de possibles focus d’incendis forestals.
EDAFOLOGIA
El decapatge de la terra vegetal només es podrà realitzar en els terrenys que actualment tenen un
component agrícola en actiu o semi abandonat, excloent els àmbits amb acumulació de residus,
materials, etc.... A tenir en compte el decapatge dels camps de conreus en actiu de cereals per
aquest apartat
La terra vegetal s’abassegarà en aplecs de h<2 m i el manteniment mínim consistirà en
fertilitzacions minerals i orgàniques
Regar periòdicament els camins no asfaltats i emprats per la maquinària de l’obra i tots els sòls
que quedin denudats abans de la restauració. Caldrà aplicar mesures específiques de protecció
per pols i soroll a l’entorn de Mas Munté.
El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte dins el
parc de maquinària
Protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc
més de 2-3 dies
La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquest fi
En cas de vessaments accidentals de substàncies contaminants sobre el sòl s’ha d’aplicar material
absorbent, retirar el sòl i tractar-ho com a residu perillós
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GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA
Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no generar, en cap
cas, abocadors o préstecs incontrolats. Ser especialment curosos en que no s’aboquin deixalles,
terres o residus d’obra al barranc.
Els abocadors per a les terres inerts i la runa procedents de les obres han de disposar de les
autoritzacions i acords pertinents
Els préstecs de terres inerts han d’estar convenientment legalitzats d’acord amb la normativa
aplicable
En cas de creació de nous préstecs s’ha de disposar de les autoritzacions i acords pertinents
HIDROLOGIA
Es delimitarà una zona de seguretat de no treball en tot l’àmbit del barranc
El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte dins el
parc de maquinària, sempre lluny de les línies de drenatge de la zona central de l’àmbit on es
troba una cubeta de drenatge.
Protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc
més de 2-3 dies
La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi
En cas de vessaments accidentals de substàncies contaminants sobre el sòl s’ha d’aplicar material
absorbent, retirar el sòl i tractar-ho com a residu perillós
Per abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa d’aigües, es duran a terme els tractaments exigits
i es requerirà l’autorització corresponent
No es faran acopis de materials o terres en la zona d’influència de la cubeta central
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Cobrir amb lones la caixa dels camions de transport de terres
Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres
La maquinària que participi ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Es respectaran de forma estricta els nivells sonors que determina la legislació
Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació CEE
L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, segons
determinin les ordenances municipals corresponents
VEGETACIÓ
Identificació i valoració, per part del responsable del Programa de Seguiment Ambiental, en la fase
prèvia als moviments de terra, dels elements vegetals i masses de vegetació naturals preexistents
d’especial interès en zones susceptibles de nova urbanització (massa forestal a protegir), i fixació
de les mesures a adoptar com la integració com a zona verda o trasplant d’exemplars, per
exemple, segons el que determini i especifiqui el projecte de disseny de la zona verda que
finalment resulti.
Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular i, en cas que sigui necessari, aplicar
tècniques per a la seva protecció
Ubicació dels acopis de terra i materials i les zones auxiliars d’obra, en zones de menor qualitat i
fragilitat ambiental
Comprovar que es duu a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació
El material vegetal emprat a l’obra disposa de passaport fitosanitari i resta de permisos i
documentació exigible
FAUNA
En cas que es trobin individus de fauna salvatge ferits o desorientats s’hauran de comunicar els
fets al centre autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim
PAISATGE
Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran en les
zones de menor qualitat i fragilitat ambiental
Comprovar que es restauren totes aquelles àrees de nova creació que no està previst enjardinar ni
urbanitzar
Evitar l’afecció a les àrees amb vegetació natural afectades pel sector o pròximes a aquest
Evitar modificar la morfologia del terreny
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Gestionar les terres inerts i la runa que es generi a les obres d’acord amb les prescripcions
normatives vigents i no generar abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia
actual del terreny
PATRIMONI CULTURAL I ETNOLÒGIC
Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o béns del patrimoni cultural,
comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni Cultural
Caldrà que el projecte d’urbanització tingui en compte la restauració i reposició de totes les
senyals del camí de Mont-roig que passaran a forma part del camí saludable
RESIDUS
Seguiment per part del responsable del Programa de Seguiment Ambiental de l’obra de la gestió
(segregació i recuperació selectiva de residus generats) d’acord amb la normativa vigent i en base
l’establiment del Punt Net de les obres.
Segregació de residus perillosos i/o especials a la zona habilitada com a Punt Net de Residus
Perillosos/Especials
Segregació dels residus inerts a la zona habilitada com a Punt Net de Residus Inerts
Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de formigó
Gestió dels residus d’acord amb la normativa vigent
Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus
Gestionar correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el manteniment
de la maquinària
RISCOS
No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees arbrades i
arbustives i en les zones properes. És especialment important aquesta tasca lligada a les labors
de maquinària i elements situats properament a la zona de sòl de protecció forestal amb hàbitats
d’interès comunitari de tipus no prioritari, donat la forta inflamabilitat de la vegetació existent.
Dur a terme les tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius
contemplades anteriorment (regs, restauracions, etc.)
Seguiment específic perquè la llicència d’activitats apliqui les mesures correctores i criteris
ambientals que es determinen en aquest informe ambiental, de tal manera que la llicència
ambiental i la urbanística quedin subjectes al seu compliment.
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8. SEGUIMENT AMBIENTAL
En aquest sentit, l’aplicació de les mesures preventives en fase de disseny del pla, i preventives i
correctores durant la seva execució, enumerades i detallades a l’apartat anterior (6 i 7) d’aquest Informe
Ambiental haurien de ser suficients com per a garantir una minimització dels efectes ambientals.
No obstant, per garantir que aquestes es duen a terme, és necessari:
L’establiment de la figura d’una Direcció Ambiental de les Obres, que se centri específicament
en assegurar la seva consideració i execució. Així, aquesta direcció ambiental ajudarà al
promotor i contractista d’obres a planificar adequadament les mesures en base a allò determinat
en el present Informe Ambiental i el que es derivi dels informes sectorials de les administracions
informants, i realitzarà una funció de supervisió tant sobre el projecte d’obres que finalment
s’aprovi com sobre la fase d’execució, advertint al promotor i contractista del seu incompliment, i
elevant informes sobre cadascuna de les mesures plantejades, sobre el devenir de les obres i
sobre el resultat final, posant-los a disposició de l’àrea de llicències de l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou.
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MEMÒRIA D’ INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA ALS TERRENYS DEL “PLA PARCIAL URBANÍSTIC
PPU-5. CIUTAT DE L’ ESPORT” DE VILANOVA D’ ESCORNALBOU (BAIX CAMP)

1.- INTRODUCCIÓ
La present memòria es refereix als treballs de prospecció arqueològica duts a terme als terrenys
del Pla Parcial Urbanístic PPU-5 CIUTAT DE L’ ESPORT de Vilanova d’ Escornalbou
(Vilanova d’ Escornalbou, Baix Camp)”, per tal de determinar si s’ hi podien localitzar evidències
d’ algun tipus de jaciment arqueològic.

La Llei 2/2002, de 14 de març, d’ urbanisme. A l’ article 48 “Procediment per a l’ aprovació de
projectes d’ actuacions específiques d’ interès públic en sòl no urbanitzable” estableix en el punt
1.b) que han d’ incloure la documentació següent: Un estudi arqueològic i un informe del
Departament de Cultura, si l’ actuació afecta restes arqueològiques d’ interès declarat.

La manca d’ un estudi arqueològic previ de l’ àmbit del Pla Parcial, fa que es desconeguin els
possibles impactes sobre el patrimoni cultural i, per tant, no es puguin establir les mesures
correctores corresponents. En aquest sentit, el primer pas emprat en aquest estudi arqueològic
ha estat el de la consulta de l’ Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Ara bé, atesa
la superfície del Pla Parcial (132.7040 m2) i que l’ Inventari del Patrimoni Arqueològic és un
document que s’ ha d’ entendre com a base i punt de partida de l’ estudi arqueològic, ja que no és
fruït d’ una documentació exhaustiva de tot el territori sinó que únicament documenta el
patrimoni que es coneix de manera escrita i per fonts orals, es convenient realitzar una
prospecció arqueològica sistemàtica de tota la zona afectada pel Pla Parcial, a fi de documentar
la possible existència de jaciments arqueològics, actualment no coneguts ni documentats. Els
resultats d’ aquesta prospecció arqueològica superficial són els que es presenten en la present
memòria.

Els treballs ens han estat encarregats pels representants del promotor, el gabinet d’ arquitectura
responsable de la redacció del projecte. Les dades del projecte són:
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PLA PARCIAL URBANÍSTIC (PPU-5)
PROJECTE

CIUTAT DE L’ ESPORT
Vilanova d’ Escornalbou, Baix Camp
MAS MUNTÉ 2009 RCR SLU

PROMOTOR

Carrer de Baix, 25
43312 L’ ARBOCET, VILANOVA D’ ESCORNALBOU
Telèfon: 977.837.413
NIF B-43987502
Càndid Naudi Mora

REPRESENTANT

Xalet Hostalvell, s/n
EL PUI (LA MASSANA) ANDORRA
Josep M. Milà i Ricomà

ARQUITECTES

Joan E. Bladé Núñez
Joan Bta. Cabré Beltri
Despatx Milà, Arquitectura i Urbanisme, S.C.P.
C/Lleida, 6, 1er
43001 Tarragona

3

E-mail: info@despatxmila.com
Telèfon: 977 250 940

Així doncs, la present memòria es refereix als treballs de prospecció arqueològica duts a terme
als terrenys del “Pla Parcial Urbanístic PPU-5_CIUTAT DE L’ ESPORT de Vilanova
d’ Escornalbou (Baix Camp)”. Aquesta intervenció s’ ha dut a terme entre els dies 22 i 24 de
novembre de 2017, sota la direcció tècnica de l’ arqueòleg Josep Francesc Roig Pérez de
l’ empresa A PRIORI CULTURAL, S. L., tal i com consta en la resolució emesa pel
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (número d’ Expedient: 501 K121-N917-2017/1-21144).
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2.- SITUACIÓ I ENTORN FÍSIC
La zona d’ actuació es situa al sud-est del nucli urbà de Vilanova d’ Escornalbou, i al nord-oest
del nucli urbà de l’ Arbocet, situat dins del terme municipal de Vilanova d’ Escornalbou.

Els terrenys del PPU-5 limiten, al sud-oest amb el límit del terme municipal de Mont-roig del
Camp, al nord-est amb la carretera T-321 i amb el barranc de la Font, al sud amb el barranc de
Vilanova, i al nord-oest amb el nucli urbà de Vilanova d’ Escornalbou.

La zona es defineix com a “Entorn de Mas Munté”.

Les coordenades UTM ETRS-89 31N:

-

327737 4553024

-

328083 4552775

-

327911 4552551

-

327677 4552456

-

327511 4552672

4

La superfície total del Pla Parcial és de 132.704 m2.
Aquest document ha
estat aprovat inicialment
pel Ple de data 20 de
desembre de 2017 de
Vilanova d'Escornalbou.
Signat

CPISR-1 C digitalment per
C Laura
Laura López CPISR-1
López Llopis
Data: 2018.01.31
Llopis
14:38:07 +01'00'
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3.- MARC LEGAL
3.1.- Legislació urbanística
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei d’ Urbanisme
(DGOC 4436, 28.07.05)

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’ aprova el Reglament de la Llei d’ Urbanisme
(DOGC 4682, 24.07.06).

L’ article 3.1. de la Llei d’ Urbanisme diu:
“Concepte de desenvolupament urbanístic.
El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i
el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir 5
la qualitat de vida de les generacions presents i futures.”

L’ article 9.3 de la mateixa Llei diu:
“El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’ interès especial, el sòl
d’ alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha d’ incorporar les
prescripcions adequades perquè les construccions i les instal·lacions s’ adaptin a l’ ambient on
estiguin situades o bé on s’ hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o les
restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic.”
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3.2.- Legislació del patrimoni històric - artístic
LLEI 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

LLEI 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de
l’ associacionisme cultural.

DECRET 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic.

La protecció del Patrimoni Cultural Català es basa en la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural
Català (DOGC 1807, 11 d’ Octubre de 1993). Aquesta Llei estableix que : “La Generalitat de
Catalunya, d’ acord amb l’ article 9 de l’ Estatut d’ Autonomia del 1979 i sens perjudici de les
competències que l’ article 149.1.28 de la Constitució assigna a l’ Estat, té competències
6

exclusiva en aquesta matèria”.

En patrimoni cultural català és integrat per tots els béns mobles o immobles relacionats amb la
història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic,
paleontològic, etnològic, documental, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa
especials.

La legislació autonòmica catalana estableix un conjunt de figures de protecció dels béns
integrants del Patrimoni Cultural Català. S’ estableixen tres categories de protecció, comunes a
béns mobles, immobles i immaterials:

Bé Cultural d’ Interès Nacional (BCIN)
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Són els béns més rellevants del patrimoni cultural català. Es classifiquen en :

Monument històric
Conjunt històric
Jardí històric
Lloc històric
Zona de interès etnològic
Zona arqueològica
Zona paleontològica

Estan declarats BCIN els castells de Catalunya (disposició addicional primera de la Llei 9/1993
del Patrimoni Cultural Català).

7

La incoació de l’ expedient de declaració d’ un BCIN comporta l’ aplicació immediata i
provisional del règim de protecció establert per els BCIN ja declarats (article 9.2 de la Llei
9/1993 del Patrimoni Cultural Català)

Bé Catalogat (BC) – Bé Cultural d’ Interès Local (BCIL)

Son aquells béns del patrimoni cultural català que malgrat la seva significació i importància no
compleixen les condicions pròpies dels BCIN.

La catalogació dels béns immobles s’ efectua mitjançant la seva declaració com a BCIL.
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Tota catalogació de béns immobles ha de contenir els jaciments del terme municipal que hagin
estat declarats espai de protecció arqueològica (article 15.1 de la Llei 9/1993 del Patrimoni
Cultural Català). Sota aquesta denominació es consideren aquells llocs no declarats d’ interès
nacional on per evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix
l’ existència de restes arqueològics o paleontològics (article 49.1 de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català).

