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1 Introducció 
0.1.- Antecedents 

La Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius i turístics, es va aprovar amb la finalitat d’impulsar 
l’oferta turística de Catalunya, preveient, entre d’altres, la creació de centres turístics recreatius de concepció i 
tecnologia moderna, i determinant-ne les condicions mínimes en relació amb el volum de la inversió, serveis i 
activitats que s’havien de desenvolupar. 

Mitjançant el Decret 152/1989, de 23 de juny, es va resoldre el concurs públic per a la instal·lació d’un centre 
recreatiu turístic (CRT) en una de les dues zones que preveia la Llei esmentada anteriorment, aprovant el 
projecte a Vila-seca i Salou. 

A partir d’aquí, 3 de febrer de 1992 es va constituir el Consorci Intermunicipal de Vila-seca i Salou, format per 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i ambdós municipis, amb l’objectiu de garantir una unitat d’acció 
pública en l’àmbit del CRT en la consecució dels interessos públics urbanístic turístics i de serveis en relació 
amb la gestió urbanística i l’actuació territorial, així com un reequilibri de la diferent incidència econòmica de 
l’estructura del centre sobre els municipis. 

En aquest moment, es va fer necessària la modificació de la Llei 2/1989 que es va concretar en la Llei 6/1994, 
del 19 de maig, amb la introducció de mecanismes per a afavorir una millora de la gestió de les activitats dels 
centres recreatius, de manera que les diverses activitats poguessin ésser dutes a terme per diverses 
persones però seguint un règim d’integració. Els paràmetres urbanístics previstos en aquesta nova normativa 
es van concretar en el planejament urbanístic municipal de Vila-seca i Salou, mitjançant l’adequació del seu 
planejament general, i a través del Pla parcial “Rambla del Parc” que comprèn el subsector 1, i del Pla parcial 
del subsector 2. 

A més a més, va tenir lloc una nova modificació de la Llei 2/1989, que es va traduir en la Llei 6/2014, del 10 
de juny, sobre centres recreatius i turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc, 
en la qual es preveia l’ampliació de les activitats que s’han de desenvolupar en el CRT de Vila-seca i Salou 
permetent-hi la implantació de noves activitats relacionades amb el turisme de negocis, congressos, 
convencions, comerç, i l’activitat de joc i apostes.  

Segons l’anterior, de conformitat amb el Text refós de la Llei d’Urbanisme i vista la proposta de la Comissió de 
Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya de 29 de juliol de 2014, el conseller del Departament de 
Territori i Sostenibilitat (DTES), en data 31 de juliol de 2014, va resoldre acordar l’inici del procediment de 
formulació del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i 
Salou (PDU del CRT d’ara endavant) i va resoldre encarregar-ne a la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme la seva redacció. 

Cal tenir present que els PDU són instruments als que, d’acord amb la legislació vigent, correspon establir: 

• Les directrius per coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast supramunicipal. 

• Determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de persones i 
mercaderies i el transport públic. 

• Mesures de protecció del sòl no urbanitzable, i els criteris per a l’estructuració orgànica d’aquest sòl. 

• La concreció i la delimitació de les reserves de sòl per a les grans infraestructures, com a xarxes 
viàries, ferroviàries, hidràuliques, energètiques, portuàries, aeroportuàries, de sanejament i 
abastament d’aigua, de telecomunicacions, d’equipaments i altres semblants. 

• La programació de polítiques supramunicipals de sòl i habitatge, concertades amb els ajuntaments 
afectats en el si de la tramitació regulada per l’article 83. Aquesta programació ha de garantir la 
solidaritat intermunicipal en l’execució de polítiques d’habitatge assequible i de protecció pública, la 
suficiència i la viabilitat d’aquestes polítiques per garantir el dret constitucional a l’habitatge i el 
compliment dels principis que estableix l’article 3. 

• La delimitació d’una o diverses àrees residencials estratègiques i les determinacions necessàries per 
procedir a l’execució directa d’aquestes actuacions. 

• La delimitació i l’ordenació de sectors d’interès supramunicipal per a l’execució directa d’actuacions 
d’especial rellevància social o econòmica o de característiques singulars. 

Com a antecedents fins al moment a l’àmbit d’estudi cal tenir en compte les principals actuacions que hi han 
tingut lloc: 

• Inauguració del parc d’atraccions Port Aventura (1995) 

• Urbanització i edificació del subsector 1 “Rambla del Parc” 

• Urbanització del subsector 2 (sud de la C-31B) 

• Implantació de tres camps de golf amb els seus serveis complementaris 

• Edificació del Centre de Convencions 

 

1.1.1 Tramitació del PDU 

Més enllà dels antecedents a mode de contextualització temporal del procés de concepció del PDU de 
reordenació del CRT, es considera adient fer un breu apunt referit als antecedents pel que fa a la tramitació 
del Pla.  

Arrel de la Resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’inici de formulació del PDU, la Comissió 
de Política Territorial i d’Urbanisme va fer arribar al Servei de Plans i Programes de la Direcció General de 
Polítiques Ambientals, en data 20 de gener de 2015, la documentació del Pla, en caràcter d’avanç, per tal 
d’iniciar el procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària (veure apartat següent). En l’esmentada 
documentació s’hi incorporava el Document d’objectius i propòsits generals del Pla i el Document Inicial 
Estratègic corresponent. D’acord amb el procediment establert pel marc normatiu vigent, es van efectuar les 
consultes a les Administracions públiques afectades i al públic interessat i, a partir d’aquí, en data 20 de març 
de 2015, es va emetre el corresponent Document d’Abast, el qual fixa les condicions d’integració ambiental 
del Pla i determina l’abast, el nivell de detall i el grau d’especificació que ha de tenir l’Estudi Ambiental 
Estratègic del PDU als efectes del que determina el marc normatiu.  

A partir d’aquí, en data 31 de juliol de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona va aprovar 
inicialment el PDU de reordenació de l’àmbit del CRT de Vila-seca i Salou, l’edicte d’aprovació del qual es va 
publicar l’1 de setembre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC nº6647). A partir d’aquí, el PDU 
en qüestió es va sotmetre a exposició pública per un període de 45 dies hàbils i, simultàniament, es van 
sol·licitar els informes preceptius als departaments interessats i organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, alhora que es va emetre notificació als organismes i associacions que estableix el 
Document d’Abast emès per l’òrgan ambiental. Posteriorment, es va ampliar el període d’exposició pública a 
fins a 3 mesos, a comptar des de l’inici de l’exposició pública (1 de setembre de 22015). 

Considerant i valorant el contingut dels diferents informes i al·legacions relatius al PDU aprovat inicialment 
l’any 2015, rebuts durant l’esmentat període, es va considerar oportú introduir una sèrie de modificacions i/o 
correccions que, en alguns casos, han estat importants i tenen entitat suficient com per a tenir la consideració 
de canvi substancial. Amb tot, aquest fet va motivar que la proposta del PDU es sotmetés a una nova 
aprovació inicial amb el preceptiu i corresponent període d’informació pública posterior, tal i com estableix 
l’article 112 del Decret 305/2006. 

Val a dir que en aquesta nova aprovació inicial del Pla es van incorporar i es van anat donant resposta a les 
determinacions ambientals que es derivaven dels diferents informes. D0’aigual manera, en la segona 
aprovació inicial s’han incorporat les noves determinacions ambientals derivades dels diferents informes i 
al·legacions rebudes. 

 

1.2 Marc normatiu d’avaluació ambiental 

La incorporació de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic pren importància i concreció a 
Catalunya a partir del Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament (Decret Legislatiu 1/2010 i Decret 
305/2006), que es pronuncia clarament a favor d’un desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de 
l’ús racional del territori, per a comptabilitzar el creixement i el dinamisme econòmic necessari amb la cohesió 
social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures. Des d’aquesta 
perspectiva el primer objectiu de la Llei és impregnar les polítiques urbanístiques de l’exigència de conjugar 
les necessitats de creixement amb els imperatius del desenvolupament sostenible.  
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D’altra banda, cal tenir en compte la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental que estableix les 
bases que han de regir l’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que poden tenir efectes 
significatius sobre el medi ambient. No obstant això, segons la disposició addicional vuitena de la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, mentre no es duu a terme l’adaptació de la 
normativa catalana a la normativa bàsica estatal d’avaluació ambiental, és la Llei 6/2009 del 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes, la que esdevé el marc legal d’avaluació ambiental, sempre i quan 
no es contradigui amb les prescripcions de dita normativa estatal.  

Amb tot, segons el tercer punt de l’apartat 6 a) de la Disposició addicional Vuitena de la Llei 16/20151 el PDU 
del CRT és objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària atès que afecta a espais de la Xarxa 
Natura 2000, concretament l’espai protegit de la Sèquia Major. 

Atenent al marc normatiu anteriorment esmentat, un cop realitzada la sol·licitud d’inici del procediment 
d’avaluació ambiental, amb la tramitació del Document Inicial Estratègic (DIE), dutes a terme les consultes 
prèvies i emès el Document d’Abast per part de l’òrgan ambiental, el següent pas correspon a la redacció d’un 
Estudi Ambiental Estratègic. 

Així doncs, per a dur a terme l’aprovació inicial es presenta a continuació l’Estudi Ambiental Estratègic 
(EAE, d’ara en endavant) del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu i 
Turístic de Vila-seca i Salou. 

Els continguts requerits per l’EAE són, tal com es detallen a l’Annex IV de la Llei 21/2013, els següents: 

• Un esbós del contingut, objectius principals del pla o programa i relacions amb altres plans i 
programes pertinents; 

• Els aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i la seva probable evolució en cas de no 
aplicació del pla o programa; 

• Les característiques mediambientals de les zones que es puguin veure afectades de manera 
significativa i la seva evolució tenint en compte el canvi climàtic esperat en el termini de vigència del 
pla o programa; 

• Qualsevol problema mediambiental existent que sigui rellevant per al pla o programa, incloent en 
particular els problemes relacionats amb qualsevol zona d'especial importància mediambiental, com 
les zones designades de conformitat amb la legislació aplicable sobre espais naturals i espècies 
protegides i els espais protegits de la Xarxa Natura 2000; 

• Els objectius de protecció mediambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari o nacional que 
guardin relació amb el pla o programa i la manera en què aquests objectius i qualsevol aspecte 
mediambiental s'han tingut en compte durant la seva elaboració; 

• Els probables efectes significatius en el medi ambient, inclosos aspectes com la biodiversitat, la 
població, la salut humana, la fauna, la flora, la terra, l'aigua, l'aire, els factors climàtics, la seva 
incidència en el canvi climàtic, en particular una avaluació adequada de la petjada de carboni 
associada al pla o programa, els béns materials, el patrimoni cultural, el paisatge i la interrelació entre 
aquests factors. Aquests efectes han de comprendre els efectes secundaris, acumulatius, sinèrgics, a 
curt, mitjà i llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius; 

• Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura del possible, compensar qualsevol efecte 
negatiu important en el medi ambient de l'aplicació del pla o programa, incloent aquelles per mitigar la 
seva incidència sobre el canvi climàtic i permetre la seva adaptació al mateix; 

• Un resum dels motius de la selecció de les alternatives contemplades i una descripció de la manera 
en què es va realitzar l'avaluació, incloses les dificultats, com deficiències tècniques o falta de 
coneixements i experiència que es puguin haver trobat a l'hora de demanar la informació requerida; 

• Un programa de vigilància ambiental en què es descriguin les mesures previstes per al seguiment; 

• Un resum de caràcter no tècnic de la informació facilitada en virtut dels epígrafs precedents. 

D’acord amb el marc normatiu anteriorment esmentat, a continuació es presenta l’Estudi Ambiental 
Estratègic del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-
seca i Salou. 

                                                      
1 El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir 
efectes apreciables en els espais de la Xarxa Natura en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais del Pla d’espais d’interès natura. 

1.3 Contingut i objectius principals del PDU  

L’àmbit del PDU, de tipus discontinu i amb una superfície total de 816,32 ha, es delimita segons el perímetre 
establert a l’Annex I del Decret 152/1989, de 23 de juny, pel qual s’aprova la instal·lació d’un centre recreatiu 
turístic (d’ara en endavant CRT) a Vila-seca i Salou.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delimitació de l’àmbit del PDU 
Font: Equip redactor del PDU 

 

L’objectiu general del PDU és reordenar l’àmbit CRT, per tal de facilitar, en determinades zones, la 
implantació de noves activitats relacionades amb el turisme de negocis, congressos, convencions, 
comerç, i activitats de joc i apostes, que impulsin l’oferta turística a Catalunya i afavorir, en l’àmbit del CRT, 
nous projectes d’inversió que s’adaptin a les demandes del mercat turístic.  

A banda, la proposta del PDU planteja una sèrie de directrius generals per tal d’assolir aquest objectiu 
general: 

• Integració territorial i urbanística 

o Activitat i protecció:  

Conciliar la correcta implantació de les noves activitats recreatives i turístiques amb la 
garantia d’una protecció de l’espai natural i el patrimoni. 
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o Singularitat i integració urbana:  

Donar pautes a la intensa ocupació de la franja litoral amb la voluntat, d’una banda, de 
consolidar i equilibrar l’estructura urbana i social de la primera línia de costa i, d’altra banda, 
de recuperar la permeabilitat intrínseca del territori pel que fa als espais oberts. 

Contribuir al caràcter compacte i continu dels nous creixements i a la convivència amb 
l’estructura dels teixits contigus amb una certa proporcionalitat i graduació dels creixements 
en ares d’uns teixits urbans cohesionats. 

Respectar la qualitat paisatgística singular de l’actual concepte de resort recreatiu i turístic del 
complex de Port Aventura i integrar els espais lliures dins la ordenació dels nous creixements. 

Localitzar un sistema d’espais lliures perimetrals de protecció a l’entorn dels àmbits químics, 
d’acord amb el Pla director urbanístic de les activitats industrials i turístiques, que afavoreixi la 
seguretat de les àrees residencials i l’activitat turística i minimitzi l’impacte visual de la 
indústria química en un indret d’alt valor turístic. 

o Connectivitat i permeabilitat del sistema d’espais oberts territorials:  

Afavorir les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la biodiversitat, la 
salut del ecosistemes i la conservació dels valors geològics i de les zones humides: 
maximitzant les peces no urbanitzades i els espais lliures, potenciant la contigüitat ecològica i 
social entre la Sèquia Major i els Prats de la Pineda i de Cal·lípolis per configurar un corredor 
ecològic interior-costa que integri els elements patrimonials i els sòls agrícoles confrontants i 
potenciant la permeabilitat interior-costa a través de dels espais oberts i de la preservació del 
corredor litoral.  

o Sostenibilitat mediambiental, social i econòmica. Equilibri públic-privat 

Concebre l’espai d’oci proposat com un gran espai enjardinat amb una alta qualitat ambiental 
i paisatgística, aprofitant l’enorme potencial d’aquest desenvolupament turístic per posar en 
pràctica la revalorització del paisatge a través d’una intervenció activa on natura i artifici 
convergeixen, es restitueixen les relacions funcionals i continuïtats ambientals interrompudes 
i se’n creen de noves. 

o Esquelet viari bàsic 

Configurar un esquelet viari jerarquitzat a partir de l’estructura actual i rellevant a l’escala del 
Pla, que vertebri les activitats existents i els nous assentaments recreatius i turístics, asseguri 
uns nivells de connectivitat amb la xarxa bàsica estructurant i prevegi, si s’escau, la integració 
i permeabilitat d’aquesta amb la de la nova ordenació. 

Integrar els eixos de connectivitat no motoritzada (vianants i bicicletes) i l’accessibilitat al 
sector en transport públic. 

Apostar per la integració dels sistemes que permetin la mobilitat amb vehicles eficients des 
del punt de vista energètic (vehicles elèctrics o de gas). 

o Visió supramunicipal 

Coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast supramunicipal que asseguri la 
coherència i cohesió en l’encaix territorial de les noves activitats, el tractament de les 
infraestructures i en l’ús dels recursos patrimonials com a criteris d’intervenció, així com la 
unitat dels instruments de gestió.  

 

• Articulació de les noves activitats relacionades amb el turisme de negocis, congressos, 
convencions, comerç i activitats de jocs i apostes 

o Flexibilitat i coherència: 

Aplicar el principi de flexibilitat en la configuració específica de les peces que permeti l’ajust i 
adaptació als condicionants del projecte i de l’entorn i el principi d’harmonia i coherència 
formal amb les trames preexistents i el paisatge urbà de l’entorn. 

o Qualitat urbana:  

Aconseguir un àrea diversa, que contingui paisatge, usos i activitats, espais públics i 
equipaments, amb una imatge alhora unitària i diversa, on la relació de les peces amb l’entorn 

immediat i entre els diversos complexos pot esdevenir una de les principals estratègies vers 
la superació de models autònoms o descontextualitzats; 

Considerar l’espai públic com element principal d’organització, coherència i formalització. 

Afavorir la mixtura d’usos perquè els CTIs esdevinguin, a més d’espais d’oci i consum, espais 
mixtes de centralitat. 

Tenir en compte, a més de les relacions metropolitanes (d’accessibilitat, visibilitat, etc.) les 
relatives a l’encaix de les peces en l’entorn immediat (accessos, agregació, transició públic-
privat, urbanització i continuïtat dels espais lliures, límit urbà, etc.). 

 

• Compatibilitat de la nova proposta amb el planejament anterior i amb els usos existents 

o Manteniment de les preexistències:  

Posar ordre i compatibilitzar els nous usos amb les preexistències provinents de l’execució 
del planejament vigent, amb el criteri de màxim respecte i interacció entre les activitats 
preexistents i el concepte de Resort de l’ordenació del CRT. En aquest sentit, s’integren dins 
la reordenació de l’àmbit la façana comercial / hotelera de la Rambla del Parc, els usos 
globals del parc temàtic d’atraccions, l’estructura i configuració de la meitat sud de l’àmbit del 
CRT, on es barregen les peces de sòl no urbanitzable destinades a golf i les peces 
edificables residencials, els sòls de sistemes i els sòls corresponents a la cessió del 10% de 
l’aprofitament mitjà del sector, obtinguts per execució del planejament vigent. 

 

Segons això, la reordenació de l’àmbit es concreta en la determinació de la superfície de sòl i l’edificabilitat 
dels espais destinats a activitats de joc i apostes, a usos hoteleres i a usos comercials; l’establiment dels 
paràmetres corresponents per als diferents usos; i l’establiment, per als increments d’aprofitament, de les 
reserves de sòl per a sistemes i de sòl amb aprofitament de cessió obligatòria i gratuïta que corresponguin, 
d’acord amb la legislació urbanística. 

 

El PDU divideix els terrenys objecte de reordenació en tres àmbits: 

o Àmbit Rambla del Parc i parc d’atraccions: es mantenen els paràmetres previstos en el 
planejament vigent 

o Àmbit al nord de l’autovia C-31b: es delimiten tres sectors amb actuacions específiques 

� Sector 1 Complexos Turístics Integrats 

� Sector 2 Nord  

� Sector 3 Centre de Convencions 

o Àmbit al sud de l’autovia C-31b: es mantenen els paràmetres previstos en el planejament 
vigent 

 

Es resumeixen a continuació les principals característiques de cadascun dels àmbits i sectors previstos. 
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• Àmbit de la Rambla del Parc i parc d’atraccions: en aquest àmbit s’inclou l’antic 
subsector 1 i el parc temàtic d’atraccions Port Aventura. 

Es recullen les actuals condicions urbanístiques i s’actualitzen, als efectes 
d’homogeneïtzar la normativa urbanística global de l’àmbit, per fer possible, d’una 
banda, la viabilitat econòmica dels seus desenvolupaments i, d’altra banda, el 
foment l’activitat turística amb major intensitat. En concret: 

o Pel que fa l’antic subsector 1 es mantenen les condicions actuals, atès 
el seu estat de consolidació, amb petits ajustos.  

o D’acord amb l’esperit de la Llei 6/2014, de 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc, es mantenen els usos globals del parc temàtic d’atraccions de Port 
Aventura i es respecten els usos hotelers temàtics vinculats al parc i els seus serveis 
complementaris. 

 
 

• Àmbit al nord de l’autovia C-31b: corresponent a l’àmbit central on s’aglutina la 
nova façana d’activitats. S’inclou la part de l’antic subsector 2 que es situa en 
paral·lel a la C-31b, en la que es localitza el sector 1 del Complex Turístic Integrat 
CTI, el sector 2 turístic Nord i el sector 3 del Centre de Convencions. 

La proposta d’aquest àmbit dóna resposta a les previsions determinades a la Llei 
6/2014 en el sentit de crear les condicions urbanístiques que permetin ubicar les 
activitats relacionades amb el turisme de negocis, congressos, convencions, 
comerç i activitats de joc i apostes. 

Es preveu implantar en l’anomenat Complex Turístic Integrat (CTI) els usos: hoteler, comercial, oci 
(genèric que inclou congressos, convencions, exposicions, etc.) i de joc i apostes. L’objectiu del pPla 
Director en aquesta àrea és definir una ordenació flexible i coherent que contingui usos i activitats, espais 
públics i equipaments, amb una imatge alhora unitària i diversa, contextualitzada en l’entorn immediat i 
singular, que es preveu articular mitjançant l’espai públic, com a element principal d’organització, 
coherència i formalització, juntament amb la llibertat interior dels elements. 

En relació amb l’ordenació de les activitats i els espais lliures, aquest Pla Director establirà unes regles 
de joc en relació amb la tipologia dels espais públics, les diferents façanes del projecte o la manera de 
treure partit a la topografia en la seva funció de transició i límit. 

En l’àmbit corresponent a l’extrem oest de la façana de l’autovia (parcel·la XXIIa2, antic subsector 2), 
entre l’avinguda de Pere Molas i el corredor d’activitats, es situarà una peça hotelera vinculada als usos 
hotelers temàtics dels parc d’atraccions i als complexos integrats turístics, de manera que esdevingui una 
“ròtula” que complementa l’oferta hotelera i turística en el punt més proper al nucli de Salou.  

La delimitació de l’àmbit nord i els quadres de superfícies pels 3 sectors que es preveuen en el present 
PDU es concreta en les següents figures:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÒL m2 % 

Sistema hidràulic 18.569 2 

Sistema d'espais lliures 211.772 21 

Sistema d'equipaments 151.749 15 

Sistema viari 251.313 25 

Total sistemes 633.403 62 

Zona CTI 383.707 38 

Zona hoteler nord 
 

  

Zona centre de convencions 
 

  

Total zones 383.707 38 

Total sector 1.017.110   

   SOSTRE m2st % 

Hoteler 425.000 557 

Àrea de joc 30.000 4 

Comercial 50.000 7 

Oci 120.000 16 

Aparcament/instal·lacions 120.000 16 

Hoteler 
 

  

Centre convencions/hoteler 
 

  

Total sostre  745.000   

   EDIFICABILITAT m2st/m2 
 Edificabilitat neta 1,94   

Edificabilitat bruta 0,73   
 

 
Quadre resum – Sector 1 Complex Turístic Integrat 

 
Font: Equip redactor del PDU 
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SÒL m2 % 

Sistema hidràulic     

Sistema d'espais lliures 12.824 12 

Sistema d'equipaments 
 

  

Sistema viari 7.623 7 

Total sistemes     

Zona CTI 87.892 81 

Zona hoteler nord 
 

  

Zona centre de convencions 
 

  

Total zones 87.892 81 

Total sector 108.339   

   SOSTRE m2st % 

Hoteler     

Àrea de joc 
 

  

Comercial 
 

  

Oci 
 

  

Aparcament/instal·lacions 
 

  

Hoteler 50.000 100 

Centre convencions/hoteler 
 

  

Total sostre 50.000   

   EDIFICABILITAT m2st/m2 
 Edificabilitat neta 0,57   

Edificabilitat bruta 0,46   
 

 

 

Quadre resum – Sector 2 Turístic Nord 
 

Font: Equip redactor del PDU 
 

 

 

SÒL m2 % 

Sistema hidràulic     

Sistema d'espais lliures 2.000 4 

Sistema d'equipaments 
 

  

Sistema viari 
 

  

Total sistemes 2.000 4 

Zona CTI     

Zona hoteler nord 
 

  

Zona centre de convencions 50.188 96 

Total zones 50.188 96 

Total sector 50.188   

   SOSTRE m2st % 

Hoteler     

Àrea de joc 
 

  

Comercial 
 

  

Oci 
 

  

Aparcament/instal·lacions 
 

  

Hoteler 
 

  

Centre convencions/hoteler 24.612 100 

Total sostre 24.612   

   EDIFICABILITAT m2st/m2 
 Edificabilitat neta 0,49   

Edificabilitat bruta 0,47   
 

 

 

Quadre resum – Sector 3 Centre de Convencions 
 

Font: Equip redactor del PDU 
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• Àmbit al sud de l’autovia C-31B: s’inclou la part per sota de l’autovia de l’antic 
sector S2, els camps de golf i el Beach Club a prop de la platja. 

Es manté el concepte de resort de l’actual ordenació, on es barregen els usos 
residencials i turístics, de baixa densitat, amb els espais del golf. Es manté 
l’estructura orgànica configurada d’una banda pel corredor d’activitats, espina 
dorsal del concepte general de ressort i nexe d’unió entre el parc temàtic, l’àmbit 
central i la platja, i d’altra per la xarxa viària de titularitat privada i ús públic de 
l’interior. 

Així mateix, es mantenen els tres camps de golf (dos de 18 forats i un de 9 forats) i 
les parcel·les residencials i turístiques vigents. Pel que fa la part estrictament 
residencial, el PDU manté el sostre aprovat pel planejament vigent.  

 

Altrament, en relació als espais oberts, paisatge i patrimoni, la principal proposta del PDU és la configuració 
d’un gran parc equipat en el front a la carretera de la Pineda, coincident amb el sòl amb valor ecològic i estètic 
del paisatge litoral assenyalat al Catàleg de Paisatge. Aquest parc equipat integra els sòls agrícoles enfront el 
sector petroquímic i l’element patrimonial de la Torre de Mas Carboners, donant continuïtat als espais naturals 
del PEIN de la Sèquia, i s’inserta dins el corredor ecològic interior-costa de la Pineda que abasta terrenys des 
del nucli de Vila-seca fins la platja. El corredor inclou espais de protecció especial del planejament territorial i 
sectorial (Sèquia Major i prats de la Pineda i de Cal·lípolis), elements patrimonials catalogats BCIN (Torre 
d’en Dolça), i el passeig de la Mare de Déu de la Pineda, dins i fora de l’àmbit del CRT. 

 

Pel que fa l’estructura viària, les actuacions principals són: 

• Habilitació de nous moviments al final dels ramals que connecten l’autopista A/ amb Port Aventura 
per tal de donar accés al CRT. 

• Habilitació de la rotonda existent a la TV-3148 de Vila-seca a la Pineda per donar accés a l’àmbit del 
CRT des d’aquesta via, 

• Construcció d’una gran rotonda a la carretera C-31B (est) per donar accés al sector i permetre desviar 
els fluxos urbans de forma perimetral. 

• Construcció d’una rotonda a la carretera C-31B (oest) a l’enllaç amb l’avinguda de la Pedrera per 
donar accés al sector i facilitar els moviments interns.  

• Projecció d’un nou vial de circumval·lació que connecti la rotonda anterior directament amb la 
d’intersecció entre l’avinguda Alcalde Pere Molas i dels Països Catalans 

• Desenvolupament d’un estudi específic de reordenació dels accessos viaris tant al sector com a la 
resta de localitats i altres centres d’atracció de mobilitat.  

 

En referència a la mobilitat, el PDU preveu un seguit de mesures referides al transport públic, als itineraris a 
peu i als itineraris per bicicleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Relació amb altres plans i programes 

Per tal de poder avaluar les incidències previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents que 
estableix la Llei 21/2013 en l’apartat 1.de l’annex IV sobre el contingut de l’Estudi Ambiental Estratègic, a 
continuació es recopilen aquells plans i programes més significatius que afecten al territori objecte 
d’ordenació, per tal de recollir aquelles determinacions o requeriments més significatius i d’identificar els 
casos en què la seva superposició, entre sí i amb el PDU, pot representar impactes acumulatius rellevants 
que s’hagin de tenir en consideració en l’avaluació d’aquest Pla. 

 

A aquests afectes es consideraran els següents grups de plans i programes: 

a) Instruments de planejament territorial i urbanístic 

b) Plans territorials sectorials 

 

1.4.1 Pla Territorial General de Catalunya 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/95, té com a objectius definir l’equilibri 
territorial d’interès general per a Catalunya i orientar les accions a emprendre per crear les condicions 
adequades que atreguin l’activitat econòmica als espais idonis. 

Aquest Pla classifica el territori en raó de la seva homogeneïtat, indicant les zones congestionades, les de 
desenvolupament i les deprimides. Alhora estableix les normes per permetre el desenvolupament d’un 
sistema de ciutats equilibrades, indicant les pautes a seguir pel manteniment dels recursos i mitjans naturals 
del territori i preveient els grans sistemes d’infraestructures. 

El Pla defineix uns àmbits d’aplicació i de planificació dels plans territorials parcials que, d’acord amb la Llei 
23/1983, podrà agrupar unitats comarcals i en cap cas dividir-les. Els defineix segons criteris de funcionalitat 
del territori, i no es poden confondre amb les àmbits administratius que establirà la divisió territorial de 
Catalunya, en la definició dels quals intervindran, probablement, altres criteris que són els de funcionalitat. 

En l’àmbit de les comarques de Tarragona s’hi inclouen deu comarques. És la segona àrea més poblada de 
Catalunya amb un creixement demogràfic positiu, degut principalment a la implantació de la indústria 
petroquímica, a l’atractiu turístic de la seva costa i també a l’existència de la Universitat Rovira i Virgili. 

Les directrius que el Pla General dóna perquè el pla territorial parcial les desenvolupi són l’establiment del 
que s’anomena un sistema de reequilibri territorial, de nivell 1, és a dir, el nivell dels que han de jugar un 
paper més important en aquella política de reubicació del creixement i, a la vegada, el disseny de les 
infraestructures que ho han de fer possible. 

 

1.4.2 Pla territorial parcial del Camp de Tarragona 

A nivell territorial, el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT), aprovat definitivament el 12 de 
gener de 2010, està integrat per les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de 
Barberà, el Priorat i el Tarragonès.  

El Pla reconeix una estructura nodal del territori i assenyala el paper de cada node en aquest sistema atenent 
al paper vertebrador que juga per raó del seu pes, funcionalitat en la prestació de serveis i influència 
territorial. En concret, per als termes municipals d’estudi, s’estableix la categoria de polaritat subcomarcal, 
entenent-se com a nuclis de pes i prestació de serveis moderats, estructuradors de subsistemes. En el cas de 
Salou, el Pla preveu una estratègia de creixement potenciat, mentre que per a Vila-seca en preveu una de 
creixement mitjà. Altrament, al municipi de Vila-seca, concretament per al sector PP PI 2, es preveu una 
estratègia específica amb la proposta d’estudiar l’eliminació d’aquest sector, traslladant els aprofitaments cap 
a altres localitzacions per tal de garantir una correcta connectivitat ecològica i social entre la Sèquia Major i 
els Prats de la Pineda i de Cal·lípolis. En aquest sentit es delimiten diversos espais integrats com a àrea 
especialitzada corresponent a espais lliures interns.  

Per a la configuració d’una xarxa contínua de sòl no urbanitzable dotada de protecció especial, el Pla inclou 
en la categoria de sòls de protecció especial, a banda de tots els espais naturals protegits sectorialment per 
la legislació ambiental, un conjunt d’espais naturals de valor comarcal o regional i de connectors territorials 
entre els quals, en contigüitat amb l’àmbit però fora dels seus límits, hi trobem l’espai “68: PDUSC la Pineda”. 
Es tracta d’un espai recollit pel Pla Director del Sistema Costaner com a sòl no urbanitzable costaner, que 
completa l’espai del Prat d’Avinyana que amb la proposta de Xarxa Natura 2000 ha vingut a completar l’espai 
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protegit de la Sèquia Major. Es tracta d’una plana litoral d’origen al·luvial que arriba al mar a través d’una 
extensa platja, continguda en part per un espigó. Espai interior amb herbassars i alguns camps agrícoles, en 
actiu o abandonats, fruit de la transformació dels sistemes naturals que li són propis. 

Aquests espais tindran obligatòriament el règim de sòl no urbanitzable sens perjudici de la precisió de límits 
que es derivi de l’execució de les estratègies de desenvolupament urbanístic que s’assenyalen per a cada 
assentament i llevat del cas que convingués incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de garantir 
definitivament la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni públic que 
poden resultar del procés de gestió urbanística corresponent. La regulació específica d’aquesta tipologia de 
sòls es recull a l’article 2.7 de les Normes d’Ordenació Territorial (NOT d’ara en endavant) del PTPCT. 

Mitjançant instruments de planejament urbanístic –plans directors urbanístics, plans d’ordenació urbanística o 
plans especials- directrius de paisatge que s’incorporin al Pla territorial o d’altres instruments de planificació 
sectorial, es podran desenvolupar de forma detallada les condicions per a l’autorització de les edificacions, 
infraestructures i activitats. 