Altres béns integrants del patrimoni cultural català

Són la resta de béns mobles o immobles que, tot i no haver estat declarats BCIN o BCIL,
reuneixen també prou valors artístics, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic,
documental, bibliogràfic o històric per formar part de l’ Inventari del Patrimioni Cultural Català.

Segons la disposició addicional primera de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català els 8
béns radicats a Catalunya que hagin estat declarats d’ interès cultural (BIC) o hagin estat
inclosos a l’ Inventario General de Bienes Muebles d’ acord amb la Llei de l’ Estat 16/1985, de
25 de juny, del Patrimonio Histórico Español, passen a tenir respectivament la consideració de
BCIN o de BC. Els béns immobles que en el moment de l’ entrada en vigor de la Llei 9/93
estiguin inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats a plans urbanístics passen a tenir,
excepte si son BCIN, la consideració de BCIL.

3.3.- Protecció
Tot bé moble o immoble que constitueix un punt de referència important de la història, així
com els productes de les intervencions arqueològiques, malgrat que no estiguin catalogats,
estan considerats també part del Patrimoni Cultural Català (article 18 de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català).
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La Llei, al seu article 25, estableix de forma específica el deure de preservació i manteniment
per als BCIN i BC i concreta, a l’ apartat 2 que no poden ser destruïts.

Els propietaris, titulars d’ altres drets reals i posseïdors de béns cultural d’ interès nacional o
béns catalogats els han de preservar i mantenir per assegurar la integritat de llur valor cultural.
L’ ús a què es destinin aquests béns han de garantir-ne sempre la conservació.

Els propietaris, titulars d’ altres drets reals i posseïdors de béns cultural d’ interès nacional o
béns catalogats han de permetre l’ accés dels especialistes als dits béns, per tal que puguin
estudiar-los i catalogar-los convenientment.

9
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4.- ANTECEDENTS
4.1.- Vilanova d’ Escornalbou
Vilanova d’ Escornalbou és un municipi ubicat a la comarca del Baix Camp, al peu de la serra
de l'Argentera, sota el turó de Santa Bàrbara; s'ubica entre els termes de Riudecanyes al nordest, Montbrió a l’ est, Mont-roig al sud, Pratdip al sud-oest, Colldejou a l’ oest i l’ Argentera al
nord-oest. El terme municipal és força accidentat i oscil·la entre els 90 i els 515 metres d'altitud
i té una extensió de 17,50 Km2.

És constituït per tres grans unitats geogràfiques ben diferenciades: la conca de la riera de
Vilanova, la conca del barranc de Rifà i les terres planeres del sector meridional.

La vila, a 226 m. d'altitud, es troba situada a l'esquerra del barranc de l'hort dels Frares. Dins
del terme hi ha els antics nuclis de l'Arbocet i mas Munter.

4.2.- L’ Arbocet
10

Vilanova d’ Escornalbou inclou el terme de l’ Arbocet, o Arboç com l’ anomenen els habitants de
Vilanova, que va ser municipi propi fins a mitjans del segle XIX. Està emplaçat a la dreta del
barranc de Sant Magí o barranc de la Palomera i el mas de Munter.

La imatge més característica del poble, que defineix la seva silueta, són les dues torres de
guaita; la rodona anomenada la Torratxa, segons la tradició s’ hi hostatjaven els cristians, i la
quadrada anomenada Cal Gravat, i antigament també dita del Madico, habitada pels sarraïns.

L’ Arboç va formar part des del primer moment de la baronia d’ Escornalbou participant en les
reunions de la Comuna del Camp. Durant la primera carlinada es va manifestar a favor dels
absolutistes, els quals sovint s'hi hostatjaven; per aquest motiu, l'antic camí que menava al
poble conserva encara el nom de camí dels Carlistes.
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L'Església parroquial dedicada a Sant Joan Baptista va ser edificada el primer quart del segle
XVII. El 1936 tot el que hi havia de valor va anar a parar a la foguera, i solament es va salvar
un calze.

El 1894 són bastits els rentadors i la font, encara existents a l'entrada del poble.

No hi ha evidències arqueològiques a la zona afectada o a prop d’ aquesta que constin als
inventaris de patrimoni arqueològic o arquitectònic de la Generalitat de Catalunya i tampoc al
Catàleg de patrimoni del POUM de Vilanova d’ Escornalbou.

Els antecedents més propers, extrets de l’ IPAC, són:

4.3.- Mas Munter

11

Altres noms: El Mas Munter - Mas de l'Olivera
Localització: Vilanova d'Escornalbou (Baix Camp)
Estil: Obra popular
Tipus d'ús: Agropecuària. Masia fortificada.
Descripció: Antiga masia fortificada, actualment molt transformada per les restauracions, que
consta de diverses edificacions, construïdes en diferents èpoques, imitant el tipus de parament
antic. Conserva una torre de defensa de planta quadrada de gran altura, amb merlets i matacans,
feta de paredat amb reforços de carreus als angles, molt modificada també. La casa, de planta
rectangular, és de construcció similar a la de la torre, amb portes d'arc adovellades i una petita
espadanya en un dels costats. Darrera hi ha una construcció moderna rectangular.
Notícies històriques: Mas Munter fou una antiga quadra integrada al terme de l'Arbocet, i
formà part de la baronia d'Escornalbou. La primera notícia documental d'aquest mas es remunta

A P R I O R I

C U L T U R A L ,

S . L .

MEMÒRIA D’ INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA ALS TERRENYS DEL “PLA PARCIAL URBANÍSTIC
PPU-5. CIUTAT DE L’ ESPORT” DE VILANOVA D’ ESCORNALBOU (BAIX CAMP)

al segle XII. En un document del 1477 apareix esmentat com el mas de l'Olivera d’ en Pere
Munter, encara que els Munter ja n'eren propietaris des del 1421. El 1717 tenia 2 veïns, 10
habitants el 1719, 3 habitants el 1787, 20 habitants el 1833, i 9 habitants el 1848. El 1716 hi
havia una sola casa, i el 1719 en tenia dues, però entre 1773 i 1819 en torna a tenir només una.
El 1751 consta com a sufragània de la parròquia de Riudecanyes. Actualment pertany al terme
de Vilanova d'Escornalbou i ha quedat reduït a una utilització residencial.
Referències bibliogràfiques:
MARISTANY, C. 1997. Guia de Vilanova d'Escornalbou, Els llibres de la Medusa, Diputació
de Tarragona.

4.4.- Torre de Cal Torratxar
Adreça: Carrer de Baix
Localització: Vilanova d'Escornalbou - l'Arbocet (Baix Camp)
Tipus d'ús: Defensiva. Torre de defensa.
12

Època: Segle XV
Descripció: Antiga torre de defensa rodona -troncocònica- que formà part del casal fort que
originà el nucli de la població. Obra de paredat que conserva senyals d'alguns merlets i de
mènsules de quatre matacans. Té petites obertures reforçades amb carreus
Notícies històriques: La torre de cal Torratxar data probablement del segle XV. És una de les
dues torres que donen l'imatge característica a l'Arbocet; l'altra és la torre del Gravat, de
construcció posterior. Les dues torres haurien format part d'un recinte emmurallat que es va
conservar fins a començaments del segle XVIII. Dins del clos, al qual s'accedia per dos portals,
hi havia una dotzena de cases, alguns corrals i un forn de pa. El carrer de Dalt va ser edificat
entre la segona meitat del segle XVIII i el primer quart del XIX.
La veu popular diu que a la torre rodona s'hi hostatjaven els cristians, i a la quadrada, els
moros.
Protecció: BCIN
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Classificació: Monument històric
Núm. Registre / Catàleg: 4089-MH
Disposició: Decret
Data Disposició: 22/04/1949
Publicació: BOE
Data publicació: 05/05/1949
Referències bibliogràfiques:
MARISTANY, C. 1997. Guia de Vilanova d'Escornalbou, Els llibres de la Medusa, Diputació
de Tarragona.

4.5.- Torre del Gravat
Altres noms: Torre del Madico
Adreça: Carrer de Baix (extrem sud)
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Localització: Vilanova d'Escornalbou - l'Arbocet (Baix Camp)
Tipus d'ús: Defensiva. Torre de defensa.
Època: Segle XVI
Descripció: Torre de planta quadrada, situada a l'extrem sud del carrer de Baix, separada de les
cases, que protegia el camí d'entrada a la població. És obra de paredat amb reforços de carreus
de gres roig. Conserva restes de matacans i de finestres amb arcs de mig punt adovellats. És de
tipologia molt similar a la Torre del mas Munter
Notícies històriques: La torre del Gravat data probablement del segle XVI. És una de les dues
torres que donen l'imatge característica a l'Arbocet; l'altra és la torre rodona de cal Torratxar.
Les dues torres haurien format part d'un recinte emmurallat que es va conservar fins a
començaments del segle XVIII. Dins del clos, al qual s'accedia per dos portals, hi havia una
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dotzena de cases, alguns corrals i un forn de pa. El carrer de Dalt va ser edificat entre la segona
meitat del segle XVIII i el primer quart del XIX.
La veu popular diu que a la torre rodona s'hi hostatjaven els cristians, i a la quadrada, els
moros.
En aquesta torre s'hi va instal·lar el Comú del poble.
Protecció: BCIN
Classificació: Monument històric
Núm. Registre / Catàleg: 4088-MH
Disposició: Decret
Data Disposició: 22/04/1949
Publicació: BOE
Data publicació: 05/05/1949
Referències bibliogràfiques:
14

MARISTANY, C. 1997. Guia de Vilanova d'Escornalbou, Els llibres de la Medusa, Diputació
de Tarragona.
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5.- METODOLOGIA I PLANTEJAMENT DE LA INTERVENCIÓ
La primera fase dels treballs han consistit en la consulta i buidatge de la bibliografia sobre els
elements patrimonials de la zona, destacant les dades obtingudes de l’ Inventari del Patrimoni
Arqueològic i de l’ Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.
D’ aquesta manera preteníem determinar la presència de jaciments arqueològics, elements
arquitectònics o etnològics catalogats en l’ àrea afectada pel projecte o els seus voltants.

Com hem pogut explicar a la introducció, atesa la superfície del Pla Parcial (132.7040 m2) i que
l’ Inventari del Patrimoni Arqueològic és un document que s’ ha d’ entendre com a base i punt de
partida de l’ estudi arqueològic, ja que no és fruït d’ una documentació exhaustiva de tot el
territori sinó que únicament documenta el patrimoni que es coneix de manera escrita i per fonts
orals, el següent pas ja fou dur a terme la prospecció arqueològica pròpiament dita.

L’ execució de la prospecció arqueològica superficial sobre el terreny de tota la zona afectada 15
pel Pla Parcial es va fer de forma sistemàtica. És a dir, el recorregut a peu de tota la zona
afectada i el seu entorn immediat per tal de documentar la presència o no de restes d’ interès
patrimonial, tant arqueològic com etnològic, a través de la presència d’ estructures o de material
ceràmic en superfície.

Sempre i quan el terreny ha va permetre, s’ establiren zones de pas que seguien una alineació
recta entre un i altre extrem del terreny a prospectar. El camp visual de l’ arqueòleg que segueix
una línia de pas és al voltant de 5 metres d’ ample.

Els treballs de prospecció es concretaren en dur a terme el recorregut a peu i sobre el terreny
observant el canvis de nivell, els marges, les acumulacions de pedres i possibles acumulacions de
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ceràmica, per tal d’ obtenir les dades necessàries per poder detectar la presència d’ algun jaciment
arqueològic o element etnològic.

Per dur a terme aquesta prospecció s’ ha disposat d’ una base planimètrica digital de la superfície
a prospectar. En aquest cas s’ ha partit d’ una planimetria topogràfica a escala 1:200. També
s’ ha comptat amb l’ ajuda de la ortofotografia (extret de la base de dades de l’ Institut
Cartogràfic de Catalunya).

Els elements localitzats han estat inventariats mitjançant la corresponent fitxa, on es descriuen
les seves característiques i la seva situació espaial concreta.

Totes les dades obtingudes han estat convenientment situades sobre planimetria i també
documentades fotogràficament. El registre fotogràfic s’ ha realitzat en format digital, il·lustrant
els punts més interessants del recorregut així com els elements localitzats, que alhora tenen llur
reflex en la planimetria adjunta.

16

Una vegada finalitzats els treballs ja es pot conèixer si hi ha o no elements que puguin resultar
indicadors de la presència d’ algun element d’ interès patrimonial. En cas positiu cal plantejar la
possibilitat de dur a terme una segona fase consistent en la delimitació arqueològica de l’ àrea
detectada. En cas de no localitzar cap tipus d’ evidència cal determinar si cal dur a terme el
seguiment arqueològic dels moviments de terres de l’ obra.

Cal dir, finalment, que no s’ ha recollit cap tipus de material arqueològic, ja que la normativa
vigent no recomana recollir materials arqueològics en aquest tipus d’ intervencions. Però a més,
en el nostre cas concret, la prospecció no ha permès identificar cap element arqueològic en
superfície.
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6.- DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ I RESULTATS
Els treballs de prospecció superficial en els terrenys del Pla Parcial Urbanístic PPU-5 CIUTAT
DE L’ ESPORT de Vilanova d’ Escornalbou (Baix Camp), han discorregut per una zona
agrícola lliure d’ edificacions, ocupada gairebé en tota la seva extensió per camps de cereals,
segats l’ estiu passat. De forma genèrica, es tracta d'una zona força neta pel que fa al volum de
vegetació, amb diferents graus de desnivell (força suaus) salvats per terrasses agrícoles, un
tancat important al costat oest i una zona boscosa al nord.

En funció de les característiques de les diferents àrees prospectades i la seva accessibilitat s'han
distingit quatre zones:

Zona 1: situada al costat sud del Pla Parcial Urbanístic PPU-5. La seva superfície total de
40.362 m2. Camp destinat al conreu de cereals segat a l’ estiu passat, fet que ha permès una
visibilitat bona o regular segons la zona. Bona en les parts més altes i pitjor en les fondalades. 17
En aquesta zona s’ han identificat els únics elements arquitectònics –tots de caire agrícola– de
tot l’ àmbit prospectat.

Foto 1. General de la zona 1 (costat oest). Orientació nord-est – sud-oest.
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Foto 2. General de la zona 1 (zona centre). Orientació
nord-est – sud-oest.