Pel que fa a la proposta d’espais oberts de protecció territorial, s’inclouen aquells terrenys que el Pla no 
considera imprescindible que formin part de la xarxa de sòl de protecció especial, però que tenen valors, 
condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva possible transformació. Dins 
l’àmbit d’estudi s’hi inclou l’espai “A27: Platges i espai litoral”. Aquesta regulació s’estableix en reconeixement 
del seu elevat valor paisatgístic, identitari i productiu, com a recurs turístic que caracteritza l’economia i el 
poblament de tots els municipis litorals (raons d’interès paisatgístic o agrícola). 

Aquests espais tindran el règim de sòl no urbanitzable, sens perjudici de la possibilitat que alguna peça pugui 
ser inclosa en sectors o polígons per tal de garantir definitivament la permanència com a espai obert 
mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni públic que poden resultar del procés de gestió urbanística 
corresponent. La regulació específica d’aquesta tipologia de sòls es recull a l’article 2.9 de les NOT del 
PTPCT. 

Finalment el Pla inclou com a sòls de protecció preventiva (el qual ocupa la major part dels sòls no 
urbanitzables de l’àmbit del PDU), aquells classificats com a no urbanitzables pel planejament urbanístic que 
no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla considera que cal protegir 
preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal, i 
en el marc de les estratègies que el Pla estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a 
ésser urbanitzades i edificades, si escau. La regulació específica d’aquesta tipologia de sòls es recull a 
l’article 2.11 de les NOT del PTPCT. 

Paral·lelament, atenent a les característiques de les previsions del PDU objecte d’estudi, es considera que 
caldrà tenir especialment en compte les determinacions contingudes a al títol IV de les NOT referides al 
vector paisatgístic, per tal de garantir que s’hi dóna compliment, atenent al nivell de concreció de la proposta 
del PDU.  

Per altra banda, convé tenir en compte les determinacions per l’avaluació ambiental del planejament 
urbanístic que estableix la Memòria ambiental del Pla i que, de manera general, són: 

En referència a l’ordenació del sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic 

• Identificar els punts conflictius per la connectivitat ecològica, que podran ser susceptibles de millora 
mitjançant les mesures compensatòries de les noves actuacions. 

En referència a les directrius generals d’ordenació de les àrees d’extensió i de reforma urbana en el 
planejament urbanístic: 

• En general, prioritzar l’ús de sòl urbà no consolidat enfront la qualificació de noves àrees d’extensió. 
En aquest sentit, s’hauran de tenir en compte els sòls urbans vacants i els sectors urbans i 
urbanitzables no desenvolupats sempre que tinguin un menor impacte ambiental que d’altres 
alternatives d’extensió. 

En referència a l’energia, s’estableixen les següents directrius ambientals pel planejament urbanístic: 

• Preveure millores en l’eficiència energètica dels sistemes urbans. 

• Establir regulacions perquè, sempre que sigui possible, els sostres dels polígons industrials siguin 
compatibles amb la instal·lació d’energia solar. Aquestes superfícies seran llocs preferents per a la 
localització d’instal·lacions de producció d’energia solar fotovoltaica. 

 

 

En relació al cicle de l’aigua, s’estableixen les següents directrius ambientals pel planejament urbanístic: 

• Condicionar el desenvolupament dels creixements urbanístics i de les renovacions urbanes a una 
garantia prèvia de l’abastament que asseguri l’existència del recurs i la sostenibilitat del seu 
subministrament, tal i com s’exposa en l’article 3.14.7 de la normativa del Pla. 

• Internalitzar en el creixement urbanístic el cost global de la disposició, distribució i garantia del nou 
abastament d’aigua previst derivat del seu desenvolupament, tal i com s’exposa en l’article 3.14.7 de 
la normativa del Pla. 

• Preveure sistemes de reutilització i estalvi d’aigua que garanteixin un ús sostenible del recurs, tant a 
nivell d’urbanització com en l’edificació. 

• Avaluar els efectes de l’increment de superfície impermeabilitzada en el cicle de l’aigua, i establir les 
mesures preventives, correctores i/o compensatòries necessàries. 

 

A banda d’aquestes qüestions, s’estableix la necessitat de tenir en compte algunes àrees d’atenció cautelar, 
entre les quals per a l’àmbit d’estudi del CRT s’inclou:  

• Tractament acurat de les dues localitzacions identificades d’hàbitats d’interès situades en entorns 
qualificats com a urbans o urbanitzables: dunes litorals a Cambrils i comunitats de mansega a Port 
Aventura. 
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Determinacions del PTPCT a l’àmbit del PDU 
Font: DTES 
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1.4.3 Pla Director de les activitats industrials i turístiques del Camp de Tarragona 

El Pla Director de les activitats industrials i turístiques del Camp de Tarragona, aprovat el 31 de juliol de 2003, 
té l’objectiu d’ordenar el territori i facilitar la coexistència del sector turístic i de la indústria química, 
considerats dos dels sectors amb major rellevància en el desenvolupament econòmic de la zona. Entre els 
municipis afectats per aquest Pla s’hi troba Salou i Vila-seca. 

El Pla delimita els terrenys d’ocupació de les indústries químiques i proposa la remodelació de la xarxa 
ferroviària i viària, per situar lluny de l’àrea turística de Tarragona el trànsit de mercaderies perilloses. En 
concret, per a la zona costanera, la intervenció del Pla es concreta especialment en els espais perimetrals del 
polígon sud de la indústria química i del centre recreatiu i turístic d’Universal Studios Port Aventura i en els 
espais de contacte amb les activitats residencials i industrials situades al llarg de la carretera N-340 i el front 
portuari entre Vila-seca i el riu Francolí. En la zona nord, la limitació de l’àmbit se centra en l’actual polígon 
nord, la seva expansió i les respectives zones de protecció i confluència amb els diferents nuclis poblats 
existents.  

El Pla incorpora determinacions genèriques pel que fa a la millora en les infraestructures i a la distribució 
d’usos del sòl. Pel que fa als usos industrials del sector químic en racionalitza la seva distribució amb 
l’objectiu de millorar la coordinació entre aquests usos i els usos de tipus residencial, mantenint en el seu 
emplaçament els usos ja consolidats.  

Pel que fa a determinacions específiques per a l’àmbit d’estudi: 

• Els sòls urbanitzables residencials de l’àmbit del CRT que actualment afecten l’espai del PEIN de la 
Sèquia Major, al terme municipal de Vila-seca, s’hauran de reubicar de manera que es preservi tot 
aquest espai i resti com a sòl no urbanitzable (article 9.3). 

• En el tram comprès entre la cruïlla de la Piconadora i la variant de Vila-seca regiran les previsions de 
cessions i reserves d’espai per sistemes generals i zones verdes que preveu el vigent Pla general de 
Vila-seca a l’est de l’actual TV-3148. A l’oest, es preveu una franja de 100m per a vialitat, 
infraestructures de serveis i espais verds, tal i com es grafia en els plànols (article 22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Determinacions del PD d’activitats industrials i turístiques del Camp de Tarragona 
Font: DTES 

 

1.4.4 Pla Director Urbanístic de l’àmbit central del camp de Tarragona 

El Pla Director Urbanístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona va ser aprovat inicialment el 21 d’abril de 
2010. Després de ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 20 de maig de 2010, va quedar 
obert un període d’informació pública durant 45 dies. Arran de les al·legacions rebudes, es van introduir 
algunes modificacions, havent-se de reiniciar la tramitació. El Pla va ser aprovat inicialment, de nou, el 
desembre del 2010 i va tornar a ésser sotmès a informació pública. En el moment de redacció del present 
document (gener 2015) no es té constància que hagi avançat la tramitació d’aquest Pla. 
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1.4.5 Pla d’Espais d’Interès Natural 

El Pla d’espais d’interès natural (d’ara en endavant PEIN) és un instrument de planificació territorial, amb 
categoria de pla territorial sectorial. D’una banda, el PEIN estableix una xarxa d’espais naturals que sigui 
congruent, prou àmplia i suficientment representativa de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica dels 
sistemes naturals del nostre país. D’altra banda, delimita i estableix les mesures necessàries per a la 
protecció bàsica d’aquests espais naturals. 

El PEIN estableix, en la seva normativa, el règim urbanístic que serà d’aplicació amb caràcter general en els 
espais delimitats. D’aquesta manera, es determina que dins dels espais PEIN regeix necessàriament el règim 
urbanístic de sòl no urbanitzable d’acord amb el que disposa la legislació urbanística vigent a Catalunya. 

Cal fer una especial referència a la relació que hi ha entre el PEIN i Xarxa Natura 2000, ja que d’acord amb la 
Llei 12/2006, de mesures en matèria de medi ambient, la declaració d’una zona d’especial conservació (ZEC) 
o d’una zona d’especial conservació per a les aus (ZEPA) implica la seva inclusió automàtica en el PEIN. 

En concret, aquest Pla delimita un espai de 17,06 ha dins l’àmbit d’estudi del present informe. Es tracta de la 
Sèquia Major, una zona humida de petites dimensions definida, en la seva major part, per una franja de 25m 
a cada costat de la sèquia, que inclou també dues zones inundables situades als extrems nord i sud-oest de 
la sèquia. 

El principal interès d'aquest espai rau en la presència de determinades singularitats faunístiques, com el fartet 
(Aphanius iberus), conformant una mostra relictual de la resta d’antic aiguamolls. El manteniment de les 
aigües netes ha permès la conservació d'aquestes espècies. Per la seva estructura, aquests ecosistemes són 
molt fràgils, factor que encara s'intensifica més en aquest espai pel fet de situar-se en una zona periurbana 
amb una intensa pressió antròpica. 

 

1.4.6 Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner 

Els Plans Directors Urbanístics del Sistema Costaner (PDUSC d’ara en endavant), es proposen com a 
instruments normatius per protegir i posar en valor el litoral català, ordenant el desenvolupament urbanístic i 
evitant, sempre que sigui possible, la urbanització dels espais costaners que es troben encara lliures 
d’ocupació. 

El 25 de maig de 2005 va ser aprovat el primer, que permet protegir 23.500 ha del sistema costaner com a sòl 
no urbanitzable, mentre que el segon, aprovat el 16 de desembre de 2005, es centra en sòls urbanitzables 
delimitats sense pla parcial aprovat.  En total, aquests plans són d’aplicació a 77 municipis catalans, entre els 
quals s’inclouen Vila-seca i Salou. 

La regulació d’aquest marc normatiu abasta la franja de 500 metres d’amplada, aplicada en projecció 
horitzontal terra endins, des de l’atermenament del domini públic maritimoterrestre, més els àmbits exteriors a 
l’esmentada franja, inclosos en les unitats territorials de regulació de sòl costaner que la sobrepassen, dels 
termes municipals ubicats en el litoral de Catalunya. 

Amb això, el PDUSC, zonifica el litoral català segons les següents categories de sòls existents: 

• Sòl No Urbanitzable que ja es troba sota protecció del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i que 
manté aquesta condició. 

• Sòl No Urbanitzable Ordinari: que passa a ser considerat en la seva pràctica totalitat com a sòl no 
urbanitzable costaner i s’estableix la incompatibilitat de la seva potencial transformació en sòl 
urbanitzable. El sòl no urbanitzable costaner s’agrupa segons el nivell de protecció que es considera 
adequat en tres categories – C1, C2 i C3 – en les quals la normativa del pla estableix els usos que es 
consideren compatibles i aquells que no ho són (la C1 és la categoria amb una major restricció d’usos 
i la C3, amb la menor). Excepcionalment unes quantes àrees han estat classificades com a sòl 
costaner especial - CE – i deixades a disposició dels Ajuntaments per si ho estimen convenient 
canviar-ne el règim i incorporar-lo al procés d’urbanització. 

• Sòl Urbanitzable No Delimitat: en la major part dels casos passa a ser Sòl no urbanitzable costaner, 
amb un tractament idèntic del comentat a l’apartat anterior. 

• Sòl Urbanitzable Delimitat. Aquell que disposa de planejament parcial aprovat definitivament podrà 
ser desenvolupat d’acord amb les determinacions establertes. Per aquell que no disposi de 
planejament parcial caldrà un estudi que determini la conveniència, o no, del seu desenvolupament. 

• Sòl Urbà. Manté aquesta qualificació tant en el cas de sòl urbà consolidat com no consolidat. 

En l’àmbit del PDU estudiat, el PDUSC 1 conté una disposició transitòria especifica en què es preveu 
expressament que els terrenys corresponents a l’àmbit de Port Aventura (identificat en el Plànol d’ordenació 
corresponent com la totalitat de l’àmbit del Pla director) es regulen pel seu règim específic, previst en Llei 
2/1989, de 16 de febrer, de Centres Recreatius i Turístics, i en el Decret 152/1989, de 23 de juny, modificat 
pel Decret 161/2003, de 23 de juny (disposició transitòria quarta de les normes urbanístiques del PDUSC 1, 
que es correspon amb la disposició transitòria tercera de les normes urbanístiques unificades del PDUSC 1 i 
PDUSC 2). 

D’altra banda, el PDUSC identifica l’espai PEIN de la Sèquia Major com a sòl no urbanitzable costaner, dins 
una unitat territorial de regulació de sòl costaner (UTR-C 182). Aquest sòl resta sotmès al règim d’ús establert 
per la normativa específica aplicable, i en tot allò que comporti un nivell de protecció superior, també al règim 
establert per la subcategoria de sòl no urbanitzable costaner C1 del PDUSC, a l’article 14 de la Normativa. 

 

 
Determinacions del PDUSC per a l’àmbit d’estudi 

Font: Equip redactor del PDU 
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1.4.7 Planejament urbanístic municipal 

Cal tenir present que, segons determina la Llei, una de les característiques més rellevants del CRT és que, tot 
i que el 57% de la seva superfície es correspon amb el terme municipal de Salou i el 43% amb el de Vila-
seca, el seu caràcter és integrat i està configurat com un àmbit únic de planejament i d’actuació, més enllà de 
les estrictes demarcacions i competències municipals. Tot i així, es detalla a continuació el planejament 
urbanístic municipal vigent. 

Per una banda, el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) vigent al municipi de Vila-seca va ser aprovat 
definitivament el 16 de maig de 1993, i posteriorment ha sofert diverses modificacions puntuals. Actualment el 
municipi compta amb el text refós de les normes urbanístiques del planejament general del terme municipal 
de Vila-seca, aprovat per Ple municipal en sessió de 30 de juny de 2006. Segons aquest document, els 
terrenys objecte d’estudi corresponen, en part, a sòl urbanitzable (sector de sòl urbanitzable corresponent al 
CRT, PP CRT-1) i a no urbanitzable 

Per l’altra banda, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Salou va ser aprovat definitivament per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona l’octubre de 2003, per exhauriment de la vigència del PGOU 
anterior. Aquest Pla reconeix el “CRT de Port Aventura” com a unitat única de planejament i d’actuació, en 
resposta a l’annex 1 del Decret 152/1989. El títol V de les ordenances urbanístiques d’aquest Pla es dedica 
íntegrament a la regulació d’aquesta unitat. 

La imatge que s’afegeix a continuació mostra la classificació vigent del sòl per a l’àmbit d’estudi 

 
Classificació del sòl vigent 

Font: MP del planejament urbanístic en l’àmbit del CRT 

 

1.4.8 Pla especial d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT) 

Aprovat l’any 2007, és el Pla especial d’emergència exterior del sector químic de Catalunya. Constitueix el 
marc orgànic i funcional per a fer front a les emergències degudes a accidents greus amb substàncies 
perilloses prèviament analitzats, classificats i avaluats. El Pla estableix l’esquema de coordinació de les 
autoritats, organismes i serveis que han d’intervenir, els recursos humans i materials necessaris per a la seva 
aplicació i les mesures de protecció més idònies. 

Es localitzen diversos establiments propers o les hipòtesis accidentals dels quals afecten l’àmbit del CRT, 
dels quals per a Salou i Vila-seca trobem els següents: 

 
Establiments industrials Nivell Seveso 

 

Covestro S.L. (La Canonja) Alt 

Clariant Ibérica S.A. (La Canonja) Alt 

Elyx Polymeros S.L. (La Canonja) Alt 

Ercros S.A. (Vila-seca 1) Alt 

Ercros S.A. (Vila-seca 2) Alt 

Zona d’alerta 

Basf Española S.A. (La Canonja) Alt 

Repsol Butano S.A (La Canonja) Alt 

Messer Ibérica de Gases S.A.U (Vila-seca) Baix 

 

Segons això, cal tenir en compte que és d’aplicació la Resolució IRP/971/2010, referent al control de la 
implantació de nous elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil. 

Pel que fa a l’àmbit d’estudi, el límit nord-est es veu afectat per la zona d’indefensió envers l’autoprotecció 
(IEA) de diversos establiments industrials, fet que es tradueix en la necessitat de respectar una franja de 500 
metres al voltant de les instal·lacions incloses en el Pla, distància que podrà ésser reduïda en cas d’adoptar 
mesures estructurals i preventives envers la detecció de fenòmens químics de toxicitat i d’avís a la població. 

Per altra banda, en referència a les zones d’intensitat límit a l’exterior, només són d’afectació les d’Ercros S.A 
(Vila-seca 2), corresponent a 818 metres, i la de Clariant Ibérica S.A., de 387 metres. 

Pel que fa a la zona de confinament general, corresponent a la zona d’intervenció recollida a les avaluacions 
dels informes de seguretat, tot l’àmbit hi queda inclòs a raó de l’existència de nombroses hipòtesis accidentals 
de diversos establiments industrials.  

Ambdós municipis, en funció del risc que presenten, han de redactar obligatòriament el corresponent Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) però, actualment, es troben pendents de revisió.  

 

1.4.9 Pla especial d’emergències per a accidents en el transport de mercaderies perilloses per 
carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) 

Aprovat l’any 1999, és el Pla especial d’emergències per a accidents en el transport de mercaderies perilloses 
per carretera i ferrocarril a Catalunya, i és un pla de protecció civil, especial i d’abast autonòmic, elaborat per 
la Generalitat de Catalunya. Així, estableix quines són les vies i els municipis que tenen més probabilitat de 
tenir un accident en el transport de mercaderies perilloses i preveu l’estructura, l’organització i els 
procediments necessaris per a fer front a qualsevol accident originat per mercaderies perilloses transportades 
per carretera o ferrocarril, a qualsevol punt de Catalunya.  

Les vies amb transport de mercaderies perilloses properes a l’àmbit són: 

• A-7 (a uns 200 metres al nord) catalogada amb perill molt alt 

• TV-3148 (vorejant l’extrem est) catalogada amb perill mig 

• C-31b (divideix l’àmbit d’oest a est) catalogada amb perill mig/alt 
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D’altra banda, en referència al transport ferroviari, es localitza el tram “Tarragona classificació-Ulldecona”, que 
presenta un perill alt, que voreja l’extrem oest de l’àmbit a una distància màxima de 550 metres i acaba 
confrontant a l’extrem nord. 

Tant el municipi de Salou com el de Vila-seca es llisten com a municipis amb l’obligació de redactar un PAM 
per a aquest risc, si bé ambdós es troben pendents de revisió. 

 

1.4.10 Pla d’emergències per contaminació accidental de les aigües marines a Catalunya 
(CAMCAT) 

Aprovat l’any 2003 i revisat periòdicament, és el Pla d’emergències per contaminació accidental de les aigües 
marines a Catalunya. Els seus objectius principals són establir la coordinació adequada de les operacions 
necessàries (independentment de la titularitat dels mitjans utilitzats i els procediments de comunicacions), 
establir una resposta davant d’un episodi de contaminació marina i potenciar els mitjans de lluita contra 
aquesta contaminació, establir un marc de col·laboració per a la lluita contra la contaminació amb els 
convenis adients, facilitar i agilitzar la mobilització dels recursos disponibles i fer-ne un ús racional i, finalment, 
promoure i donar la formació oportuna al personal especialitzat. 

Segons aquest document, el municipi de Salou presenta un perill i una vulnerabilitat màxim (4 sobre 4), 
mentre que el municipi de Vila-seca presenta un perill de 3 sobre 4 i una vulnerabilitat màxima (4 sobre 4).  

Segons això, ambdós municipis es troben en situació d’obligada elaboració del PAM per aquest risc. En el cas 
de Salou, el PAM es troba vigent des del 15 de desembre de 2011 mentre que el de Vila-seca es troba 
pendent de revisió. 

Tot i així, l’àmbit d’estudi només confronta directament amb la línia de mar en una petita zona, de manera que 
no es preveu que sigui un risc amb afectació rellevant. 

 

1.4.11 Pla especial d’emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT) 

Aprovat l’any 2010, és el Pla especial d’emergències radiològiques de Catalunya. Estableix l’estructura de la 
resposta, la operativa i els procediments necessaris per gestionar qualsevol emergència associada a la 
presència de materials radioactius, amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones i la protecció dels 
béns i el medi ambient. 

Segons aquest Pla, el municipi de Vila-seca està obligat a redactar el PAM per a aquest risc perquè té un 
establiment amb una categoria d’instal·lació màxima de 2 i un amb una categoria màxima de 3, segons el que 
estableixen el Reial Decret 1836/1999, de 3 de desembre i el Reial Decret 35/2008, de 18 de gener. El PAM 
actualment es troba pendent de revisió. Pel que fa al municipi de Salou, l’obligatorietat de redactar el PAM no 
hi aplica.  

 

1.4.12 Pla territorial de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) 

Aprovat l’any 1995 i revisat periòdicament, és el Pla territorial de protecció civil de Catalunya. El seu principal 
objectiu és fer front a les emergències generals, associades a riscos no especials, que es puguin produir en 
l’àmbit de Catalunya i d’àmbit inferior. Es tracta d’un pla d’emergències multirisc, complementari als plans 
especials, i s’aplica per gestionar riscs o emergències no incloses en els plans especials i que poden afectar a 
la vegada un volum considerable de persones o que poden tenir una repercussió important.  

Segons aquest Pla, tant el municipi de Salou com el de Vila-seca estan obligats a redactar el PAM específic 
per aquest risc atès que estan abastats pel Consorci d’Aigües de Tarragona. Tot i així, aquest document es 
troba pendent de revisió per als dos municipis.  

 

1.4.13 Pla d’emergència nuclear exterior a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs (PENTA) 

Aprovat l’any 2009, és el Pla d’emergència nuclear exterior a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs 
(Tarragona). Fa referència a la situació dels municipis en la zona de planificació i la ubicació de l’establiment, 
les vies principals d’accés a la central i la seva distància, les dades meteorològiques amb indicació de la 
ubicació de les estacions meteorològiques més properes i els punts de la xarxa d’alerta radiològica. 

L’àmbit del CRT s’inclou, en part, en la zona II o zona de mitjans de llarga duració (10-30km), contemplada en 
aquest Pla. En aquesta zona, les vies d’exposició a la radiació estan associades, fonamentalment, al material 

radioactiu dipositat al sòl després de l’accident i, per tant, caldrà planificar mesures de protecció per reduir les 
dosis a llarg  termini provinents de les substàncies radioactives dipositades i de la ingestió d’aliments i aigua 
contaminats.  

Segons això, els municipis d’aquesta zona hauran de redactar un PAM en Emergència Nuclear per tal de 
donar resposta a aquest risc. 

 

1.4.14 Pla especial per a emergències aeronàutiques de Catalunya (AEROCAT) 

Aprovat l’any 2010, és el Pla especial d’emergències aeronàutiques de Catalunya. Constitueix el marc orgànic 
i funcional per a fer front a totes aquelles emergències degudes a accidents aeronàutics que es produeixin en 
qualsevol punt de l’espai aeri català i les emergències de qualsevol tipus que tinguin lloc als aeroports, 
aeròdroms i heliports catalans.  

Segons aquest Pla, el municipi de Salou està obligat a contemplar en el seu Pla Bàsic d’Emergències 
Municipal (PBEM) una estructura operativa específica, així com actuacions concretes de suport logístic per 
donar resposta a emergències de tipus aeronàutic perquè es troba a l‘àrea d’influència de radi 8km respecte a 
l’aeroport de Reus.  

El municipi de Vila-seca està obligat a redactar el PAM per a aquest risc atès que està inclòs en la zona II de 
l’aeroport de Reus (probabilitat d’impacte entre l’1 i el 10%). 

Tot i així, l’àmbit del CRT es troba fora de les zones d’afectació o plomalls establers al Pla.  

 

1.4.15 Pla de protecció civil per al risc d’inundacions a Catalunya (INUNCAT) 

Aprovat l’any 2006 i revisat periòdicament, és el Pla de protecció civil per al risc d’inundacions a Catalunya. El 
seu objectiu és fer front a les emergències per inundacions, dins de l’àmbit territorial català, establint els 
avisos, l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres 
administracions públiques i de les entitats privades. Aquest pla quantifica i localitza dins de tot el territori de 
Catalunya els aspectes fonamentals per a l’anàlisi del risc, vulnerabilitat, zonificació del territori, establiment 
de les èpoques de perill i desplegament de mitjans i recursos i localització d’infraestructures de suport per als 
treballs d’actuació en cas d’emergència.  

Els termes municipals de Salou i Vila-seca, apareixen afectats per zones inundables de diferents períodes de 
retorn però queden fora de l’àmbit d’estudi (barranc de Mascarbó a Vila-seca i barranc de Barenys a Salou). A 
banda d’aquestes zones, a l’àmbit del CRT també hi ha diverses zones potencialment inundables per criteris 
geomorfològics. 

Per altra banda, cal precisar que els dos municipis estan obligats a redactar el PAM per a aquest risc, 
document que en ambdós casos es troba pendent de revisió. 

 

1.4.16 Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) 

Aprovat l’any 1994 i revisat periòdicament, és el Pla especial d’emergències per incendis forestals de 
Catalunya. El seu objectiu és establir el marc jurídico-funcional per a fer front a les emergències per incendis 
forestals, dins de l’àmbit català, establint els avisos, la organització i els procediments d’actuació dels serveis 
de la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions públiques i de les entitats privades. Aquest Pla 
situa i descriu els sectors amb més risc d’incendi forestal i punts importants de risc en zona forestal, o a 
l’entorn que puguin participar en l’efecte dòmino (instal·lacions industrials, magatzems, etc.). Fa referència 
també a la situació i característiques sectors de massa forestal, els camins i pistes forestals i els punts 
d’aigua, així com també dels hidrants, tallafocs i punts de vigilància.  

Segons aquest Pla, el municipi de Salou té un perill molt alt i una vulnerabilitat mitja i es recomana que redacti 
un PAM per al risc d’incendi, el qual es troba pendent de revisió. Per la seva banda, el municipi de Vila-seca 
té una vulnerabilitat moderada, tot i que està exclòs per superfície, de manera que no presenta obligació ni 
recomanació de redactar un PAM per aquest risc.  

 

1.4.17 Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT) 

Aprovat l’any 2004 i revisat periòdicament, és el Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya. Els 
seus objectius principals són donar la informació sobre possibles nevades amb la màxima antelació possible 
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(a fi que es puguin començar a prendre les mesures preventives més adients), preveure i disposar d’una 
estructura organitzativa per fer front a aquest tipus d’emergència amb una unitat de comandament, preveure i 
aplicar uns procediments d’actuació i de coordinació dels mitjans disponibles a fi d’augmentar l’eficàcia en la 
resolució de l’emergència i, finalment, informar a la població de la situació i donar els consells i les 
instruccions necessàries per a minimitzar el risc.  

Segons aquest Pla, tant el municipi de Salou com el de Vila-seca estan obligats a redactar un PAM per al risc 
de nevades, segons el criteri de població (>20.000 habitants), però cap dels dos en disposa en el moment de 
redacció d’aquest document.  

 

1.4.18 Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona 

Segon catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del 
paisatge, dedicat al Camp de Tarragona. 

El catàleg identifica 29 unitats de paisatge en aquesta zona, dues de les quals inclouen l’àmbit d’estudi (UP-
19.Litoral del Camp i UP-20.Reus-Tarragona) i en descriu els elements naturals i humans que constitueixen el 
paisatge, l'evolució històrica, l'organització actual, l'expressió artística, la dinàmica, els valors paisatgístics, les 
principals rutes i punts d'observació i gaudi del paisatge, així com la possible evolució de la unitat, l'avaluació 
d'amenaces i oportunitats, i els objectius de qualitat paisatgística. 

Els objectius de qualitat paisatgística s’estableixen amb la participació del públic i les administracions 
interessades i es valoren en els processos d’avaluació ambiental d’aquests plans. Estan formulats en 
resposta a la pregunta “quin tipus de paisatge volem” i es territorialitzen en àrees de valors especials que cal 
protegir, àrees de foment de la gestió i en àrees susceptibles d’accions d’ordenació. 

Els  objectius a tenir en consideració per a l’àmbit són els següents: 

• OQP19.1 Un paisatge litoral amb elements de valor natural pròxims al mar en l’escenari urbà (platja 
fòssil, desembocadures de rieres, pinedes...) de passeigs marítims. La plana litoral és un espai de 
vacances vora el mar molt urbanitzat, amb platges planes i extenses i un marc escènic molt atractiu 
definit per les serres de Llaberia i Vandellòs al sud i el cap de Salou al nord. 

• OQP19.2 Uns assentaments urbans que segueixin la trama urbana preexistent, que mantinguin 
espais de transició ben delimitats, que prioritzin la compacitat i la contenció edificatòria davant de 
models de desenvolupament més extensius. La zona es caracteritza per l’existència de teixits urbans 
extensos i heterogenis, amb nuclis antics de valor patrimonial, eixamples turístics ben estructurats i 
urbanitzacions extensives, amb força potencial edificador en sòl classificat pel planejament. 

• OQP19.3 Un paisatge agrícola comprès entre la primera línia urbanitzada i l’autopista AP-7 que 
mantingui el seu caràcter i els valors paisatgístics i que permeti fer-ne un ús social per part de la 
població. El paisatge es caracteritza per un mosaic de conreus llenyosos d’avellaners i oliveres, amb 
garrofers, hortes molt productives i espais erms, esquitxat en conjunt per edificacions disperses. 

• OQP19.4 Un paisatge que conservi, que potenciï el valor i que permeti el gaudi, per part de la 
població, dels elements patrimonials amb més valor històric i cultural, com torres de defensa, molins o 
mines d’aigua.  

• OQP19.5 Un complex de Port Aventura, equipament turístic de primer ordre, que respecti els valors 
del paisatge i s’hi integri. Port Aventura, amb algunes instal·lacions visibles des d’una gran extensió 
del territori, constitueix un element identitari de la Costa Daurada. A l’interior de les instal·lacions 
conté un paisatge artificial creat per simular altres realitats geogràfiques que presenten, en conjunt, 
un elevat interès productiu, social i estètic, tot i no ser el paisatge propi del lloc. 

• OQP19.6 Un paisatge que conservi elements identitaris propis de la Costa Daurada en les tipologies 
edificatòries dels nous complexos turístics, residencials i d’oci i en les obres d’urbanització i 
enjardinament dels espais públics. 

• OQP20.1 Dues ciutats grans –Reus i Tarragona− amb conjunts monumentals històrics i artístics 
−romà a Tarragona i modernista a Reus−, i un patrimoni urbanístic conservat i valorat.  

• OQP20.2 Unes infraestructures que dotin d’accessibilitat, que proporcionin unes visuals endreçades i 
de qualitat i que evitin la compartimentació i fragmentació de l’espai obert que travessen. Són 
infraestructures d’abast general: viàries, com ara les autopistes o autovies AP-7, T-11, C-14, N-420, 
A-7, C-318, i les carreteres N-240, N-340, N-241, TV- 3145 i TV-3148 i TV-3146; ferroviàries 

existents, com les línies de Tarragona de Reus i les projectades del corredor mediterrani; l’aeroport 
de Reus; el port de Tarragona, etc. 

• OQP20.3 Uns paisatges industrials i logístics que mantinguin les condicions de seguretat i separació 
necessàries dels teixits residencials i que s’adeqüin a l’entorn paisatgístic en el qual s’integren. 

• OQP20.4 Façana litoral ocupada en bona part pel port de Tarragona, amb vocació d’augmentar-ne 
l’activitat, i per les platges de Tarragona, que afegeixen valor al teixit urbà i de la Pineda, a l’extrem 
sud, que ha d’incorporar en els desenvolupaments urbanístics els valors naturals de les pinedes arran 
de mar, els espais humits de la sèquia Major i els prats i els jaciments arqueològics de Cal·lípolis. 

• OQP20.5 Un paisatge agrícola en espais intersticials, en condició d’espais oberts, viu i conservat. Els 
espais agrícoles estan formats per mosaics d’herbacis de secà, oliveres i avellaners barrejats amb 
matollars i erms expectants en els intersticis de les infraestructures i les proximitats dels sòls ja 
urbanitzats.  

• OQP20.6 Un sòl compromès pel planejament urbanístic en el creixement dels teixits urbans que 
conservi en els espais oberts intersticials els valors de la natura i l’espai agrícola. 

 

1.4.19 Pla Energia i Canvi Climàtic 2012-2020 

Aprovat per el Ple del Parlament a la sessió del 24 de març de 2011, el Pla aborda la nova orientació que 
l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya vol donar a la política energètica catalana, integrant-ne aquells 
aspectes de la mitigació del canvi climàtic relacionats amb l’energia. 