18
Foto 3. General de la zona 1 (zona est). Orientació sudoest – nord-est.

Foto 4. General de la zona 1 (zona centre). Orientació
sud-oest – nord-est.
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I pel que fa a la documentació d’ estructures, aquesta zona ha sigut l’ única que ha donat
resultats positius. En concret, un pou d’ aigua, una edificació agrícola i diversos trams, tot i que
molt alterats i emmascarats per la vegetació, de marges de pedra.
A continuació passem a exposar les fitxes dels tres elements de interès, que han resultat de la
prospecció:

Nom: Pou

Número: 1

Municipi: Vilanova d’ Escornalbou Comarca: Baix Camp
Província: Tarragona

Situació: extrem sud de la zona 1

Tipus d’element: Pou per a l’ extracció d’ aigua
Cronologia: Contemporània
Accés: Fàcil

Coordenades UTM: 327680 4552539

Estat de conservació: Bo
Context: Agrícola

19

Descripció i context: És de planta quadrangular (1,30x1,30 metres) i una alçada de
0,90 metres. Delimitat per murs de totxanes lligades amb ciment pòrtland i
revestiment del mateix material. La coberta és de planxes de ferro.

Foto 5. Pou situat prop de l’ extrem sud-est de la zona 1.
Detall del costat oest.
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Nom: Edificació agrícola

Número: 2

Municipi: Vilanova d’ Escornalbou Comarca: Baix Camp
Província: Tarragona

Situació: extrem sud-oest de la zona 1

Tipus d’element: Edificació agrícola (habitatge i magatzem)
Cronologia: Contemporània
Accés: Fàcil

Coordenades UTM: 327594 455253

Estat de conservació: Bo i regular.
Context: Agrícola
Descripció i context: Presenta planta rectangular de 4,60 x 4,30 metres i una alçada
de 3,30 metres a l’ oest, paret posterior i de 2,60 metres a l’ est, mur de façana. La
coberta és a una vessant i presenta un afegit motllurat de maons a la façana. La
teulada de teules àrabs, descansa sobre una estructura de fusta. El tipus d’ obra
emprada per a les parets és la maçoneria (pedres locals sense treballar, de tot tipus,
forma i mesura lligades amb morter de calç). Conserva el revestiment original –tant
a l’ exterior com a l’ interior– de morter de calç, tot i que en alguns punts, s’ observen
reparacions en ciment pòrtland. La porta d’ accés mesura 1,70 metres d’ alçada per
1,10 metres d’ amplada. La llinda presenta forma d’ arc el·líptic i és compost per
maons lligats amb morter de calç. Els muntants que defineixen la porta són també
de maons lligats amb morter de calç. S’ observa un llindar d’ accés, en aquest cas, de
pedres carejades lligades també amb morter de calç.
A l’ exterior, a la cantonada est, hi trobem un abeurador per a animals, fet de maons
i morter de calç. Les seves mides són de 0,90 x 0,90 metres de costat i una alçada de
0,80 metres. En aquesta mateixa cantonada, per a l’ interior de l’ edificació, hi ha una
cisterna per a la recollida d’ aigua de pluja. També de maons lligats amb morter de
calç i unes mides de 0,70 x 0,77 metres de costat. També a l’ interior, però a la
cantonada nord-oest, hi havia la llar de foc –actualment no conservada–. A l’ extrem
oposat, cantonada sud-oest hi trobem un prestatge baix de maçoneria. Les seves
mides són de 0,85 metres de llarg, per 0,26 d’ amplada i una alçada de 0,97 metres.
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El paviment és de terra batuda.

Foto 6. Edificació agrícola situada prop de l’ extrem
nord-oest de la zona 1. Façana.
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Foto 7. Edificació agrícola situada prop de l’ extrem
nord-oest de la zona 1. Costat sud-oest.

Foto 8. Edificació agrícola situada prop de l’ extrem
nord-oest de la zona 1. Paret posterior.
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Foto 9. Edificació agrícola situada prop de l’ extrem
nord-oest de la zona 1. Costat nord-est.
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Foto 10. Abeurador situat a la cantonada est de
l’ edificació agrícola.

Foto 11. General de la porta de l’ edificació agrícola situada prop de
l’ extrem nord-oest de la zona 1.
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Foto 12. Detall de la llinda en forma d’ arc i del muntant oest de la porta de
l’ edificació agrícola de la zona 1.

Foto 13. Detall del llindar de la porta de l’ edificació
agrícola de la zona 1.

Foto 14. Detall de l’ afegit de maons situat a la teulada
de la façana.
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Foto 15. General de la cantonada sud-oest interior de l’ edificació.
Observem el prestatge baix que es conserva en aquest punt.
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Foto 16. General de la cantonada nord-est interior de l’ edificació.
Observem la cisterna per a la recollida d’ aigua de pluja.

Foto 17. Detall del paviment de terra batuda de
l’ interior de l’ edificació.
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Nom: Marges de pedra seca

Número: 3

Municipi: Vilanova d’ Escornalbou Comarca: Baix Camp
Província: Tarragona

Situació: diferents punts de la zona 1

Tipus d’element: Marges de pedra seca.
Cronologia: Contemporània
Accés: Fàcil

Coordenades UTM: 327685 4552542 / 327762 4552643 327649
4552586 327751 4552720 327599 4552655 327668 4552744

Estat de conservació: Regular, dolent o no conservat.
Context: Agrícola, terrassament dels camps per facilitar-ne el conreu.
Descripció i context: Diversos trams, construïts de forma molt senzilla, amb
diferents graus d’ alteració i conservació, gairebé totalment emmascarats per la
vegetació. Bastits amb pedres de la zona, de tot tipus, forma i mida lligades en sec.
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Foto 18. Detall d’ un dels trams identificats de marge de pedra, situats a la zona centre de la zona 1.
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Foto 19. Detall d’ un dels trams identificats de marge de
pedra, situats a la zona centre de la zona 1.

Foto 20. Detall d’ un tram del marge de pedra, situat a 26
l’ extrem oest de la zona 1, i que coincideix amb el límit
occidental de l’ àmbit a prospectar.

Foto 21. Detall d’ un tram del marge de pedra, situat a
l’ extrem oest de la zona 1, i que coincideix amb el límit
occidental de l’ àmbit a prospectar.
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Foto 22. Detall d’ un tram del marge de pedra, situat a
l’ extrem oest de la zona 1, i que coincideix amb el límit
occidental de l’ àmbit a prospectar.
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Foto 23. Detall d’ un tram del marge de pedra, situat a
l’ extrem oest de la zona 1, i que coincideix amb el límit
occidental de l’ àmbit a prospectar.

Foto 24. General del talús de terra situat a l’ extrem nord
de la zona 1. Límit entre les zones 1 i 2.
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Zona 2: situada al centre i a l’ oest del Pla Parcial Urbanístic PPU-5. La seva superfície total de
63.499 m2. Camp destinat al conreu de cereals segat a l’ estiu passat, fet que ha permès una
visibilitat bona o regular segons la zona. Bona en les parts més altes i pitjor en les fondalades.
En aquesta zona també s’ han identificat terrasses amb finalitat agrícola. Degut al gran volum de
vegetació que hi ha en aquest espai no podem confirmar si es tracta de simples talussos de terra,
marges de pedra o una combinació dels dos.
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Foto 25. General de la zona 2 (costat septentrional).
Orientació est-oest.

Foto 26. General de la zona 2 (costat septentrional).
Orientació oest-est.
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Foto 27. General de la zona 2 (costat occidental).
Orientació nord-est – sud-oest.

Foto 28. General de la zona 2 (zona centre). Orientació
oest-est.

Foto 29. General de la zona 2 (costat oriental).
Orientació sud-oest – nord-est.
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Foto 30. General de la zona 2 (costat oriental).
Orientació nord-est – sud-oest.

Foto 31. General de la zona 2 (extrem septentrional). 30
Orientació nord-est – sud-oest.

Foto 32. General d’ una de les terrasses de la zona 2. El
gran volum de vegetació en aquest punt ens impedeix
saber si es tracta d’ un simple talús de terra o si es
conserva algun marge de pedra.
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Foto 33. General d’ una de les terrasses de la zona 2. El
gran volum de vegetació en aquest punt ens impedeix
saber si es tracta d’ un simple talús de terra o si es
conserva algun marge de pedra.

A continuació passem a exposar l’ únic element d’ interès que ha resultat de la prospecció en
aquesta zona 2:

Nom: Pedra amb incisió

Número: 4

Municipi: Vilanova d’ Escornalbou Comarca: Baix Camp
Província: Tarragona

Situació: prop de l’ extrem oest
31

Tipus d’element: Possible fita o punt topogràfic
Cronologia: Contemporània
Accés: Fàcil

Coordenades UTM: 327711 4552768

Estat de conservació: Bo.
Context: Agrícola, terrassament dels camps per facilitar-ne el conreu.
Descripció i context: Pedra local amb incisió en forma de fletxa molt senzilla, que
ens marca una direcció vers l’ oest.
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Foto 34. Pedra amb incisió en forma de fletxa molt
senzilla, que ens marca una direcció vers l’ oest.
Possible fita o punt topogràfic? de caire rural.

Foto 35. Pedra amb incisió en forma de fletxa molt
senzilla, que ens marca una direcció vers l’ oest.
Possible fita o marca topogràfica? de caire rural.

Zona 3: zona situada a l’ extrem nord del Pla Parcial Urbanístic PPU-5. La seva superfície total
de 9.902 m2. La coberta de vegetació en aquesta segona zona, totalment boscosa, no ha permès
una correcte prospecció del terreny, ja que la visibilitat és totalment nul·la.

Foto 36. Zona 3 vista des de la zona 2. Orientació sudoest – nord-est.
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Foto 37. General de la zona 3. Orientació oest-est.

Foto 38. General de la zona 3. Orientació est-oest.

Zona 4: aquesta zona ocupa tot el costat est del Pla Parcial Urbanístic PPU-5. La seva
superfície total de 17.082 m2. Actualment, aquesta zona es troba delimitada per una tanca
metàl·lica, fet que no ha permès la seva prospecció. Des de l’ exterior, s’ observa una coberta de
vegetació força important.

Foto 39. Porta metàl·lica situada a l’ extrem nord-oest
de la zona 4.
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Foto 40. Tanca metàl·lica que delimita la zona 4 pel seu
costat sud i oest. Orientació sud-nord.

Foto 41. Tanca metàl·lica que delimita la zona 4 pel seu
costat nord-est.

Foto 42. General de la zona 4, just a l’ altre costat de la
tanca metàl·lica, costat sud-oest. Observem una zona de
conreu d’ oliveres abandonada amb força vegetació.
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Foto 43. General de la zona 4, just a l’ altre costat de la
tanca metàl·lica, costat nord-est. Observem zona de
pins amb camins d’ accés a la masia situada a l’ extrem
est de l’ àmbit del Pla Parcial Urbanístic PPU-5.
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7.- CONCLUSIONS
Els treballs de prospecció en els terrenys de l’ àmbit del Pla Parcial Urbanístic PPU-5 CIUTAT
DE L’ ESPORT de Vilanova d’ Escornalbou (Baix Camp), han estat del tot negatius pel que
respecta a la localització d’ evidències de tipus arqueològic o patrimonial.

Els resultats obtinguts mostren l’ evolució dels usos del sòl de l’ àrea afectada al llarg del temps,
i sempre dins d’ un context d’ activitat agrària. És en aquest sentit que cal posar en context els
diversos elements de tipus etnològic identificats (pou, edificació agrícola, marges de pedra seca
i possible fita). Uns elements que caldrà veure quines mesures correctores s’ estableixen des de
la Direcció General del Patrimoni Cultural, tant pel que fa al seu valor patrimonial com a la
seva possible protecció.
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1

INTRODUCCIÓ

1.1

ÀMBIT OBJECTE DE L’EAMG

La Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, en la sessió de 16 de setembre de 2016,
va adoptar, entre d'altres, l'acord la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació: Expedient
2013/050896 / T-“Pla d'ordenació urbanística municipal, al terme municipal de Vilanova
d'Escornalbou” (Edicte de 23 de març de 2017).
L’àmbit del present EAMG engloba del POUM dos àmbits que es tramitaran de forma simultània:
-

-

Pla Parcial PPU5 “Ciutat de l’Esport” amb una superfície de 133.164,40 m2 que correspon
a una peça de sòl urbanitzable delimitat. Preveu la construcció d’instal·lacions hoteleres,
esportives.
Pla Especial Urbanístic (PEU -1) “Ciutat de l’Esport” amb una superfície de 188.702,14 m2.
Fa referència a la subzona de sol no urbanitzable, que es considera apte per ubicar-hi les
activitats col·lectives de caràcter esportiu i d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure amb
les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l’ús establert.

Es tracta doncs, del desenvolupament de dos figures de planejament derivat associades al POUM de
Vilanova d’Escornalbou.

1.2

MARC LEGAL

Aquest EAMG s’emmarca dins del context de les normatives vigents en matèria de mobilitat, les quals
defineixen el contingut i l’essència dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, tal i com es
detalla a continuació.


La llei 9/2003 de la mobilitat

La Llei 9/2003 de la mobilitat disposa un seguit de mecanismes per a l’avaluació prèvia i el control
dels efectes de l’aplicació dels instruments que estableix pugui provocar en les polítiques de mobilitat,
i en aquest sentit, introdueix com a novetat la figura d’avaluació de la mobilitat generada, d’acord
amb les directrius comunitàries.
L’article 13 de la llei de mobilitat determina els instruments d’avaluació i seguiment següents:






L’observatori Català de la Mobilitat
Els indicadors establerts pels mateixos instruments de planificació
L’estudi de viabilitat
L’estudi d’avaluació estratègica ambiental
L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada i de les condicions de seguretat.

L’article 18 de la llei de mobilitat defineix l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG), i el
seu àmbit d’aplicació.
Aquest document ha estat

aprovat inicialment pel Ple
de data 20 de desembre de
2017 de Vilanova
d'Escornalbou.
Signat

CPISR-1 C digitalment per
C Laura
Laura López CPISR-1
López Llopis
Data: 2018.02.01
Llopis
14:58:05 +01'00'
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Decret 344/2006 dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada

Article 13. Documentació que han de contenir els estudis d’avaluació de la mobilitat generada
referents a les figures de planejament urbanístic derivat.













Determinació, d’acord amb el que estableix l’article 7 de la mobilitat que generen els diferents usos
previstos en el planejament, representats a un plànol a escala 1:5000.
Proposta de xarxa d’itineraris principals per a vianants
Previsió de la xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu
Proposta de xarxa d’itineraris per a bicicletes
Proposta de xarxa bàsica d’itineraris principals de vehicles
Representació en el plànol de xarxa viària el document urbanístic objecte d’actuació d’estacions de
ferrocarril o autobusos
Representació en el plànol de xarxa viària el document urbanístic objecte d’avaluació de les propostes
de reserva d’espais de càrrega i descàrrega de mercaderies.
Representació en el plànol de xarxa viària el document urbanístic objecte d’avaluació de les propostes
de reserva per als vehicles destinats al transport col·lectiu i taxi.
Encaix i definició dels nodes d’unió amb la xarxa general del municipi (viària, de vianants, de bicicletes i
de transport públic).
Proposta de finançament dels diferents costos generats per l’augment de mobilitat a causa de la nova
actuació (article 19.1. Annex IV, fórmula del dèficit de mobilitat)

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

Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible. (...) comporta conjuminar les següents
finalitats (...) per configurar models d’ocupació del sòl que: 2n. Fomentin la implantació de sistemes de
transport col·lectiu i la mobilitat sostenible en general.
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2
2.1

CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI EN RELACIÓ A LA MOBILITAT.
SITUACIÓ ACTUAL
CONTEXT TERRITORIAL DEL MUNICIPI GENERAL

Vilanova d’Escornalbou és un dels 28 municipis de la comarca del Baix Camp. El terme municipal
ocupa una superfície de 17,16km2 i oscil·la entre els 90 i els 515 metres d'altitud. El municipi limita al
nord-est amb Riudecanyes, al nord-oest amb l’Argentera, a l’est amb Montbrió del Camp, al sud
amb Mont-roig del Camp, al sud-oest amb Pratdip i a l’oest amb Colldejou.
A continuació es mostra una figura on es grafia la localització del municipi dins del context territorial
de la província de Tarragona i la comarca del Baix Camp.
Figura. Localització del municipi en el context territorial català

Al municipi de Vilanova d’Escornalbou es poden diferenciar dos tipologies d’assentaments urbanístics.
D’una banda destaquen dos nuclis històrics de població: l’Arbocet i Vilanova d’Escornalbou; d’altra
situats en la meitat oest del terme municipal s’hi situen dos nuclis disseminats o urbanitzacions: Rifà i
la Partida dels Racons. Aquests dos nuclis disseminats es troben “desconnectats” en quan a
infraestructures viàries directes als dos nuclis històrics. Tot i això, mitjançant camins agrícoles es
poden connectar.
Dispersats per arreu del terme municipal es poden observar diversos masos. Per accedir a la majoria
d’aquestes edificacions aïllades és necessari utilitzar diferents pistes, la majoria d’aquestes no es
troben pavimentades.
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La principal artèria de comunicació del nucli urbà de Vilanova d’Escornalbou és la carretera T-321.
Aquesta, que transcorre longitudinalment per la meitat est municipal, s’uneix en la zona sud-est amb
la carretera T-310 que comunica els municipis veïns de Mont-roig del Camp i Montbrió del Camp.
Aquesta via interacciona directament amb l’àmbit d’estudi perquè hi limitarà pel nord i caldrà adequar
un accés associat al desenvolupament urbanístic previst.
Per altra banda, per la zona sud-oest del terme, hi transcorre la carretera T-322 que uneix els
municipis de Colldejou i Mont-roig i que serveix d’accés als nuclis disseminats del municipi abans
exposats.
A continuació es mostra una figura amb les diferents connexions viàries actuals del terme municipal
de Vilanova d’Escornalbou amb els municipis veïns.
Figura. Vies de comunicació actuals del municipi de Vilanova d’Escornalbou
Nuclis:
1. Vilanova d’Escornalbou
2. Arbocet
3. Rifà
4. Partida dels Racons

7

5

1

Àmbit d’estudi

9
8

Municipis veïns:
5. Riudecanyes
6. Mont-roig del Camp
7. L’Argentera
8. Colldejou

2

3

Carreteres d’unió:
9. T-321
10. T-322

10

4

6

Font. Elaboració pròpia a partir de cartografia de la Generalitat de Catalunya.

Tot i la presència de només dues carreteres secundàries, el terme municipal presenta una xarxa
extensa de camins que uneixen els diferents nuclis amb els municipis veïns.
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2.2

CONTEXT TERRITORIAL DE LES FIGURES DE PLANEJAMENT OBJECTE DE L’EAMG

La “Ciutat de l’Esport” es pretén situar a l’anomenada finca de “Mas Munté”. Ubicada al sud-est del
nucli urbà entre el barranc de Vilanova i el barranc de la Font, a cavall entre el centre històric de
Vilanova i el de l’Arbocet. El mas que dóna nom a aquest àmbit, no està dins del pla parcial. Tal i com
s’observa l’àmbit queda per sota de la traça de la T-321 entre els nuclis de l’Arbocet i Vilanova
d’Escornalbou.
Figura. Localització de l’àmbit d’estudi en el context municipal

T-321

PPU5

PEU1

Font. Elaboració pròpia a partir de les bases de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (www.icg.cat)
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3
3.1

PROPOSTA URBANÍSTICA DE L’ÀMBIT D’ESTUDI
PROPOSTA CONCEPTUAL DEL SECTOR

A continuació es realitza una descripció de la proposta d’ordenació i equipaments previstos per tal de
poder analitzar i contextualitzar la mobilitat associada al nou planejament previst.
Es proposa la creació d’un hotel, una residència d’esportistes d’elit amb la seves pròpies
instal·lacions associades, i un mòdul hoteler separat exclusivament per stages de clubs
internacionals de primer nivell que necessàriament han de tenir la seva privacitat.
La residència d’esportistes, per joves de tot el món de 12 a 22 anys, que necessàriament
tindran, en el mateix complex, el suport d’una escola internacional per evolucionar en els seus
estudis, serveis de bugaderia, sales d’estudi i de descans, servei de menjador en pensió
completa i habitacions dobles i simples segons les necessitats.
L’hotel mantindria la seva idea original amb menys capacitat, seguiria essent el cos principal
on es produiria l’accés i els serveis comuns, serviria de control i distribuïdor de la resta del
complex. Estarà orientat grups reduïts d’esportistes, per estades puntuals de dies, o setmanes.
També està pensat per als familiars dels residents i per esportistes en recuperació de lesions
de llarga durada.
El mòdul per estades, estaria exclusivament destinat a equips sencers, amb tots els seus
components, des dels jugadors, passants pels tècnics, equip mèdic i directius. Aquest mòdul
també tindria una petita sala per usos múltiples, com reunions, esmorzars, xerrades, i
disposaria de la privacitat suficient per equips de primer nivell.

3.2

PROPOSTA D’ORDENACIÓ DEL PLANEJAMENT_ SÒL PÚBLIC

Es defineixen 4 sistemes (existents en el POUM) que quedaran recollits en el nou planejament.
SISTEMES
CLAU
SISTEMA D'ESPAIS LLIURES PÚBLICS
SV
SISTEMA D'EQUIPAMENTS
SE
SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS
ST
SISTEMA VIARI
SX

3.2.1. SISTEMA VIARI (SX)
El sistema viari limita la franja nord i la franja sud de l’àmbit, i és independent l’una de l’altre. Mentre
que la franja nord simplement és de compleció i millora de l’actual “Camí de Mas Munté”, per a la
franja sud es reserva sòl per executar un vial de nova creació que anomenem “Vial de connexió
saludable”.
Finalment, trobem 2 vials de servei, que comuniquen el vial de connexió amb les 2 zones
privades.

3.2.2. EL SISTEMA D’EQUIPAMENTS
Es situa en la part més propera a la carretera T-321, amb accés directa a aquesta a través de l’enllaç
al camí de Mas Munté. Limita al nord amb el sistema viari, al sud i est amb el sòl privat definit per un
carener i una zona boscosa densa que queda preservada i fa de coixí natural, a l’oest limita amb una
parcel·la en sòl no urbanitzable.
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3.2.3. EL SISTEMA D’ ESPAIS LLIURES, PARCS I JARDINS
La reserva per a la zona verda, es situa al sud de l’àmbit, donant sentit a la voluntat del POUM
d’enllaçar tota una sèrie d’espais lliures que acompanyen el vial de continuïtat al sud del poble.
La forma que es proposa va en relació al marges existents i té més o menys dimensió segons les
necessitats. La idea és que l’espai privat i l’espai lliure públic trobin un encaix dins d’aquests elements
topogràfics i històrics fins a trobar la dimensió que més s’ajusti a la reserva definida en el TRLU.
El tractament d’aquest espai, serà el més respectuós possible amb la vegetació existent i les espècies
autòctones, perseguint un manteniment mínim en el futur, i dotant a l’espai del mobiliari urbà
necessari per completar el vial saludable.

3.2.4. EL SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS
Forma part d’aquest sistema l’espai reservat per l’estació transformadora prevista, exclusiva per a
l’equipament, situada al nord-oest d’aquest.

3.3

RESUM DE LA PROPOSTA D’ ORDENACIÓ DEL PLANEJAMENT. SÒL PRIVAT

Es defineixen 2 zones següents:
ZONES
HABITATGES "CIUTAT DE L'ESPORT"
ACTIVITAT ECONÒMICA "CIUTAT DE L'ESPORT"

CLAU
R6f
A2a

Les 2 zones s’anomenen amb l’etiqueta “Ciutat de l’Esport” per que quedin ben diferenciades de
qualsevol clau del POUM.

3.3.1. LA ZONA D’ HABITATGES “CIUTAT DE L’ESPORT”
Pel que fa a la zona d’habitatges, aquesta queda ben definida per dos bancals de la topografia
existent. Limita al nord-oest amb el sol no urbanitzable, al nord-est i sud-est amb la zona d’activitat
econòmica "Ciutat de l'Esport", i al sud amb el sistema d’espais lliures i viari.

3.3.2. LA ZONA D’ ACTIVITAT ECONÒMICA "CIUTAT DE L'ESPORT"
La zona principal i el motiu de tot el document, és la resta d’espai que no ocupen les zones i sistemes
ja definits. Té accés directe pel sistema viari al nord de l’àmbit per 2 punts, i pel sistema viari al sud de
l’àmbit per 1 sòl punt.
Al nord, l’accés principal es produeix per la carretera T-321, a través de l’accés a Mas Munté,
millorat per la Diputació de Tarragona amb les obres realitzades entre els anys 2009-2010.
A llarg termini i no ara en aquesta fase de planejament es podrà preveure un accés secundari o
provisional el un segon punt, a través d’una part de l’àmbit de forma estirada que contacta
directament amb la T-321 en un punt més proper al nucli de Vilanova d’Escornalbou. Aquest accés
anirà condicionat a un desenvolupament posterior del planejament amb connexió a la urbanització
Residencial Parc Escornalbou i ara no forma part de la xarxa de vialitat i connexions del planejament
en aquesta fase de tramitació (pla especial i pla parcial).
L’accés sud, és per garantir la operativitat i seguretat del complex i es durà a terme a través del vial
de connexió saludable. Aquest vial disposarà d’una aparcament per autobusos a la part sud del
complex que entraran i sortiran a través d’aquest vial a l’aparcament que només tindrà aquesta
entrada per aquest ús.
A l’est, la zona encaixa amb el PEU-1 on s’ubiquen tots els equipaments esportius a l’aire
lliure.
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3.4

QUADRE GENERAL DE ZONIFICACIÓ

ZONIFICACIÓ PPU‐5
TOTAL SECTOR (correspon a la superfície del PPU5)
El PEU1 se li associen els equipaments esportius sense 132.704,79
sostre i la superfície computable al vial de connexió saludable
SISTEMES
CLAU
SX
SH
SV
SE
ST

ZONES
CLAU
R6f
A2a

100,00%

ILLA
VIARI
HIDROGRÀFIC
ESPAIS LLIURES
EQUIPAMENTS
SERVEIS TÈCNICS
TOTALS

m2 de SÒL
6.770,99
0,00
13.349,92
8.128,75
79,45
28.329,11

5,10%
0,00%
10,06%
6,13%
0,06%
21,35%

ILLA
HABITATGES "CIUTAT DE L'ESPORT"
ACTIVITAT ECONÒMICA "CIUTAT DE L'ESPORT"
TOTALS

m2 de SÒL
6.058,03
98.317,65
104.375,68

4,57%
74,09%
78,65%

Figura. Representació gràfica de la proposta de sistemes del planejament pel Pla Parcial (figura esquerra) i pel
Pla Especial (figura dreta)

Font. Elaboració pròpia

El resum gràfic del conjunt de la proposta que engloba a les dues figures de planejament és la que es pot
visualitzar a la figura següent.
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Figura. Proposta urbanística PPU5 + PEU1 “Ciutat de l’Esport”

Font. Documentació urbanística del projecte

3.5

FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Està previst que la “Ciutat de l’esport” esdevingui un indret referent al Camp de Tarragona per dur-hi a
terme principalment i de forma totalment prioritària stages per entitats esportives privades (clubs) o
públics (escoles, instituts, ...). Per tant, es tracta de la creació d’un equipament amb finalitats
esportives on el públic objectiu realitzarà activitats esportives a les instal·lacions contemplades en un
període relativament llarg o mitjà que superarà el dia. Per fer-ho es requereixen d’instal·lacions per
pernoctar que han estat proposades a nivell de la zona stage per part del públic majoritari que farà
servir les instal·lacions.
Per altra banda, s’ha proposat la creació de sostre hoteler a segon nivell per poder rebre les visites de
les persones que facin l’stage (pensat especialment per famílies relacionades amb els participants de
les activitats que es programin) i persones relacionades amb el funcionament i gestió de tot el
complex que necessitin pernoctar; tot i que les instal·lacions estaran obertes al públic. També s’han
dissenyat 5 habitatges (anomenats Vila) pensats pel personal adult que ha de treballar directament o
indirectament amb el funcionament del centre.
Les instal·lacions esportives també podran ser utilitzades (a mode equipament) per part de la població
de Vilanova de manera esporàdica però no estan concebudes com equipaments esportius oberts a la
utilització de la població. Les instal·lacions també podran ser utilitzades per diades puntuals com
poder ser tornejos o diades esportives, d’un dia de duració o activitats similars.
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4
4.1

MOBILITAT GENERADA
ANTECEDENTS I CONSIDERACIONS PELS CÀLCULS

En aquest apartat es procedirà al càlcul dels viatges generats associats al desenvolupament
urbanístic que preveu el Pla Parcial PPU5 i el Pla Especial (PEU1), segons la metodologia i ràtios de
referència que s’estableixen en l’annex I del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels
estudis de mobilitat generada. Cal considerar que es computen les dues figures de planejament
urbanístic que formen part del projecte “Ciutat de l’Esport”.