Cal tenir present, no obstant, que el Pla no inclou d’altres aspectes del canvi climàtic com ara les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle no vinculades a l’energia, l‘anomenat efecte embornal (boscos, agricultura,...), 
l’adaptació als impactes del canvi climàtic o el desenvolupament de models climàtics regionals, que d’acord 
amb el Pla de Govern 2011-2014 seran objecte de tractament en el Pla de Mitigació i l’Estratègia d’Adaptació. 

El Pla té com a objectiu resoldre les següents problemàtiques: 

• L’actual escenari energètic internacional, amb una previsió de preus elevats del petroli a mig i llarg 
termini i amb un important risc geoestratègic en l’abastament, exigeix una adequació de les 
estratègies de les polítiques d’oferta i de demanda energètica de Catalunya.  

• Les exigències de la societat catalana són cada vegada majors tant pel que fa a la qualitat dels 
subministraments energètics com pel que fa a la disminució de l’impacte ambiental de la producció i 
l’ús de l’energia, i, en particular, de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. La nova planificació 
energètica ha de respondre a aquests criteris, i combinar-los amb criteris econòmics. 

• La voluntat del Govern català de contribuir en la part proporcional que li correspongui a l’assoliment 
dels objectius europeus i espanyols de reducció d’emissions de GEH, molt especialment en els 
sectors difusos (transport, residus, la indústria no coberta per la Directiva de comerç de drets 
d’emissió, ....) que és on Catalunya disposa de capacitat i d’espai competencial per actuar.  

• L’energia és cada cop més un factor fonamental per a la competitivitat econòmica, tant pel seu efecte 
sobre els preus com pel seu potencial industrial com a sector d’activitat econòmica. Aquesta 
planificació energètica ha d’incloure la necessària vertebració d’un potent sector econòmic en l’àmbit 
de l’energia a Catalunya. 

Així doncs, cal tenir en consideració els objectius i indicacions del Pla d’energia i Canvi Climàtic i ser 
coherents amb aquest.  Reus i Tarragona, com a ciutats grans, han d’adaptar la política energètica en casos 
concrets com Tarragona Power, o la planta de producció de bio dièsel de Reus. No obstant això, aquests 
sectors queden fora de l’àmbit del CRT. 

 

1.4.20 Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 

Document presentat a Juny de 2012, preveu la mitigació interescalar de la problemàtic produïda per causa del 
Canvi Climàtic, i basa el document en dos objectius prioritaris, tot seguint les indicacions i objectius previs fruit 
dels anteriors informes sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (2010): 

• Generació i transferència del coneixement 

• Augment de la capacitat adaptativa 
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Per a garantir la provisió de serveis de qualitat a llarg termini i reduir a la vegada la vulnerabilitat del sistema 
català davant el canvi climàtic, s’han d’implementar les següents fites:  

• Promoció d’estructures institucionals més descentralitzades, on es fomenti la participació social 

• Increment de la flexibilitat dels sistemes de dotació d’aigua, generació d’energia i infraestructures 

• Desenvolupament de polítiques transversals i integrades entre els diferents àmbits i sectors  

• Derivació dels excedents aconseguits mitjançant millores d’estalvi i eficiència, de l’aplicació de 
mesures de mercat i/o fonts alternatives de recursos a la progressiva restauració integral dels 
ecosistemes, en lloc de dirigir-se a crear noves demandes. 

Les mesures que afecten directament  a l’àmbit d’actuació d’aquest pla s’hauran de tenir en consideració, 
amb especial èmfasi les que fan referència al sistemes de dotació d’aigües i generació d’energia. 

 

1.4.21 Estratègia pel desenvolupament sostenible de Catalunya 

L’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya en l’horitzó 2026 és el full de ruta que fixa les 
línies i els objectius estratègics clau per garantir la transició de Catalunya cap a una economia segura, 
ecoeficient i de baix contingut en carboni, basada en l’eficiència en el consum de recursos i en la minimització 
dels impactes sobre la salut i el medi a Catalunya i al món, i en què: 

• S’harmonitzi el desenvolupament econòmic amb la millora del benestar i la qualitat de vida de la 
ciutadania. 

• S’internalitzin els costos ambientals i el valor dels serveis dels ecosistemes i de la biodiversitat. 

• S’asseguri la restauració dels efectes ocasionats pels impactes ambientals i la recuperació del capital 
natural i la seva funcionalitat. 

• S’assoleixi una veritable integració horitzontal i vertical entre les diferents polítiques sectorials i entre 
els diferents nivells de govern, respectivament, tot garantint la coherència entre els diversos objectius 
sectorials. 

• Es garanteixi una participació de la ciutadania en els processos de presa de decisions. 

• S’assoleixi una societat culta, inclusiva, amb igualtat d’oportunitats i solidària. 

 
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha elaborat l’Estratègia per al desenvolupament sostenible l’any 
2010 amb l’objectiu de donar resposta als compromisos de Catalunya amb els mandats adquirits des de 
l’escala internacional fins a l’escala local.  

Les directrius que s’indiquen han d’anar en consonància amb els objectius proposats al Centre Recreatiu 
Turístic, sempre que hi hagi una afectació directa, com la restauració dels efectes ocasionats pels impactes 
ambientals i la recuperació del capital natural. 

 

1.4.22 Segon Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (2010) 

Informe que dóna continuïtat al redactat al 2005, amb els següents eixos com a pilars fonamentals: 

• Bases científiques del canvi climàtic: el clima a Catalunya, balanços de carboni i projeccions de futur;  

• Impactes i vulnerabilitat del medi biofísic: recursos hídrics, sistemes naturals i els riscos associats;  

• Anàlisi sectorial: gestió, mitigació i adaptació: marc institucional i normatiu, els instruments de gestió, 
sectors econòmics i la dimensió social;  

• La recerca sobre el canvi climàtic a Catalunya: fortaleses i debilitats de la recerca en canvi climàtic a 
Catalunya. 

Caldrà mitigar en la mesura possible l’afectació al Canvi Climàtic a partir d’una anàlisi d’alternatives que 
prengui en consciència la baixa afectació al medi biofísic de l’àmbit d’actuació i rodalies. 
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2 Elements rellevants de la situació actual del medi ambient 
Atenent a l’article 20 de la Llei 21/2013, en aquest apartat es pretén realitzar una descripció sintètica de la 
situació actual del medi ambient de l’àmbit d’estudi, així com de la seva probable evolució en cas de no 
produir-se variacions significatives en el marc de planificació estratègica i, concretament en el planejament 
urbanístic vigent. En qualsevol cas, aquest apartat vol ser més una diagnosi des del punt de vista ambiental 
que no pas una descripció enciclopèdica de la realitat territorial del municipi.  
 
És important assumir la forma del territori com a principal criteri d’ordenació, i veure quins són els principals 
requeriments ambientals que ens permetran definir les propostes del Pla, atenent especialment al procés de 
construcció del sòl rústic, als espais naturals d’interès rellevant, al paisatge de l’agricultura, als corredors 
ecològics, a l’ordenació dels recursos naturals, entre d’altres. 
 
La present diagnosi es basarà en la identificació sintètica d’aquells elements que caracteritzen ambientalment 
l’àmbit i que es considera tindran afectació en l’ordenació que prevegi el document del Pla Director. Un cop 
identificats aquells elements rellevants des del punt de vista ambiental, es concretarà i ampliarà la informació 
relativa a l’estat actual d’aquests elements. Amb aquesta metodologia es pretén descriure aquells elements 
rellevants de l’àmbit d’estudi, cercant una anàlisi sistematitzada i que permeti cercar la interrelació entre els 
diferents elements que el caracteritzen ambientalment.  
 

2.1 Descripció general de l’àmbit del pla 

Amb l’objectiu de facilitar la descripció de l’àmbit s’ha mantingut la delimitació de zones emprada en el 
Document Inicial Estratègic (veure següent figura). Val a dir que no suposa una delimitació associada a les 
zones d’actuació urbanística, les quals es concreten en el document urbanístic, sinó que únicament s’agrupen 
aquelles zones similars per les seves característiques formals o funcionals.  

A nivell general, es divideix en dues parts diferenciades separades per l’autovia de Salou a Tarragona, l’àmbit 
nord el situat per sobre i l’àmbit sud per sota. Cadascuna de les zones es divideix en sectors, per tal de 
facilitat la descripció general i contextualitzar l’àmbit d’estudi.  

 
Delimitació de zones d’estudi dins de l’àmbit del CRT 

Font: Lavola 

 

Tot seguit es realitza una breu descripció de l’estat actual d’aquests àmbits, amb la idea de disposar d’un 
marc general de l’àmbit del PDU:  
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2.1.1 Àmbit nord 

Àmbit localitzat al nord de l’autovia C31b (que uneix Tarragona i Salou) i on es localitza el parc temàtic de 
Port Aventura, i les instal·lacions associades. També es localitzen els diversos complexos hotelers que 
complementen al parc temàtic. Aquest àmbit nord es composa dels diferents sectors diferenciats des del seu 
punt de vista compositiu i funcional:  

 

Sector N1 

Aquest sector disposa d’un Pla Parcial aprovat i desenvolupat. Està totalment urbanitzat i en ell es localitzen 
diverses activitats de serveis, comercials i hoteleres. Les parcel·les que queden per edificar es troben 
ocupades per vegetació ruderal pròpia d’aquestes parcel·les urbanes desocupades.   

 

Sector N2 

Aquest sector es situa al sud del parc d’atraccions de Port Aventura, entre el parc, que limita el sector pel 
nord, i la carretera C-31B, que el limita pel sud. 

Es tracta d’una antiga zona de conreus típicament mediterranis (com mostren les restes encara existents de 
murs de pedra seca, que delimitaven les terrasses de conreu, i d’antics sistemes de rec). Un cop abandonats, 
en aquests antics camps ha tingut lloc la successió ecològica típica d’aquest territori (camps abandonats – 
prats secs – matollars - pinedes de pi blanc). Al sector trobem dues d’aquestes etapes de la successió 
ecològica, els matollars i les pinedes mediterrànies, que es van alternant sobre el territori. 

Aquesta diversitat d’ambients, juntament amb la tranquil·litat de l’indret, permeten la presència, de manera 
relativament sorprenent tenint en consideració l’entorn on es situa, d’una fauna vertebrada abundant (veure 
matriu de caracterització ambiental – apartat 2.2.1.) 

 

Sector N3 

Àmbit ocupat per les instal·lacions recreatives del Parc de Port Aventura i part de les instal·lacions hoteleres 
associades. 

 

Sector N4 

Sector forestal ubicat entre el parc d’atraccions de Port Aventura (al sud i sud-oest) el sector N3 (a l’est) el 
sector N5 (al nord) i la carretera T-319 (al nord-oest). 

Probablement es tracti, com en el sector N2, d’antics conreus mediterranis abandonats. En aquest sector, 
però, la data de l’abandonament de l’activitat agrícola sembla ser més llunyana, i la vegetació natural s’ha 
desenvolupat de manera més important que en el sector N2. 

 

Sector N5 

El sector N5 correspon al Parc de la Torre d’en Dolça, un extens parc urbà ubicat entre la via del tren (al 
nord), la carretera TV-3148 (a l’est), els sectors N3 i N4 (al sud) i la carretera T-319 (a l’oest). 

Malgrat tractar-se d’un parc urbà, que inclou una pista per a curses de cavalls (hipòdrom) la seva extensió i el 
seu disseny permeten l’existència al seu interior de diversos elements d’un cert valor natural. 

Els més importants són, sense dubte, el conjunt de basses artificials que hi trobem, repartides en dos sectors. 
Aquest conjunt de basses, algunes amb un cert grau de naturalitat, implica un complement important, 
juntament amb la bassa del sector N6, per a les espècies animals associades a la zona humida de la Sèquia 
Major de Salou. 

 

Sector N6 

Sector ubicat entre el parc d’atraccions de Port Aventura (que el delimita per l’oest) la carretera TV-3148 (que 
el delimita per l’est) i la carretera C-31B (que el delimita pel sud-est). 

És una zona de camps de conreu encara en actiu (s’hi cultiven cereals) delimitats per fileres d’arbres, 
principalment oliveres (Olea europaea) algunes de dimensions importants. A la banda central-oriental del 
sector, prop de la carretera TV-3148, hi ha una bassa artificial associada al rec del camp de golf localitzat a 
l’àmbit sud. 

 

2.1.2 Àmbit sud 

L’àmbit sud de l’autovia C31b (que uneix Salou i Tarragona) es troba articulat per la presència de dos camps 
de golf, i de la urbanització corresponent als desenvolupaments residencials previstos en el planejament 
vigent. Aquesta configuració es combina amb àrees de major naturalització, tal com es concreta en la 
descripció més detallada dels sectors que composen aquest àmbit sud:  

 

Sector S1 

Es tracta del sector més meridional de l’àmbit afectat, clarament delimitat per la Platja Llarga (al sud), el nucli 
urbà de Salou (a l’oest), la carretera que uneix el nucli de Salou amb el sud de la Pineda (al nord) i diverses 
urbanitzacions del sud de la Pineda- El Port Pirata, Dunamar... – (a l’est). 

Es tracta d’un sector forestal que forma part del complex del golf (camp sud) per la qual cosa inclou en el seu 
interior diverses infraestructures, com són vials de comunicació, una zona d’aparcament a la part central del 
sector i el complex Beach Club a primera línia. 

El terreny no urbanitzat està ocupat, parcialment, per diverses zones enjardinades força integrades en l’entorn 
natural (s’han aprofitat sovint els peus arboris ja existents) i per la pineda mediterrània de pi blanc (Pinus 
halepensis) amb sotabosc de llentiscle (Pistacia lentiscus), amb diferents graus de desenvolupament i, en 
algunes zones, alternada amb espais oberts de matollar mediterrani, resultat d’antics conreus abandonats. 

 

Sector S2 

Extens sector que es correspon amb el camp de golf (camp sud). Queda delimitat per la carretera que uneix 
el nucli de Salou amb el sud de la Pineda (al sud), el nucli urbà de Salou i el càmping “La Unión” (a l’oest), la 
carretera C-31B (al nord) i la carretera d’accés a les urbanitzacions del sud de la Pineda, les pròpies 
urbanitzacions i el parc aquàtic Aquópolis (a l’est). A més, a l’interior del sector hi ha dues urbanitzacions ja 
desenvolupades que queden excloses de l’àmbit d’estudi: Mirador de Salou i Xalets de Salou. 

El sector està ocupat principalment per tres tipus d’ambients: els espais condicionats per a la pràctica del golf, 
les zones enjardinades associades al camp de golf i la zona on s’hi troben diferents retalls de vegetació 
natural. 

 

Sector S3 

El sector S3, a la part oriental de l’àmbit de treball, queda delimitat per la carretera d’accés a les 
urbanitzacions del sud de la Pineda (al sud-oest), la carretera C-31B (al nord-oest), la carretera TV-3146 (al 
nord-est) i el nucli urbà de La Pineda (al sud-est). 

El sector correspon al complex de golf (camp nord) i inclou al seu interior una zona humida de gran interès i 
importància, la Sèquia Major de Salou, inclosa al Pla d’espais d’interès natural de Catalunya (PEIN), a la 
Xarxa Natura 2000 i a l’Inventari de zones humides de Catalunya. 

La part corresponent al camp de golf inclou, a banda de vies de comunicació i l’edifici de recepció de visitants, 
prats de gespa, basses artificials i zones enjardinades que, malgrat el seu caràcter totalment artificial, gràcies 
a la presència de vegetació i la tranquil·litat que implica la pràctica del golf són visitades de manera habitual 
per la fauna de la zona, especialment la comunitat ornítica associada a la propera Sèquia de Salou. 

Per la seva banda, la Sèquia Major de Salou és una zona humida que, malgrat les seves dimensions 
reduïdes, presenta un elevat interès ecològic. S’hi han identificat diversos HIC (veure matriu de l’apartat 
2.2.1.) 
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 2.2 Caracterització ambiental de l’àmbit del PDU 

2.2.1 Matriu de caracterització ambiental 

Amb la finalitat de realitzar una anàlisi prèvia dels elements ambientals rellevants a l’àmbit del PDU es 
presenta a continuació una matriu de caracterització. 

Així, es fa una anàlisi de la presència o no d’elements ambientalment significatius a l’àmbit del PDU, i se’n 
valora la seva rellevància des del punt de vista ambiental. 

En aquells elements que es disposin d’informació gràfica associada, es relaciona el plànol d’informació 
ambiental contingut al final del present estudi ambiental estratègic. 
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Vector ambiental 
Presència a 

l’àmbit 
Descripció / elements Cartografia2 Rellevància 

Anàlisi 
complementària 

d’elements rellevants 

Ocupació i consum de sòl 

Gemorfologia i 
Geologia 

Sí 

Sòl prims amb estructura poc desenvolupada. 

Sòls agrícoles 

Sòls ocupats per activitats antròpiques 

Veure Estudi per a la 
Identificació de Riscos 
Geològics al PDU del CRT de 
Vila-seca i Salou 

Sí  

Usos agrícoles o 
ramaders rellevants 

Sí Presència de sòls d’ús agrícola en la zona nord-est de l’àmbit d’estudi 
Plànol IA-02 (Estudi Ambiental 
Estratègic) 

Sí 
Fitxa 1. Ocupació i usos del 
sòl 

Usos forestals 
rellevants 

Sí 
Es localitzen diverses peces forestals, predominantment de pinedes mediterrànies, 
especialment en l’àmbit sud de l’autovia.  

Plànol IA-02 (Estudi Ambiental 
Estratègic) 

Sí 
Fitxa 1. Ocupació i usos del 
sòl 

Zones cremades a 
partir de 2003 

No 
L’anàlisi de perímetres d’incendis per any disponibles a la cartografia oficial del DARPAMN 
(3) descarta la presència de zones cremades. 

   

Activitats extractives Sí 

No existeixen a partir d’anàlisi de cartografia oficial del DTES (4). No obstant, en el treball 
de camp es localitzen diverses pedreres en desús: una al sector N2 (entre el parc temàtic 
de Port Aventura i l’autovia C-31B) i dues al sector S2 (en les zones de camp de golf 
localitzades al sud de l’autovia).  

 
No. Són activitats en desús, fet pel qual s’analitzen amb 
detall en l’apartat corresponent als riscos geològics. 

 

Hàbitats i espècies  

HIC no prioritaris Sí 

- 5330 - Matollars termomediterranis i predesèrtics 
- 9540 – Pinedes mediterrànies 
- 6420 - Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-

Holoschoenion  
- 1410 - Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) 
- 92A0 - Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 
- 92D0 -  Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-

Tamaricetea) 
- 3140 - Aigües estagnants oligomesotròfiques, dures, amb vegetació bentònica de 

carofícies 

Plànol IA-03 (Estudi Ambiental 
Estratègic), actualitzat segons 
la distribució real dels hàbitats. 

Sí  

HIC prioritaris Sí 
- 1510 - Llacunes litorals  
- 6220 - Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 
- 7210 - Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) 

Plànol IA-03 (Estudi Ambiental 
Estratègic), actualitzat segons 
la distribució real dels hàbitats. 

Sí Fitxa 2. Hàbitats 

Espècies protegides o 
en extinció 

Sí 

- Fartet (Aphanius iberus) 
- Tortuga d’estany 
- Estepa arenal (Halimium halimifolium) 
- Eriçó clar (Aethechimus algirus) 

 Sí Fitxa 3. Fauna i flora 

Fauna Sí 

Al treball de camp es localitzen diverses evidències de presència d’espècies. S’indiquen 
seguidament les principals per sectors, que seran objecte d’una anàlisi més detallada: 
Sector N2: conill (Oryctolagus cuniculus), eriçó blanc (la guineu (Vulpes vulpes), el senglar 
(Sus scrofa) i el toixó (Meles meles), aus i rapinyaires com el xoriguer (Falco tinunculus) o 
l’aligot (Buteo buteo). 
Sector N3: Aus, com el bernat pescaire (Ardea cinerea). 
Sector N4: Espècies típiques de matollar: conill (Oryctolagus cuniculus) i el tallarol 
capnegre (Sylvia melanocephala) 
Sector N5: fauna relacionada amb les basses (l’ànec coll-verd (Anas platyrhynchos), l’ànec 
griset (Anas strepera), el xarxet (Anas crecca), el cabusset (Tachybaptus ruficollis) i la fotja 
(Fulica atra) entre d’altres 
S2: espècies característiques de pinedes meditarrànies 
S3: espècies d’aus característiques de la zona humida de la Sèquia Major, amb especial 
atenció a les espècies d’avifauna com ara la gavina capnegra (Larus melanocephalus). 

 Sí Fitxa 3. Fauna i flora 

AIFF (Àrees d’Interès 
Faunístic i Florístic) 

Sí 

Dins l’àmbit d’estudi s’identifiquen AIFF per a les següents espècies: Aphanius iberus, 
Halimium halimifolium i Limonium gibertii. 

A les proximitats de l’àmbit s’identifiquen AIFF per a: jóc d’ocells aquàtics, Orchis palustris, 
Halimium halimifolium, Limonium gibertii, Silene ramosissima i Maresia nana 

 Sí Fitxa 3. Fauna i flora 

Espais naturals protegits 

Espais PEIN Sí Sèquia Major de Vila-seca Plànol IA-04 (Estudi Ambiental 
Estratègic) 

Sí 
Fitxa 4. Espais naturals 
protegits 

Espais XN2000 Sí Sèquia Major de Vila-seca Plànol IA-04 (Estudi Ambiental 
Estratègic) 

Sí 
Fitxa 4. Espais naturals 
protegits 

ENPE (Espais Naturals 
de Protecció Especial) 

No No existeixen a partir d’anàlisi de cartografia oficial del DTES (5)    

Arbres monumentals No No existeixen a partir d’anàlisi de cartografia oficial del DARPAMN 6    

                                                      
2 Es diferencia entre els plànols continguts al document d’aprovació inicial del PDU i els integrats com a annex en el present Estudi Ambiental Estratègic 
3 Capa Incendis 1986 -  2013 (Incendis forestals ocorreguts durant el període 1986-2013) -  Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural  
4 Capa Activitats extractives (Límit dels espais afectats per activitats extractives a Catalunya) – Departament de Territori i Sostenibilitat 
5 Capa Espais naturals de protecció especial (Límit dels espais naturals de protecció especial i altres espais) – Departament de Territori i Sostenibilitat 
6 Capa Arbres Monumentals (Capa de punts on s'ubiquen els arbres i les arbredes monumentals de Catalunya des de la primera Ordre de declaració de l'any 1987 (DECRET 214/1987 sobre declaració d'Arbres Monumentals) fins la de l'any 2005 (Ordre DMAH/228/2005, DOGC 4393 de 2 de maig de 2005)- Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
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Vector ambiental 
Presència a 

l’àmbit 
Descripció / elements Cartografia2 Rellevància 

Anàlisi 
complementària 

d’elements rellevants 

Altres espais de 
rellevància ambiental 

Zones humides Sí Sèquia Major (codi 14003602)7 
Plànol IA-04 (Estudi Ambiental 
Estratègic) 

Sí 
Fitxa 4. Espais naturals 
protegits 

Forests d’Interès Públic No No existeixen a partir d’anàlisi de cartografia oficial del DARPAMN 8    

Patrimoni geològic:  
Espais d’interès 
geològic 

Sí Presència de la Geozona 311 - Cap de Salou a la zona litoral de l’àmbit. 
Plànol IA-04 (Estudi Ambiental 
Estratègic) 

No. Es considera que l’àmbit de possible afectació queda 
fora de l’abast del PDU, i la zona de contacte ja es troba 
desenvolupada, fet pel qual no es preveuen modificacions 
que puguin afectar a aquest espai d’interès geològic. 

Fitxa 4. Espais naturals 
protegits 

Arbres i altres espècies 
d’interès 

Sí 
Al treball de camp es detecten alguns peus arboris d’interès (pins, oliveres,...) i algun peu 
de margalló. 

 Sí 
Fitxa 6. Elements locals 
d’interès ambiental 

Fileres d’arbres 
d’interès 

Sí 
Al treball de camp es detecten camps de conreu delimitats amb marges arbrats (oliveres) 
d’interès  

 Sí 
Fitxa 6. Elements locals 
d’interès ambiental 

Altres elements locals 
de valor ambiental 

Sí 
Al treball de camp es localitzen les basses situades a la zona del Parc de la Torre d’en 
Dolça, les quals presenten un interessant nivell de naturalització tot i el seu origen artificial.  

També es considera rellevant la zona del turó de la Torre del Telègraf al sector S2.  

Plànol IA-07 (Estudi Ambiental 
Estratègic) 

Sí 
Fitxa 6. Elements locals 
d’interès ambiental 

Connectivitat ecològica 

Presència de 
connectors d’abast 
territorial 

No 

En la cartografia de planejament territorial no s’identifica la presència de connectors de 
tipus territorial. Sí que es preveu, en aquest planejament territorial, una estratègia per 
garantir una correcta connectivitat ecològica i social entre la Sèquia Major i els Prats de la 
Pineda i de Cal·lípolis, la qual es considera un eix de connectivitat local.  

  
Fitxa 7. Connectivitat 
ecològica 

Eixos de connectivitat 
local 

Sí 
Eix Prats de la Pineda - Sèquia Major – Bassa de subministrament d’aigua pel Golf Sud - 
Basses artificials del Parc de la Torre d’en Dolça  

Plànol IA-08 (Estudi Ambiental 
Estratègic) 

Sí 
Fitxa 7. Connectivitat 
ecològica 

Riscos naturals 

Presència d’àrees amb 
riscos geològics 

Sí 
En l’Estudi d’Identificació de riscos geològics es marquen riscos derivats del desmunt per a 
talussos o per rebaixos per a edificacions i l’existència de rebliments antròpics en la zona 
sud del parc temàtic.  

Cartografia inclosa a l’Estudi 
Preliminar de Riscos Geològics 

Plànol IA-10 (Estudi Ambiental 
Estratègic) 

Sí Fitxa 8. Riscos naturals 

Presència de zones de 
risc d’incendi alt o molt 
alt 

Sí 
A partir d’anàlisi de cartografia oficial del DARPAMN9 es localitzen diversos espais amb 
risc alt o molt alt d’incendi forestal, especialment a l’àmbit sud de l’autovia C31b 

Plànol IA-09 (Estudi Ambiental 
Estratègic) 

Sí Fitxa 8. Riscos naturals 

Urbanitzacions aïllades 
en contacte amb zones 
forestals 

Sí 
Es localitzen dues urbanitzacions existents (fora de l’àmbit del PDU (Xalets del Salou i 
Mirador de Salou) que es troben en contacte amb masses forestals existents.  

 Sí Fitxa 8. Riscos naturals 

Existència d’àrees 
inundables 

Sí 
S’adjunta al PDU un estudi d’Inundabilitat que mostra l’existència de zones inundables a la 
zona est de l’àmbit.   

Plànol Ia-05: Riscos naturals Sí Fitxa 8. Riscos naturals 

Riscos tecnològics 

Risc químic Sí 

Proximitat a zona industrial amb diversos establiments que figuren en el PLASEQCAT i 
que tenen un radi d’afectació que inclou part de l’àmbit del PDU. 

Vila-seca com a municipi amb gasoducte operatiu (risc químic en conductes de matèries 
perilloses) 

Plànol I.12 (Document 
urbanístic per a l’aprovació 
inicial del PDU9 

Sí Fitxa 9. Riscos tecnològics 

Risc nuclear Sí 
Inclusió de part de l’àmbit en la Zona II o zona de mitjans de llarga duració (10-30km) del 
Pla d’Emergència Nuclear Exterior a les Centrals Nuclears d’ Ascó i Vandellós (PENTA) 

 
No. Si bé s’hauran de tenir en compte les determinacions 
que el Pla marca per a la Zona II o zona de mitjans de llarga 
duració.  

 

Risc radiològic Sí Vila-seca com a municipi on s’ubiquen instal·lacions radioactives  
No. En l’àmbit d’actuació no es localitzen actualment 
instal·lacions amb risc radiològic. 

Fitxa 9. Riscos tecnològics 

Risc contaminació 
marina 

Sí 
Nivell de vulnerabilitat a la contaminació accidental de les aigües marines: 3-4 

Perill de contaminació marina molt alt. 
 Sí Fitxa 9. Riscos tecnològics 

Risc contaminació sòls Sí 

A falta d’obtenir la informació per part de l’Agència de Residus de Catalunya, no es 
localitzen activitats susceptibles de provocar contaminació de sòls, tot i que serà necessari 
disposar d’aquesta informació en l’informe corresponent. 

No obstant, cal tenir en compte els rebliments presents al sector N2 procedents dels 
moviments de terres realitzats en el moment de construcció del Parc Temàtic. Així mateix, 
cal tenir en compte la presència d’un abocador clausurat a l’actual Parc de la Torre d’en 
Dolça. 

 Sí Fitxa 9. Riscos tecnològics 

Cicle de 
l’aigua 

Superficials 
Cursos d’aigües 
superficials  

Sí 
No existeixen cursos continus, a banda del canal present al llarg de límit est de l’àmbit.   

Presència d’eixos d’escorrentia natural discontinus.  
Plànol IA-05 (Estudi Ambiental 
Estratègic) 

Sí Fitxa 5. Cicle de l’aigua 

Subterrànies Aqüífers protegits Sí Aqüífers del Baix Francolí en tota la superfície del PDU.  
Plànol IA-05 (Estudi Ambiental 
Estratègic) 

SÍ Fitxa 5. Cicle de l’aigua 

                                                      
7 Capa Zones Humides – Agència Catalana de l’Aigua 

8 Capa Forests Públiques (Forests públiques) - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
9 Capa Mapa de risc bàsic d'incendi forestal (Mapa estàtic que defineix un estat del territori estimatiu de la freqüència i la intensitat en que si pot produir el perill d'incendi) - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
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Vector ambiental 
Presència a 

l’àmbit 
Descripció / elements Cartografia2 Rellevància 

Anàlisi 
complementària 

d’elements rellevants 

Problemes de qualitat 
en aigües subterrànies 

Sí 

La massa del Baix Francolí presenta una pressió total alta sobre el seu estat químic i 
moderada sobre el seu estat qualitatiu. 

D’altra banda, la massa del Garraf presenta una pressió total alta sobre el seu estat químic 
i baixa sobre el seu estat qualitatiu. 10 

 Sí Fitxa 5. Cicle de l’aigua 

Zona vulnerable per 
nitrats 

Sí 
Ambdós municipis inclosos com a vulnerables per contaminació de nitrats pel Decret 
476/2004 i 283/1998 

 
No. No es preveuen usos que puguin incrementar aquesta 
vulnerabilitat. 

 

Instal·lacions 

Problemes 
d’abastament 

Sí 
A partir de les dades de consum i abastament d’aigües, disponibles en el moment de 
redacció del present document, es determina un nivell de consum elevat actualment.  

 Sí  

Problemes de 
sanejament 

Sí L’EDAR de Vila-seca Salou es troba al límit de la seva capacitat (ACA)  Sí  

Ambient atmosfèric 

Problemàtica de 
qualitat de l’aire 

Sí 

L’anàlisi dels informes de qualitat de l’aire dels darrers 5 anys de la ZQA a que pertany 
l’àmbit descarten afectacions derivades de la qualitat de l’aire (11). Les superacions dels 
nivells d’ozó (detectades en els 5 anys) són en punts allunyats (Constantí i Alcover), 
mentre que les superacions de clorur d’hidrogen i sulfur d’hidrogen s’associen als usos 
industrials. 

 Sí Fitxa 10. Ambient atmosfèric 

Contaminació acústica Sí 
Actualment existeixen diverses activitats recreatives i infraestructures de mobilitat amb un 
potencial impacte acústic.   

 Sí Fitxa 10. Ambient atmosfèric 

Zones sensibles de 
contaminació lluminosa 

Sí 
Presència d’una zona de protecció màxima associada a la Sèquia Major, així com d’una 
important superfície inclosa en la categoria de protecció alta en la zona de SNU.  

Plànol IA-11 (Estudi Ambiental 
Estratègic) 

Sí Fitxa 10. Ambient atmosfèric 

Paisatge i patrimoni 

Elements d’interès 
patrimonial 

Sí 
Es localitzen diversos elements patrimonials de tipus arquitectònic, catalogats com a BCIN 
(Torre dels Carboners, Torre d’en Dolça, Torre del Telègraf),  així com diverses zones 
d’expectativa arqueològica.  

 Sí 
Fitxa 12. Elements 
patrimonials 

Eixos rellevants de 
connectivitat social 

Sí 
Dins del sector existeixen diversos eixos de connectivitat social que el travessen. Molts 
d’ells es troben en parcel·les privades i tancats en el seu accés.  

 Sí 
Fitxa 12. Elements 
patrimonials 

Vies pecuàries No Es descarta la seva presència a partir de la cartografia oficial del DTES    

Zones paisatgístiques  
rellevants  

Sí 

- Elements patrimonials amb valors simbòlics-identitaris, religiosos-espirituals i d’ús 
social. 

- Espai de la Sèquia Major 
- Paisatge de dunes i maresmes dels Prats de la Pineda amb valors ecològics i estètics. 
- Zones elevades que presenten visuals molt àmplies del territori. 

D’altra banda, cal tenir en compte que les fitxes corresponents a les unitats de paisatge 
del Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona de l’àmbit inclouen àrees de foment de la 
gestió i àrees susceptibles d’ordenació  a prendre en consideració. 