4.1.1. PÚBLIC OBJECTIU ASSOCIAT AL PLANEJAMENT DERIVAT
Es tracta d’un sector on els usuaris principals (públic objectiu) accediran i sortiran del recinte en grup
(de manera principal) i no de forma individualitzada. Per tant, està previst que la mobilitat generada
s’esdevingui, majoritàriament, a través de transport col·lectiu . Aquest escenari és clau per considerar
el tipus i anàlisi que es fa en aquest document relacionat amb la mobilitat generada associada al
planejament previst.
Segons s’ha considerat en els apartats anteriors la mobilitat vindrà donada per la residència
d’esportistes, el funcionament de l’hotel i el mòdul per estades. En tots tres casos es considera que la
majoria de viatges generats per accedir i sortir del recinte/complex esportiu es facin principalment
amb vehicles.

4.1.2. ÀMBITS CONSIDERATS PEL CÀLCUL DE LA MOBILITAT GENERADA
S’ha tingut en compte de manera inicial:
- Les zones verdes. Corresponen a les superfícies destinades a espais lliures i considerades
en l’apartat de sistemes. Se situen a l’extrem sud-est a tocar del que serà el vial saludable i
en un àmbit molt reduït que queda integrat a la vegetació de ribera del Barranc de la Font a la
part nord-oest del sector.
- Equipaments. Es tracta de la superfície amb ús d’equipament que serà d’utilitat oberta i que
queda situada a la part nord de l’àmbit i limitant amb la traça de la carretera T-321. Se li ha
assignat una edificabilitat de 0,2 m2 sostre / m2 sòl equipament amb li un sostre de 1625,75
m2.
- Zona activitat econòmica. Correspon a tot el bloc d’activitats i instal·lacions que queden al
sud del sector i que seran d’utilitat privada i relacionada amb el complex d’estades esportives.
Està formada per:
Hotel. Ple càlcul de la mobilitat generada s’han consideren habitacions amb ocupació
assignada i la mobilitat generada ja incorpora els serveis associats. Ocupació de 2,5
persones per habitació.
Academy. Habitacions pels residents. (50 habitacions). Pel càlcul de la mobilitat s’ha
tingut en compte l’ocupació per habitacions pujant la ràtio a 4 persones per habitació, per
tal de considerar que són estances pensades per grups. No es computa la superfície de
serveis que acompanya a l’acadèmia perquè només serà d’ús privat.
Stages Habitacions (32). Se segueix el mateix criteri que el cas de les habitacions de
l’stage amb una ocupació mitjana per habitació de 4 persones.
Fitness center. 2210 m2 de sostre que es considera sostre d’equipament (es considera
la superfície final de superfície construïda) atenent que la podran utilitzar persones
només vinculades directament amb les pernoctacions de l’hotel, acadèmia i stage no
computen per la mobilitat generada.
Poliesportiu. 1700 m2 de sostre que es considera sostre d’equipament pel càlcul de la
mobilitat generada.
Villa (5 habitatges). S’ha considerat una ocupació de 3 persones per habitatge perquè en
aquest cas no es tracta de grups sinó dels responsables dels grups o de la direcció del
centre.
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Així doncs, pel càlcul dels viatges s’han tingut en compte els següents valors:
Taula. Paràmetres numèrics pel càlcul dels viatges generats per l’estimació de la mobilitat generada

Concepte
Ús habitatge
Equipaments i
serveis
Zones verdes

Ràtios de generació de viatges
7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona (valor més gran). En tots els
casos s’ha considerat viatges per persona segons l’ocupació
assignada que és diferent en funció de cada tipus de sostre.
20 viatges/100 m2 de sostre
5 viatges/100 m2 de sòl

Ús hoteler
Ràtios de generació de viatges
Tot i no estar explicitat al Decret 344/2006, es pot realitzar una hipòtesi de càlcul segons les
habitacions previstes i la seva ocupació. S’estima 1 viatges/hoste per dia i considerant una mitja
d’ocupació segons l’explicació de l’apartat anterior atenent que es tracta d’un complex de residència
esportiva que generarà els viatges de manera interna i no cada dia.
Font. Annex I del Decret 344/2006

4.2

CÀLCUL I ASSIGNACIÓ
URBANÍSTICA

DE

LA

MOBILITAT GENERADA

SEGONS

PROPOSTA

CÀLCULS EAMG
PPU
Tipus
Espais lliures. Zones
verdes
Equipaments
Habitatges (R61f).
Unitats habitatge
Villa

Superfície

13.291,07 13.291,07
8.128,75 8.128,75

6.058,03

Zona activitat
econòmica
Hotel
Academy
Habitacions acadèmia
Stage
Stage habitacions
Poliesportiu
Poliesportiu

PEU
Espais lliures. Zones
verdes

Total
Total sòl sostre

Unitats
Viatges
habitatge Habitacions Ocupació generats dia
665
325

1625,75

1000

5

15

15

1900

50

125

125

1500

50

200

200

1344

32

128

128

1700

340
Viatges
generats dia

Superfície
3626,2

181

TOTAL
1.979
Font. Elaboració pròpia a partir de la documentació urbanística del sector Ciutat de l’Esport (Pla Parcial i Pla
Especial)

Segons els càlculs i consideracions anteriors, s’estima una mobilitat generada total pel
desenvolupament urbanístic per la proposta de planejament de la ciutat de l’esport de 1.979
viatges/dia.
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4.2.1. DISTRIBUCIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA I PRINCIPALS FOCUS EMISSORS

Ús habitatge
Ús hotel
Ús pernoctació
origen ús esportiu
Equipaments Oberts
Poliesportiu
Zones Verdes
TOTAL

Viatges/dia Percentatge
15
1
125
6
328
325
340
846

17
16
17
43

1979

100

Zones verdes
Tal i com s’indica a la taula anterior, el focus principal de mobilitat generada associada al sector prové
de la superfície computada a zones verdes que quedaran a la part sud de l’àmbit del sector i que
reforçaran el paper de connector i de vial saludable. Corresponen a un 35% de la mobilitat generada
Cal considerar que forma part de la part de sistemes del sector, i per tant, serà apte per utilització per
part de la població de Vilanova d’Escornalbou. S’assigna que tota aquesta mobilitat serà de tipus
no motoritzat per accedir a aquestes zones verdes, considerant viatges/dia per part dels
usuaris no associats al complex que hi podran accedir a peu i en bicicleta.
Diferències entre sòl públic i privat
Respecte el valor obtingut, en quant a viatges/dia associats es realitza una diferenciació entre els
viatges/dia generats per usos privats associats a la ciutat de l’esport i als que es generaran
derivats de l’ús de sòl públic

Ús privat
Us habitatge
Us hotel
Us pernoctació origen
ús esportiu
Total
Ús públic
Equipaments Oberts
Poliesportiu
Zones Verdes
Total
Total Sector

Viatges/dia Percentatge
15
1
125
6
328
468

17
24

325
340
846
1511
1979

16
17
43
76

4.2.2. DISTRIBUCIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA SEGONS EL REPARTIMENT MODAL.
CONSIDERACIONS PRÈVIES
Segons els càlculs de l’apartat anterior s’estima que la mobilitat generada associada al
desenvolupament urbanístic del sector és de 1.979 viatges/dia. Aquestes dades inclouen tot tipus de
vehicles: a peu, en bicicleta, en transport públic col·lectiu o en vehicle privat a motor.
De la taula anterior cal considerar que el valor important de viatges/dia generats per ús públic ve
donat per la superfície destinada a zones verdes. Tal i com s’ha dit anteriorment no es preveuen
desplaçaments motoritzats associats a aquest ús, essent un element per potenciar els desplaçaments
a peu i en bicicleta entre el mateix sector, el nucli de Vilanova i el nucli de l’Arbocet. No s’espera que
les zones verdes associades al sector generin mobilitat generada motoritzada.
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Un altre aspecte a considerar és que hi haurà una utilització per part de la població de tot el terme de
Vilanova d’Escornalbou dels equipaments oberts de la part nord del sector i del poliesportiu del centre
que tindrà la mateixa dinàmica que el cas de les zones verdes preveient que es prioritzin els
desplaçaments amb modes no motoritzats des de Vilanova nucli i des de l’Arbocet amb un pes
important dels desplaçaments no motoritzats. El recorregut mig de desplaçament per accedir a
aquests equipaments en aquests casos és de 700 metres; una distància idònia per fomentar aquest
tipus de mobilitat.
En relació a la mobilitat prevista per usos associats a l’ús privat (associats a complex esportiu) cal
esperar per la tipologia de desplaçaments sigui amb mode motoritzat de tipus col·lectiu; és a dir que
per les estades esportives, jornades esportives, stages d’estiu o temporals els usuaris es desplacin a
les instal·lacions amb autobús. La previsió d’ordenació del sector preveu la creació d’una rotonda
central al centre del sector per dirigir autocars fins al centre on es trobaran les edificacions de l’hotel.
Des d’aquest punt els autocars podran sortir del complex i també tindran l’oportunitat de poder
aparcar els vehicles a un aparcament que s’ha dissenyat per ús exclusiu d’autocars (al sud del
sector). L’accés a l’aparcament per autobusos es farà de forma externa a través del vial saludable i
des de la rotonda de la T301 on permetrà anades i vingudes i accedir a l’aparcament).

4.2.3. DISTRIBUCIÓ DE LA MOBILITAT
DE DESPLAÇAMENTS - CÀLCULS

GENERADA SEGONS EL REPARTIMENT MODAL I TIPOLOGIA

Per tal de poder aplicar percentatges de repartiment modal d’aquestes dades de mobilitat
generada caldria fer servir les dades de repartiment modal associades a l’estudi de mobilitat del
POUM i a l’enquesta de mobilitat quotidiana corresponent. Durant la redacció del POUM de Vilanova
d’Escornalbou no es van fer enquestes de mobilitat quotidiana i es van aplicar hipòtesis de càlcul per
les estimacions de viatges/generats.
Per altra banda, les dades que es disposen de l’enquesta de mobilitat quotidiana de Catalunya (EMQ
2006) són de l’any 2006 i es creu convenient realitzar una proposta específica d’hipòtesis segons la
tipologia de sector per tal de poder estimar (hipotèticament) la distribució modal de la mobilitat
generada que combini la situació real que preveu l’enquesta amb l’esperable (a través d’hipòtesis)
L’EMQ 2006 és una estadística oficial promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità i el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya1. A continuació,
es mostra una taula amb l’estimació del càlcul de la mobilitat generada associada al sector, segons la
seva distribució modal, tant pel que fa dies feiners com per dies festius, en base a l’EMQ2006.
Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (dades dels cens nacional de 2001) en el context
de la demarcació de Tarragona el percentatge d’utilització amb bicicleta només representa el 0,64%
del total de viatges generats de tipus no motoritzat. En aquest sentit, aquesta dada és la que es tindrà
en compte per discretitzar els tipus de desplaçaments en transport no motoritzat del la EMQ (la EMQ
no ho discretitza) amb un valor del 1% en aquest cas.
Els resultats que s’han aplicat per percentatges i hipòtesis de treball i per tipologia d’ús són els
següents tot aplicant una diferència de criteri amb els desplaçaments considerats (interns) i

1

http://www.atm.cat/pdfs_cat/EMQ06.pdf
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relacionats amb viatges urbans a Vilanova, Arbocet o interns del propi sector i els externs que serien
cap a als altres municipis.
Taula. Repartiment modal de la mobilitat generada al municipi per dies feiners

MODE DE TRANSPORT NO MOTORITZAT
A peu
A bicicleta
Total viatges no motoritzats

Percentatge
44,26 %
0,64 %
44,90 %

MODE DE TRANSPORT MOTORITZAT
Transport públic
Transport privat
Total viatges motoritzats

Percentatge
6,20 %
48,90 %
55,10 %

Font. EMQ 06 i càlcul de mobilitat generada segons el present EAMG

Aquestes dades es consideraran pels desplaçaments associats als usos que nos siguin els
estrictament associats al complex de la ciutat de l’esport (habitatges).
Taula. Resum de percentatges de mobilitat segons tipologia

Us habitatge

Percentatge
Percentatge
mobilitat
mobilitat
Viatges/dia externa
Viatges/dia
Mobilitat
Intern o urbà Interns
(interurbà)
externs
15
20
3
80
12

Us hotel

125

20

25

80

100

Us pernoctació
origen esportiu

328

90

295

10

33

325
340
846
1979

10
80
100

33
272
846
1474

90
20
0

293
68
0
505

Equipament esportiu
obert
Poliesportiu
Zones verdes
Total
Font. Elaboració pròpia

A continuació es mostren les taules de mobilitat generada per repartiment modal per cadascun dels
usos determinats en el planejament derivat.