Plànol IA-12 (Estudi Ambiental 
Estratègic) 

Sí Fitxa 11. Paisatge 

Energia Consum energètic Sí 
Actualment ja es localitzen a l’àmbit usos urbans amb requeriments importants des del 
punt de vista energètic.  

 Sí Fitxa 13. Recursos 

Residus i materials Generació de residus Sí 
Actualment existeixen usos urbans i de serveis amb volums importants de generació de 
residus. S’ha de tenir en compte l’augment de generació en els mesos d’estiu.  

També es localitzen punts d’abocaments incontrolats. 
 Sí Fitxa 13. Recursos 

Canvi climàtic 
Efectes derivats del 
canvi climàtic 

Sí 
L’àmbit es localitza en la zona litoral, zona sensible als efectes previstos del canvi 
climàtic donada la proximitat a la línia de costa.  

 Sí Fitxa 14. Canvi climàtic 

 

 

                                                      
10Segons dades del document IMPRESS (Agència Catalana de l’Aigua) 
11Dades informes qualitat de l’aire per a la ZQA 4 Camp de Tarragona dels anys 2009 a 2013 
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2.2.2 Anàlisi ambiental dels elements rellevants 

Un cop identificats aquells elements de valor ambiental rellevants presents a l’àmbit d’estudi es passa a 
continuació a realitzar una descripció concisa del seu estat actual, amb l’objectiu d’identificar els trets i 
característiques que hauran de ser tinguts en compte i que esdevindran la base per a la determinació dels 
objectius ambientals del PDU.  

 

Per cadascun dels elements s’adjunta una fitxa en què es determina: 

• Descripció general de l’element ambiental i anàlisi de les seves característiques. 

• Representativitat territorial 

• Plànol de localització (en cas de que es disposi d’informació cartogràfica) 

• Imatges gràfiques 

• Interès ambiental, atenent a la rellevància ambiental de l’element en l’àmbit d’estudi, per la seva 
singularitat, representativitat, importància... 

• Grau de protecció 

o Alt: l’element queda recollit sota alguna de les figures de protecció existents.  

o Mig: tot i no estar recollit en les figures de protecció existents, s’inclou en algun instrument de 
planificació que li confereix certa protecció (exemple: SNU en clau restrictiva) 

o Baix: l’element no presenta cap mena de protecció 

• Estat de conservació: inclòs només en aquells casos en que l’element en qüestió permeti realitzar 
una valoració de l’estat 

o Bo: l’element no requereix de mesures específiques per garantir el seu adequat manteniment.  

o Millorable: l’aplicació de mesures de conservació suposaria una millora substancial en l’estat 
de manteniment de l’element.  

o Dolent: l’element presenta mancances de conservació que requereixen de mesures 
específiques, fins i tot de restauració.  

• Principals impactes i amenaces 

• Grau de sensibilitat ambiental: segons la capacitat de l’element o àrea d’acollir una transformació 

o Sensibilitat baixa: no s’aprecien elements especialment significatius que poguessin fer no 
recomanable la seva transformació urbanística. Es tracta de les àrees on s’haurien de situar 
preferentment els elements més impactants. 

o Sensibilitat moderada: s’hi donen condicions específiques que, sense impedir estrictament la seva 
transformació, fan recomanable l’adopció de determinades mesures preventives o correctores. 

o Sensibilitat alta: coincideixen amb àrees que per les seves condicions o posició relativa respecte 
d’altres elements haurien de quedar preferentment excloses del procés de transformació o, en 
cas de que això no fos possible, prendre mesures preventives, correctores o compensatòries 
significatives. 

o Sensibilitat molt alta: són aquelles àrees on s’hi aprecien condicionants que desaconsellen 
totalment la seva transformació o directament queden excloses del procés urbanitzador per 
determinacions legals o de risc. 
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FITXA 1: OCUPACIÓ I USOS DEL SÒL 

Contingut 

Els usos del sòl que trobem en un territori (per exemple, si es dediquen terrenys a l’agricultura, a creixements urbans, a vies de comunicació, si es deixa créixer la vegetació natural...) són un factor molt important a l’hora de definir el valor 
ambiental del territori i el seu funcionament ecològic, ja que hi ha usos compatibles amb aquests aspectes i altres usos que no ho són tant. 

Descripció i anàlisi 

Dins de l’àmbit d’estudi s’han identificat diversos usos del sòl. En aquest apartat únicament es tracten els que tenen un cert interès ambiental, per tant, es deixen de banda els següents usos identificats però sense valor ambiental: 
Abocadors / Autopistes i autovies / Carreteres / Granges / Grans vials i zones d’aparcament / Sòls nus urbans / Urbanitzat residencial compacte / Urbanitzat residencial lax / Vies de ferrocarril / Zones d’esport i lleure / Zones industrials i 
comercials. 

La resta d’usos del sòl identificats dins de l’àmbit i els seus valors ambientals es presenten agrupats per similituds del seu interès ambiental: 

1. Boscos clars / Boscos densos / Sòls nus forestals. Els retalls forestals existents dins de l’àmbit, malgrat que són tots de dimensions reduïdes, són zones de refugi i cria de diverses espècies de fauna, a banda del valor 
paisatgístic que aporten en una àrea altament urbanitzada i de l’interès social com a zones de passejada i lleure. 

2. Matollars / Prats i herbassars. Com els retalls forestals, els matollars i prats de la zona són de dimensions reduïdes, però alberguen encara una flora i fauna típicament mediterrànies d’un cert interès. Hi trobem el margalló 
(Chamaerops humilis) l’única palmera autòctona de Catalunya. Destaquen els matollars mediterranis del nord del parc de Port Aventura i de la solana de la Cadeneta. 

3. Llacunes litorals / Vegetació d’aiguamolls litorals. Aquests ambients els trobem a la Sèquia Major, un espai natural protegit d’un elevat valor ecològic, però amb un preocupant grau d’aïllament ecològic. 

4. Roquissars. Es tracta d’un ambient molt escàs a la zona, amb un únic i petit polígon localitzat al sud de la Torre del Telègraf. 

5. Conreus abandonats – prats / Conreus en transformació / Conreus herbacis / Conreus llenyosos. Els conreus de la zona representen espais oberts en un territori altament urbanitzat. Són punts d’alimentació de moltes 
espècies animals i, per tant, dels seus predadors. Pel seu valor ecològic i paisatgístic destaquen els conreus encara en actiu associats al Mas de Pantaleoni on, a més, es situa una bassa agrícola d’un cert valor ambiental. 

6. Basses agrícoles / Basses urbanes. Malgrat el seu caràcter artificial, les basses agrícoles i urbanes, correctament dissenyades i gestionades, poden esdevenir espais naturals d’interès per a diverses espècies associades als 
ambients aquàtics. Dins de l’àmbit incloem en aquest grup el conjunt de basses del Parc de la Torre d’en Dolça, d’aspecte força naturalitzat i elevat interès per a la fauna, així com la bassa agrícola dels conreus del Mas de 
Pantaleoni, amb un major grau d’artificialització. Aquestes basses són un complement important per a la fauna de la zona humida de la Sèquia Major. 

7. Camps de golf. Malgrat el seu caràcter totalment artificial, els camps de golf de la zona representen un espai de tranquil·litat on moltes espècies animals que crien als boscos propers troben un espai d’alimentació. Cal destacar 
també que les zones enjardinades (on s’han respectat moltes espècies autòctones) i les zones humides dels camps tenen un cert grau d’interès des del punt de vista ambiental. 

8. Zones verdes urbanes / Zones verdes viàries. Els espais verds urbans, malgrat les seves limitacions ambientals, si estan correctament dissenyats i gestionats, permeten l’existència de determinades espècies animals 
especialment tolerants amb la freqüentació humana. Destaquen, a més, pel seu valor social, com a espais de lleure des dels quals iniciar l’acostament de la població cap als espais naturals propers (connectivitat socioecològica). 

 

 
Representativitat territorial de les diferents cobertes del sòl 

 

Coberta del sòl Superfície (Ha) Percentatge (%)  Coberta del sòl Superfície (Ha) Percentatge (%) 

Camps de golf 153.1 18.73  Conreus llenyosos (no vinyes) 9.04 1.11 

Matollars 143.48 17.55  Autopistes i autovies 8.5 1.04 

Zones d'esport i lleure (excepte càmpings i camps de golf) 140.03 17.13  Sòls nus forestals 6.37 0.78 

Boscos densos (no de ribera) 63.1 7.72  Urbanitzat residencial compacte 5.91 0.72 

Prats i herbassars 61.38 7.51  Urbanitzat residencial lax 2.94 0.36 

Zones industrials i comercials 46.18 5.65  Basses urbanes 2.73 0.33 

Sòls nus urbans 40.67 4.98  Zones d'esport i lleure (excepte càmpings i camps de golf) 2.57 0.31 

Zones verdes urbanes 38.41 4.7  Vies de ferrocarril 1 0.12 

Conreus herbacis (no arrossars) 21.92 2.68  Grans vials i zones d'aparcament 0.82 0.1 

Conreus abandonats - prats 21.59 2.64  Platges 0.56 0.07 

Vegetació d'aiguamolls litorals 13.78 1.69  Llacunes litorals 0.44 0.05 

Carreteres 11.82 1.45  Roquissars 0.21 0.03 

Zones verdes viàries 11.5 1.41  Basses agrícoles 0.14 0.02 

Boscos clars (no de ribera) 9.22 1.13  Càmpings 0.06 0.01 
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Imatges (Font: Lavola)  Plànol d’usos del sòl (Font:Mapa de cobertes del sòl del CREAF -4a ed.- ajustat segons treball de camp) 

 
Pineda conservada en el camp de golf 

 
Margalló en un matollar mediterrani 

 
Parc de la Torre d’en Dolça 

 

 

Límit àmbit

Abocadors

Autopistes i autovies

Basses agrícoles

Basses urbanes

Boscos clars (no de ribera)

Boscos densos (no de ribera)

Camps de golf

Carreteres

Conreus abandonats - prats

Conreus en transformació

Conreus herbacis (no arrossars)

Conreus llenyosos (no vinyes)

Càmpings

Granges

Grans vials i zones d'aparcament

Llacunes litorals

Matollars

Plantacions d'eucaliptus

Platges

Prats i herbassars

Roquissars

Sòls nus forestals

Sòls nus urbans

Urbanitzat residencial compacte

Urbanitzat residencial lax

Vegetació d'aiguamolls litorals

Vies de ferrocarril

Vinyes

Zones d'esport i lleure (excepte càmpings i camps de golf)

Zones industrials i comercials

Zones portuàries

Zones verdes urbanes

Zones verdes viàries
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DIAGNOSI 

Interès ambiental (*) 
Alt 

(3) 

Mig 

(1, 2, 5, 6) 

Baix 

(4, 7, 8) 

Grau de protecció (*) 
Alt 

(3) 
Mig 

Baix 

(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) 

Estat de conservació (*) Bo 
Millorable 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 
• La principal amenaça en aquest àmbit és un possible canvi d’usos del sòl que trenqui el fràgil equilibri que encara existeix, i que impliqui la degradació o desaparició dels usos 

de major valor ambiental, especialment boscos i matollars. 
• En el cas dels conreus, la principal amenaça ve representada pel possible abandonament de l’activitat agrícola. 

Grau de sensibilitat ambiental (*) 
Molt alta 

(3) 

Alta 

(1, 2, 6) 

Moderada 

(5) 

Baixa 

(4, 7, 8) 

 
(*) Es diferencia entre les categories analitzades en l’apartat de Descripció i anàlisi 

(1) Boscos 
(2) Matollars/Prats i herbassars 
(3) Llacunes litorals/Vegetació d’aiguamolls litorals 
(4) Roquissars 
(5) Conreus 
(6) Basses 
(7) Camps de golf 
(8) Zones verdes 
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FITXA 2: HÀBITATS 

Contingut 

Els Hàbitats d’interès comunitari (HIC) estan identificats a la Directiva 92/43/CEE, redactada per la Unió Europea per definir els hàbitats a utilitzar, juntament amb determinades espècies animals i vegetals, per dissenyar la Xarxa Natura 
2000. Malgrat que el fet de que un determinat hàbitat estigui reconegut per aquesta Directiva com d’interès comunitari no implica directament que es tracta d’un hàbitat protegit però sí que indica un cert interès per conservar-lo, 
especialment en zones com la del Cap de Salou, on els hàbitats naturals són molt escassos. 

Dins de l’àmbit d’estudi s’ha treballat, com a punt de partida, amb la cartografia digital disponible segons les fonts oficials. No obstant això, cal tenir en compte que es tracta d’una cartografia presentada a escala de poc detall, per la qual 
cosa aquests resultats inicials aconseguits s’han definit a una escala de més detall a través del treball de camp (excepte per als hàbitats de l’espai de la Sèquia Major que, en ser espai natural protegit, hi ha força informació de detall 
disponible). 

Descripció i anàlisi 

Dins de l’àmbit d’estudi s’han identificat els HIC següents, atenent a la cartografia oficial disponible: 

1. 9540 – Pinedes mediterrànies. Localitzat en diferents taques de petites dimensions repartides per tot l’àmbit, en alguns casos han patit tasques d’enjardinament i han passat a formar part dels camps de golf de la zona. Les de 
més interès (per extensió i grau de conservació) es situen a la zona de la Torre del Telègraf i al Camp Sud del Port Aventura Golf. 

2. 5330 - Matollars termomediterranis i predesèrtics. Localitzat en diferents taques repartides per tot l’àmbit, probablement allà on el terreny rocós ha impedit el creixement de la pineda. Les de més interès (per extensió i grau de 
conservació) es situen a la solana de la Cadeneta i a les Pletes (al nord del parc de Port Aventura). 

3. 7210 - Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus), de caràcter prioritari. Localitzat dins l’espai natural protegit de la Sèquia Major. 

4. 6420 - Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion. Localitzat dins l’espai natural protegit de la Sèquia Major. 

5. 1410 - Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi). Localitzat dins l’espai natural protegit de la Sèquia Major. 

6. 92A0 - Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. Localitzat dins l’espai natural protegit de la Sèquia Major. 

7. 92D0 - Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea). Localitzat dins l’espai natural protegit de la Sèquia Major. 

8. 3140 - Aigües estagnants oligomesotròfiques, dures, amb vegetació bentònica de carofícies. Localitzat dins l’espai natural protegit de la Sèquia Major. 

9. 1510 - Llacunes litorals, de caràcter prioritari. Localitzat dins l’espai natural protegit de la Sèquia Major. 

 

Si bé la cartografia oficial d’Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) localitza una taca de prats mediterranis rics en anuals basòfils (6220), atenent a l’escala de treball d’aquesta cartografia, per a l’elaboració de l’EAE s’ha procedit al seu ajust. 
Així doncs, a través del treball de camp realitzat i a la revisió mitjançant ortofotoimatges, s’ha descartat la presència de l’esmentat HIC, el qual té consideració de prioritari. 
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Imatges (Font: treball de camp)  Plànol d’hàbitats dominants i HIC (Font: Lavola a partir de treball de camp) 

 
Pineda mediterrània a la Torre del Telègraf 

 
Matollar mediterrani a la Cadeneta 

 
Hàbitats d’ambients humits de la Sèquia 

 

 

 

Límit àmbit

Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC)

Hàbitats dominants

Boscos aciculifolis

Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis

Camps abandonats, ermots i àrees ruderals

Ciutats, pobles i àrees industrials

Conreus herbacis

Conreus llenyosos

Parcs urbans i jardins

Platges arenoses i dunes

Prats generalment basòfils, secs, de terra baixa i de la muntanya mitjana

Vores d'aigua i altres hàbitats inundats
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Diagnosi 

Interès ambiental (*) 
Alt 

(3 a 9) 

Mig 

(1 i 2) 
Baix 

Grau de protecció (*) 
Alt 

(3 a 9) 
Mig 

Baix 

(1 i 2) 

Estat de conservació (*) 
Bo 

(3 a 9) 

Millorable 

(2) 

Dolent 

(1) 

Impactes, riscos o amenaces 

• Les pinedes mediterrànies són d’extensió reduïda i estan força aïllades des del punt de vista de la connectivitat ecològica. Sovint han estat parcialment transformades en espais 
enjardinats associats als camps de golf. En les de més fàcil accés l’abandonament de deixalles és evident. 

• Els matollars mediterranis, probablement per la seva difícil penetrabilitat, presenten un bon estat de conservació. Estan igualment afectades, però, pel seu aïllament ecològic. 
• Els hàbitats ubicats dins l’espai protegit de la Sèquia Major presenten un grau de protecció elevat en estar inclòs aquest espai dins el PEIN, la Xarxa Natura 2000 i l’Inventari de 

zones humides de Catalunya. 

Grau de sensibilitat ambiental (*) Molt alta 
Alta 

(3 a 9)  

Moderada 

(1, 2) 
Baixa 

 
(*) Es diferencia entre les categories analitzades en l’apartat de Descripció i anàlisi 

(1) 9540 - Pinedes mediterrànies 
(2) 5330 - Matollars termomediterranis i predesèrtics 
(3) 7210 - Aiguamolls calcaris amb mansega 
(4) 6420 - Jonqueres i herbassars graminoides humits 
(5) 1410 - Prats i jonqueres halòfils mediterranis 
(6) 92A0 - Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 
(7) 92D0 - Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits 
(8) 3140 - Aigües estagnants oligomesotròfiques, dures, amb vegetació bentònica de carofícies 
(9) 1510 - Llacunes litorals 
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FITXA 3: FAUNA I FLORA 

Contingut 

Indrets localitzats dins de l’àmbit d’estudi que s’han identificat com a zones d’interès per a determinades espècies de flora i/o de fauna. Aquest interès s’ha determinat a partir de 2 conceptes: 

- Àrees d’interès identificades per l’administració ambiental competent, a partir de cartografia digital i informes oficials disponibles. Aquestes àrees s’han catalogat com d’Interès ambiental ALT. 

- Àrees d’interès identificades a través del treball de camp realitzat, i que complementen les anteriors a nivell local. Aquestes àrees s’han catalogat com d’Interès ambiental MITJÀ o BAIX. 

Descripció i anàlisi 

Dins de l’àmbit d’estudi la Generalitat de Catalunya té identificada una única AIFF que correspon a l’espai natural associat a la Sèquia Major (1). Es tracta d’un espai natural protegit (inclòs al PEIN, la Xarxa Natura 2000 i l’Inventari de 
zones humides de Catalunya) que concentra una elevada diversitat d’ambients aquàtics o associats a la presència d’aigua en una superfície reduïda. Això fa que en aquesta zona hi trobem diverses espècies de flora i fauna d’interès, entre 
les quals destaquen: 

- Flora: sosa prima (Suaeda maritima subsp. piccata), ensopeguera (Limonium virgatum), salat partulacoide (Atriplex portulacoides) i espècies dels gèneres Parahpolis, Spergularia i Artemisia. 

- Fauna: fartet (Aphanius iberus), tortuga d’estany (Emys orbicularis) i diverses espècies d’ocells d’aiguamoll. 

 

A les proximitats de l’àmbit, però al seu exterior, hi ha altres AIFF identificades, que afegim a aquesta fitxa a nivell informatiu: 

- La platja de la Pineda, on trobem Orchis palustris i Halimium halimifolium com a espècies de flora d’interès. 

- El cap de Salou, amb Halimium halimifolium i Limonium gibertii com a espècies de flora d’interès. 

- La punta de Porroig, amb Halimium halimifolium, Silene ramosissima i Maresia nana com a espècies de flora d’interès. 

 

Per altra banda, el treball de camp ha permès identificar altres àrees d’interès local per a la flora i/o la fauna dins de l’àmbit: 

- El Parc de la Torre d’en Dolça (2), especialment les basses artificials (agrupades en dos sectors) i la pròpia torre. En el cas de les basses, malgrat ser artificials, presenten un cert grau de naturalització, i les seves vores estan 
rodejades de vegetació natural (canyís principalment) i ofereixen una zona de refugi durant l’hivern i de cria a la primavera per a diverses espècies d’ocells aquàtics (ànecs, polles d’aigua, cabussets...). Aquesta situació les 
converteixen en un complement important de l’espai de la Sèquia Major. Als forats dels murs de la Torre d’en Dolça hi ha indicis evidents que hi nidifica la gralla (Corvus monedula) un còrvid en regressió a Catalunya, i el mussol 
(Athene noctua). 

- Els camps de conreu de cereals encara en actiu a la zona del Mas de Pantaleoni (3). El seu interès rau en que ofereixen un bon punt d’alimentació per a diverses espècies d’ocells en època d’hivernada (fringíl·lids i alàudids 
principalment) i, per tant, per als seus predadors. La presència d’una bassa artificial a la zona (amb un cert potencial per ser naturalitzada) incrementa l’interès per a la fauna. 

- A més a més, s’ha confirmat la presència a la zona nord de l’àmbit de l’eriçó clar o eriçó africà (Atelerix algirus), espècie protegida de la fauna salvatge autòctona d’acord amb el que s’estableix al Decret legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. A més a més, està considerat a la Directiva 92/43/CEE com a espècie d’interès comunitari que requereix de protecció estricta. Es tracta d’un mamífer que 
presenta certa plasticitat quant a la selecció de l'hàbitat, trobant-se fins i tot en ambients antropitzats, però que tendeix a ocupar indrets humits i zones d'ecotó o de marge. En general, a tot el litoral, el procés d’urbanització ha 
comportat que les poblacions que s’hi conserven estiguin molt fragmentades. 

- Paral·lelament, també cal posar de manifest la presència, al sector sud i segons la distribució que es delimita al mapa que acompanya aquesta fitxa, de taques d’estepa arenal (Haliminum halimifolium), espècie protegida i 
catalogada com a vulnerable. Segons el que estableix el Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del catàleg de flora amenaçada i la posterior Resolució AAM/732/2015. Es tracta d’una cistàcia de la regió mediterrània 
occidental que es desenvolupa sobre substrats arenosos, de reraduna, i que constitueix una espècie molt rara a Catalunya, fet que reforça el seu interès de conservació.  

 

Finalment, atenent a l’existència de l’espai humit de la Sèquia i la proximitat de les zones de conreu a la zona del Mas Pantaleoni, cal considerar que l’àmbit té un interès rellevant a nivell d’avifauna. Entre d’altres, convé fer esment a la 
gavina capnegra (Larus melanocephalus), una espècie nidificant típica de la zona litoral que està inclosa a l’Annex I de la Directiva 79/409/CEE i a l’Annex IV de la Llei 42/2007 (com a espècie d’interès comunitari objecte de mesures 
especials quant a la conservació dels seus hàbitats) i a l’Annex del Decret Legislatiu 2/2008 com a espècie protegida de fauna salvatge autòctona (Categoria C). No obstant l’anterior, es considera que la presència cada cop més freqüent 
de l’espècie a la zona es deu a una recuperació de les seves poblacions ja que es tracta, sobretot, d’una espècie migradora segons les dades de l’Institut Català d’Ornitologia referents a l’espècie. Cal precisar, a més, que en tractar-se 
d’una espècie litoral, es considera que els seus desplaçaments seran principalment des del seu hàbitat, corresponent a la zona de la Sèquia Major i els camps adjacents, cap a la costa i no tant cap a l’interior. 
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Imatges (Font: treball de camp)  
Plànol d’àrees d’interès faunístic i florístic (Font: a partir de les bases cartogràfiques del DARPAMN i treball 
de camp) 

 
Sèquia Major 

 

Basses del Parc de la Torre d’en Dolça 

 
Conreus del Mas de Pantaleoni  
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Diagnosi 

Interès ambiental (*) 
Alt 

(1) 

Mig 

(2) 

Baix 

(3) 

Grau de protecció (*) 
Alt 

(1) 

Mig 

(2) 

Baix 

(3) 

Estat de conservació Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 

• La ubicació de la Sèquia Major, en una zona amb una elevada densitat de població (especialment a l’estiu) implica molèsties a la fauna, abandonament de deixalles, així com 
d’altres impactes derivats de l’acció antròpica. La colmatació, és a dir, la reducció de la permeabilitat del sòl de la zona humida és un altre problema que afecta l’espai, així con 
el seu aïllament ecològic derivat del creixement urbanístic ubicat al seu entorn. 

• El Parc de la Torre d’en Dolça, en tractar-se d’un parc urbà (malgrat que ubicat fora de nuclis urbans) implica una elevada freqüentació de la zona, que provoca molèsties a la 
fauna, abandonament de deixalles, etc. 

• El principal risc dels camps de conreu del Mas de Pantaleoni és el possible abandonament de l’activitat agrícola. 
• Fragmentació dels hàbitats en els que s’ubiquen les poblacions d’eriçó clar. 
• Afectació a la taca d’estepa arenal pel fet d’ubicar-se en una zona de sòl urbà que ja es troba urbanitzada. 

Grau de sensibilitat ambiental (*) 
Molt alta 

(1) 
Alta  

Moderada 

(2 i 3) 
Baixa 

 
(*) Es diferencia entre les categories analitzades en l’apartat de Descripció i anàlisi 

(1) Espai natural associat a la Sèquia Major 
(2) Parc de la Torre d’en Dolça 
(3) Camps de conreu del Mas de Pantaleoni 

 
 
  



 IV. Estudi Ambiental Estratègic  Desembre 2016 

 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU  
 

35

FITXA 4: ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

Contingut 

Indrets ubicats dins de l’àmbit d’estudi que gaudeixen d’alguna figura de protecció oficial derivada de la presència d’elements naturals d’interès. 

Descripció i anàlisi 

Dins de l’àmbit d’estudi solament s’ha localitzat un únic espai natural que tingui aplicada alguna figura de protecció legal pels seus valors naturals. Es tracta de la Sèquia Major, una zona humida de forma allargassada, formada per un 
canal central d’1 km de longitud i dues zones inundables, una a cada extrem del canal.  

La Sèquia Major és una mostra petita però representativa de com eren els antics aiguamolls d’aquesta zona costanera, en aquest cas alimentada per aigües d’origen freàtic. Queda ubicada al límit occidental de l’àmbit d’estudi, entre el 
camp nord del Port Aventura Golf i el nucli urbà de La Pineda. 

Avui en dia l’espai natural de la Sèquia Major ocupa unes 16,86 ha, i malgrat la seva reduïda extensió conté mostres importants de diferents hàbitats d’interès comunitari (HIC) segons la Directiva Hàbitats, com són: 

- Codi 7210, Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus), de caràcter prioritari 
- Codi 6420, Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion  
- Codi 1410, Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) 
- Codi 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 
- Codi 92D0, Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 
- Codi 3140, Aigües estagnants oligomesotròfiques, dures, amb vegetació bentònica de carofícies 
- Codi 1510, Llacunes litorals, de caràcter prioritari 
 

Pel que fa a la fauna, a més d’una rica comunitat ornítica de zones humides, destaquen dues espècies: el fartet (Aphanius iberus) un petit peix endèmic molt amenaçat per la competència amb espècies introduïdes i la tortuga d’estany 
(Emys orbicularis), que presenta aquí una de les poblacions més ben conservades de Catalunya.  
 
Pel que fa a la flora hi trobem sosa prima (Suaeda maritima subsp. piccata), ensopeguera (Limonium virgatum), salat partulacoide (Atriplex portulacoides) i espècies dels gèneres Parahpolis, Spergularia i Artemisia. 
 
Aquests valors naturals han suposat l’aplicació de la Sèquia Major de les següents figures de protecció d’un espai natural: 
 

- Inclusió al Pla d’espais d’interès natural de Catalunya (PEIN) amb el codi SSM. 
 
- Inclusió a la Xarxa Natura 2000, una xarxa d’espais naturals protegits de la Unió Europea, com a LIC (Lloc d’interès comunitari) amb el codi ES5140004. 
 
- Inclusió a l’Inventari de zones humides de Catalunya amb el codi 14003602. 

 

D’altra banda, cal tenir en compte la delimitació dels espais oberts que estableix el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT). En concret, dins la categoria de sòls de protecció especial s’hi inclou l’espai de la Sèquia Major 
com a espai protegit sectorialment per la legislació ambiental. Així mateix, per la seva proximitat tot i quedar fora de l’àmbit del Pla, convé destacar la presència de l’espai “PDUSC la Pineda”, recollit també com a sòl de protecció especial, 
conformat per una plana litoral d’origen al·luvial que arriba al mar a través d’una extensa platja. D’altra banda, dins l’àmbit s’hi localitza una petita peça, a la franja que confronta directament amb el mar, considerada com a sòls de 
protecció territorial d’interès paisatgístic, on s’hi desenvolupen pinedes sobre substrats de tipus dunar. Finalment, el PTPCT inclou com a sòls de protecció preventiva aquells classificats com a no urbanitzables pel planejament 
urbanístic i que no hagin estat inclosos en les dues categories anteriors. 

Finalment, si bé es localitzen fora de l’àmbit d’estudi, convé esmentar la presència de l’Espai del Cap de Salou, inclòs a l’inventari d’Espais d’Interès Geològic atès que constitueix un magnífic exemple d'aflorament on es pot observar 
l'estructura compressiva alpina i les successions de materials mesozoics i paleògens. La diagnosi d’aquest espai mostra una gran pressió urbanística i l’elevat grau d’antropització de l’espai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV. Estudi Ambiental Estratègic  Desembre 2016 

 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU  
 

36

Imatges (Font: treball de camp)  Plànol d’espais naturals protegits i espais oberts del PTPCT (Font: a partir de les bases del DTES) 

 
Canyissar a l’àmbit sud zona de la Sèquia Major 

 
Mirador elevat a l’àmbit sud zona de la Sèquia Major 

 
Taques de pineda en substrat dunar  
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Diagnosi 

Interès ambiental  Alt Mig Baix 

Grau de protecció Alt Mig Baix 

Estat de conservació Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 

• La ubicació de la Sèquia Major, entre el camp de golf i el nucli urbà, implica una elevada freqüentació de la zona, amb els impactes derivats, com molèsties a la fauna, 
abandonament de deixalles, possibles abocaments.... 

• La Sèquia Major presenta problemes de colmatació natural de la zona humida. 
• Finalment, cal destacar l’aïllament ecològic de l’espai per a les espècies de desplaçament exclusivament terrestre o aquàtic.. 

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 
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FITXA 5: CICLE DE L’AIGUA 

Contingut 

En aquesta fitxa es descriuen les característiques i dinàmiques del cicle de l’aigua a l’àmbit d’estudi, excepte el risc d’inundabilitat que es recull a la fitxa corresponent als riscos naturals. També s’inclou informació respecte a l’abastament i 
el sanejament d’aigua corresponent.  

Descripció i anàlisi 

A nivell d’hidrologia superficial, i segons la informació disponible de l’Agència Catalana de l’Aigua, es localitzen dues conques dins l’àmbit objecte d’estudi, si bé cap d’elles no té cap llera pública associada: 

• Conca nord-est: s’hi identifica l’eix d’una conca que s’inicia a la zona d’influència del camí anomenat Mas de la Cuca, discorrent pel terme de Vilaseca i comunicant-lo amb el nucli de la Plana. En concret, a l’àmbit d’estudi, 
conforma un petit torrent modificat i endegat en forma de canal que discorre pel marge nord-oriental de l’àmbit, paral·lel a la carretera TV-3148 (1). 

• Conca oest: es localitza una petita conca que discorre fora de l’àmbit però molt propera al límit. La seva traça es troba desdibuixada aigües amunt de la via ferroviària i, aigües avall, circula de manera soterrada pel carrer 
Saragossa fins a la platja de Llevant de Salou. 

Per altra banda, a nivell superficial pren especial importància l’espai de la Sèquia Major, situat en el límit municipal de Salou i Vila-seca i amb desembocadura entre la Punta Prima i la Sella. Es tracta d’una antiga zona d’aiguamolls, on les 
condicions afavorien l'aparició de sòls humits, de baixa salinitat i molt fèrtils. El fet de restar inundats n’impossibilitaven el seu aprofitament agrícola alhora que suposaven un problema sanitari. Per això, a partir del segle XVI es va dur a 
terme el seu drenatge i assecament. Així, es va construir un gran canal de desguàs on hi confluïen altres canals que ajudaven a drenar les aigües freàtiques dels aiguamolls fins a la Sèquia i, d’aquesta, fins al mar. La zona correspon a un 
aqüífer porós, fruit de dipòsits al·luvials del quaternari, detrítics de poc diàmetre i amb matriu llimo argilosa. Amb tot, la Sèquia està constituïda, en l’actualitat, per un canal d’un quilòmetre de longitud i dues zones inundables, una a l’extrem 
sud-oest i l’altra al nord de la sèquia. 

Pel que fa a la qualitat de la Sèquia Major, és important tenir present que la seva font d’alimentació prové de les aigües subterrànies. Segons això, els estudis consultats determinen que les aigües emergents presenten nivells elevats de 
salinitat i de contaminació fecal i nivells de plaguicides i nitrogen moderats, si bé la seva productivitat no se’n veu compromesa. Tot i així, aquesta massa d’aigua no disposa d’una caracterització d’estat per part de l’ACA. Amb tot, caldrà 
tenir en compte la importància de no interferir en les dinàmiques de les aigües subterrànies per tal de no comprometre’n la seva qualitat. 

A més a més, a nivell superficial, convé tenir present el paper que juguen els llacs associats als camps de golf. (2) Aquestes instal·lacions presenten un sistema de drenatge basat en el reperfilat òptim del terreny, reforçat per diferents 
canonades de drenatge, que permeten l’evacuació de les aigües de pluja o d’excés de reg cap a les zones d’escorrentiu natural o bé cap a zones dissenyades per a la seva recepció, els llacs d’acumulació, per tal que finalitzin als eixos 
drenants principals. En concret, es localitzen 5 llacs, essent els llacs del camp central els que funcionen com a zona principal, rebent l’efluent de l’EDAR, des d’on es distribueix a la resta mitjançant el sistema de reg.  

 

Pel que fa a la hidrologia subterrània, a la zona d’estudi s’hi diferencien, segons l’informe hidrogeològic específic, tres formacions d’aqüífers: 

• Aqüífers dels ventalls al·luvials i al·luvials actuals: constitueixen l'aqüífer tradicionalment explotat, majoritàriament al Baix Camp, mitjançant nombroses captacions per a abastaments urbans, industrials i agrícoles. Es recarreguen a 
través de la infiltració de les pluges, el retorn del reg i la infiltració de les aigües superficials drenades per les rieres i torrents. Es descarrega per flux al mar i pel bombeig dels seus recursos.  

• Aqüífer del Pliocè marí: es tracta d'un aqüífer explotat per un nombre reduït de perforacions a la franja costanera. 
• Aqüífer del sòcol mesozoic i del Miocè marí: el fet d'estar constituït per formacions aflorants al Cap de Salou i per la seva permeabilitat suposen l'existència d'un procés d'intrusió marina generalitzat a la zona.  

 
Per altra banda, l’àmbit inclou dues masses d’aigua subterrànies: la del Baix Francolí i la del Garraf.  

• Gran part dels terrenys de l’àmbit d’estudi es localitzen sobre l’aqüífer del Baix Francolí. Des del punt de vista geològic, es tracta d’un aqüífer de naturalesa calcària, de tipus multicapa. Històricament ha patit una forta explotació i, 
segons les dades contingudes al document IMPRESS, aquesta massa d’aigua presenta una pressió total alta sobre el seu estat químic i moderada sobre el seu estat quantitatiu.  

• Per altra banda, una menor porció de l’àmbit, localitzada sobre el cap de Salou, correspon a la massa d’aigua del Garraf, concretament a l’aqüífer mio-quaternari del Garraf-Bonastre. Es tracta d’un aqüífer lliure i multicapa que, per 
localitzar-se en zona litoral, presenta risc d’intrusió salina. Pel que fa al seu estat, s’identifica una pressió total alta sobre el seu estat químic i baixa sobre el seu estat quantitatiu. 

 
Pel que fa a piezometria, els estudis consultats conclouen que la proximitat de les aigües subterrànies a la superfície és major als terrenys situats al sector meridional de l’àmbit i en el sector central, essent el nivell mitjà freàtic a una cota 
absoluta d’1.17m. 
 
En un altre ordre d’aspectes, pel que fa a l’abastament, el subministrament en alta és proporcionat pel Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), del qual els dos ajuntaments municipals corresponents en formen part. 
Per a l'aigua de reg de la zona corresponent als camps de golf, s'aprofita el subministrament que surt del tractament terciari de l'EDAR de Vilaseca i Salou, del qual surt una canonada (dimensionada per a un cabal total de 700 m3/h) que, a 
través d'un by-pass, arriba a un dipòsit existent als terrenys propers al Parc de Port Aventura. Aquesta solució permet garantir el reg durant 10 hores de totes les zones verdes, assegurant una reserva d’aproximadament 24 h de reg. Els 
sistemes de reg dels diferents camps de golf funcionen per separat. Es tracta d'un sistema automatitzat que consisteix en aspersors sectorials i de cercle complet. 
 
D’altra banda, en referència al sanejament, el sistema públic de sanejament més proper a l'àmbit és el de Vila-seca-Salou. Es tracta d'una EDAR de tractament biològic amb terciari, instal·lada al terme municipal de Vilaseca i posada en 
marxa el 1995, amb un cabal de disseny de 16.500 m3/dia per a usos agrícoles i de reg dels camps de golf. D'acord amb les darreres dades disponibles de l'ACA, aquesta EDAR es troba en un estat de saturació del 65% tot i que, degut a 
l'estacionalitat a què està sotmesa la planta, aquest valor pot arribar al 92% en períodes de màxima ocupació. No obstant això, cal tenir present que l'ACA té programada l'ampliació de la capacitat d'aquesta instal·lació al PSARU 2005. En 
concret, el PSARU contempla l'ampliació de la línia d'aigua amb una quarta línia de tractament, integrada per un decantador primari, bassa biològica amb eliminació de nutrients i un decantador secundari, així com una ampliació de la línia 
de fangs. 
 
 
 
 



 IV. Estudi Ambiental Estratègic  Desembre 2016 

 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU  
 

39

Imatges (Font: treball de camp)  Plànol d’hidrografia (Font: Lavola a partir de les bases de l’ACA) 

 
Torrent canalitzat al seu pas per l’àmbit 

 
Torrent canalitzat al seu pas per l’àmbit 

 
Llacs associats als camps de golf  
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Diagnosi 

Interès ambiental 
Alt 

(2 i 3) 

Mig 

(1) 
Baix 

Grau de protecció 
Alt 

(2) 

Mig 

(1 i 3) 
Baix 

Estat de conservació (*) 
Bo 

(3) 

Millorable 

(1) 
Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 
• La impermeabilització de sòls pot comportar l’afectació al drenatge dels terrenys àmbit d’estudi, donant com a resultat alternacions en els nivells de la Sèquia Major. 
• Potencial contaminació de les aigües superficials i subterrànies per abocaments. 
• Afectació a aigües subterrànies que puguin alterar l’alimentació de la Sèquia Major.  

Grau de sensibilitat ambiental (*) 
Molt alta 

(2) 

Alta 

(3) 

Moderada 

(4) 

Baixa 

(5) 

 
(*) Es diferencia entre les categories analitzades en l’apartat de Descripció i anàlisi: 

(1) Canal 
(2) Sèquia Major 
(3) Basses del golf properes a la Sèquia 
(4) Altres basses 
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FITXA 6: ELEMENTS LOCALS D’INTERÈS AMBIENTAL 

Contingut 

Es tracta d’elements presents a l’àmbit que, amb caràcter local, es considera que tenen un interès ambiental rellevant, ja sigui pels valors que conté o pel fet de representar un complement a altres elements o espasi protegits identificats. 

Sovint es tracta d’elements que ja s’han citat, i fins i tot descrit, en altres fitxes descriptives dels valors ambientals de l’àmbit afectat, però s’ha considerat adequat recollir-les en una fitxa pròpia, malgrat que en alguns casos impliqui duplicar 
la informació, per destacar el seu interès ambiental a nivell local. 

Descripció i anàlisi 

Els elements locals d’interès ambientals identificats en l’àmbit d’actuació són: 

1. Les basses del Parc de la Torre d’en Dolça, identificades en dos grups dins del parc (4 basses a l’interior de la pista hípica i 7 basses al sud-oest de la pista). Malgrat ser d’origen artificial, les basses de l’interior de la pista hípica 
presenten un cinturó de canyís (Phragmites australis) on troben refugi i punt de reproducció diverses espècies d’ocells aquàtics (a l’hivern s’hi han detectat fins a tres espècies d’ànec, a més del cabusset i la polla d’aigua). Pel que fa a 
les basses del sud-oest, totes excepte una (que està separada i aïllada per una tanca) presenten un elevat grau de colmatació i la vegetació palustre gairebé recobreix tota la superfície, creant també una zona de refugi per a diverses 
espècies animals. Es desconeix l’interès que poden tenir aquestes basses per a la reproducció d’espècies d’amfibis, ja que el treball de camp s’ha realitzat a l’hivern, però es considera que representen un element complementari de la 
principal zona humida d’aquest territori, la Sèquia Major. 

2. La pròpia Torre d’en Dolça, als murs de la qual nidifiquen espècies d’ocells tan interessants com la gralla (Corvus monedula) un petit còrvid en regressió al conjunt de Catalunya, i probablement el mussol (Athene noctua). 

3. La bassa agrícola del Mas de Pantaleoni. Malgrat que presenta un grau de naturalització menor que les basses del Parc de la Torre d’en Dolça, el fet d’estar ubicada en una zona de conreus, allunyada de les aglomeracions 
humanes, li atorga una tranquil·litat que aprofiten diverses espècies d’aus aquàtiques per descansar i caçar. S’hi ha detectat el bernat pescaire (Ardea cinerea). Representa un element complementari de la principal zona humida 
d’aquest territori, la Sèquia Major. 

4. Les zones humides dels camps de golf, malgrat ser artificials i estar gestionades com a zona de jardí, suposen la presència durant tot l’any d’aigua en una zona mediterrània on aquest element és escàs, i per tant, tenen el seu 
interès en el manteniment de la fauna. A més a més, representen una continuïtat de la zona de la Sèquia, complementant aquest hàbitat humit i reforçant-ne la seva connectivitat. 

5. Les taques de pineda dels camps de golf, sovint també gestionades com a zones enjardinades, esdevenen veritables refugis de fauna que es refugia i, en alguns casos, cria en aquests ambients i s’alimenta a les zones obertes dels 
voltants. També tenen valor com a complement en la connectivitat ecològica a través d’aquest territori altament humanitzat. 

6. El pas sobre la carretera C-31B que uneix la zona de Port Aventura amb els camps de golf és l’únic pas segur per a la fauna per travessar aquesta via de comunicació, i s’ha mostrat funcional per a espècies com el senglar (Sus 
scrofa), toixó (Meles meles) i conill (Oryctolagus cuniculus). Per tant, esdevé un element vital per a la connectivitat ecològica dins de l’àmbit afectat. 

7. El pas sota la carretera TV-3148, malgrat que es situa fora de l’àmbit afectat, just al nord del Parc de la Torre d’en Dolça, és l’únic que s’ha mostrat funcional en aquesta part de l’àmbit, per la quan també esdevé un element vital per a 
la connectivitat ecològica dins de l’àmbit afectat. 

8. Eix central de l’àmbit sud, el qual funciona com a connector a nivell ecològic, social i paisatgístic. 
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Imatges (Font: treball de camp)  Plànol d’altres elements de rellevància ambiental (Font: Lavola)  

         
Basses al Parc de la Torre d’en Dolça 

 
Zones humides i taques de pineda associades als camps de golf 

  
Pas sobre la carretera C-31B 

 
 



 IV. Estudi Ambiental Estratègic  Desembre 2016 

 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU  
 

43

Diagnosi 

Interès ambiental (*) 
Alt 

(4, 6 i 7) 

Mig 

(1, 2, 3 i 5) 
Baix 

Grau de protecció (*) Alt 
Mig 

(1, 2, 3 i 7) 

Baix 

(4, 5 i 6) 

Estat de conservació (*) 
Bo 

(2, 4 i 6) 

Millorable 

(1, 3, 5 i 7) 
Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 

• La gestió de les basses del Parc de la Torre d’en Dolça implica l’eliminació d’una part del canyís, fet que afecta a les espècies animals presents. 
• Una excessiva freqüentació del Parc de la Torre d’en Dolça pot suposar molèsties a la fauna que hi habita, tant a les basses com a la torre. 
• La bassa del Mas de Pantaleoni presenta una elevada artificialització, fet que disminueix el seu valor ecològic (potencialment aquest valor podria ser més elevat). 
• Tant les zones humides com les pinedes dels camps de golf es poden veure afectades per futurs creixements urbanístics a la zona, que implicaran un increment de les 

molèsties a la fauna que utilitza aquests ambients. 

Grau de sensibilitat ambiental (*) 
Molt alta 

(6 i 7) 

Alta 

(4) 

Moderada 

(1, 2, 3, 4) 
Baixa 

 
(*) Es diferencia entre les categories analitzades en l’apartat de Descripció i anàlisi 

(1) Basses del Parc de la Torre d’en Dolça 
(2) Torre d’en Dolça 
(3) Bassa agrícola del Mas de Pantaleoni 
(4) Zones humides dels camps de golf 
(5) Taques de pineda dels camps de golf 
(6) Pas sobre la carretera C-31B 
(7) Pas sota la carretera TV-3148 
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FITXA 7: CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

Contingut 

La connectivitat ecològica implica la correcta funcionalitat d’un territori de tal manera que sigui possible el flux de gens, matèria i energia. A efectes pràctics pel cas que ens ocupa, implica la possibilitat que els animals que trobem a la zona 
es puguin desplaçar al llarg del territori i no quedin confinats en una zona única.  

La connectivitat ecològica de l’àmbit estudiat és precària, donat l’elevat grau d’urbanització de la zona i la presència de nombroses vies de comunicació, tots ells elements que dificulten la connectivitat ecològica per l’anomenat “efecte 
barrera” que comporten. S’han buscat, dins de l’àmbit estudiat, els possibles itineraris que pot seguir la fauna en els seus desplaçaments, i s’han identificat els possibles punts clau i els punts conflictius associats a aquests itineraris. 

Malgrat que, en general, la connectivitat ecològica, sobretot per a les espècies de desplaçament terrestre, es fonamenta en la continuïtat de l’hàbitat natural que els és adequat, cal indicar que alguns elements artificials poden ser d’ajuda 
en els desplaçaments dels animals. En el cas que ens ocupa, les taques enjardinades i les petites zones humides dels camps de golf poden actuar en aquest sentit. 

Descripció i anàlisi 

Degut a l’elevat grau d’urbanització de l’àmbit estudiat, només s’han pogut identificar dos itineraris principals de possible connectivitat ecològica entre l’interior i l’exterior de l’àmbit. En tot dos casos hi ha punts crítics, però amb la situació 
actual aquests punts crítics s’han mostrat funcionals. 

1. Eix sud-oest. Implica connectar ecològicament els ambients naturals del sud de l’àmbit estudiat (les pinedes més properes a la costa i els retalls de vegetació natural del camp de golf) amb els camps de conreu que trobem a l’oest de 
l’àmbit, al nord del nucli urbà de Salou. Aquest itinerari presenta alguns punts crítics: 

- L’existència d’un únic pas de fauna per travessar la carretera C-31B (1A), ubicat al nord-oest de la Torre del Telègraf. Malgrat tractar-se d’un pas artificial, amb pas de vehicles i altament enjardinat, s’ha mostrat funcional, ja 
que s’hi han detectat rastres de senglar (Sus scrofa), toixó (Meles meles) i conill (Oryctolagus cuniculus). Des d’aquest punt la connectivitat pot anar, actualment, cap a l’oest (vegeu els dos punts següents) i cap a l’est, per 
enllaçar amb l’anomenat Eix nord. 

- La travessa de la carretera T-319 (1B). Es tracta d’un punt complicat, especialment en època turística, quan la freqüentació de vehicles és més elevada. Malgrat tot, la situació actual, amb zones enjardinades a la banda est 
i parcel·les no urbanitzades a la banda oest, permet una certa funcionalitat en aquesta zona. Malgrat tot, el risc d’atropellament de fauna és evident, i és possible que el desenvolupament del pla parcial aprovat impliqui la 
nul·la funcionalitat d’aquest connector. 

- La travessa de la via del tren existent al límit oest de l’àmbit (1C). Aquest punt és, actualment, el més problemàtic, ja que pràcticament tot el traçat de la via esta resseguit per una tanca de seguretat, malgrat que en algun 
punt la tanca es troba oberta i permet el pas de la fauna. 

2. Eix nord. Implica connectar ecològicament els ambients naturals i seminaturals del sector nord de l’àmbit amb la zona de conreus que queda entre el nucli urbà de Vila-seca i el polígon petroquímic de Tarragona. Actualment la 
connectivitat en tota la zona formada pel matollar existent, els camps de conreu de Mas Pantaleoni i el Parc de la Torre d’en Dolça és correcta, però al nord del connector hi ha tres punts crítics, malgrat que dos d’ells s’han mostrat 
funcionals. 

- Per travessar la via del tren hi ha un únic pas de doble forat al nord del Parc de la Torre d’en Dolça (2A). Malgrat tractar-se d’un pas molt artificialitzat, la tranquil·litat del parc el fa funcional. 

- Per travessar la carretera TV-3148 existeix un únic pas d’amplada considerable que s’ha mostrat funcional (2B), ja que s’hi ha detectat rastres de senglar (Sus scrofa) i conill (Oryctolagus cuniculus). 

- Finalment, el rec que baixa des del nucli de Vila-seca i travessa l’A-7 i la T-319 no s’ha mostrat funcional (2C). 

3. Eix zones humides. Cal destacar l’interès de potenciar la connectivitat ecològica de la Sèquia Major, sobretot pel que fa a les espècies d’amfibis existents, cap a altres zones humides ubicades dins de l’àmbit de treball, especialment 
cap al nord, cap a la bassa del Mas de Pantaleoni i les basses del Parc de la Torre d’en Dolça. Aquesta connectivitat avui en dia es dóna parcialment, gràcies a l’existència de les petites zones humides artificials associades al camp de 
golf de Port Aventura Golf (camp nord) però queda afectada per l’efecte barrera de la carretera C-31B, entre el camp de golf i les basses abans esmentades. 

A més a més, és important destacar la rellevància, a nivell de la funcionalitat ecològica de l’àmbit, dels espais no ocupats adjacents a la carretera TV-3148 donat que permeten connectar la zona humida de la Sèquia Major amb la 
zona dels prats de Cal·lípolis i de la Pineda, situada a l’est de l’àmbit d’estudi, la qual té consideració de sòls de protecció especial segons el PTP. 
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Imatges (Font: treball de camp)  Plànol de connectivitat ecològica (Font: Lavola) 

 
Pas sobre la C-31B 

 
Pas sota la via del tren 

 
Rastres de senglar al pas sota la TV-3148  
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Diagnosi 

Interès ambiental Alt Mig Baix 

Grau de protecció Alt Mig Baix 

Estat de conservació (*) 
Bo 

(3B) 

Millorable 

(1A, 2B i 3A) 

Dolent 

(1B, 1C i 2A) 

Impactes, riscos o amenaces 

• El creixement urbanístic previst a la zona pot deixar sense funcionalitat els dos eixos de connectivitat ecològica terrestre que encara funcionen avui en dia. 
• L’elevada freqüentació estacional del territori dificulta el funcionament dels connectors ecològics. 
• La carretera C-31B ofereix, actualment, un efecte barrera molt elevat (probablement total) entre la zona de la Sèquia Major i les basses ubicades al nord de la carretera, però 

l’adequació de passos de fauna es considera una opció tècnicament possible a un cost econòmic assumible. 

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 

 
(*) Es diferencia entre les categories analitzades en l’apartat de Descripció i anàlisi 

(1A) Pas de fauna C-31B 
(1B) Travessa T-319 
(1C) Travessa via tren oest 
(2A) Pas via tren nord 
(2B) Pas TV-3148 
(2C) Rec 
(3A) Zones humides de la zona agrícola 
(3B) Zones humides del golf 
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FITXA 8: RISCOS NATURALS 

Contingut 

Tal com s’ha analitzat a la fitxa d’identificació d’elements ambientals rellevants, els riscos naturals a tenir en compte a l’àmbit d’estudi són els de tipus geològic, el risc d’incendi i el derivat del risc d’inundació. 

Descripció i anàlisi 

Pel que fa al risc d’inundació, la informació de l’INUNCAT determina que dues àrees de l’àmbit tenen consideració de potencialment inundables per criteris geomorfològics. Aquesta determinació es basa fonamentalment en criteris 
topogràfics així com informació referent a inundacions passades de les que es té constància, sense aportar, però, la informació freqüencial dels estudis hidràulics (es considera assimilable a períodes de retorn elevats). Aquestes zones 
afecten al terç est i al paratge del Pla de Maset, al sud de l’àmbit. Així doncs, segons la Resolució IRP/971/2010, la compatibilitat de les previsions de desenvolupament urbanístic amb implantació de nous elements vulnerables, com és el 
cas, resta supeditada a la implantació de mesures estructurals concretes que permetin garantir l’autoprotecció i la seguretat de la població.  

No obstant això, segons l’Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, la conca del camí del Mas de la Cuca, ubicada al nord-est de l’àmbit, si bé no s’identifica com a domini públic hidràulic, fa funcions de drenatge, a resultes de la seva 
posició deprimida respecte els terrenys adjacents, i està sotmesa a cabals d’aigua que poden originar inundacions. La zona de la Sèquia Major i els terrenys associats, per la seva banda, tampoc estan considerats com a domini públic 
hidràulic, tot i que sí que es troba en zona inundable atenent a criteris geomorfològics. La conca ubicada a l’oest de l’àmbit, no té cap llera pública associada però presenta una llengua inundable que accedeix dins l’àmbit d’estudi. 

Arrel de l’informe d’avanç de l’Agència Catalana de l’Aigua s’han dut a terme dos estudis d’inundabilitat en l’àmbit d’estudi, els quals s’adjunten annexos al PDU, corresponents a les planes d’inundació associades als dos cursos localitzats. 
Segons aquest estudi, tenint en compte totes les variables hidràuliques en l’escenari del planejament vigent, no s’observen afeccions significatives dins l’àmbit del PDU en la conca Oest. En canvi, conclou que, pel que fa a la llera oriental, 
la zona del sector CTI del PDU del Centre es troba en zona inundable. En concret, les inundacions més representatives es donen al tercer tram d’endegament del canal estudiat, que desborda cap a la zona de la bassa de la Torre dels 
Carboners, i al final del tram endegat, on el pas soterrat no absorbeix tot el flux. Així doncs, el desbordament també afecta de manera important la zona de la Sèquia Major de manera que les avingudes fins i tot aporten flux a l’àmbit urbà 
de la Pineda. El tram de llera natural aigües avall del canal endegat també presenta desbordament, tot i que els nivells d’aigua assolits són baixos. En general, la inundabilitat d’aquesta llera es considera de perillositat moderada a greu, 
concentrant-se la gravetat a la zona de la depuradora i al terreny deprimit del marge nord de la C-31B. Cal apuntar que, complementàriament, s’han dut a terme anàlisis específiques de les zones inundables degudes al canal artificial de 
l’est de l’àmbit, paral·lel a la TV-3148, per tal de poder adequar els usos previstos al reglament d’urbanisme. En aquests estudis, s’han tingut en compte diverses mesures correctores per tal de fer front a la problemàtica existent identificada 
en l’estudi de base, vetllant per no afectar al balanç hídric de la Sèquia Major i per evitar una afectació a tercers derivada d’aquest risc natural. 

En referència als riscos geològics, es disposa de “Estudi per a la identificació de riscos geològics al PDU del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès)” realitzat per l’Institut Geològic de Catalunya al novembre de 2014 
amb l’objectiu de determinar la perillositat geològica d’origen natural segons els processos geodinàmics actius. A partir de l’anàlisi que es realitza en aquest document, s’extreuen les següents conclusions:  

• La perillositat natural en relació als moviments de vessants es considera molt baixa o negligible, ja que l’orografia suau comporta una susceptibilitat reduïda dels materials al desenvolupament d’aquests moviments, malgrat la baixa 
consolidació d’algunes formacions de terreny. Tot i així, cal tenir en compte l’existència de pendents superiors als naturals com a conseqüència de desmunts i altres afectacions de caràcter antròpic sobre el terreny. En concret, 
l’estudi avalua la perillositat enfront de despreniments en els talussos corresponents als desmunts d’antigues pedreres: 

Àrees 
Grau de perillositat de 

despreniments 

Pedrera de la Torre del Telègraf Mitjà 

Pedrera del Cendra (nord) Baix 

Pedrera del Cendra (sud) Mitjà 

Avinguda de la Pedrera Baix 

 
• La perillositat referida a esfondraments es considera molt baixa o negligible donat que no es reconeixen litologies susceptibles de generar esfondraments (ni tan sols en fondària) ni s’observen indicis o es té constància de 

processos relacionats amb aquest risc. D’altra banda, s’identifica un sector, entre el parc de Port Aventura i la carretera C-31-B, amb rebliments provinents de moviments de terres de la construcció del parc. En general, per les 
seves característiques, els rebliments no solen ser aptes per a fonamentar estructures. 

 

Pel que fa al risc d’incendi. a partir d’anàlisi de cartografia oficial del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DARPAMN) es localitzen diversos espais amb risc alt o molt alt d’incendi forestal, tal com es 
pot observar a la imatge que s’inclou més avall. Els valors de perill d’incendi forestal més alts s’assoleixen a la part sud-oest de l’àmbit, tot i que en general, el perill és alt en aquelles zones no urbanitzades. Si bé ambdós municipis es 
troben inclosos en l’Annex 1 del Decret 64/1955 segons el qual es declaren zones d’alt risc d’incendi, en els darrers anys no s’hi han donat lloc incendis forestals, fet atribuïble a la menor presència humana a l’àmbit després de la compra 
dels terrenys, així com a les tasques de prevenció i de vigilància realitzades per els societats gestores de l’espai. Tot i així, el risc detectat fa referència a la presència de masses forestals que corresponen a models de combustibilitat i 
inflamabilitat elevats. A més, es localitzen dues urbanitzacions existents (fora de l’àmbit del PDU (Xalets del Salou i Mirador de Salou) que es troben en contacte amb masses forestals existents. 

 

 

 

 

 

 

 



 IV. Estudi Ambiental Estratègic  Desembre 2016 

 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU  
 

48

Plànol d’inundabilitat segons planejament vigent (Font: Estudi d’inundabilitat de l’ICGC)  Plànol del risc d’incendi (Font: Lavola a partir de les bases del DTES) 
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Imatges (Font: treball de camp i EIRG)  Plànols de riscos naturals: (Font: Lavola a partir de fonts diverses) 

  
Zona de rebliment antròpic 

 

 

 

Pedrera de la Torre del Telègraf 
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Diagnosi 

Interès ambiental Alt Mig Baix 

Grau de protecció Alt Mig Baix 

Estat de conservació Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 

• Ocupació de zones afectades per períodes d’inundació 
• En el cas del risc d’inundació, cal tenir molt present l’afectació dels efectes derivats del canvi climàtic  
• Ocupació d’espais propers a les àrees identificades amb risc de geològic per despreniments. 
• Zones residencials de baixa densitat en contacte amb zones de risc alt d’incendi.  
• Abandonament d’activitat agrícola amb incidència en l’augment del risc d’incendi 

Grau de sensibilitat ambiental (*) 
Molt alta 

(1) 

Alta 

(2) 

Moderada 

(3) 
Baixa 

 
(*) Es diferencia entre les categories analitzades en l’apartat de Descripció i anàlisi 

(1) Zones inundables (període de retorn de 10 anys) 
(2) Zones inundables (període de retorn de 100 anys) 
(3) Zones inundables (període de retorn de 500 anys) 
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FITXA 9: RISCOS TECNOLÒGICS 

Contingut 

Anàlisi dels riscos de tipus tecnològic, és a dir, aquells que deriven de la tecnologia desenvolupada per l'ésser humà, i que tenen aplicació a l’àmbit d’estudi. Per a la definició d’aquesta fitxa, s’han pres en consideració les conclusions de 
l’Informe de riscos de protecció civil relatiu a la consulta sobre l’Avanç del PDU, elaborat per la Direcció General de Protecció Civil, exceptuant el risc nuclear, que és de competència estatal. 

Descripció i anàlisi 

Risc químic:  

Primerament, s’analitza la situació actual envers al risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses. Aquest risc, planificat a través del PLASEQCAT, deriva de la presència o proximitat d’instal·lacions industrials que 
empren substàncies amb una perillositat intrínseca i que, per tant, suposen la necessitat d’evitar la implantació de nous elements vulnerables. Així doncs, per la proximitat a la zona industrial, amb establiments que tenen un radi d’afectació 
que inclou part de l’àmbit del PDU, és d’aplicació la Resolució IRP/971/2010 i la Resolució INT/2330/2013.  

En concret, s’identifiquen els següents establiments industrials amb hipòtesis accidentals que afecten l’àmbit d’estudi: 

 ESTABLIMENT  LOCALITZACIÓ NIVELL SEVESO HIPÒTESI ACCIDENTAL MÉS DESFAVORABLE ZONA D’INTENSITAT LÍMIT A L’EXTERIOR 

ZONA D’INTERVENCIÓ 

Covestro S.L.* La Canonja Alt Dispersió tòxica de fosgè, clor, amoníac o clorur d’hidrogen 300 m 

Clariant Ibérica S.A.* La Canonja Alt Dispersió tòxica de diòxid de sofre i d’òxid d’etilè 387 m 

Elyx Polymeros S.L.* La Canonja Alt BLEVE de butadiè i dispersió tòxica d’acrilonitril 542 m 

Ercros S.A. (Vilaseca 1)* Vilaseca Alt Dispersió tòxica de clor 270 m 

Ercros S.a. (Vilaseca 2)* Vilaseca Alt Dispersió tòxica de clor i de clorur de vinil 818 m 

ZONA D’ALERTA 
Basf Española S.A. La Canonja Alt - - 

Repsol Butano S.A. La Canonja Alt - - 

* Establiments que es troben a una distància igual o inferior a 500 m respecte l’àmbit del PDU. 
 

• Per a l’àmbit d’estudi, segons l’Informe de la Direcció General de Protecció Civil, es fixa una zona d’indefensió envers l’autoprotecció de 500 m a comptar a partir del perímetre dels establiments. Dins d’aquesta franja de 
seguretat, no són viables les previsions de desenvolupaments urbanístics amb implantació de nous elements vulnerables, permetent-se només els usos industrials compatibles amb la presència d’instal·lacions de risc i instal·lant 
mitjans d’avís massiu a la població. No obstant això, la Resolució preveu la possibilitat de reduir aquesta distància mitjançant la previsió de mesures estructurals i de prevenció per mitigar el risc químic.  
 

• Pel que fa a la zona d’intensitat límit a l’exterior, corresponent amb la de major intensitat del fenomen de perill, es considera que no són viables les previsions de desenvolupament amb implantació d’edificacions residencials o 
vivendes, àmbits de pública concurrència i àmbits d’oci en general. Les zones corresponents a cada establiment són les que consten a la taula anterior, si bé que afectin l’àmbit d’estudi només hi ha les zones d’intensitat límit a 
l’exterior d’Ercros S.A. i de Clariant Ibérica S.A.. 
 

• Tot l’àmbit del PDU resta inclòs en la zona d’intervenció de nombroses hipòtesis accidentals de diversos establiments per la qual cosa es troba afectat per la zona de confinament general i sotmès a condicionants a les previsions 
de desenvolupament segons la Resolució (instal·lació de mitjans d’avís a la població i revisió del Pla d’Actuació Municipal). 

Amb tot, Cal tenir en compte segons les determinacions de protecció civil de les instruccions tècniques, per al planejament urbanístic que afecti al sòl urbà consolidat o no consolidat només s’aplicaran els criteris pel que fa a la implantació 
de noves activitats destinades a elements especialment vulnerables (hospitals, centres sanitaris, centres educatius o aquells quin objectiu principal sigui acollir població especialment sensible – persones malaltes, infants, tercera edat, 
dones embarassades, persones amb mobilitat reduïda i altres que pugui definir el grup sanitari). 

 

D’altra banda, cal tenir en compte també el risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, planificat mitjançant el TRANSCAT. En el cas que ens ocupa, el transport de mercaderies perilloses per carretera i 
ferrocarril amb flux important o molt important es concreta l’entorn de tres infraestructures viàries i una de ferroviària: 

• A-7, a uns 220 m al nord de l’àmbit. Aquesta via presenta un índex global de perill en relació al transport de mercaderies perilloses molt alt, en el tram que discorre proper a l’àmbit. 
 

• TV-3148, vorejant l’extrem est de l’àmbit. Presenta un índex global de perill mig. 
 

• C-31b, que divideix l’àmbit en sentit transversal. Presenta un perill mig/alt. 
 

• Tram ferroviari Tarragona Classificació-Ulldecona, resseguint l’extrem nord de l’àmbit. Presenta un perill alt. 

Segons l’Informe de la Direcció General de Protecció Civil, i tenint en compte que la distància associada a la zona d’indefensió envers l’autoprotecció es restringeix als primers 500 m de les vies amb perill molt alt.L’única via considerada, 
per presentar aquestes característiques, és l’A-7, per la qual caldrà tenir en compte: 
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Infraestructura 
HIPÒTESI ACCIDENTAL MÉS 
DESFAVORABLE 

Zona d’indefensió  

envers l’autoprotecció 

Autovia A-7 
Núvol tòxic de curt abast, BLEVE i incendi 
de toll 

300 m (150 m amb mesures preventives o correctores o 100 m 
amb estudi climatològic) 

 

Risc nuclear: 

El pla PENTA, que gestiona el risc d’emergència nuclear de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellós, inclou, en el seu àmbit d’aplicació, als municipis de Salou i Vilaseca dins la zona de planificació II de l’àrea de Vandellós. Aquesta zona II, 
o zona de mesures de llarga durada, correspon a la corona circular de radis entre 10 i 30 km concèntriques amb la central nuclear. Es considera que en aquesta zona caldrà preveure-hi mesures de protecció per reduir les dosis a llarg 
termini provinents de les substàncies radioactives dipositades i de la ingestió d’aliments i aigua contaminats. Atenent a això, els municipis han de redactar un PAM per a aquest tipus d’emergències. 