Ús habitatge
Vehicle privat
Bus
No motoritzat
A peu
Bicicleta
Total

Ús hotel
Vehicle privat

Urbà
Percentatge
49
0
1
50
100

Viatges/dia
interns

Interurbà
Viatges/dia
Percentatge externs

1
0
0
0
2
3

80
10

10
1

1
9
100

0
1
12

Urbà
Viatges/dia Interurbà
Viatges/dia
Percentatge interns
Percentatge externs
20
5
80
80
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Bus
No motoritzat
A peu
Bicicleta
Total

0
79
1
100

0
0
20
0
25

10

10

1
9
100

1
9
100

Ús pernoctació
origen esportiu
Vehicle privat
Bus
No motoritzat
A peu
Bicicleta
Total

Urbà
Viatges/dia Interurbà
Viatges/dia
Percentatge interns
Percentatge externs
0
0
0
0
0
0
100
33
0
80
236
0
0
20
59
0
0
295
33
100
100

Us equipament
esportiu obert
Vehicle privat
Bus
No motoritzat
A peu
Bicicleta
Total

Urbà
Viatges/dia Interurbà
Viatges/dia
Percentatge interns
Percentatge externs
10
3
5
15
0
0
95
278
0
80
26
0
0
10
3
0
0
33
293
100
100

Poliesportiu
Vehicle privat
Bus
No motoritzat
A peu
Bicicleta
Total

Urbà
Viatges/dia Interurbà
Viatges/dia
Percentatge interns
Percentatge externs
10
27
5
3
0
0
95
65
0
80
218
0
0
10
27
0
0
272
68
100
100

Zones verdes
Vehicle privat
Bus
No motoritzat
A peu
Bicicleta
Total

Urbà
Viatges/dia Interurbà
Viatges/dia
Percentatge interns
Percentatge externs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
677
0
0
20
169
0
0
846
0
100
0
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RESUM DADES MOBILITAT SEGONS CÀLCULS
Total (viatges/dia)
Vehicle privat
Bus
No motoritzat
A peu
Bicicleta

Urbà
37
0
1177
260

Interurbà
Total
108
387

145
387
1178
270

1
10

1979

4.2.4. PERCENTATGES DE REPARTIMENT MODAL INTERURBÀ
Segons les dades disponibles, les línies existents i la tipologia de viatges que es realitzen interurbans
al municipi, els termes municipals dels quals es fan viatges amb transport públic des de Vilanova
d’Escornalbou seran els de Reus i Tarragona sense que es pugui conèixer exactament el percentatge
per cada municipi.
Segons el que s’ha explicat anteriorment està previst que els viatges/dia amb autobús siguin en la
majoria dels casos amb usos de transport col·lectiu de tipus privat (contractes externs a empreses
perquè puguin realitzar el transport amb autobús).

4.3

NIVELLS

DE SERVEI INFRAESTRUCTURES PRÒXIMES I
CONFLICTES

POSSIBLES

INTERACCIONS I/O

Segons el càlcul anterior s’espera que la mobilitat motoritzada sigui de 145 viatges/ dia pel que fa a la
mobilitat esperada en la xarxa viària que ha de poder absorbir el trànsit generat que en aquest cas es
direccionarà tot a través de la carretera T-321.
Una ocupació mitja de 1,2 persones, aquesta dada suposa que en el cas més desfavorable el número
de vehicles que podrien circular a l’entorn de la viabilitat del sector de 120vehicles/dia . Aquesta
dada caldria distribuir-la per franges horàries, ja que representa els viatges/dia associats a tots els
usos del sector.
Les dades més properes d’IMDs que es disposen des vials que interactuen amb el sector són les
dades de les IMDs extretes pel servei d’explotació de la Diputació de Tarragona. El punt d’aforament
que es disposa és el Pk 0,5 que es troba a 1,5 Km de l’àmbit d’estudi però que és representatiu
perquè es tracta d’una via que no té cap cruïlla entre aquests dos punts. Segons aquestes fonts a
l’any 2014 el trànsit viari d’aquesta via era de 1.174 vehicles. Segons les estimacions fetes en aquest
document per vehicles caldria distribuir durant el dia els 120 vehicles. Agafant el global de la dada
s’estima que l’augment que suposaria la implantació del sector seria al voltant del 10% del que
suporta aquesta via.
Cal considerar que aquestes dades són totalment assumibles per les condicions projectades i que no
suposaran cap problema amb la vialitat de les xarxes del municipi. A ressaltar que la T321 només
suporta el trànsit d’accés a Vilanova i l’Arbocet i Rifà des de Mont-roig essent utilitzada per aquesta
població. El percentatge de turismes derivats per l’accés a Riudecanyes i al Castell d’Escornalbou és
molt reduït perquè la majoria d’usuaris hi accedeixen des de Mont-roig directament o des de
Riudecanyes.
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5

XARXA VIÀRIA ACTUAL DEL MUNICIPI i RELACIÓ AMB LES PREVISIONS
DEL POUM

5.1

XARXA VIÀRIA INTERURBANA

En aquest apartat s’analitzen els vials que formen part de la xarxa d’infraestructures viàries del terme
municipal de Vilanova d’Escornalbou. Aquesta xarxa la constitueixen les carreteres i la xarxa de
camins rurals del municipi.

5.1.1 Xarxa viària per a itineraris de vehicles actuals
Com s’ha comentat en apartats anteriors, les dues principals artèries de comunicació que conformen
els principals itineraris de vehicles al municipi són la T-321 i la T-322.
La carretera T-321 té origen en un trencant de la carretera T-310 que uneix els municipis de Montroig del Camp i Montbrió del Camp. A partir d’aquest trencant (situat en la meitat est municipal),
s’uneixen els nuclis urbans de l’Arbocet i Vilanova d’Escornalbou. Tanmateix, aquesta carretera
també serveix d’unió dels nuclis amb algun dels masos i masies dispersos en aquesta meitat del
municipi. Aquesta carretera és la que ha de suportat totes les entrades i sortides associades al
sector “Ciutat de l’Esport”.

Foto. Detall de la T321. A la dreta quedaria l’àmbit de Mas Munté i tota la zona de la Ciutat de l’esport.

La única connexió directa mitjançant les dues carreteres (T-321 i T-322) i per tant la connexió entre
les dues meitats municipals s’ha de realitzar a través del nucli urbà de Mont-roig del Camp. Per altra
banda, la extensa xarxa de camins rurals presents al municipi permet la connexió entre Rifà i el nucli
de Vilanova a través del camí de Colldejou.
Quant a altres infraestructures viàries principals, i fora del TM, les tres més properes al municipi són
les següents:




Autopista AP-7, amb l’entrada més propera situada al municipi de Mont-roig del Camp
Autovia A-7, que transcorre paral·lela a l’autopista
N-340, situada a uns 10km del nucli urbà de Vilanova d’Escornalbou
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Figura. Representació gràfica de la xarxa viària existent actualment i que condiciona el funcionament de la
mobilitat del sector

Vilanova
T-321

Rifà

Arbocet
Ciutat de
L’Esport

T-322

Direcció Montbrió
del Camp i Reus

Racons

AP-7
A-7
N-340

Foto. Les dues primeres imatges de dalt a l’esquerra corresponen a la carretera T-322 que uneix els municipis
veïns amb Rifà i els Racons. Les dues imatges de la dreta, així com també la imatge central inferior, corresponen
als trencants de la carretera T-321 per accedir als nuclis de Vilanova i l’Arbocet a partir de la Carretera T-310z i
T-310. Per últim, en la imatge inferior esquerra es pot observar la carretera T-321 a l’entrada al nucli de Vilanova.
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Figura. Mapa de carreteres associades a l’àmbit d’actuació segons la seva titularitat

Font. Diputació de Tarragona

La carretera associada a l’àmbit d’estudi correspon a la T321 i és de titularitat de la Diputació de
Tarragona.

5.1.2 Xarxa de camins actuals_ Camí de Mont-roig del camp
El municipi compta amb una longitud destacada de camins. A continuació s’enumera el llistat dels
principals camins que creuen el municipi:
Aquests camins teixeixen una xarxa de camins i senders que comuniquen, per una banda, els
diferents masos dispersos pel municipi amb les principals infraestructures viàries i, per altra banda,
complementen aquestes vies unint nuclis urbans entre ells i també connectant aquests nuclis amb
indrets singulars propers com l’ermita de la Mare de Déu de la Roca o el Castell de Vilanova
d’Escornalbou.
A destacar la traça del camí de Mont-roig que limita directament al sud de l’àmbit i que formarà part
de la xarxa prevista de mobilitat motoritzada i no motoritzada en la part que limitarà amb el nou sector
de la Ciutat de l’Esport.
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El Camí de Mont-roig ha estat transformat recentment a través de la parcel·lació i construcció de la
vialitat del sector urbanístic Residencial Vilanova d’Escornalbou que limitarà al nord-oest de l’àmbit
d’estudi i hi connectarà pel que fa a la xarxa de vialitat programada. Actualment presenta en la part
urbana una calçada amb plataforma de 3 metres per cada sentit de circulació i vorera peatonal d’un
metre sense carril bici.
Fotos. Connexió amb el sector i estat actual del camí en el tram de la zona amb xarxa viària instal·lada del
Residencial Parc Escornalbou.

Sentit Vilanova Escornalbou

Sentit Ciutat de l’Esport

20

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT. CIUTAT DE L’ESPORT (PPU5 I PEU1) POUM VILANOVA D’ESCORNALBOU

Fotos. A l’esquerra connexió del Camí de Mont-roig amb el nucli de Vilanova al casc urbà (inici des de
Vilanova) i a la dreta traça del camí abans d’arribar al nucli de Vilanova i després de creuar la Urbanització
Residencial Parc en sentit Vilanova.

Fotos. A l’esquerra entrada al Camí de Mont-roig del Camp des de la T301 a la cruïlla amb el nucli de l’Arbocet
(aquest punt serà l’enllaç amb el vial de connexió saludable) que funcionarà com un nou vial per a vehicles,
vianants i bicicletes i sense que els autobusos i puguin entrar). A la dreta detall de la utilització de les bicicletes
en aquest vial.

Fotos. A l’esquerra detall del punt de connexió del Camí de Mont-roig amb l’actual trama de vialitat de la
Urbanització Residencial Parc Vilanova i a la dreta un dels carrers de la mateixa urbanització per on discorre
actualment aquest camí (tram asfaltat corresponent a la urbanització) i per on discorrerà la traça del vial de
connexió saludable.

21

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT. CIUTAT DE L’ESPORT (PPU5 I PEU1) POUM VILANOVA D’ESCORNALBOU

5.2

XARXA VIÀRIA ALS NUCLIS URBANS

5.2.1 Xarxa bàsica per a vehicles
La xarxa bàsica de vehicles existent al municipi permet les comunicacions amb els municipis veïns
de Mont-roig del Camp (al sud-est municipal) i a Riudecanyes (oest). Aquesta xarxa bàsica es
composa per les carreteres T-321 i T-322 i uneix els nuclis de Vilanova i l’Arbocet amb els
nuclis disseminats de Rifà i Racons i cruïlla d’enllaç cap a l’oest
No es preveu la modificació dels actuals vials que conformen la xarxa bàsica plantejada. La velocitat
per aquesta xarxa bàsica es limita a 70km/h per als trams entre nuclis i 50km/h per als trams
d’accés als nuclis (connexió amb xarxa local) on la velocitat és limitarà a 20km/h. A continuació es
presenta una figura amb el plànol del nucli urbà de Vilanova. En vermell es representa l’accés al
nucli per la carretera T-321 i en morat l’itinerari principal per a vehicles que es realitza al municipi i
que també interactuarà amb el nou planejament. L’eix viari actual que permetrà direccionar el trànsit
amb entrades i sortides al complex de la Ciutat de l’Esport és el tram de la T321 que quedarà al
nord i nord-oest de l’àmbit d’estudi.
Figura. Plànol general del nucli de Vilanova d’Escornalbou i proposta de xarxes segons el POUM i relació entre
el secor de l’àmbit d’estudi

Font. Elaboració pròpia a partir de l’EAMG de Vilanova d’Escornalbou i ICC
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5.2.2 Accés a Mas Munté des de la T321 i accés a la proposta de la Ciutat de
l’Esport
Actualment ja existeix un accés per a vehicles a la carretera T321, i per tant, al sector, que
correspon al recentment arranjat accés a Mas Munté. Aquesta xarxa viària actual formarà part de la
xarxa viària principal i aquest accés serà l’accés principal al sector des de la T321.
La Diputació de Tarragona ha executat durant el 2016 un projecte de millora de revolts i d’accés a
Mas Munté que han permès modificar un tram de revolts perillosos de l’antic traçat del primitiu pont
sobre el barranc de la Font, s’han eliminat les irregularitats de l’antic paviment i s’ha construït el nou
accés a l’entorn del mas.
A destacar que l’obra ha permès millorar la connexió sobre el Barranc de la Font (construcció de
nou pont) amb la configuració d’un revolt en forma de quatre.
La millora d’accés a Mas Munté permet ara disposar d’un vial de desacceleració a la sortida a la
carretera amb una intersecció que permet fer tots els girs de sortida (cap a Vilanova d’Escornalbou a
l’oest i cap a Mont-roig del camp a l’est).
Les obres han permès la millora del ferm entre aquest accés i la rotonda d’entrada al nucli de
Vilanova que ha construït l’Ajuntament i que permet accedir a la zona en desenvolupament
urbanístic de “Residencial Parc Escornalbou”.
Foto. Estat actual entrada des de la T321 a Mas Munter. Resultat arranjament de l’accés per part de les obres
realitzades per Diputació de Tarragona

Vial desacceleració entrada des de Vilanova

Sortida cap a Mont-roig
o cap a Vilanova

Entrada des de Mont-roig o
Arbocet

El canvi de sentit de circulació des de Mont-roig per vehicles de grans dimensions (autobusos)
queda garantida per la rotonda de la Urbanització Residencial Vilanova que es troba a l’oest de
l’àmbit.
Pel que fa a seccions d’aquesta entrada i segons es mostra en les figures següents, aquesta
entrada i sortida al sector que també serà l’entrada principal per a vehicles i sortida principal de la
proposta de vialitat té una secció de 3,5 metres per cada sentit de circulació.
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Figura. Representació gràfica de les seccions de l’entrada i sortida de Mas Munté des de la carretera T321

Font.http://www.dipta.cat/ca/serveis/sat/condicionament-de-revolts-la-carretera-de-vilanova-descornalbou-t-321

Figura. Representació gràfica de la senyalització horitzontal associada a l’accés de la T321

Font.http://www.dipta.cat/ca/serveis/sat/condicionament-de-revolts-la-carretera-de-vilanova-descornalbou-t-321
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Foto. Estat actual del “cedeix el pas” del final del carril de desacceleració venint de Vilanova d’Escornalbou

Foto. Estat actual de la cruïlla a la T321 que permet el doble gir a dreta i a esquerra venint de l’àmbit actual de
la Ciutat de l’Esport i permet l’entrada per a vehicles (i també quan funcioni per autobusos) venint des de Montroig del camp.
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5.2.3

Accés a l’Arbocet des de la T321

Actualment l’accés per a vehicles al nucli de l’Arbocet es realitza a través de la T321 a partir d’una
cruïlla que neix directament de la carretera.