 

Risc radiològic: 

Segons el RADCAT, el Pla especial que avalua les emergències associades a aquest risc, el municipi de Vilaseca té un establiment amb una categoria d’instal·lació màxima de 2 i un amb una categoria màxima de 3. Per aquest motiu, el 
municipi es troba obligat a redactar el PAM específic per aquest risc. No obstant això, ambdós establiments es troben allunyats de l’àmbit del PDU. Amb tot, segons l’Informe de la Direcció General de Protecció Civil, no s’estableixen 
prescripcions tècniques específiques pel que fa a aquest risc.  

 

Risc de contaminació marina: 

Segons el CAMCAT, el municipi de Salou té un perill i una vulnerabilitat màxims (4 de 4), mentre que Vilaseca presenta un perill alt (3 sobre 4) i una vulnerabilitat màxima (4 de 4). Segons l’Informe de la Direcció General de Protecció Civil, 
es considera que no és un risc d’afectació atès que l’àmbit no confronta directament amb el mar i, per tant, no estableix prescripcions tècniques específiques pel que fa a aquest risc.. No obstant això, cal tenir present que una petita franja 
de l’àmbit, al sud-oest, sí que s’encara directament al mar. 

 

Risc aeronàutic: 

Segons l’AEROCAT, el municipi de Salou es troba obligat a contemplar en el seu Pla Bàsic d’Emergència Municipal (PBEM) una estructura operativa específica, així com actuacions concretes de suport logístic per donar resposta a 
emergències de tipus aeronàutic ja que es troba dins l’àrea d’influència (8 km) de l’aeroport de Reus. Per la seva banda, com que es troba inclòs en la zona II del mateix aeroport, el municipi de Vilaseca es troba obligat a redactar el PAM 
per a aquest risc. Cal apuntar que l’àmbit del PDU es troba fora de les zones d’afectació o plomalls que estableix aquest Pla. Amb tot, l’Informe de la Direcció General de Protecció Civil, no estableix prescripcions tècniques específiques pel 
que fa a aquest risc. 

 

Risc per episodis de contaminació a l’Ebre aigües avall de l’embassament de Flix: 

Segons el Pla d’actuació del PROCICAT, ambdós municipis estan obligats a redactar un PAM per aquest risc, pel fet de ser abastats pel Consorci d’Aigües de Tarragona. Tot i així, segons l’Informe de la Direcció General de Protecció Civil, 
no s’estableixen prescripcions tècniques específiques pel que fa a aquest risc. 

 

Risc de contaminació del sòl: 

Cal tenir en compte que l’actual Parc de la Torre d’en Dolça es localitza sobre un antic abocador municipal de residus urbans i de residus inerts procedents de la construcció, de 36,9 ha de superfície, el qual va sotmetre’s a un procés de 
restauració que incloïa, entre d’altres, el seu segellat i actuacions de rehabilitació paisatgística.  
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Imatges (Font: treball de camp)  Plànol d’afectacions (Font: Direcció General de Protecció Civil) 

 

 

 
Façana de l’àmbit confrontant amb el polígon industrial 

 

  
Pas de l’A-7 proper a l’àmbit 

 

 
 

Delimitació aproximada de l’antic abocador 

 

 

* En rosa: Zona d’intensitat límit a l’exterior (ZILE) 

* En blau: Zona d’indefensió envers l’autoprotecció (ZIEA) 

* En groc: Risc Nuclear Zona II 
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Diagnosi 

Interès ambiental Alt Mig Baix 

Grau de protecció Alt Mig Baix 

Impactes, riscos o amenaces •  Previsió de desenvolupaments urbans en àrea d’indefensió.  

Grau de sensibilitat ambiental 
Molt alta 

(Zona indefensió) 
Alta Moderada Baixa 
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FITXA 10: AMBIENT ATMOSFÈRIC 

Contingut 

En la present fitxa es descriuen les condicions actuals de l’ambient atmosfèric a l’àmbit d’estudi a través de la caracterització de les dades referents a contaminació atmosfèrica, contaminació acústica i contaminació lluminosa. 

Descripció i anàlisi 

Contaminació atmosfèrica: 

L’anàlisi dels informes de qualitat de l’aire dels darrers 5 anys de la Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) a què pertany l’àmbit, ZQA Camp de Tarragona, permet detectar que els nivells de qualitat de l’aire són, en general, moderats i que es 
constaten les superacions dels contaminants següents: 

• Superacions semi horàries del contaminant sulfur d’hidrogen en el punt de mesurament de Constantí (2011), de caràcter esporàdic i local. 

• Superacions del llindar d’informació horari a la població per a l’ozó troposfèric, havent-se activat el protocol d’actuació de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT). 

• Superacions diàries en el punt de mesurament de Constantí pel que fa al clorur d’hidrogen. 

Es tracta de superacions possiblement d’origen industrial, tot i que també deriven de la mobilitat associada. No obstant això, cal tenir en compte que l’estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) 
més propera l’àmbit d’estudi correspon a la de Vila-seca (estació de tren) però, les superacions detectades corresponen a punts de mesurament més allunyats.  

En aquest sentit, pel que fa a la contaminació atmosfèrica, si bé no s’han identificat problemàtiques a través dels informes de qualitat de l’aire, cal tenir en consideració la presència de diferents elements rellevants, com són: 

• Polígon industrial de Vila-seca, en continuïtat amb l’àrea industrial de Tarragona, que actuen indiscutiblement com a potencials focus d’emissió de contaminants. 

• Vies de comunicació (autovia Tarragona Salou C-31B, carreteres locals TV-3146 i de la costa, avinguda Pere Molas, carretera Pla d’en Maset...) que suposen una aportació d’emissions a conseqüència del trànsit rodat, i que 
presenten un important component d’estacionalitat.  

• Nuclis urbanitzats (Mirador de Salou, Xalets de Salou i futurs creixements previstos).  

Complementàriament, cal tenir en compte l’existència de la Taula de qualitat de l’aire al Camp de Tarragona, creada d’acord amb la Resolució 991/X del Parlament de Catalunya com a resposta a la constatació d’una problemàtica 
ambiental generada per la presència de concentracions elevades de determinats contaminants locals, amb la finalitat d’intercanviar informació en matèria de qualitat de l’aire i dels efectes que les seves emissions atmosfèriques puguin tenir 
sobre la salut de les persones. 

 

Contaminació acústica: 

Pel que fa a la qualitat acústica del territori, es detecten tres fonts principals d’impacte acústic que poden tenir afectació a l’àmbit d’estudi. Una derivada de la circulació viària, una segona derivada de les activitats industrials situades a la 
façana nord-est de l’àmbit, en un teixit industrial d’important envergadura i, finalment, la que resulta de la presència d’un important parc d’atraccions com Port Aventura.   

Amb tot, convé tenir en compte que el municipi de Vila-seca disposa d’una ordenança sobre soroll, vibracions i condicions tèrmiques, mentre que aquesta normativa no es disposa per al municipi de Salou. La mateixa situació es dóna per 
als mapes de capacitat acústica aprovats segons la Llei 16/2002. Segons la zonificació acústica corresponent al mapa de capacitat acústica de Vila-seca, l’àrea de la Sèquia Major s’inclou dins de Zona d’Especial Protecció de la Qualitat 
Acústica (ZEPQA), on es considera que cal conservar una qualitat acústica d’interès especial i, per tant, cal que existeixi un règim especial en l’atorgament de permisos i llicències.  

 

Contaminació lluminosa: 

En referència a la contaminació lluminosa, la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, determina la divisió del territori en diverses zones en funció de les característiques i 
especificitats de cada una en relació amb la claror lluminosa que hi pot ésser admissible, ressaltant les àrees incloses en el Pla d’Espais d’Interès Natural o en àmbits territorials que hagin d’ésser objecte d’una protecció especial, per raó de 
llurs característiques naturals o de llur valor astronòmic especial, en les quals només es pot admetre una brillantor mínima. El 19 de desembre del 2007 l’aleshores DMAH va aprovar el mapa de la protecció envers la contaminació 
lluminosa de Catalunya (esmenat pels ajuntaments). 

Amb això, en el cas de l’àmbit d’estudi, el mapa cataloga com a zona de protecció màxima (E1) la associada a la Sèquia Major i com protecció alta (E2) el que correspon a terrenys de SNU. La resta de l’àmbit s’inclou en zona de protecció 
moderada (E3) i fins i tot s’hi localitza una petita peça al nord del sector de ponent categoritzada de protecció menor (E4). 

Amb tot, caldrà tenir en compte els aspectes següents: 

• La il·luminació en àrees de zones E3 properes a punts de referència, zones E1 o zones aquàtiques marines i continentals ha de ser especialment respectuosa en evitar efectes pertorbadors en el medi. 

• No poden classificar-se com a zona E4 els espais que estan a menys de 2 km d'una zona E1. 
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Mapa de capacitat acústica de Vila-seca (Font: Ajuntament de Vila-seca)  Plànol de zonificació lluminosa (Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques del DTES) 
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Diagnosi 

Interès ambiental Alt Mig Baix 

Grau de protecció Alt Mig Baix 

Impactes, riscos o amenaces 

• Tal com s’ha descrit en la present fitxa, la presència d’activitats industrials i el pas de la C31B suposen dos elements de generació d’impacte atmosfèric a l’àmbit, i per tant 
d’afectació a la població.  

• Augment de la mobilitat en vehicle privat a partir dels nous creixements que es prevegin al PDU 
• Impacte en la generació de GEH associat a la mobilitat i al consum energètic dels usos previstos 
• Afectació acústica sobre la població propera 
• Impacte derivat de la contaminació lluminosa i acústica sobre la zona de la Sèquia Major i la fauna associada 

Grau de sensibilitat ambiental 
Molt alta 

(1) 
Alta Moderada Baixa 

 
(1) Zona E1 segons zonificació lluminosa 
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FITXA 11: PAISATGE 

Contingut 

Anàlisi del paisatge, és a dir, de l’aparença de l’àmbit a través de la caracterització i descripció dels seu principals components, valors i fragilitats, complementades a través d’una anàlisi en detall de les visibilitats de l’àmbit, atesa la 
previsible rellevància de la incidència paisatgística del Pla objecte d’estudi. En qualsevol cas, cal tenir en compte que, entre la documentació del PDU presentada per a la seva aprovació inicial, s’incorpora un Estudi d’integració 
paisatgística, que té per objecte establir els condicionants i trets fonamentals de la integració en el lloc de la proposta. 

Descripció i anàlisi 

A nivell territorial l’àmbit d’estudi s’insereix en dues unitats del Catàleg de Paisatge del camp de Tarragona: Reus-Tarragona i Litoral del Camp. En les fitxes i la cartografia descriptiva corresponents es fa una descripció detallada de les 
seves característiques, de la qual s’extreu el següent resum per a l’àmbit d’estudi: 

ELEMENT DESCRIPCIÓ 

Paisatge actual 

- Paisatge condicionat per un relleu planer que ha facilitat una gran disponibilitat de sòls molt aptes pel conreu. Presència d’un paisatge agrícola format per un mosaic de conreus llenyosos 
- Vegetació forestal molt reduïda, limitada als cims dels turons baixos 
- Presència de fragments agroforestals, que fan funció d’esponjament entre la indústria i els sectors residencials i turístics. 
- Proliferació dels usos industrials, comercials i de les vies de comunicació 
- Inclusió de part de la unitat del Litoral del Camp com a espai residencial i d’equipaments esportius (golf), en el projecte del CRT 

Valors del 
paisatge 

- Valors ecològics: en general molt escassos tot i que trobem espais amb importants funcions ambientals (Prats de la Pineda i Cal.lípolis, Sèquia Major, Cap de Salou, platja Llarga, rieres i barrancs del Cap,...) 
- Valors estètics: espais no urbanitzats interiors amb àmplies visuals i elements puntuals, polígon químic (amb connotacions diverses), interfície costa-mar, espai urbanitzat a l’entorn de Port Aventura i el propi parc 

temàtic 
- Valors simbòlics-identitaris: espais amb important tradició agrícola, espais de la indústria química, torres de defensa i fortificacions, restes arqueològiques des del Paleolític a l’època romana 
- Valors religiosos-espirituals: Ermita de la Mare de Déu de la Pineda 
- Valors productius: petites extensions de conreus que complementen amb l’activitat de restauració, on prenen rellevància les platges 

Dinàmiques del 
paisatge 

- Creixement extensiu de l’espai construït. Parlem en general d’un important procés d’antropització i urbanització. 
- Regressió de l’espai agrícola  
- Desaparició o degradació dels espais naturals 
- Ocupació gairebé total de la primera línia de costa. 
- Proliferació d’infraestructures lineals de comunicació (A-7, AP-7) i energètiques.  
- Incorporació d’usos agressius com l’industrial, el logístic, el comercial o el de l’oci. 

Avaluació del 
paisatge 

La tendència a d’artificialització es postula com la principal amenaça de les dues unitats, conduint a teixits de tipus monofuncional, sense diversitat d’usos. En aquest sentit, s’assenyala com a amenaça la regressió de l’activitat 
agrícola, en favor de la ocupació del territori per als usos residencials i les infraestructures. D’altra banda, l’espai de la Sèquia Major, presenta també l’amenaça específica de trobar-se enclavat entre espais altament 
transformats, podent veure’s condicionada la seva funcionalitat ecològica.  

Pel que fa a oportunitats, el sector del turisme es posiciona com un important atractor de població, en una zona d’important reconeixement. Donat que queden pocs espais sense alterar, caldria que aquests fossin conservats. 
També s’apunta a la necessitat de mantenir el patrimoni de tipus arqueològic, pel seu significat històric i paisatgístic. S’apunta també la oportunitat de reconèixer l’entorn agrícola com a espai cada cop més valorat pels habitants 
i visitants.  

Objectius La proposta d’objectius ambientals i la diagnosi ambiental tindran en compte els objectius de qualitat paisatgística i proposta de mesures i accions del Catàleg de paisatge d’aplicació al a l’àmbit d’estudi. 

 

Fent un zoom a l’àmbit d’estudi en concret, i més enllà d’aquesta descripció més generalista del paisatge a nivell territorial, és important tenir en compte els següents aspectes de la configuració paisatgística del lloc: 

Estructura paisatgística de l’àmbit  

Els principals components estructurals del paisatge de la zona deriven de la seva orografia i hidrografia, és a dir, de la fisonomia del lloc. Alhora, la caracterització del paisatge s’interrelaciona de manera directa amb l’avaluació del patrimoni 
natural (associat, sobretot, al de component biològic) de l’àmbit que es desprèn d’algunes de les fitxes prèviament presentades, lligades a l’anàlisi del valor natural i la funcionalitat ecològica dels sòls objecte d’estudi així com a la 
identificació d’espais individuals de major valor natural. Finalment, convé tenir present que el paisatge també integra una component de caràcter humanitzat i, per tant, és precís considerar els elements d’origen antròpic presents a l’àmbit. 

Pel que fa a la geomorfologia de l’àmbit, es tracta d’un àmbit de caràcter força planer. La zona per sobre l’autovia (C-31b) presenta pendents suaus, que es pronuncien una mica més a la franja sud, cap a l’autovia. La peça situada per sota 
de l’autovia és la que presenta pendents més elevades, comptant amb elevacions de fins a 65 m, a la Torre del Telègraf. No obstant això, aquesta zona del sud de l’autovia també presenta una franja d’orografia molt planera, associada a 
l’entorn de la Sèquia Major, la zona del Pla d’en Maset i la franja més litoral. 

Si bé els elements del patrimoni natural no s’analitzen en detall en aquesta fitxa (en tant que han estat prèviament analitzats en altres fitxes), convé recordar que ens trobem en un territori on la vegetació natural ocupa espais reduïts. Així 
doncs, trobem retalls forestals que, en general, són de dimensions reduïdes, si bé es conserven algunes pinedes d’elevat interès ambiental. En aquest sentit l’establiment de l’activitat del golf ha permès la integració de diversos elements 
de tipus forestals que, d’altra manera, segurament haguessin estat eliminats. Prenen també importància, des del punt de vista del paisatge natural, les formacions de matollars, prats i herbassars, sobretot al nord del parc temàtic i a la 
solana de la Cadeneta. Així mateix, tenen rellevància les peces naturals constituïdes per vegetació d’aiguamolls litorals, associades a la Sèquia Major, i amb un elevat interès paisatgístic atesa la seva protecció i conservació.  

No obstant això, cal no perdre de vista el conjunt de la matriu territorial i, per tant, no associar única i exclusivament el paisatge al patrimoni natural. Amb això, cal tenir en compte que aquests retalls naturals es combinen amb peces 
corresponents a conreus, abandonats o actius, donant com a resultat un mosaic amb un important predomini del caràcter antròpic. Així mateix, dins de la configuració del paisatge, convé destacar, per la seva extensió, les zones dedicades 
a la pràctica del golf que, si bé constitueixen un ambient humanitzat, comporten una certa renaturalització de l’àmbit. Igualment, les basses agrícoles i urbanes suposen elements paisatgístics a tenir en consideració, en tant que, juntament 
amb la interfície costa-mar, incorporen el vector blau de l’aigua en la configuració paisatgística de l’àmbit. També associat a l’activitat antròpica, però en un sentit diferent, és rellevant la presència del parc recreatiu de Port Aventura, el qual 
per la seva configuració ha esdevingut una referència visual de l’àmbit tant des de l’entorn proper com des de visuals més allunyades.  
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Amb tot això, dins l’àmbit d’estudi s’assumeix la presència de diverses unitats paisatgístiques, enteses com a porcions del territori amb una combinació específica de components paisatgístics de naturalesa ambiental, cultural, perceptiva i 
simbòlica, així com de dinàmiques clarament recognoscibles que li confereixen una idiosincràsia diferenciada de la resta del territori: 

• Paisatge forestal en regeneració: es tracta d’una zona de relleu lleugerament ondulat (turó del Telègraf i Puig de la Cadeneta com a turons destacables) on s’hi estenen masses de bosquines i taques de pineda, amb un marcat 
domini, doncs, de la configuració forestal. Es tracta d’una unitat amb menor presència d’elements antròpics si bé cal destacar els impactes de l’activitat humana que es llegeixen en forma de rastres d’incendis forestals, ja en 
regeneració. 

• Paisatge agrícola i agro-forestal: conformat per terrenys planers, amb domini del paisatge agrícola (conreus herbacis i arbustius), i d’altres de pendent mitjà on hi domina un paisatge en mosaic, fruit de l’intercalació d’antics conreus 
amb taques de bosc. L’abandonament de l’activitat agrícola està suposant una homogeneïtzació de les textures associades a aquesta unitat, amb un progressiu avançament de les clapes arbustives. Novament, els elements 
antròpics són escassos i, en gran part, relacionats amb la tradició agrícola. 

• Paisatge de l’entorn de la Sèquia Major: format per les zones planeres al voltant de l’espai de la Sèquia Major, ocupades per conreus abandonats, prats, jonqueres i canyissars. S’hi observa una artificialització mitjana, amb 
presència de restes d’instal·lacions agrícoles, línies elèctriques, etc. Tot i aquesta naturalitat distorsionada, aquesta unitat destaca per la singularitat de l’ambient humit i per la notable qualitat estètica.  

• Paisatge litoral: inclou els terrenys immediatament interiors a la platja llarga, on s’hi localitzen ambients litorals mediterranis: sistemes dunars, en situació de regressió, la costa rocallosa i pineda amb elevada singularitat (per 
escassetat en el litoral tarragoní). En aquesta unitat, la presència antròpica té major manifestació, a través de murets de pedra, zones pavimentades, instal·lacions temporals de platja, etc. Convé destacar els vestigis d’un càmping i 
una urbanització, actualment desmantellats. 

• Paisatge periurbà: comprèn les zones properes a les urbanitzacions i els àmbits amb planejament aprovat que estan urbanitzats tot i que no edificats, per tant, es caracteritza per un grau important de presència d’elements 
antròpics. 

• Paisatge antròpic: integrat bàsicament per les instal·lacions del parc de Port Aventura i totes les edificacions i instal·lacions associades (hotels, palau de congressos, parcs aquàtics...). 

 

Anàlisi de les visibilitats de l’àmbit 

Per a conèixer quines són les àrees més exposades visualment del municipi s’ha fet un estudi de visibilitats a partir del model digital del terreny (MDE), en el qual s’han considerat com a barreres visuals les alçades de la vegetació densa i 
dels edificis, tot modificant la capa de cobertes del sòl per tal d’ajustar-ho a la realitat observada. Tot i que no deixa de tractar-se d’una modelització de la realitat, pel que els resultats s’han de prendre com a indicatius, aquesta anàlisi ens 
permet identificar quines són les zones més sensibles paisatgísticament i, per tant, sobre les quals caldrà posar-hi l’accent a l’hora de proposar mesures d’integració o a l’hora de preveure els desenvolupaments.  

S’han fet tres tipus d’aproximacions per a l’estudi de visibilitats: 

• Visibilitats generals, és a dir les conques visuals a partir d’una malla regular sobre el terreny, que dóna una idea de quines són les zones més exposades visualment. 
• Visibilitats des de les principals vies de comunicació 
• Visibilitat des dels principals itineraris d’ús social 

En els dos darrers casos anteriors, la densitat de punts d’observació s’ha fet considerant la velocitat en què aquests es recorren, de manera que aquells més ràpids tenen els punts d’observació més distants entre ells. 

Finalment, amb la voluntat d’obtenir una visió global de l’exposició de l’àmbit, s’han sumat les visibilitats des d’aquestes aproximacions. Aquesta imatge mostra les zones més visibles des de tots els punts analitzats. 

Els resultats obtinguts (la representació gràfica dels quals s’afegeix a continuació), posen de manifest l’existència de diverses zones amb una elevada exposició visual des de les principals línies d’observació estudiades. En concret, les 
zones més exposades visualment, és a dir, aquelles que resulten visibles des d’un major nombre dels punts d’observació estudiats, corresponen, sobretot, a la zona del parc temàtic d’atraccions, a la zona litoral de l’àmbit i a i zona central 
de l’àmbit sud, especialment a la zona del turó del Telègraf, la qual correspon al punt més alt de l’àmbit. 
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Plànol de visibilitat des de la C-31B (Font: Lavola)  Plànol de visibilitat des de l’Avinguda Pere Molas (Font: Lavola) 
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Plànol de visibilitat des del Camí del Racó (Font: Lavola)  Plànol de visibilitat des de l’Avinguda del Pla de Maset (Font: Lavola) 
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Plànol de visibilitat des de la carretera de la Pineda (Font: Lavola)  Plànol de visibilitat des de la carretera de la Costa (Font: Lavola) 
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Plànol de visibilitat des del pont que creua la C31-B (Font: Lavola)  Plànol de visibilitat des de mar (Font: Lavola) 
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Plànol de visibilitat des de la urbanització dels Xalets de Salou (Font: Lavola)  Plànol de visibilitat des de la Pineda (Font: Lavola) 
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Plànol d’exposició visual acumulada (Font: Lavola) 
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Diagnosi 

Interès ambiental Alt Mig Baix 

Grau de protecció Alt Mig Baix 

Estat de conservació Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 
• Antropització rellevant del paisatge de l’àmbit d’estudi 
• Efecte fragmentador del paisatge d’infraestructures viàries i ferroviàries existents i previstes.  
• Alteració de les conques visuals des del principals punts i línies d’observació del paisatge 

Grau de sensibilitat ambiental 
Molt alta 

(zones d’elevada exposició visual) 
Alta Moderada Baixa 
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FITXA 12: ELEMENTS PATRIMONIALS 

Contingut 

En la present fitxa es fa referència als elements d’interès patrimonial identificats als municipis. Es localitzen, també, els principals itineraris d’ús social identificats a l’àmbit. 

Descripció i anàlisi 

Pel que fa al municipi de Salou, que incorpora en la documentació del seu POUM un catàleg d’elements patrimonials, trobem, dins l’àmbit d’estudi, un element objecte de protecció per part d’aquest, dins la categoria de bé cultural. Es tracta 
de la torre del Telègraf, una edificació que data del segle XIX situada al punt més alt de l’àmbit, al nord del camí de la Tossa. Es tracta d’una torre que va ser construïda per formar part d’una xarxa de telegrafia òptica de l’exèrcit però que 
mai va arribar a posar-se en funcionament. L’estat actual de la torre és més aviat ruïnós, denotant el seu abandonament. La normativa particular estableix la necessitat de realitzar una intervenció de consolidació urgents als efectes de 
preservar-la. Finalment, convé fer notar que es tracta d’un bé cultural d’interès nacional protegit pel Decret 22 d’abril de 1949 i que s’inclou com a BCIN segons la Llei 9/1993 de Patrimoni Cultural Català.  

Per la seva banda, el municipi de Vila-seca no disposa del catàleg homòleg però, si bé el planejament urbanístic vigent al municipi estableix una clau per a edificacions o elements arquitectònics a protegir (Clau 17), cap d’aquests elements 
es troba inclòs en l’àmbit d’estudi. No obstant això, cal destacar la torre d’en Dolça, datada del segle XVI, situada en un parc públic que pren el seu nom. Es tenen indicis que aquest edifici havia format part del castell de Salou. A més, 
també s’hi localitza, a tocar de la carretera TV-3148, la torre de Mas Carboners, també denominada Mas de Pantaleoni, una torre de guaita aïllada que formava part d’un mas no conservat i que data del segle XIII, si bé ha estat 
restaurada. Ambdós s’inclouen com a monuments històrics dins del BCIN. 

Més enllà d’aquests elements que gaudeixen de protecció, convé esmentar la presència de diverses cabanes de pedra seca, forns de calç, diversos masos i algunes pedreres, com a valors de tipus etnogràfic i que evidencien les tradicions 
passades a l’àmbit. 

Finalment, segons l’informe dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Cultura, s’identifiquen, pel que fa a patrimoni arqueològic de l’àmbit, els següents elements (jaciment, àrees d’expectativa arqueològica), inclosos a 
l’Inventari de Patrimoni Arqueològic de Catalunya: 

• AEA 148 (15625) Vila-seca 

• AEA 347-355 (15627) Salou 

• Antic camí ral de Barcelona a València (15610) Vila-seca i Salou 

• Garriga i Tossal de la Ganyada/ Jaciment 13 / Tossal de la 
Ganyada/AEA 660 (7159) Vila-seca 

• Jaciment 7 (7146) Salou 

• Jaciment 8 (7147) Salou 

• Jaciment 9 (7148) Salou 

• Jaciment 10 - AEA 123 (7149) Salou 

• Jaciment 11 (7161) Vila-seca 

• Jaciment 12 (7162) Salou 

• Jaciment 14 (7151) Salou 

• Rescat de Baix (7167) Vila-seca 

• Torre de Mas dels Carboners (7174) Vila-seca 

• AEA 57 (15626) Vila-seca (fins aquí DA: zona de nova reordenació) 

• AEA 150 - Àrea de servei 2 (15628) Vila-seca 

• Bosc d'Escariola (7144) Salou 

• Mobles Aterco (7156) Vila-seca 

• Rescat de Dalt (7166) Vila-seca 

• AEA 333 – 353 (15830) Salou 

• AEA 391 (15624) Salou 

• AEA 29 - AEA 272 (15623) Vila-seca 

• AEA 97 (15619) Vila-seca 

• AEA 327 (15611) Salou 

• AEA 440 (15612) Salou 

• AEA 496 (15593) Salou 

• AEA 510 - AEA 559 (15609) Salou 

• AEA 573 (15620) Salou 

• Cabana 89 (15644) Vila-seca 

• Camí del Pla del Maset - AEA 590 (11795) Salou 

• AEA 640 (15822) Salou 

• AEA 654 (15582) Salou 

• AEA 708 (15621) Salou 

• Conducció de la Cadeneta (7118) Salou 

• Corral de Baló (7163) Salou 

• El Fornot (15642) Salou 

• Estació 3/Les Pasquales (7160) Salou 

• Mas de Baló (7152) Salou 

• Mas de l'Esquerrer i Sitges del Mas de l'Esquerrer (7165) Vila-seca i 
Salou 

• Pedrera del Cendra - AEA 557 (15823) Salou 

• Pedrera d'en Dolça (7154) Vila-seca 

• Pla del Maset - AEA 584 (7141) Salou 

• Pla del Maset II - AEA 626 (11793) Salou 

• Pla del Maset III - AEA 618 (11794) Salou 

• Torre del Telègraf i AEA de la torre del Telègraf (15629) Salou 

• Torre d'en Dolça i Àrea arqueològica de la Torre d'en Dolça i Sitges 
torre d’en Dolça (7155) Vila-seca 

• Vial de Mas Paella (18426) Salou 

• Vil·la dels Aragalls (7175) Vila-seca 

• Vil·la del Bosc d’en Qüec (7112) Salou 

• Vil·la de la Burguera (7113) Salou 

• Vil·la de la Cadeneta (7119) Salou 

• Vil·la de Mas Paella (7117) Salou 

• Vil·la de la Platja Llarga (7120) Salou 

• Vil·la Urbanització Mirador de Salou (7116) Salou 

• La Cadeneta (11796) Salou 

• Cordó litoral del Racó (7164) Vila-seca 

Pel seu valor en termes de connectivitat social, més enllà dels propis itineraris interns associats a la zona urbanitzada de la peça sud de l’àmbit d’estudi, s’han identificat quatre rutes des del terme municipal de Vila-seca i des de la zona de 
la Pineda, que creuen l’àmbit d’estudi 
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Elements patrimoni arquitectònic (Font: Lavola)  Plànol de patrimoni cultural (Font: Lavola i Departament de Cultura) 

 
                                                                          Torre d’en Dolça                                                               Torre del Telègraf 
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Diagnosi 

Interès ambiental Alt Mig Baix 

Grau de protecció 
Alt 

(1) 

Mig 

(2) 

Baix 

(3) 

Estat de conservació 
Bo 

(3) 

Millorable 

(2) 

Dolent 

(1) 

Impactes, riscos o amenaces 
• Afectació a elements de valor patrimonial per desenvolupaments urbans 
• Afectació als nombrosos jaciments i prospeccions arqueològiques de l’àmbit 
• Pèrdua del patrimoni agrícola per abandonament de l’activitat agrícola. 

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 

 

(1) Torre del Telègraf 

(2) Altres elements patrimonials no catalogats 

(3) Xarxa de camins i itineraris socials 
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FITXA 14: CANVI CLIMÀTIC 

Contingut 

En la present fitxa s’analitza les implicacions del desenvolupament del PDU en relació amb el canvi climàtic.  

Descripció i anàlisi 

Tenint en compte la rellevància del sector que es desenvolupa amb el PDU i la importància que el factor del canvi climàtic té actualment, especialment a partir de l’aprovació de la nova llei 21/2013 d’Avaluació Ambiental, s’ha considerat 
oportú realitzar un estudi específic (inclòs com a Annex del PDU) d’adaptació al canvi climàtic. Així mateix, s’ha procedit al càlcul dels GEH de la proposta del PDU (els resultats del qual es podran consultar en apartats posteriors del 
present document).També s’ha realitzat un càlcul de GEH que es produirien en cas de desenvolupar el planejament vigent actualment a l’àmbit del PDU, el qual en síntesi presenta els següents resultats. La metodologia ha estat la mateixa 
que la realitzada pel càlcul de la petjada de carboni de la proposta (apartat 5.3) però aplicant les dades de potencial de sostre i de mobilitat de desenvolupar el planejament vigent a l’àmbit:  

ORIGEN DE LES EMISSIONS TN DE GEH 

Consum aigua potable 334 

Electricitat 14.175 

Gas natural 10.984 

TOTAL 238.266 

D’altra banda, en referència a l’adaptació al canvi climàtic, es disposa en l’Annex del PDU una anàlisi detallada dels riscos que es deriven dels efectes que s’esperen en els propers anys com a conseqüència dels canvis en el clima. A nivell 
general, aquests riscos derivaran de les següents dinàmiques climàtiques previstes. S’associen a cadascuna d’elles els riscos que en el Pla d’Adaptació que s’adjunta, es considera que han de ser objecte d’actuacions prioritàries:  

• Increment de les temperatures: estius més calorosos i secs 

• Efecte illa de calor en les zones més denses 

• Augment del risc d’incendis forestals 

• Canvis en les pautes de consum d’energia 

• Augment en la demanda d’aigua per necessitats de reg 

• Impactes negatius en la salut de la població, especialment lligats a les onades de calor 

• Impactes sobre la Sèquia Major per assecatge de la zona humida i alteració de la biodiversitat 

• Canvis en els cicles de les estacions 

• Canvis en la distribució estacional del turisme 

• Canvis en les migracions d’espècies 

• Establiment d’espècies exòtiques (tropicalització) 

• Augment del nivell del mar i increment de la temperatura de l’aigua 

• Canvis en la biodiversitat litoral degut al canvi en el cicle de temperatura de les aigües 

• Danys a hàbitats d’importància 

• Risc de salinització de les fonts d’aigua per potabilització 

• Augment del risc de períodes de sequera 

• Escassetat d’aigua per consum domèstic 

• Escassetat d’aigua per a ús terciari i turístic en èpoques de major demanda 

• Afectacions a les aigües subterrànies(principal font d’aportació de la zona humida de la Sèquia Major 

• Pluges torrencials i tempestes amb vents forts majors i més freqüents 

• Inundacions per desbordament de llera, amb risc de danys estructurals  

• Inundacions degudes a la falta de capacitat de drenatge en clavegueram i desaigües 
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• Danys en infraestructures causats per fenòmens torrencials 

En aquest sentit, es pot comprovar com la incidència es preveu com a important, tant en les zones urbanitzades com en els espais naturals, sent especialment rellevant per la seva fragilitat la incidència sobre l’espai de la Sèquia Major, 
espai altament vulnerable a molts dels efectes previstos.  

Diagnosi 

Interès ambiental Alt Mig  Baix 

Impactes, riscos o amenaces 
• Veure caracterització dels riscos exposats, en l’annex del PDU sobre Adaptació al canvi climàtic.   
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2.2.3 Mapa de sensibilitat ambiental 

La definició de la sensibilitat ambiental té per objectiu establir quins són els àmbits que permeten un major nivell 
d’acolliment dels nous usos previstos. Es realitza a partir de l’associació dels nivells de sensibilitat o acollida 
prèviament analitzats per als diferents aspectes del medi considerats en Estudi Ambiental Estratègic. 

L’elaboració d’aquest mapa per tot l’àmbit d’estudi s’ha realitzat en base als criteris ambientals, que es tradueixen 
en les següents categories de sensibilitat: 

• Sensibilitat baixa: no s’aprecien elements especialment significatius que poguessin fer no recomanable 
la seva transformació urbanística. Es tracta de les àrees on s’haurien de situar preferentment els 
elements més impactants. 

• Sensibilitat moderada: S’hi donen condicions específiques que, sense impedir estrictament la seva 
transformació, fan recomanable l’adopció de determinades mesures preventives o correctores. 

• Sensibilitat alta: Coincideixen amb àrees que per les seves condicions o posició relativa respecte 
d’altres elements haurien de quedar preferentment excloses del procés de transformació o, en cas de que 
això no fos possible, prendre mesures preventives, correctores o compensatòries significatives. 

• Sensibilitat molt alta: Són aquelles àrees on s’hi aprecien condicionants que desaconsellen totalment la 
seva transformació o directament queden excloses del procés urbanitzador per determinacions legals o 
de risc. 

 

Per a la definició d’aquestes àrees es pot assignar un atribut de sensibilitat a cada aspecte del medi considerat, 
de manera que en cas de superposició, sempre s’assigna a aquella àrea el grau de sensibilitat més alt. 

La sensibilitat d’un àmbit s’ha de considerar molt alta si s’hi dóna algun dels següents supòsits: 

• Espais del Parc Natural, PEIN, la xarxa Natura 2000 o altres espais protegits legalment. 

• Zones humides 

• Sòls de protecció especial del PTPCT 

• Espais inundables per períodes de retorn de 10 anys 

• Zones amb pendents superiors al 20%. 

 

La sensibilitat alta s’han de considerar quan, com a mínim, s’hi donen un d’aquests atributs: 

• Hàbitats d’interès comunitari de caràcter prioritari. 

• Zona de pineda sobre dunes 

• Zona d’estepa dunar 

• Franja tampó de 100 metres al voltant de la Sèquia Major 

• Basses del camp de golf properes a la Sèquia Major 

• Zones d’elevada visibilitat 

• Espais inundables per períodes de retorn de 100 anys 

 

 

Pel que fa a les zones de sensibilitat ambiental moderada, s’han de considerar així aquelles zones en que s’hi 
dóna almenys una de les següents situacions: 

• Hàbitats d’interès comunitari de caràcter no prioritari. 

• Parc de la Torre d’en Dolça 

• Altres basses del golf i bassa del Pantaleoni 

• Espais inundables per períodes de retorn de 500 anys 

• Zones identificades com a vulnerables pel risc químic 

 

Les zones no inclosos en cap de les categories de sensibilitat ambiental anteriors s’han classificat com a de 
sensibilitat baixa. 

 

En base a aquesta categorització es mostra, a continuació, el mapa de sensibilitat ambiental per a l’àmbit: 
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2.2.4 Definició dels elements ambientalment significatius pel desenvolupament del PDU 

Una vegada identificats i analitzats els elements ambientals rellevants i la sensibilitat ambiental de l’àmbit, es 
procedeix a continuació a realitzar una diagnosi sintètica i integrada d’aquesta anàlisi, amb l’objectiu d’identificar 
aquells elements ambientalment significatius que ens permetran una millor i més adequada definició dels 
objectius ambientals del PDU i un plantejament d’estratègies ambientals a tenir en compte en la proposta del Pla.  

Així, a partir de l’anàlisi realitzada, els elements ambientalment significatius a tenir en compte per a la definició de 
la proposta del PDU són els següents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A banda del canal existent al límit est de l’àmbit no es localitzen cursos permanents d’aigües 
superficials. 

Especialment a l’àmbit est del sector, s’identifica un risc alt d’inundació.  

S’identifica, en aquest àmbit, un perill de contaminació marina molt alt. 

L’àmbit d’actuació es troba parcialment afectat per zones de servitud associades a les indústries 
químiques i a les xarxes de transport de mercaderies perilloses existents en aquest àmbit. 

Es localitzen diverses zones de risc alt d’incendi forestal, especialment a la zona sud de l’àmbit 
on s’hi ubiquen les principals peces de pineda, en un àmbit amb existència o previsió 
d’urbanitzacions residencials de baixa densitat. 

Tot i que la presència d’infraestructures i usos urbans dificulta la connectivitat ecològica 
existeixen alguns eixos connectors potencials de tipus local pel manteniment/millora de la 
permeabilitat ecològica. 

Es localitzen altres elements ambientals de tipologia més local i puntual, com poden ser peus 
arboris d’interès o les basses del Parc de la Torre d’en Dolça. 

La Sèquia Major i l’espai del seu entorn esdevenen una zona humida rellevant ja que conforma 
una mostra residual d’antics aiguamolls i d’antigues zones inundables i s’alimenta principalment 
per l’aportació d’aigües freàtiques. 

La Sèquia Major, protegida com a zona PEIN i XN2000, esdevé el principal element de valor 
natural a l’àmbit, i es localitza en una entorn amb una rellevant pressió antròpica. 

Existeixen zones de valor faunístic, especialment les relacionades amb les zones humides i 
ambients aquàtics (Sèquia Major i altres espais humits existents a la zona est de l’àmbit). 

La distribució dels hàbitats difereix de la disponible en la cartografia oficial d’hàbitats, existint al 
sector diverses zones amb presència d’Hàbitats d’Interès Comunitari però amb una distribució 
diferent a la de la cartografia oficial. Únicament es localitzen hàbitats d’interès comunitari prioritari 
a la zona de la Sèquia Major. 

Dins de l’àmbit existeixen usos agraris a la zona est i peces forestals de diferent entitat, 
predominantment pinedes mediterrànies localitzades al sud de l’autovia C31B. 
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Del mapa de sensibilitat ambiental se’n desprèn que la zona est de l’àmbit és la més vulnerable 
per la presència del risc d’inundabilitat i l’espai protegit de la zona de la Sèquia. Alhora, també es 
detecten zones de sensibilitat alta i molt alta, per la presència de pendents de més del 20%, 
hàbitats i zones molt visibles des del punt de vista paisatgístic, al turó de la Torre del Telègraf i la 
zona litoral. 

El PDU es localitza en un àmbit litoral, pel qual es preveuen uns determinats impactes associats 
als efectes del canvi climàtic.  

Els usos existents actualment presenten uns consums de recursos i una generació de residus 
destacable, amb la consegüent afectació sobre les emissions de GEH.  

Des del punt de vista paisatgístic, esdevé un àmbit esquitxat de nombrosos usos antròpics 
(urbanitzacions, infraestructures, parc temàtic, camps de golf...). Així mateix, es localitzen 
algunes àrees d’elevada exposició visual. 

En l’àmbit es localitzen elements puntuals (torres) o lineals (xarxa de camins) amb valor des del 
punt de vista patrimonial, així com punts d’expectativa arqueològica.  

Existeixen zones habitades i zones de valor ambiental (Sèquia Major), amb una major sensibilitat 
pel que fa als impactes acústics i lluminosos. 

No s’identifiquen problemàtiques rellevants en referència a la qualitat de l’aire, si bé cal tenir en 
compte l’existència de diversos focus emissors (polígons industrials i vies de comunicació). 

Actualment existeixen usos que demanden un notable subministrament d’aigua, el qual és proveït 
pel Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), del qual formen part ambdós municipis. Pel que fa al 
sanejament, cal tenir en compte que l’EDAR de Vila-seca es troba propera a la saturació. 

L’àmbit es localitza sobre l’espai ocupat per l’aqüífer del Baix Francolí, el qual presenta uns 
nivells alts de pressió sobre l’estat químic i moderada sobre l’estat qualitatiu. 
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3  Objectius i criteris ambientals del pla 
Donat que un dels pilars de l’avaluació ambiental del pla seran els objectius i criteris ambientals establerts, a 
continuació es descriuen, en primer lloc, els objectius de protecció ambiental fixats en l'àmbit internacional, 
nacional, autonòmic o local que tinguin relació amb el PDU; i en segon lloc els criteris i els objectius ambientals 
proposats per a elaborar aquest PDU, els quals es deriven de l’anàlisi dels apartats precedents d’aquest EAE. 
 
3.1 Objectius, criteris i obligacions ambientals predeterminats 

En aquest apartat es sintetitzen aquells objectius de protecció mediambiental fixats a l'àmbit internacional, 
comunitari europeu, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb el pla.  

De manera preliminar, i tenint en compte que marcaran el full de ruta per als propers anys per tal d’avançar cap a 
un desenvolupament sostenible, es considera necessari recollir els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) (post 2015) desenvolupats a partir dels principals resultats de la Conferència de Rio+20 i amb una 
temporalització prevista fins l’any 2030. Per a aquells que tenen una relació més directa amb les qüestions 
ambientals emmarcades en l’avaluació ambiental estratègica, s’especifiquen les fites que es considera que s’han 
d’assolir: 

• Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats 

o 3.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causades per 
productes químics perillosos i la pol·lució de l'aire, l’aigua i el sòl. 

• Objectiu 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a totes les 
persones 

o 6.1 Per a 2030, aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable, a un preu assequible 
per a totes les persones.  

o 6.2 Per a 2030, aconseguir l'accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a 
totes les persones, i posar fi a la defecació a l'aire lliure, amb especial atenció a les 
necessitats de les dones i nenes, així com a les persones en situacions vulnerables.  

o 6.3 Per a 2030, millorar la qualitat de l'aigua mitjançant la reducció de la contaminació, 
l'eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes 
químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d'aigües residuals sense tractar, i 
un augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de 
seguretat.  

o 6.4 Per a 2030, augmentar substancialment l’eficient utilització dels recursos hídrics a tots els 
sectors, i assegurar la sostenibilitat de l'extracció i del subministrament d'aigua potable per tal 
de fer front a l'escassetat d'aigua i reduir substancialment el nombre de persones que 
pateixen d'escassetat d'aigua.  

o 6.5 Per a 2030, dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, fins i 
tot mitjançant la cooperació transfronterera, de la manera que sigui convenient.  

• Objectiu 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les 
persones 

o 7.1 Per a 2030, garantir l'accés universal a serveis d'energia assequibles, confiables i 
moderns.  

o 7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d'energia renovable en el conjunt 
de fonts d'energia.  

o 7.3 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l'eficiència energètica. 

• Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i 
fomentar la innovació 

o 9.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent 
infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament 
econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l'accés assequible i equitatiu per a totes 
les persones.  

• Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i 
sostenibles 

o 11.1 Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics 
adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals.  

o 11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles 
i sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant 
l'ampliació del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en 
situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones grans.  

o 11.3 Per a 2030, augmentar una urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de 
planificar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans 
a tots els països.  

o 11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.  

o 11.5 Per a 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts causades per desastres, 
inclosos els relacionats amb l'aigua, i de persones afectades per aquests, i reduir 
substancialment les pèrdues econòmiques directes causades per desastres relacionades 
amb el producte interior brut mundial, fent un èmfasi especial en la protecció de les persones 
pobres i de les persones en situacions de vulnerabilitat.  

o 11.6 Per a 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per capita de les ciutats, amb especial 
atenció a la qualitat de l'aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.  

o 11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, 
inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les 
persones amb discapacitat. 

• Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles 

o 12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l'ús eficient dels recursos naturals.  

o 12.4 Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots 
els productes de rebuig al llarg de llur cicle de vida, de conformitat amb els marcs 
internacionals convinguts, i reduir de manera significativa llur alliberament a l'atmosfera, a 
l'aigua i al sòl a fi de minimitzar llurs efectes adversos sobre la salut humana i el medi 
ambient.  

o 12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de productes de rebuig 
mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.  

o 12.6 Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses transnacionals, 
a adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la sostenibilitat en llur cicle de 
presentació d'informes.  

o 12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació 
pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura. 
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• Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes 

o 13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els 
desastres naturals a tots els països.  

o 13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans 
nacionals.  

o 13.3 Millorar l'educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb 
la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a aquest, la reducció dels seus efectes i l'alerta 
primerenca. 

• Objectiu 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al 
desenvolupament sostenible 

o 14.1 Per a 2025, prevenir i reduir de forma significativa la contaminació marina de tot tipus, en 
particular la contaminació produïda per activitats terrestres, inclosos els detritus marins i la 
contaminació per excés de nutrients.  

o 14.2 Per a 2020, protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners 
per tal d’evitar efectes nocius importants, enfortint-ne, entre altres mesures, la resiliència, i 
emprendre accions per a restaurar-los per tal de restablir la salut i la productivitat dels 
oceans.  

o 14.5 Per a 2020, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de conformitat 
amb les lleis nacionals i el dret internacional i sobre la base de la millor informació científica 
disponible.  

• Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els 
boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la 
pèrdua de la biodiversitat 

o 15.1 Per a 2020, vetllar per la conservació, el restabliment i l'ús sostenible dels ecosistemes 
terrestres i els ecosistemes interiors d'aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular 
els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d’acord amb les obligacions 
marcades pels acords internacionals.  

o 15.2 Per a 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la 
desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar substancialment el repoblament 
forestal i la reforestació a escala mundial.  

o 15.5 Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats 
naturals, detenir la pèrdua de biodiversitat i, per a 2020, protegir les espècies amenaçades i 
evitar-ne l’extinció.  

o 15.8 Per a 2020, adoptar mesures per a prevenir la introducció d'espècies exòtiques 
invasores i reduir de forma significativa llurs efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i 
controlar o eradicar les espècies prioritàries.  

o 15.9 Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a la planificació 
nacional i local, als processos de desenvolupament, així com a les estratègies i als informes 
de reducció de la pobresa. 

D’altra banda, pel fet de tractar-se aquest d’un pla de tipus urbanístic, es considera que caldrà tenir especial 
consideració el fet que la Llei d’Urbanisme estableix com un objectiu bàsic de planificació urbanística l’assoliment 
d’un model de desenvolupament urbanístic sostenible tal i com queda recollit en el seu article 3. Aquest 
objectiu, per la seva rellevància es desenvolupa més detalladament en l’apartat següent juntament amb els 
objectius ambientals específics per a aquest pla. 

Cal considerar també de manera especial que la Generalitat va aprovar els Criteris per al planejament 
territorial a Catalunya. El document presenta 15 criteris per al planejament territorial que en bona part són 
igualment aplicables al planejament urbanístic. Per la seva implicació ambiental directa se'n ressalten els 
següents:  

• Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica 

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

• Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori 

• Moderar el consum de sòl 

• Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes 

• Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori 

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

• Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residencia 

• Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements 

• Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà 

• Fer de la mobilitat un dret i no una obligació 

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

En el cas d’estudi, aquests criteris s’han materialitzat en el Pla territorial parcial corresponent (Camp de 
Tarragona), el qual, en la seva memòria ambiental estableix les determinacions per l’avaluació ambiental del 
planejament urbanístic que es desenvolupi en l’àmbit del Pla. Aquestes determinacions, ja exposades abans, es 
poden traduir per a l’àmbit d’estudi, en una sèrie d’objectius ambientals específics que es recullen en el punt 
següent.  

 

Per altra banda, existeixen tot un seguit d’altres figures normatives, acords, convenis, plans, estratègies, etc. que 
d’una manera o altra estableixen obligacions o criteris que s’haurien de tenir en compte a nivell general pel 
planejament urbanístic. La següent taula intenta resumir, sense ànim d’exhaustivitat aquests instruments 
directors: 
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ÀMBIT TEMÀTIC 
ÀMBIT 
TERRITORIAL 

INSTRUMENT 

DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE 

Internacional 
Declaració de Rio sobre medi ambient i desenvolupament 
(1992) 

Comunitari 
VII Programa de medi ambient de la Unió Europea 

Estratègia europea de desenvolupament sostenible 

Estatal Estratègia espanyola de desenvolupament sostenible 

Autonòmic 
Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya  

BIODIVERSITAT I 
CONNECTIVITAT 
ECOLÒGICA 

Internacional 

Estratègia global per a la conservació de la biodiversitat 
(1992) 

Convenció de Rio sobre la diversitat biològica (1992) i 
Declaració sobre els boscos i masses forestals 

Estratègia Paneuropea per a la Diversitat Ecològica i 
Paisatgística (1995) 

Convenció RAMSAR  

Directiva d’aus 

Comunitari Estratègia de la Unió Europea per a la biodiversitat (1998)  

Estatal 

Estrategia española para la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica 

Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso 
Racional de los Humedales 

Estrategia Forestal Española 

Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel 
qual es designen zones d’especial protecció per a les aus 
(ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància 
comunitària (LIC) 

ÀMBIT TEMÀTIC 
ÀMBIT 
TERRITORIAL 

INSTRUMENT 

Autonòmic 

Estratègia catalana per a la conservació i l'ús sostenible 
de la diversitat biològica 

Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de 
Catalunya 

Pla Territorial Sectorial de la Connectivitat Ecològica de 
Catalunya (en elaboració) 

Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i 
de la Biodiversitat 

Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts 

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya 

Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer 

Decret 172/2008, de 26 d’agost 

Decret 47/1988, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres 
d’interès comarcal i local 

Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració 
d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i local 

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de protecció dels animals 

AIGUA I COSTES 

Internacional Convenció Ramsar de zones humides 

Comunitari 
Directiva Marc de l'Aigua (DMA)  

Directiva Marco sobre la Estrategia Marina 

Estatal Estrategia Común de Implementación de la DMA 

Autonòmic 

Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 

Pla de gestió de l'aigua de Catalunya 

Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques 
internes de Catalunya 

Text refós de la Llei d’Aigües i el Reglament de domini 
públic hidràulic 

MEDI ATMOSFÈRIC 

Internacional  

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

Estatal Estrategia Española de Calidad del Aire 

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

SÒL 
Internacional 

Conveni de Nacions Unides de lluita contra la 
desertificació 

Comunitari Estratègia temàtica per a la protecció del sòl COM(2006) 
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ÀMBIT TEMÀTIC 
ÀMBIT 
TERRITORIAL 

INSTRUMENT 

Estatal 

Programa de Acción Nacional contra la Desertificación 
(PAND) 

Real decreto 9/2005, de 14 de enero, por el qual se 
establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para 
la declaración de suelos  contaminados 

Autonòmic  

CANVI CLIMÀTIC 

Internacional 

Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi 
climàtic 

Protocol de Kyoto per al citat conveni i  

Comunitari 

Estratègia europea sobre el canvi climàtic 

Programa europeu sobre el canvi climàtic PECC I i PECC 
II 

Llibre verd i llibre blanc d'adaptació al canvi climàtic   

Estatal 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
(PNACC) 

Estrategia Española de Cambio Climático y Energía 
Limpia 

Autonòmic 

Estratègia catalana sobre el canvi climàtic 

Pla català de mitigació del canvi climàtic 2008-2012 

Pla nacional d'adaptació al canvi climàtic 

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

PAISATGE 

Internacional  

Comunitari Conveni europeu del paisatge 

Estatal  

Autonòmic 
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió del paisatge 

Catàleg del paisatge del Camp de Tarragona 

MOBILITAT 

Internacional  

Comunitari 
Estratègia Transport 2050 del Llibre Blanc de la Unió 
Europea 

Estatal Estratègia espanyola de mobilitat sostenible 

ÀMBIT TEMÀTIC 
ÀMBIT 
TERRITORIAL 

INSTRUMENT 

Autonòmic 

Pla estratègic d’infraestructures de transport 

Llei 9/2003, de la mobilitat 

Directrius nacionals de mobilitat 

Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya 

Pla Director d’Infraestructures del transport Públic 
col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona 2001 – 
2010 

RISCOS 

Internacional  

Comunitari 

Directives Seveso I i II 

Directiva relativa a l’avaluació i gestió dels riscos 
d’inundació 

Estatal  

Autonòmic 

Plans d’Autoprotecció per als riscos naturals i tecnològics 
(protecció civil) 

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals 

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana 

ALTRES 

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Llei 20/2009,del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, entre d’altres. 

 

Així doncs, a mode de síntesi, es pot extreure que a grans termes, els objectius ambientals amb els quals haurà 
de ser coherent el Pla, d’acord amb el marc jurídic internacional, comunitari, estatal i autonòmic són els següents: 

• Afrontar els factors causants del canvi climàtic i preparar-se per a afrontar-ne l’impacte mitjançant 
estratègies d’adaptació 

• Aconseguir un aprofitament sostenible dels recursos naturals, amb especial atenció a l’aigua i l’energia 

• Fer front a totes les formes de contaminació i restaurar els ambients i àrees ja degradats, inclosos el sòl, 
les aigües i l’atmosfera 

• Aturar la pèrdua de biodiversitat dels ecosistemes i les espècies 

• Protegir i gestionar adequadament el paisatge 

• Avançar cap a un model de mobilitat sostenible, basat en la priorització dels vianants, la bicicleta, el 
transport públic i la intermodalitat 

• Prevenir els riscos naturals i tecnològics que puguin afectar a les persones i als seus bens, així com al 
patrimoni natural 
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3.2 Objectius generals per a un desenvolupament urbanístic sostenible 

En aquest apartat es presenten tot un seguit d’objectius de caire genèric que serien exigibles a qualsevol territori 
que revisi el seu planejament general en el marc del concepte de desenvolupament urbanístic sostenible.  

Tal i com ja s’ha esmentat anteriorment, la Llei d’Urbanisme de Catalunya estableix en el seu article 3 el concepte 
de desenvolupament urbanístic sostenible com: 

“la utilització racional del territori i el medi ambient que comporta conjuminar les necessitats de 
creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, 
històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també la 
configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la 
cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la 
millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori 
globalment eficient. 

L'exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d'acord amb l'ordenació territorial, 
l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible.” 

 

D’aquí se’n desprèn que els principis generals per a un desenvolupament urbanístic sostenible són: 

 

A. MODEL D’OCUPACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL: minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, 
d’acord amb un model urbanístic globalment eficient i atent als condicionants ambientals existents. 

A-1 Garantir una ordenació urbanística eficient, especialment pel que fa  a la funcionalitat i al consum 
de recursos, i adaptada a les característiques ambientals del sector i el seu entorn. 

A-2 Establir la zonificació i els usos del sector potenciant la seva plurifuncionalitat i autonomia. 

A-3 Possibilitar una mobilitat sostenible mitjançant la planificació integrada dels usos del sòl i del 
transport. 

A-4 Adoptar un model d’ordenació urbanística energèticament eficient. 

 

B. CICLE DE L’AIGUA: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua, garantir-ne la 
disponibilitat i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic globalment eficient. 

B-1 Prevenir el risc d’inundació, evitant l’afectació a béns i persones. 

B-2 Protegir la xarxa hídrica i els espais fluvials  

B-3 Garantir la disponibilitat de l’aigua i fomentar-ne l’estalvi i la reutilització en l’espai urbà. 

B-4 Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’edificació. 

B-5 Preservar i millorar la qualitat de l’aigua. 

 

C. AMBIENT ATMOSFÈRIC (I): minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi 
climàtic i, en general, reduir al màxim les immissions de substàncies contaminants. 

C-1 Optimitzar l’eficiència energètica de l’ordenació urbanística i de les pròpies edificacions garantint 
la màxima reducció de la seva contribució al canvi climàtic. 

C-2 Fomentar l’ús d’energies netes i la reducció de l’ús de les energies no renovables  

C-3 Prevenir i corregir les immissions i les fonts d’emissions contaminants. 

 

D. AMBIENT ATMOSFÈRIC (II): prevenir i corregir la contaminació acústica, lluminosa i electromagnètica. 

D-1 Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la legislació. 

D-2 Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i evitar-ne els fluxos 
hemisferi superior, la intrusió lluminosa i l’impacte negatiu sobre els organismes vius. 

D-3 Regular la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació i de transport d’energia elèctrica, 
per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius i el paisatge. 

 

E. GESTIÓ DE RESIDUS: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i, si és el cas, facilitar 
la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament. 

GESTIÓ DE MATERIALS: minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el medi 
ambient en general. 

E-1 Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la reutilització i la recollida 
selectiva dels residus. 

E-2 Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la recollida selectiva dels 
residus i, en general, les operacions de gestió. 

E-3 Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de minimitzar els impactes 
associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el reciclatge. 

 

F. BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL:  considerar la biodiversitat 
urbana en l’ordenació i conservar els elements d’interès natural. 

F-1 Establir, com a element bàsic i vertebrador de l’ordenació adoptada, un sistema d’espais lliures 
que respongui, entre d’altres, a criteris de biodiversitat urbana, físicament continu i connectat amb les 
xarxes urbanes i les xarxes territorials exteriors. 

F-2 Fomentar la naturalització de l’espai urbà. 

 

G. PAISATGE: integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat. 

 

3.3 Objectius ambientals derivats dels instruments de planejament de rang superior 

3.3.1 Objectius ambientals del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona 

• Protegir els espais naturals de valor i garantir la permeabilitat ecològica i la conservació de la biodiversitat 
del conjunt de la matriu territorial.  

• Preservar els sòls agrícoles pel seu valor agronòmic, natural, paisatgístic i ambiental.  

• Conservar i promoure la singularitat i excel·lència dels paisatges del Camp de Tarragona.  

• Protegir les zones actives en el cicle de l’aigua i els recursos hídrics: capçaleres hidrogràfiques, zones de 
recàrrega d’aqüífers, zona fluvial i sistema hídric en general.  

• Establir un model d’implantació que contingui el consum de sòl i minimitzi la dispersió, les necessitats 
d’infraestructures i la fragmentació territorial.  

• Minimitzar la dispersió de les edificacions i instal·lacions en sòl no urbanitzable.  

• Afavorir les localitzacions i formes d’implantació territorial més eficients en relació al cicle de l’aigua, tot 
adequant els creixements i les activitats a les possibilitats d’abastament futures.  

• Deixar lliures d’ocupació les àrees subjectes a uns valors de risc inacceptables.  

• Frenar el creixement de les necessitats de mobilitat obligada.  
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• Afavorir modes de transport més eficients per minimitzar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i 
el consum d’energia.  

• No superar la capacitat de càrrega en relació a la contaminació atmosfèrica a les zones sensibles 

 

3.3.2 Objectius ambientals del Pla Director de les Activitats industrials i turístiques del Camp de 
Tarragona 

D’entre els objectius i criteris d’intervenció que s’estableixen en aquest document, es llisten a continuació aquells 
amb afectació a l’àmbit d’estudi i a la proposta turística que s’hi preveu: 

• Establir les directrius per conjuminar les necessitats de creixement de les activitats química i turística i 
preservar els valors paisatgístics i culturals de l’àmbit 

• Establir un model d’ocupació del sòl que afavoreixi la renovació dels sòls urbans i garantir el 
desenvolupament urbanístic sostenible, d’acord amb els articles 3 i 9 de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya. 

• Potenciar l’accés ferroviari a les zones turístiques de la costa, al CRT i al Port sense interferir els trànsits.  

• Recollir en el planejament general dels municipis, les directives sectorials que fixen franges de seguretat 
entre els assentaments residencials/turístics i els àmbits químics. 

• Definir els usos predominants i recomanats dels sòls a l’entorn immediat de la indústria química. 

 

3.4 Objectius i criteris ambientals del PDU 

A continuació s’especifiquen els objectius i criteris ambientals que, en base a la diagnosi anterior dels aspectes 
ambientalment significatius, dels objectius de protecció ambiental fixats a l'àmbit internacional, estatal, autonòmic 
o local que tinguin relació amb l’instrument objecte d’avaluació ambiental i del concepte de desenvolupament 
urbanístic sostenible, es considera que el Pla hauria d’atendre i que serviran de base per a l’establiment de les 
estratègies ambientals del PDU i per la  seva avaluació ambiental. Per tant, i seguint l’esquema marcat, es 
presenten a continuació els objectius ambientals del pla, relacionats amb els elements ambientalment significatius 
identificats anteriorment:  

 

ELEMENT AMBIENTALMENT RELLEVANT NÚM. OBJECTIU AMBIENTAL 

Dins de l’àmbit existeixen usos agraris a la zona est i 
peces forestals de diferent entitat, predominantment 
pinedes mediterrànies, localitzades al sud de l’autovia 
C31B. 

1 
Compatibilitzar la proposta del PDU amb els 
usos agraris i forestals de més valor 

La distribució dels hàbitats difereix de la disponible en la 
cartografia oficial d’hàbitats, existint al sector diverses 
zones amb presència d’Hàbitats d’Interès Comunitari però 
amb una distribució diferent a la de la cartografia oficial. 
Únicament es localitzen hàbitats d’interès comunitari 
prioritari a la zona de la Sèquia Major. 

2 
Maximitzar la conservació dels hàbitats de 
més interès identificats, especialment els de 
tipus prioritari 

Existeixen zones de valor faunístic, especialment les 
relacionades amb les zones humides i ambients aquàtics 
(Sèquia Major i altres espais humits existents a la zona est 
de l’àmbit). 

3 
Mantenir aquells ambients més propicis pel 
desenvolupament de les espècies 
faunístiques identificades  

La Sèquia Major, protegida com a zona PEIN i XN2000, 
esdevé el principal element de valor natural a l’àmbit, i es 
localitza en una entorn amb una rellevant pressió antròpica 

4 
Compatibilitzar els usos previstos al PDU 
amb el manteniment dels valors naturals de 
la Sèquia Major 

ELEMENT AMBIENTALMENT RELLEVANT NÚM. OBJECTIU AMBIENTAL 

La Sèquia Major i l’espai del seu entorn esdevenen una 
zona humida rellevant ja que conforma una mostra residual 
d’antics aiguamolls i d’antigues zones inundables i 
s’alimenta principalment per l’aportació d’aigües freàtiques. 

5 

Garantir la no afectació a les aigües 
subterrànies en tant que són la font 
d’alimentació de la zona humida de la 
Sèquia Major.  

Es localitzen altres elements ambientals de tipologia més 
local i puntual, com poden ser peus arboris d’interès o les 
basses del Parc de la Torre d’en Dolça. 

6 
Maximitzar la conservació i integració dels 
elements de valor ambiental locals 
identificats 

Tot i que la presència d’infraestructures i usos urbans 
dificulta la connectivitat ecològica existeixen alguns eixos 
connectors potencials de tipus local pel 
manteniment/millora de la permeabilitat ecològica. 

7 
Mantenir, potenciar i fins i tot millorar els 
eixos de connectivitat local existents a 
l’àmbit 

Es localitzen diverses zones de risc alt d’incendi forestal, 
especialment a la zona sud de l’àmbit on s’hi ubiquen les 
principals peces de pineda, en un àmbit amb existència o 
previsió d’urbanitzacions residencials de baixa densitat 

8 
Mantenir les condicions de seguretat 
enfront el risc d’incendi forestal 

L’àmbit d’actuació es troba parcialment afectat per zones 
de servitud associades a les indústries químiques i a les 
xarxes de transport de mercaderies perilloses existents en 
aquest àmbit. 

9 
Garantir l’adequació de la proposta a la 
presència de zones de servitud associades 
al risc químic 

S’identifica, en aquest àmbit un perill de contaminació 
marina, molt alt. 

10 
Garantir que els usos previstos no impliquin 
un augment de la pressió derivada del risc 
de contaminació marina 

Especialment a l’àmbit est del sector, s’identifica un risc alt 
d’inundació. 

11 

Garantir l’adequació de la proposta a la 
presència de les zones inundables 
identificades i assegurar que la proposta no 
comporti un augment del risc.  

L’àmbit es localitza sobre l’espai ocupat per l’aqüífer del 
Baix Francolí, el qual presenta uns nivells alts de pressió 
sobre l’estat químic i moderada sobre l’estat qualitatiu. 

5 

Garantir la no afectació a les aigües 
subterrànies en tant que són la font 
d’alimentació de la zona humida de la 
Sèquia Major. 

Actualment existeixen usos que demanden un notable 
subministrament d’aigua, el qual és proveït pel Consorci 
d’Aigües de Tarragona (CAT), del qual formen part 
ambdós municipis. Pel que fa al sanejament, .cal tenir en 
compte que l’EDAR de Vila-seca es troba propera a la 
saturació. 

12 

Garantir la suficiència de recursos 
d’abastament i sanejament pels usos 
previstos, sense afectar a l’entorn on es 
localitzen.  

No s’identifiquen problemàtiques rellevants en referència a 
la qualitat de l’aire, si bé cal tenir en compte l’existència de 
diversos focus emissors (polígons industrials i vies de 
comunicació). 