Entrada i sortida vehicles
Arbocet des de la T-321

Foto. Estat actual del punt que realitzarà la funció de cruïlla per connectar a Arbocet des de la T321 i inici del
que serà el vial de connexió saludable

Font. Elaboració pròpia a partir de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (www.icg.cat)
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5.3

XARXA

DE BICICLETES I VIANANTS ACTUALS I PREVISTES RELACIONADES AMB EL

SECTOR

Atenent a les condicions de població i caràcter rural de la població, Vilanova d’Escornalbou no
presenta carrils o itineraris per ús exclusiu per a bicicletes i no compta amb cap carril bici segregat.
Les característiques estructurals dels nuclis urbans que conformen el municipi de Vilanova
d’Escornalbou faciliten que la majoria de vilatans i vilatanes es desplacin a peu dins dels diferents
nuclis que formen part del terme municipal. La connectivitat dels nous sectors de creixement urbà
que preveu el POUM amb el teixit ja existent, permet i permetrà les connexions amb els principals
equipaments municipals.
Els vials proposats per formar part de la xarxa de vials urbans per a vehicles poden complir amb tots
els requeriments que s’estableixen a l’article 15 del Decret 344/2006, de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada (pendent no superior al 8%, continuïtat, connexió a punts de
generació de mobilitat, etc.).
Actualment NO hi ha una connexió per a vianants entre els nuclis de Vilanova i Arbocet i les
persones que volen fer aquesta connexió han de passar pel camí de Mont-roig (en alguns trams no
està adequat i és un recorregut de quasi bé 2 Kms de distància) o bé passar pel tram de la carretera
T321 que no té vorera i no compleix amb les condicions mínimes de seguretat.
La resta d’itineraris propers a l’àmbit d’estudi corresponen a les connexions amb la Urbanització del
Residencial Parc Escornalbou (on hi ha ceres urbanitzades) i amb les voreres que neixen de la
rotonda que connecta aquesta urbanització amb el sud-est del nucli urbà (rotonda d’entrada)

Fotos. A l’esquerra detall de les voreres que connecten amb la urbanització Parc Residencial Vilanova i que
permetrà la connexió a peu amb el nou sector. A la dreta rotonda d’entrada a Vilanova que permet accedir als
itineraris de bicis i vianants que són compartits a tot el municipi.

5.3.1 Itineraris per a bicicletes i vianants existents o previstos al POUM
Per encaixar les previsions de creixement del POUM es va fer una proposta d’itineraris per a
bicicletes amb ús compartit per a vianants que afecta de manera directa el desenvolupament del
sector de la ciutat de l’esport en la zona oest del terme municipal i que es pretén desenvolupar a
través de l’actual projecte.
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Una de les problemàtiques actuals en quant a connexió per a vianants i bicicletes entre el nucli de
Vilanova d’Escornalbou i l’Arbocet és que només es pot dur a terme a través de la traça de la
carretera T321, que en bona part del seu recorregut longitudinal, no presenta vorera i no recull
condicions òptimes de seguretat per establir aquesta connexió.
El POUM preveu fer una connexió per itineraris a peu i amb bicicleta a través d’un vial de ronda que
permetrà connectar aquests dos nuclis. Una part d’aquest vial passa pel límit sud de l’àmbit d’estudi
i forma part del sistema de xarxa viària del sector.
Actualment no hi ha cap carril bici segregat i l’ús és compartit amb el de vianants.
Figura. Xarxa prevista i connexions Itineraris de vianants i de bicicletes

Creixements límit
casc urbà Vilanova

Residencial Parc
Escornalbou

Ciutat de l’Esport

Font. EAMG del POUM de Vilanova d’Escornalbou
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5.4

TRANSPORT PÚBLIC I/O COL·LECTIU

5.4.1 Transport per mitjà d’autobús
El municipi no disposa de xarxa d’autobusos interna atenent a les característiques del municipi.
Vilanova sí que disposa d’una línia de servei d’autobusos interurbana (Transports públics de
Catalunya) gestionada per l’empresa HISPANO-IGUALADINA S.A.U.
Aquesta línia de dos sentits uneix Vilanova d’Escornalbou i els municipis veïns i propers on té
parada: Pratdip, Mont-roig del Camp, Riudecanyes, Botarell, Montbrió del Camp, Riudoms, Reus, i
Tarragona. El servei d’autobús està disponible tots el dies de la setmana, incloent també els
períodes de vacances escolars d’Estiu, Nadal i Setmana Santa tot i que en redueix en nombre de
combois.
La línia permet la connexió interurbana entre Vilanova d’Escornalbou i la resta de municipis veïns
amb grans nuclis de població com Tarragona i Reus tot funcionant com un recorregut per apropar la
població als indrets d’interès propers.
En tot el terme es situa una única marquesina per a aquesta línia d’autobús ubicada a
l’encreuament de l’avinguda Reus (T-321) amb l’avinguda Catalunya. Així doncs, es troba en un
lloc estratègic per tal de facilitar l’ús d’aquesta tipologia de transport als habitants.
Per altra banda, Vilanova d’Escornalbou disposa d’una escola d’educació primària dins del terme,
però no té cap centre d’educació secundària, per aquesta raó disposa d’un servei de transport
escolar mitjançant una línia d’autobusos específica que porta els alumnes al centre d’educació
secundària més proper situat a Mont-roig del Camp. Aquesta línia disposa una parada al nucli de
l’Arbocet.
Els vehicles de transport públic accedeixen al municipi des de l’enllaç de la carretera T-310 amb la
T-321 que uneix els nuclis de Vilanova i l’Arbocet.

Foto. Marquesina present al nucli de Vilanova d’Escornalbou
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Els horaris i combois a data de redacció del present EAMG són els que es mostren a continuació.
Figura. Relació de programa d’horaris existents actualment a Vilanova d’Escornalbou

Font. http://www.vescornalbou.altanet.org/informacio-dinteres/horari-autobus.htm
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5.4.2 Proposta de xarxa de transport públic prevista pel POUM
El POUM de Vilanova d’Escornalbou preveu que es mantingui la xarxa actual de transport públic
associada al municipi i que es canalitza a través de la traça de la carretera T321. A destacar la
proximitat al sector de la parada de transport públic de transport escolar a la cruïlla amb l’accés al
nucli de l’Arbocet.
Figura. Situació de parades de transport públic i xarxa prevista pel POUM en quant a transport públic

Font. EAMG del POUM de Vilanova d’Escornalbou

El POUM no proposa cap modificació quant a la xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu de
superfície establerta en l’actualitat.

5.4.3 Transport per ferrocarril
Al municipi de Vilanova d’Escornalbou no hi ha estació de ferrocarril, essent les estacions de
RENFE més properes les situades als municipis de Mont-roig del Camp i Riudecanyes. Tot i no
disposar d’estació en el propi municipi, aquesta queda connectada amb Vilanova d’Escornalbou
mitjançant la línia d’autobús que l’uneix amb els municipis veïns.

5.5

DÈFICIT D’EXPLOTACIÓ DE TRANSPORT PÚBLIC EN SUPERFÍCIE

Segons l’article 19.2. del Decret 344/2006, cal calcular el Dèficit de Mobilitat quant al transport públic
en superfície. L’aplicació de la fórmula de l’Annex IV
El càlcul del dèficit anual del transport públic de superfície es farà d’ acord
amb la següent fórmula:
D=365 x r x p x 0,7
D=dèficit d’ explotació del transport públic de superfície.
r=increment dels km totals de recorregut diàriament establint 6 circulacions mínimes a cada parada.
p=preu unitari del km recorregut.

Implica un dèficit 0 ja que el paràmetre i en el nostre cas = 0, ja que no existeix un increment dels
km totals de recorregut del transport públic. Els autobusos públics que passen per la carretera T-321
fins a la marquesina del poble han de ser suficients per donar servei a aquesta instal·lació sense
implicar increments dels serveis.
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6

XARXES D’ITINERARIS PREVISTES DELS ÀMBITS DE PLANEJAMENT

Per tal de millorar la mobilitat, el POUM situa els polígons de nova edificació a la perifèria del nucli
de Vilanova i proposa la creació d’una anella verda que rodeja el nucli actual i els nous sectors a
desenvolupar comunicant-lo amb el nucli de l’Arbocet tot resseguint la riera de Vilanova. Aquesta
nova anella està inclosa dins del PEU i PP5 i conforma el límit sud a través del resseguiment de la
traça del camí de Mont-roig del Camp pel límit sud del terme municipal. Serà un vial que serà d’ús
per a vehicles, bicicletes i vianants.
Hi haurà una reserva de sòl a la franja sud es reserva sòl per executar un vial de nova creació que
anomenem “Vial de connexió saludable”. que va del final de la trama urbana de Vilanova
d’Escornalbou (antic PP1) fins al encreuament de la carretera T-321 i l’accés a l’Arbocet.
Aquest vial tindrà una secció de 12 metres, amb una composició indicativa de sud a nord:





2,5 metres de carril bici de doble sentit amb paviment tou (sauló)
0,5 metres de coixí amb vegetació i il·luminació
6 metres de calçada de doble sentit per circulació rodada
3 metres de voral amb paviment tou (sauló) inclou una línia d’arbrat per fer ombra.

No es preveu línia d’aparcament inclosa dins del vial. Els aparcaments eventuals es faran en l’espai
lliure, o bé en zones condicionades en l’àmbit del sector (places per aparcament per a bicicletes,
vehicles i autobusos).
Figura. Esquema de la secció anella verda, itinerari saludable i de vianants i bicicletes associat a l’àmbit
d’estudi

Font. Documentació urbanística associada al planejament
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6.1

XARXA PER A VEHICLES

6.1.1 Accessos a la Ciutat de l’Esport
S’estableix com a accés principal i únic per a trànsit motoritzat (vehicles i transport públic amb
autobús) l’accés recentment arranjat de Mas Munté des de la carretera T-321. (Veure plànol 3.2.2
de l’apartat de cartografia)
Tal i com s’ha explicat anteriorment es tracta d’una cruïlla en forma de quadrat que permet disposar
d’un carril de desacceleració i un punt de gir en els dos sentits per entrar i sortir de l’àmbit a través
de la T-321.
El tram associat a la T-321 i tot el recorregut entre el nucli de Vilanova d’Escornalbou i el punt
d’entrada i sortida al sector (actual entrada i sortida a Mas Munté) i fins a la cruïlla de l’Arbocet
quedarà regulat com a xarxa viària principal amb limitació de velocitat de 50 km/hora.
S’estableix com a accés secundari per a trànsit motoritzat el vial saludable o vial de l’anella viària
verda que discorrerà pel límit sud del sector i que connectarà l’Arbocet amb el nucli de Vilanova
d’Escornalbou a través de la trama urbana de l’àmbit per desenvolupar properament (Residencial
Parc Escornalbou). Aquest vial no està pensat per direccionar el trànsit que es generi del
desenvolupament urbanístic del sector, sinó per millorar la connectivitat entre nuclis, atenent que la
secció i plantejament de l’anella verda és prioritzar els itineraris no motoritzats (inexistents) en front
els motoritzats (ja existents); sobretot amb la població de l’Arbocet.
Aquest vial també servirà per direccionar el trànsit pels autobusos que quedin a la zona
d’aparcament del complex que es troba al sud i limitant amb el vial de connexió. L’accés de les
entrades i sortides per arribar a l’aparcament es farà a través de la rotonda de distribució que hi ha a
l’entrada/sortida de Vilanova amb connexió amb la urbanització Residencial Parc Escornalbou. No
està previst que les entrades i sortides via autobús es puguin fer per l’entrada des de l’Arbocet
(capacitat de gir limitada per aquest tipus de vehicles).
Hi haurà un carril de servei que naixeran des del vial de connexió saludable i que permetran accedir
a l’aparcament de la part sud des del vial i que tindran 6 metres d’amplada i un altre a l’aparcament
annex a la zona esportiva.

6.1.2 Itineraris per a vehicles a l’interior de l’àmbit
Es proposa mantenir la xarxa actual d’accés i de trànsit per a vehicles a través d’un circuit amb
carrers de 6 metres d’amplada segons es detalla al plànol de l’annex “mobilitat del sector” de l’annex
cartogràfic i que garanteix la circulació en els dos sentits del recorregut.
Es manté l’actual accés i vial asfaltat que permet discorre en paral·lel la carretera T321 i que
funcionarà per accedir a la zona de serveis i manteniment del complex (zona més privada) i
envoltada per la massa boscosa del sòl classificat com a no urbanitzable.
Es manté la traça del vial que discorre cap al sud des de l’actual entrada que es perllongarà fins al
centre on es crearà una rotonda de gir que permetrà fer el recorregut de sortida, i alhora, accedir a
la zona de l’stage. En aquesta rotonda està previst que els autobusos que hi accedeixin puguin
estacionar momentàniament passatgers i usuaris de l’hotel i zones de residència de l’stage i desfer
el recorregut d’entrada. En el cas dels autobusos que calgui estacionar s’ha previst una zona
d’aparcaments al sud amb entrada i sortida des del vial de connexió, segons s’ha detallat
anteriorment. També existeix en la proposta d’ordenació una reserva de sòl destinat a vehicles
privats.
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Fotos. A l’esquerra bifurcació existent i que es manté a l’entrada i sortida (cap a l’esquerra s’accedirà cap a la
zona se serveis i manteniment del complex i es conserva la traça. A la dreta detall del vial actual que es
conserva i que acabarà en una rotonda de distribució interna del trànsit i que discorrerà per massa forestal a
conservar.

6.2

XARXA PER A VIANANTS

6.2.1 Xarxa per a vianants de connexió al sector
La mobilitat a peu per dins del sector quedarà garantida per l’execució dels vials interiors previstos
que tindran una amplada de 6 metres i que seran d’ús compartit. En tot el recinte es limitarà la
velocitat a 20 Km/h atenent que es tracta d’un àmbit d’ús residencial on es prioritzarà la mobilitat no
motoritzada front la motoritzada.
Les connexions exteriors es direccionaran totes pel sud a través del vial de connexió que permetrà
les comunicacions a través de l’anella verda, segons s’ha descrit en apartats anteriors. Caldrà que
en el projecte d’urbanització es determinin com a mínim dos punts d’entrada des del vial de
connexió (anella viària) per regular les entrades i sortides a peu i per bicicleta a dins de l’àmbit del
sector. Caldrà també determinar un itinerari marcat amb senyalització vertical i horitzontal a l’interior
del sector referent als circuits per a vianants i bicicletes que també servirà per accedir a la parada de
bus del nucli urbà. L’itinerari aprofitarà la trama de la vialitat interna i serà apte pel trànsit compartit
per a vianants i bicicletes.

6.2.2 Connexió a peu o bicicleta dels nuclis urbans amb la resta del terme
municipal
Connexió de Vilanova amb l’Arbocet. Es realitzarà a partir de la nova anella viària
Connexió de Vilanova amb el nucli disseminat de Rifà. Per tal de poder connectar la meitat nordest del terme i la meitat sud-oest per a usuaris a peu o en bicicleta, el POUM prop l’establiment d’un
itinerari tot aprofitant la xarxa de camins rurals del municipi. Aquest itinerari resseguirà els següents
camins: camí de les Roques i camí de Colldejou. El sector de la Ciutat de l’Esport s’hi connectarà a
través de l’entramat de carrers de la zona urbana ja consolidada.
Connexió entre Rifà i Racons. Actualment aquesta connexió no es pot realitzar de forma directa i
cal realitzar-la a partir de l’accés per a vehicles el qual no es troba adequat. Sí que existeix traces
d’un antic camí que uniria les dues zones creuant la riera de Rifà però la recuperació d’aquesta
antiga via es molt dificultosa tant constructiva com econòmicament. Amb el sector cal accedir al
casc urbà a través de l’anella verda que arribarà fins a la rotonda d’entrada al municipi. Caldrà veure
el seguiment i evolució dels sectors de planejament del POUM.
Connexió entre Vilanova, Castell i el sector. Des de la connexió a peu de l’anella fins a l’entrada
del municipi (rotonda de distribució). Aquesta connexió es pot realitzar de dues maneres, a partir del
camí del castell (adequat per a realitzar-lo a peu) o a partir del camí de Vilanova d’Escornalbou,
catalogat com carrer de convivència amb vehicles. En aquest sentit es proposa que els vianants
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optin pel camí del castell i el camí de Vilanova resti pels atrevits amb bicicleta. Cal mencionar que
donada la ubicació del castell a dalt de la muntanya, els vials de connexió presenten pendents
considerables.

6.3

XARXA PER A TRANSPORT PÚBLIC ASSOCIADA AL PLANEJAMENT

Es manté la proposta que ja es definia en el POUM i que es troba exposada a l’apartat 5.4.1 del
present document d’EAMG.
La posada en funcionament de l’anella de connexió viària suposa la possibilitat d’accés caminant a
la parada d’autobús que hi ha al centre de Vilanova a través del camí i permet l’accés també a la
parada per part dels usuaris que arribin a la Ciutat de l’Esport. En aquest cas els usuaris podran
accedir a l’actual parada de bus per l’anella considerant que el recorregut a peu entre aquesta
parada (trànsit interurbà d’autobús) i l’extrem sud-oest del sector és de 700 metres.

Aquest document ha
estat aprovat
inicialment pel Ple de
data 20 de desembre
de 2017 de Vilanova
d'Escornalbou.

CPISR-1 C
Laura
López
Llopis

Signat
digitalment per
CPISR-1 C Laura
López Llopis
Data: 2018.02.01
14:56:57 +01'00'
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7.1

RESERVA D’APARCAMENTS
APARCAMENTS PER A VEHICLES MOTORITZATS

Segons el Decret 344/2006 de 19 de setembre “La previsió de places per a aparcament de bicicletes
i de vehicles inclosa en els instruments de planejament urbanístic s'ha d'ajustar a les reserves
mínimes establertes als annexos 2 i 3 d'aquest Decret, respectivament”

7.1.1 Reserva aparcament per a vehicles fora de via pública
S'estableixen les següents reserves mínimes d'aparcament de vehicles situats fora de la via pública
segons el Decret344/2006. El projecte d’urbanització haurà de respectar aquests paràmetres
mínims que en el cas del sector van associats a ús d’habitatge. Cal considerar que donada la
tipologia d’usos prevista s’han dissenyat diferents espais dins de la proposta per ús d’aparcament
per a vehicles i busos que permeten donar compliment a aquest requisit amb escreix.
Taula. Places mínimes d'aparcament segons el Decret 344/2006

Ús d'habitatge

Turismes

Motocicletes

(places mín. 4,75 x 2,4 m)

(places mín. 2,20 x 1,00 m)

màx. d'1

màx. de 0,5

plaça/habitatge

places/habitatge

1 plaça/100 m2

1 plaça/200 m2

Està prevista la construcció de 5 habitatges amb un sostre de 1000 m2. Es requereix que en l’àmbit
del sòl residencial es faci una reserva per a vehicles de 10 places fora via pública que cal afegir-li el
sostre de les residències de l’stage i places per possibles treballadors que és suficient segons la
proposta d’ordenació on es compartirà un àmbit d’aparcament per a bicicletes, turismes i
motocicletes, juntament amb les places reservades per autobusos (transport públic col·lectiu).

7.1.2 Aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda en la via pública
Segons marquen les prescripcions de l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, es determina una ràtio de
1 de cada 40 places per a persones de mobilitat reduïda. Caldrà que el projecte d’urbanització del
sector faci una reserva de com a mínim 2 places per a persones amb mobilitat reduïda.

7.2

APARCAMENTS PER A BICICLETES

Reserva de places d’aparcament de bicicletes segons lo estipulat a l’Annex 2 del Decret 344/2006
de 19 de setembre, que hauran de quedar emplaçades fora de la via pública:
Taula. Places mínimes d’aparcament per a bicicleta
Unitats
Factors
Habitatges
Equipaments esportius,
culturals i recreatius
Zones verdes
Total reserva

2/habitatge

Superfície
10

2
3.325
166
5 places/100 m sostre
No computen entenent que no són zones verdes que generin
viatges específics pel seu ús

176

Es precisen un total de 176 places d’aparcament per a bicicletes. La ubicació d’aquests
aparcaments haurà d’estar distribuïda en front de la “villa”, a l’entrada de la zona de l’stage, l’sport
center, l’hotel i en dos punts a escollir davant dels camps de futbol.
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CONSIDERACIONS PEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ

Alguns dels detalls importants per considerar en el desenvolupament del sector, pel que fa a la
mobilitat, s’hauran de tenir en compte en la documentació de la fase posterior d’urbanització que
acompanyarà al planejament. En concret i els que cal que recullin aquests instruments hauran de
ser els següents:
1. Enllaços amb el vial de connexió saludable i creació d’un itinerari intern del sector per a
vianants i bicicletes
Caldrà que en el projecte d’urbanització es determinin com a mínim dos punts d’entrada des del vial
de connexió (anella viària) per regular les entrades i sortides a peu i per bicicleta a dins de l’àmbit
del sector. Caldrà també determinar un itinerari marcat amb senyalització vertical i horitzontal a
l’interior del sector referent als circuits per a vianants i bicicletes que també servirà per accedir a la
parada de bus del nucli urbà. L’itinerari aprofitarà la trama de la vialitat interna i serà apte pel trànsit
compartit per a vianants i bicicletes.
Aquestes dos entrades correspondran als dos accessos que ja preveu el pla parcial i el pla especial
per accedir a l’àmbit des de l’anella verda i que permetran l’entrada i sortida a l’àmbit del poliesportiu
(zona anomenada “public area” per la proposta del planejament).
2. Senyalització i millora accés Arbocet amb regulació de pas de peatons i senyalització
entrades i sortides
Caldrà senyalitzar l’existència del pas per a vianants amb connexió entre el vial de connexió
saludable i l’actual accés al nucli de l’Arbocet en els dos sentits de circulació. Caldrà adaptar el pas
amb un reductor de velocitat per mitjà d’un pas de peatons alçat que permeti frenar i marcar
horitzontalment i verticalment el pas per a bicicletes i peatons. Caldrà senyalitzar clarament el nom
d’Anella Verda (camí de Mont-roig) i senyalar des de Mont-roig que l’accés per a vehicles és l’actual
entrada a Mas Munté per no direccionar trànsit de vehicles cap a l’anella verda.
3. Senyalització de zona 30 al vial saludable
Caldrà disposar de suficient senyalització horitzontal i vertical de zona 30 a tot el vial saludable. En
la senyalització vertical caldrà mantenir i reproduir l’actual senyalització associada a la traça del
camí de Mont-roig.
4. Senyalització de zona 20 interior recinte de la Ciutat de l’Esport
Atenent a les condicions de residència esportiva caldrà que la senyalització a l’interior del recinte
permeti la circulació amb una indicació de trànsit per a bicicletes i vianants
5. Senyalització aparcaments per a bicicletes
Caldrà incloure aquesta senyalització en tots els àmbits on se situaran les places d’aparcament per
a turismes i motos i autobusos, segons previsió de l’EAMG, i també en els punts on hi hagi públic
objectiu (stage, village, acadèmia) per fomentar el trànsit no motoritzat per l’interior del sector.
6. Definició i senyalització de places d’aparcament per a mobilitat reduïda
Les places d’aparcament per a persones de mobilitat reduïda hauran de respectar les
determinacions del següent esquema:
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Figura. Proposta de senyalització i disseny de les places d’aparcament per mobilitat reduïda

Font. Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados

7. Amplada i pendent dels carrers
Actuacions a dur a terme:
Assumir les pendents màximes que determina l’article 4 del Decret 344/2006 per als nous carrers en
sòl urbanitzable, i les pendents màximes establertes per l’Ordre VIV/561/2010 per als itineraris
accessibles per a vianants, així com les condicions següents:
L’article 4 del Decret 344/2006 descriu el següent referent a la planificació:


L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la senyalització
corresponent a zona 30, d’acord amb el que estableix el reglament general de circulació, ha de
ser de 10 metres. El vial de connexió saludable presenta una secció de 12 metres
d’amplada.



L’amplada mínima dels carrers planificats com a xarxa bàsica en sòl urbanitzable, així com els
trams de carretera definits com a trams urbans, ha de ser d’11 metres.



L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari
de la xarxa bàsica de bicicletes han de tenir una amplada addicional de 2 metres sempre i quan
coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles. En cas contrari, s’atendrà a l’establer als apartat
anteriors.



El pendent màxim dels nous carrers en sòl urbanitzable no ha de superar el 8%, i només en
casos excepcionals, degudament justificats, pot arribar fins al 12%.



En qualsevol cas, el pendent del 8% no serà acceptable per a llargades superiors a 300 metres.
Cas que se superi aquesta llargada, es construiran espais de descans amb pendent màxim de
2% que continguin, com a mínim, un cercle d’1,5m de radi.



El pendent màxim dels itineraris per a bicicletes no pot superar, amb caràcter general, el 5%.
Només en supòsits excepcionals, degudament justificats, aquest pendent pot arribar al 8%.
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SÍNTESI I CONCLUSIÓ
 La proposta d’ordenació des dos conjunts del planejament (PPU u PEU1) que engloben el
projecte de la Ciutat de l’Esport de Vilanova d’Escornalbou ha reajustat les previsions inicials
que contemplava el POUM pel que es refereix a sostre d’equipaments i a sostre d’usos
hoteleres, Aquest reajustament permet disposar d’uns valors de mobilitat generada assumibles
pel context actual i per la xarxa viària existent a l’entorn de Vilanova d’Escornalbou.
 El sector s’encaixa perfectament amb la mobilitat existent i associada al sector. La carretera
T321 permet un accés directe per a vehicles que permet un accés garantit al sector assolit amb
les obres de millora de la cruïlla de Mas Munté fetes per la Diputació de Tarragona. Aquest
accés permetrà canalitzar també entrades i sortides de la superfície d’equipaments de la part
nord del sector.
 S’ha realitzat una discreció en l’anàlisi de la mobilitat generada atenent a la tipologia i
dinàmiques previstes de gestió del complex, que està totalment pensat per tal de que funcioni
pel desenvolupament d’activitats esportives de mitja i llarga duració pensades per equips,
escoles, centres d’alt rendiment, etc... d’iniciativa privada. Aquesta situació implica que les
persones usuàries de les instal·lacions no realitzin viatges d’anada i tornada diàries entre el
sector i l’exterior cap a Vilanova i municipis veïns i que la major part dels viatges/dia generats
es faran a través de la utilització de mitjans de transport col·lectiu, Aquest fet suposarà reduir
significativament el trànsit rodat.
 La vialitat existent de Mas Munté (finca privada) encaixa amb la proposta de vialitat del sector i
permet garantir criteris de sostenibilitat en tant en quant no es creen vials nous.
 La vialitat del sector pel seu àmbit sud suposa poder desenvolupar l’ “Itinerari de connexió
saludable”. Aquest vial encaixa i permet donar continuïtat a la funcionalitat actual del camí rural
de Mont-roig del camp (ara per usos de bicicletes i vianants) i sobretot representa una solució
necessària per la incomunicació actual que existeix ara entre l’Arbocet i el nucli de Vilanova
d’Escornalbou en relació a itineraris per a bicicletes i vianants. El funcionament d’aquest nou
vial implica que es faciliti de manera còmoda i no motoritzada els accessos a les zones verdes
del sector per una possible utilització per part de la població dels nuclis de Vilanova
d’Escornalbou. El vial també permet solucionar el trànsit generat pels autobusos que aniran
lligats al sector a través de la creació d’un circuit d’entrades i sortides pel vial a través de la
rotonda de distribució que hi ha a l’entrada de Vilanova amb connexió amb la urbanització semi
desenvolupada del Parc Residencial Vilanova.

Aquest estudi el signen a Montblanc a data 17 d’agost de 2017.

Eduardo Soler Garcia de Oteyza
Enginyer Agrònom
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