13 
Minimitzar l’impacte sobre la qualitat de 
l’aire derivada dels nous usos previstos pel 
PDU  

Existeixen zones habitades i zones de valor ambiental 
(Sèquia Major), amb una major sensibilitat pel que fa als 
impactes acústics i lluminosos. 

14 
Evitar les afectacions a població i espais 
naturals derivades de la contaminació 
acústica i lluminosa 
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ELEMENT AMBIENTALMENT RELLEVANT NÚM. OBJECTIU AMBIENTAL 

En l’àmbit es localitzen elements puntuals (torres) o lineals 
(xarxa de camins) amb valor des del punt de vista 
patrimonial, així com punts d’expectativa arqueològica.  

15 
Mantenir i integrar els elements de valor 
social i cultural existents a l’àmbit. 

Des del punt de vista paisatgístic, esdevé un àmbit 
esquitxat de nombrosos usos antròpics (urbanitzacions, 
infraestructures, parc temàtic, camps de golf...). Així 
mateix, es localitzen algunes àrees d’elevada exposició 
visual. 

16 

Integrar els criteris necessaris per a garantir 
la mínima afectació sobre el paisatge i la 
qualitat paisatgística dels nous usos 
previstos.  

Els usos existents actualment presenten uns consums de 
recursos i una generació de residus destacable, amb la 
consegüent afectació sobre les emissions de GEH.  

17 
Promoure i garantir un model urbà eficient 
des del punt de vista energètic i de gestió 
de residus. 

El PDU es localitza en un àmbit litoral, pel qual es 
preveuen uns determinats impactes associats als efectes 
del canvi climàtic. 

18 
Minimitzar l’afectació sobre la generació de 
GEH. 

19 
Incloure en la proposta d’ordenació criteris i 
mesures d’adaptació al canvi climàtic.  

 

3.4.1 Jerarquització dels objectius ambientals 

Els objectius ambientals han de formular-se de forma jerarquitzada en funció del seu grau d’importància relativa, 
amb l’objecte que restin diferenciats clarament aquells més essencials. En aquest sentit, per tal d’establir aquesta 
jerarquització, en el present informe es valora cada objectiu en funció de dos criteris a partir dels quals s’estableix 
la jerarquització dels mateixos: 

• Rellevància (REL). Es refereix a la importància de l’objectiu en qüestió d’acord amb l’element de diagnosi 
del qual se’n deriva i tenint en compte la realitat física de l’àmbit territorial en el que s’emmarca el pla 
objecte d’avaluació.  

• Aplicabilitat (APL). Es refereix a la capacitat que té el planejament, tenint en compte l’abast i l’escala del 
pla objecte d’avaluació, per a incidir sobre les causes i possibles solucions de l’objectiu en qüestió. 

 

Així doncs, a cada un d’aquests objectius se li atorga un pes específic en funció de si la seva 
importància/incidència és Alta (3), Mitja (2) o Baixa (1) i la suma d’ambdós pesos dóna un valor final o “valor de 
jerarquització”. 

Així, s’estableixen els següents valors de jerarquització: 

NIVELL DE JERARQUITZACIÓ Σ 

Objectius prioritaris 6 

Objectius rellevants 5 

Objectius secundaris 1 a 4 

 

 

NUM OBJECTIU REL APL ∑ JERARQUITZACIÓ 

1 
Compatibilitzar la proposta del PDU amb 
els usos agraris i forestals de més valor 

2 3 5 Rellevant 

2 
Maximitzar la conservació dels hàbitats de 
més interès identificats, especialment els de 
tipus prioritari 

3 3 6 Prioritari 

3 
Mantenir aquells ambients més propicis pel 
desenvolupament de les espècies 
faunístiques identificades 

2 3 5 Rellevant 

4 
Compatibilitzar els usos previstos al PDU 
amb el manteniment dels valors naturals de 
la Sèquia Major 

3 3 6 Prioritari 

5 

Garantir la no afectació a les aigües 
subterrànies en tant que són la font 
d’alimentació de la zona humida de la 
Sèquia Major. 

3 3 6 Prioritari 

6 
Maximitzar la conservació i integració dels 
elements de valor ambiental locals 
identificats. 

2 2 4 Secundari 

7 
Mantenir, potenciar i fins i tot millorar els 
eixos de connectivitat local existents a 
l’àmbit. 

3 3 6 Prioritari  

8 
Mantenir les condicions de seguretat 
enfront el risc d’incendi forestal. 

2 2 4 Secundari 

9 
Garantir l’adequació de la proposta a la 
presència de zones de servitud associades 
al risc químic. 

2 3 5 Rellevant 

10 
Garantir que els usos previstos no impliquin 
un augment de la pressió derivada del risc 
de contaminació marina. 

2 2 4 Secundari 

11 

Garantir l’adequació de la proposta a la 
presència de les zones inundables 
identificades i assegurar que la proposta no 
comporti un augment del risc. 

3 3 4 Prioritari 

12 

Garantir la suficiència de recursos 
d’abastament i sanejament pels usos 
previstos, sense afectar a l’entorn on es 
localitzen. 

3 3 6 Prioritari 

13 
Minimitzar l’impacte sobre la qualitat de 
l’aire derivada dels nous usos previstos pel 
PDU. 

3 3 6 Prioritari 

14 
Evitar les afectacions a població i espais 
naturals derivades de la contaminació 
acústica i lluminosa. 

3 3 6 Prioritari 

15 
Mantenir i integrar els elements de valor 
social i cultural existents a l’àmbit. 

1 3 4 Secundari 

16 Integrar els criteris necessaris per a garantir 3 3 6 Prioritari 
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la mínima afectació sobre el paisatge i la 
qualitat paisatgística dels nous usos 
previstos. 

17 
Promoure i garantir un model urbà eficient 
des del punt de vista energètic i de gestió 
de residus. 

3 3 6 Prioritari 

18 
Minimitzar l’afectació sobre la generació de 
GEH. 

3 3 6 Prioritari 

19 
Incloure en la proposta d’ordenació criteris i 
mesures d’adaptació al canvi climàtic. 

3 3 6 Prioritari 

 

Per tant, els objectius ambientals del PDU del CRT de Vila-seca i Salou queden jerarquitzats de la següent 
manera: 

Objectius 
prioritaris 

Objectiu 2: S’haurà de maximitzar la conservació dels hàbitats de més interès identificats, 
especialment els de tipus prioritari 

Objectiu 4: Els usos previstos al PDU hauran de ser compatibles amb el manteniment dels 
valors naturals de la Sèquia Major 

Objectiu 5: Es garantirà la no afectació a les aigües subterrànies en tant que són la font 
d’alimentació de la zona humida de la Sèquia Major. 

Objectiu 7: Caldrà mantenir i potenciar els eixos de connectivitat local existents a l’àmbit 

Objectiu 11: Garantir l’adequació de la proposta a la presència de les zones inundables 
identificades i assegurar que la proposta no comporti un augment del risc. 

Objectiu 12: Caldrà garantir la suficiència de recursos d’abastament i sanejament pels usos 
previstos, sense afectar a l’entorn on es localitzen. 

Objectiu 13: Es minimitzarà l’impacte sobre la qualitat de l’aire derivada dels nous usos 
previstos pel PDU 

Objectiu 14: Caldrà evitar les afectacions a població i espais naturals derivades de la 
contaminació acústica i lluminosa 

Objectiu 16: Caldrà integrar els criteris necessaris per a garantir la mínima afectació sobre el 
paisatge i la qualitat paisatgística dels nous usos previstos. 

Objectiu 17: Promoure i garantir un model urbà eficient des del punt de vista energètic i de 
gestió de residus 

Objectiu 18: Es minimitzaran l’afectació sobre la generació de GEH 

Objectiu 19: S’inclouran en la proposta d’ordenació criteris i mesures d’adaptació al canvi 
climàtic. 

Objectius 
rellevants 

Objectiu 1: La proposta del PDU s’haurà de compatibilitzar amb els usos agraris i forestals de 
més valor 

Objectiu 3: S’hauran de mantenir aquells ambients més propicis pel desenvolupament de les 
espècies faunístiques identificades 

Objectiu 9: Es garantirà l’adequació de la proposta a la presència de zones de servitud 
associades al risc químic 

 

Objectius 
secundaris 

Objectiu 6: Caldrà maximitzar la conservació i integració  dels elements de valor ambiental 
locals identificats 

Objectiu 8: Es mantindran les condicions de seguretat enfront el risc d’incendi forestal 

Objectiu 10: Es garantirà que els usos previstos no impliquin un augment de la pressió 
derivada del risc de contaminació marina 

Objectiu 15: Es mantindran i integraran els elements de valor social i cultural existents a l’àmbit 
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3.4.2 Indicadors de seguiment 

En la definició dels objectius ambientals s’ha determinat un conjunt d’indicadors els quals, per una banda, 
permeten avaluar la sostenibilitat del PDU de manera genèrica i, per l’altra, esdevenen un dels elements clau per 
tal d’efectuar el seguiment ambiental del desenvolupament del PDU (Veure Apartat 8): 

OBJECTIU 
AMBIENTAL 

INDICADORS 
PROPOSATS VALOR ACTUAL* TENDÈNCIA 

DESITJABLE** OBSERVACIONS 

Compatibilitzar la 
proposta del PDU 
amb els usos 
agraris i forestals 
de més valor 

Percentatge de superfície 
agrícola respecte superfície 
total 

6,37 = 
Aquest indicador s’ha calculat 
en funció del mapa de 
cobertes del sòl de l’àmbit.  

En el moment de 
desenvolupament del PDU 
caldrà re-calcular el valor 
d’aquest indicador i prendre’l 
com a valor de referència.  

Percentatge de superfície 
forestal respecte superfície 
total 

9,04 = 

Maximitzar la 
conservació dels 
hàbitats de més 
interès 
identificats, 
especialment els 
de tipus prioritari 

Percentatge de superfície 
d’hàbitats d’interès 
comunitari respecte la 
superfície total 

9,06  

(HIC 9540) 

= 

 

6,10  

(HIC 5330) 

2,61  

(HIC 7210) 

Mantenir aquells 
ambients més 
propicis pel 
desenvolupament 
de les espècies 
faunístiques 
identificades 

Percentatge de superfície 
d’espais amb ambients 
similars a la Sèquia Major 
respecte la superfície total 

2,06 ↑ 

Per al càlcul d’aquest 
indicador s’han considerat 
únicament les basses 
existents al mas Pantaleoni i al 
Parc de la Torre d’en Dolça. 

Compatibilitzar 
els usos previstos 
al PDU amb el 
manteniment dels 
valors naturals de 
la Sèquia Major 

Garantir la no 
afectació a les 
aigües 
subterrànies en 
tant que són la 
font d’alimentació 
de la zona 
humida de la 
Sèquia Major. 

Nivell qualitatiu de les aigües 
subterrànies d’entrada a la 
Sèquia 

SD = o ↑ 

 

Maximitzar la 
conservació i 
integració dels 
elements de valor 
ambiental locals 
identificats. 

Percentatge d’elements de 
valor ambiental conservats 

100 100 

 

Mantenir, 
potenciar i fins i 
tot millorar els 
eixos de 
connectivitat local 
existents a 

Metres continus d’eixos amb 
valor connector  

 ↑ 

Actualment només s’ha 
comptabilitzat el corredor 
d’activitats com a eix de 
connectivitat local 

l’àmbit. 

Mantenir les 
condicions de 
seguretat enfront 
el risc d’incendi 
forestal. 

Nombre d’incendis forestals 0 0 

 

Garantir 
l’adequació de la 
proposta a la 
presència de 
zones de servitud 
associades al risc 
químic. 

Nombre d’elements 
vulnerables ubicats en zones 
de servitud risc químic 

0 0 

 

Garantir que els 
usos previstos no 
impliquin un 
augment de la 
pressió derivada 
del risc de 
contaminació 
marina. 

Nombre d’episodis de 
contaminació marina 

SD 0 

 

Garantir 
l’adequació de la 
proposta a la 
presència de les 
zones inundables 
identificades i 
assegurar que la 
proposta no 
comporti un 
augment del risc. 

Percentatge de sòl 
permeable (%) 

66,72 = 

Aquest indicador s’ha calculat 
en funció del mapa de 
cobertes del sòl de l’àmbit.  

En el moment de 
desenvolupament del PDU 
caldrà re-calcular el valor 
d’aquest indicador i prendre’l 
com a valor de referència.  

Actuacions dutes a terme 
per minimitzar l’afectació 
derivada del risc 
d’inundabilitat 

0 ↑ 
 

Garantir la 
suficiència de 
recursos 
d’abastament i 
sanejament pels 
usos previstos, 
sense afectar a 
l’entorn on es 
localitzen. 

Consum anual d’aigua 
d’abastament (m3/any) 

1.001.665 ↓ 

Aquest indicador s’ha calculat 
a partir de les ràtios de 
consum segons el 
planejament vigent.  

En el moment de 
desenvolupament del PDU 
caldrà re-calcular el valor 
d’aquest indicador i prendre’l 
com a valor de referència. 

Volum d’aigües grises i 
pluvials reutilitzades per 
altres usos 

0 ↑ 
 

Minimitzar 
l’impacte sobre la 
qualitat de l’aire 
derivada dels 
nous usos 
previstos pel 
PDU. 

Concentració dels principals 
contaminants atmosfèrics 
(Estació de mesura de Vila-
seca) 

NO2: 20 

= o ↓ 

Es considera que cal tendir cap 
als valors objectiu de cada 
contaminant que fixa l’OMS 
(valors límit diaris per a la 
protecció de la salut humana) 

NO2: 40 µg/m3 

SO2: 20 µg/m3 

O3: 100 µg/m3 

PM10: 20 µg/m3 

PM2,5: 10 µg/m3 

SO2: 2 

O3: 54 

PM10: 17 

PM2,5: 12 
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Evitar les 
afectacions a 
població i espais 
naturals 
derivades de la 
contaminació 
acústica i 
lluminosa. 

Percentatge de persones (o 
habitatges o similars) 
exposades a nivells sonors 
superiors als admesos 

SD 0 

 

Percentatge d’enllumenat 
públic adaptat als nivells de 
lluminositat admesos. 

SD 100 

 

Mantenir i integrar 
els elements de 
valor social i 
cultural existents 
a l’àmbit. 

Elements catalogats 2 = o ↑ 

 

Integrar els 
criteris necessaris 
per a garantir la 
mínima afectació 
sobre el paisatge i 
la qualitat 
paisatgística dels 
nous usos 
previstos. 

Percentatge de projectes 
d’edificació que incorporen 
projecte d’adequació 
paisatgística 

0 ↑ 

Caldrà garantir com a mínim la 
realització d’aquests estudis 
en el cas dels CTIs 

Promoure i 
garantir un model 
urbà eficient des 
del punt de vista 
energètic i de 
gestió de residus. 

Consum energètic 

Electricitat: 

87.527.901,7 kW 

↓ 

Aquest indicador s’ha calculat 
a partir de les ràtios de 
consum segons el 
planejament vigent.  

En el moment de 
desenvolupament del PDU 
caldrà re-calcular el valor 
d’aquest indicador i prendre’l 
com a valor de referència. 

Gas: 

67884082,50 KWh/any 

Producció local d’energies 
renovables  

0 ↑  
Nous edificis d’alta eficiència 
energètica 

0 ↑  
Generació de residus per 
càpita (kg/hab/any) 

818,575 ↓ 
Segons dades mitjanes de 
l’ARC per als dos municipis 
que abasta l’àmbit (2015). 

Percentatge de recollida 
selectiva de residus 
municipals 

42,90 ↑ 

Minimitzar 
l’afectació sobre 
la generació de 
GEH. 

Emissions de GEH (t) 238.266 ↓ 

Aquest indicador s’ha calculat 
a partir de les ràtios de 
consum segons el 
planejament vigent.  

En el moment de 
desenvolupament del PDU 
caldrà re-calcular el valor 
d’aquest indicador i prendre’l 
com a valor de referència. 

Incloure en la 
proposta 
d’ordenació 
criteris i mesures 
d’adaptació al 
canvi climàtic. 

Mesures aplicades 
d’adaptació al canvi climàtic. 

0 ↑ 

 

 

*SD (sense dades): indicadors pels quals no s’ha pogut calcular el valor corresponent a la situació actual atès que no es disposa de la 
informació necessària corresponent.  

**La simbolització emprada respon a les següents tendències: 

↑ Increment o millora 

↓ Disminució 

= Manteniment 
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4 Descripció i valoració ambiental de les alternatives 
És fonamental que aquells elements que han de desenvolupar una funció estructuradora de l’ordenació del PDU 
siguin ambientalment adequats. En cas contrari, es poden provocar efectes en cadena molt difícilment 
reconduïbles a posteriori. És per això que resulta especialment rellevant valorar les possibles alternatives globals 
d’ordenació, és a dir, l’esquema dels models territorials plantejats i dels seus elements configuradors (sistemes 
generals, classificació de sòl, actuacions estratègiques, àmbits principals de protecció, etc.). 

El PDU objecte d’estudi plantejava tres alternatives en la fase d’avanç que es recollien al DIE i que feien 
referència a la localització dels nous usos i de les reserves de sòls de cessió que possibilita la Llei 6/2014 de 
modificació de la Llei 2/1989 sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc, tenint en compte les preexistències significatives de l’àmbit del CRT i les noves de reserves de sòls 
de cessió corresponents. Aquest Estudi Ambiental Estratègic fa l’avaluació ambiental de les alternatives mirant de 
completar-la a partir de la memòria del Pla i segons les determinacions que recollia l’òrgan ambiental en el 
Document d’Abast que, principalment, feien referència a: 

Proposar noves alternatives per tal de garantir l’assoliment dels objectius ambientals del PDU definits: 

• El no desenvolupament del planejament actual 

• Únicament el desenvolupament del planejament vigent o l’alternativa 0 

• El desenvolupament parcial del planejament aprovat actualment, mantenint el sector S3 de la figura 10 de la DIE 
sense desenvolupar 

• La reordenació de l’àmbit Residencial Sèquia del subsector 2 (sector S3 de la figura 10 de la DIE) 

El manteniment del planejament actual limitant els nous desenvolupaments als complexes turístics integrats (en endavant 
CTIs) a la zona qualificada actualment amb la clau D2 (Desenvolupament d’activitat econòmica). 

Avaluar les diverses alternatives considerades (incloent l’alternativa 0) confrontant-les amb els objectius ambientals 
adoptats. S’exposaran els motius socials, econòmics, ambientals, etc. de l’elecció de l’alternativa seleccionada i es 
justificarà des del punt de vista estrictament ambiental la conveniència i l’adequació d’aquesta alternativa als objectius 
adoptats 

 

4.1 Alternatives considerades 

Tot seguit es passa a realitzar una descripció de les alternatives que s’han considerat en el procediment de 
redacció del PDU. Inicialment es fa una descripció de les alternatives considerades, que van des de la justificació 
territorial de l’emplaçament del usos recreatius i turístics fins a arribar a la proposta d’ordenació definida finalment, 
la qual serà principalment contrastada amb l’ordenació prevista a partir del planejament vigent existent actualment 
a l’àmbit.  

4.1.1 Justificació de localització del Centre Turístic Integral a l’àmbit del CRT de Vila-seca i Salou 

Als efectes de facilitar, en determinades zones, la implantació de noves activitats relacionades amb el turisme de 
negocis, congressos, convencions, comerç, i activitats de joc i apostes previstes a la Llei 6/2014, de 10 de juny, 
és necessària la reordenació de l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, que vetlli per la correcta 
integració territorial i urbanística de les noves activitats recreatives i turístiques alhora que garanteixi la protecció 
de l’espai natural i el patrimoni. 

Cal recordar que l’interès territorial de la iniciativa rau en l’atractiu d’aquesta zona, amb una afluència constant de 
turistes cap a l’actual parc d’atraccions de Port Aventura i l’activitat esportiva dels camps de golf, que es veurà 
complementada i reforçada amb la reordenació de l’àmbit. La seva localització, a prop de mar, i connectada amb 
el port de Tarragona i l’aeroport de Reus, fan d’aquest lloc un emplaçament estratègic i una oportunitat d’especial 
rellevància social i econòmica pel territori, amb l’objectiu d’impulsar l’oferta turística a Catalunya i afavorir nous 
projectes d’inversió que s’adaptin a les demandes del mercat turístic. 

D’altra banda, la reordenació de l’àmbit permetrà que es donin les condicions urbanístiques adients perquè es 
pugui dur a terme la segona fase del concurs per obtenir les corresponents autoritzacions per la instal·lació i 
explotació de casinos de joc en el centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou, d’acord amb el que estableix el 
punt 10 de les bases reguladores de la resolució ECO/1345/2014, de 12 de juny, mitjançant la qual es va 
convocar el concurs 

4.1.2 Descripció de les alternatives considerades 

Així, un cop definida a escala territorial, a partir de criteris econòmics, tècnics, socials, jurídics i estratègics, que 
l’emplaçament en aquest àmbit esdevé l’adequat pel desenvolupament de les activitats que es preveuen, es 
realitza el plantejament d’alternatives que es fonamenten en les diverses possibilitats de desenvolupament de 
l’ordenació pel que fa a la zonificació dels CTIs i a l’esquema viari. Així, tenint en compte les preexistències 
significatives de l’àmbit del CRT, com són: el parc d’atraccions de Port Aventura, la pràctica consolidació del 
sector de la Rambla del Parc i la urbanització de la vialitat interna i la zona residencial, hotelera i els camps de 
golf del subsector 2 del planejament vigent (o àmbit sud del PDU), les alternatives es plantegen a partir del sòl 
encara per edificar o transformar i del sòl no urbanitzable sense ús específic, amb l’objectiu de l’adequada 
integració dels nous usos amb dites preexistències.  

A banda de l’alternativa 0 que consistiria en el desenvolupament dels planejaments vigents de l’àmbit del PDU, 
s’analitzen des del punt de vista ambiental les següents alternatives:  

• Alternativa 1: Intensificació sobre els sòls urbans no edificats provinents de l’execució del sòl urbanitzable 
dels subsectors 1 i 2. 

• Alternativa 2: Dues grans àrees de concentració de les noves activitats. 

• Alternativa 3: Concentració dels usos més intensius en l’espai entre la C31b i el Parc de Port Aventura.  

Hom podria plantejar-se com a una nova alternativa el no desenvolupament del planejament vigent que, de fet, és 
una de les opcions que estableix l’òrgan ambiental en el Document d’Abast en relació a les alternatives. Cal tenir 
en compte, però, que el no desenvolupament del planejament actual s’entén com a no viable atés que s’ha 
aprovat una Llei (Llei 6/2014, del 10 de juny, sobre centres recreatius i turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc) que és la que estableix que, per mitjà d’un PDU s’ha de reordenar l’àmbit del 
CRT amb l’objectiu d’implantar en aquest noves activitats relacionades amb el turisme de negocis, congressos, 
convencions, comerç i activitats de jocs i apostes, per tal d’impulsar l’oferta turística a Catalunya i afavorir nous 
projectes d’inversió que s’adaptin a les demandes del mercat turístic. A banda, cal tenir en compte que tant el 
sector de la Rambla del Parc de l’àmbit nord com l’àmbit sud pel que fa als sòls situats al sud de l’autovia C-31b, 
si bé no es troben edificats, sí que han desenvolupat el planejament al haver aprovat definitivament els Plans 
parcials i, a més, haver executat la totalitat de les obres d’urbanització i cessions requerides. Per tant, tots dos 
àmbits tenen avui, d’acord amb la legislació urbanística, la consideració de sòl urbà consolidat. Aquest règim de 
sòl fa inviable la no edificació que té els drets consolidats. 

 

4.1.3 Alternativa 0 

L’alternativa 0 correspondria al resultat de l’execució del planejament vigent. 

Pel que fa als sòls encara pendents d’edificar, d’acord amb el planejament vigent, els corresponents al subsector 
2 o àmbit sud, es dediquen a usos residencials i hotelers, tant a l’àmbit de la Sèquia com a la part central i a 
l’àmbit de la platja. 

Els sòls corresponents al subsector 1, de la Rambla del Parc, es destinen a usos hotelers i comercials. 
Concretament, els sòls del front de l’autovia a usos hotelers, d’acord amb un model de “Resort” on les peces 
residencials i hoteleres de baixa densitat s’emmarquen dins d’una oferta de camps de golf, i els usos comercials i 
hotelers de més densitat es situen al llarg de l’avinguda Alcalde Pere Molas. 

L’execució del planejament vigent comporta, per tant, la compleció d’aquest model on els eixos principals 
d’activitat són, per una banda, l’avinguda Alcalde Pere Molas i, d’altra banda, el corredor “verd” d’activitats que 
organitza i estructura les diverses àrees del CRT de nord a sud. 
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El desenvolupament d’aquest planejament implicaria les següents magnituds de sòl i sostre:  

 

RESUM PARÀMETRES SUBSECTOR 1+SUBSECTOR 2       

            sup. SS1  
 

%CRT EDIF. DENS. 

    SUBSECTOR 1 +2   3.117.000     742.920 2.477 
            sup. m²s %SS1+SS2 %CRT m²st núm. Hab 

   SISTEMES   656.591 21,06 7,95     
             
   Vialitat  164.351 5,27 1,99    
   Zones verdes  318.700 10,22 3,86    
   Equipaments  173.540 5,57 2,10    
             

   ZONES   2.460.409 78,94 29,80 742.920   
             
   Corredor d'activitats 231.289 7,42 2,80    
   Verd privat  18.620 0,60 0,23    
   Vialitat bàsica  96.020 3,08 1,16    
             
   Parcel·les des. privat 2.114.480 67,84 25,61 742.920 2.477 
             

    Residencial   1.127.855 36,18 13,66 386.812 2.477 

    Hoteler   720.758 23,12 8,73 190.631   

    Comercial   265.867 8,53 3,22 165.477   

 

Aquesta ordenació es concreta en el següent plànol de classificació actual del sòl en l’àmbit del PDU: 
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4.1.4 Alternativa 1 

Alternativa basada en la transformació de les peces actualment aptes per a ser edificades, és a dir, aquelles 
destinades a ús hoteler-comercial en el subsector 1 i a hoteler-residencial en el subsector 2, que manté 
l’estructura actual de la xarxa viària i disposa els sòls de cessió sobre el sòl agrícola amb front a l’autovia i al vial 
de la Pineda. 

L’estructura general de l’ordenació correspon, per tant, a l’establerta pel planejament general i derivat ja executat, 
amb una major intensitat de les peces hoteleres i comercials de la meitat nord de l’àmbit, derivada de l’admissió 
de l’ús de joc i apostes i dels models d’implantació que aquest ús requereix. 

Les principals característiques d’aquesta alternativa són: 

- Tant en el front de l’avinguda Pere Molas com en el front de l’autovia C-31b es proposen situar els 
complexos turístics integrats que integren l’ús hoteler, comercial, joc i apostes i congressos, és a dir sobre 
els eixos principals actuals i en l’àrea més propera al teixit urbà de Salou. 

- En la meitat sud de l’àmbit es mantenen els usos residencials i hotelers actuals. 

- Les reserves addicionals de sistemes derivades de l’increment de sostre en relació al sostre previst pel 
planejament vigent es situen sobre el sòl no urbanitzable fora de l’àmbit del parc temàtic d’atraccions i no 
destinat a camp de golf, és a dir, sobre el sòl parcialment agrícola amb front a l’autovia C-31B i al vial de 
la Pineda. 

Tot seguit s’adjunta imatge esquemàtica d’aquesta alternativa en la que es pot observar la localització dels usos 
més intensius corresponents als CTIs  (en vermell) i una gran peça d’espais verds a la zona est. 

 

4.1.5 Alternativa 2 

Alternativa que consisteix en la concentració dels nous complexos turístics integrats a l’àmbit nord, amb façana a 
l’autovia, i la concentració dels usos residencials i turístics al sector de la platja Llarga, desenvolupat a un costat i 
altre de la carretera de la costa (avinguda Pla d’en Maset). Els sòls de cessió es situen a la part central de l’àmbit, 
destinant a sistemes les actuals peces residencials de la part central i de l’àmbit de la Sèquia. 

Als dos eixos viaris existents principals de la proposta, autovia i avinguda Pla d’en Maset, es suma un nou vial 
posterior a l’àrea de complexos turístics integrats de l’àmbit nord, amb accés des del vial de la Pineda entre els 
nous complexos i el parc temàtic, amb una única connexió amb l’autovia a l’alçada de la plaça d’Europa de Salou. 

Les principals característiques d’aquesta alternativa són: 

- Es crea una façana continua a l’autovia C-31b, sobre el que són els terrenys més aptes per a acollir els 
nous usos de manera que es completa la façana tant en el municipi de Salou com de Vila-seca.  

- Es preveu una nova centralitat a l’encreuament de l’avinguda Pla d’en Maset amb el “corredor 
d’activitats”. concentrant-se una gran intensitat d’usos en la zona propera al litoral, i per tant, en l’àmbit 
d’influència de la Llei de Costes, la qual planteja limitacions referents a evitar la formació de pantalles 
arquitectòniques o l’acumulació de volums i indica que la densitat d’edificació no pot ser superior a la 
mitja del sòl urbanitzable programat o apte per urbanitzar en el termes municipals respectius. 

- S’allibera la part central de l’àmbit de creixements residencials/recreatius, tant a l’entorn de les 
urbanitzacions (Mirador de Salou i Xalets de Salou) com a l’entorn de la Sèquia Major. 
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4.1.6 Alternativa 3 

Alternativa que consisteix en establir una certa “especialització” dels usos turístics en tres àmbits: l’àmbit de la 
Rambla del Parc com a zona turística familiar vinculada al parc temàtic, l’àmbit sobre l’autovia on preveu que si 
consolidin usos turístics lligats al joc i als negocis amb l’ampliació del centre de convencions i usos comercials i 
hotelers i, finalment, l’àmbit sud com a resort turístic recolzat en els camps de golf, el beach-club i el front marítim. 
Així mateix, es mantenen els usos residencials i hotelers de l’àmbit central, de l’àmbit Sèquia i de l’àmbit de la 
Platja Llarga, amb la delimitació del sòl vigent. 
 

Es crea un nou eix en sentit transversal (nord-sud), que consisteix en allargar l’actual camí del Racó cap al nord 
fins a connectar-lo amb el vial de la Pineda, al mateix temps que es configura un enllaç cap a l’A7 que vertebra un 
nou accés a aquest àmbit de desenvolupament. 

Les principals característiques d’aquesta alternativa són: 

- Es situen les peces de major intensitat amb els nous usos a la façana de l’autovia, que es configura com 
l’àmbit que millor condicions té per a acollir els nous usos, i es manté la configuració de “Resort” que 
integra els usos residencials, hotelers i de golf a l’àmbit per sota l’autovia. 

- Els sòls de cessió es situen en la part est de l’àmbit, sobre el sòl agrícola enfront el vial de la Pineda i en 
el front a l’autovia dels nous complexos. 

- Es mantenen els usos residencials i hotelers de la meitat sud de l’àmbit amb la delimitació actual 

- . 

4.2 Avaluació ambiental de les alternatives 

Per tal de fer una primera aproximació a les alternatives des del punt de vista ambiental, es presenta a 
continuació la taula de coherència de les tres alternatives plantejades i l’alternativa 0 en relació als objectius 
ambientals plantejats en el present Estudi Ambiental Estratègic.  

Per tal de poder disposar d’un valor final que complementi l’anàlisi realitzada i permeti avaluar la idoneïtat 
ambiental de cada alternativa s’assigna un valor numèric a cadascuna de les següents categories: 

 

1 Poc compatible amb objectiu 

2 Parcialment compatible (amb integració de mesures) 

3 Majoritàriament compatible (amb integració de mesures) 

4 Molt compatible amb l’objectiu 

 

D’una banda es contraposen les alternatives als objectius de desenvolupament urbanístic sostenible (definits a 
l’apartat 3.2) (veure quadre següent) i, d’altra banda, es fa l’anàlisi de les alternatives amb els objectius 
ambientals. 
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OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT 

URBANÍSTIC SOSTENIBLE 

ALTERNATIVA 
0 

ALTERNATIVA 
1 

ALTERNATIVA 
2 

ALTERNATIVA 
3 

Minimitzar el consum del sòl i 
racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un 
model urbanístic globalment eficient i 
atent als condicionants ambientals 
existents 

1 1 1 1 

Compatibilitzar el planejament amb 
el cicle natural de l’aigua, garantir-ne 
la disponibilitat i racionalitzar l’ús 
d’aquest recurs en el marc d’un 
model urbanístic globalment eficient 

2 2 2 2 

Minimitzar els efectes del 
planejament sobre la qualitat de 
l’aire i el canvi climàtic i, en general, 
reduir al màxim les immissions de 
substàncies contaminants 

3 2 2 2 

Prevenir i corregir la contaminació 
acústica, lluminosa i 
electromagnètica 

3 1 2 2 

Fomentar el reciclatge i la 
reutilització dels residus urbans i, si 
és el cas, facilitar la disponibilitat 
d’instal·lacions adequades per al seu 
tractament 

3 3 3 3 

Minimitzar l’impacte de la 
construcció sobre el cicle dels 
materials i el medi ambient en 
general. 

2 1 1 1 

Considerar la biodiversitat urbana en 
l’ordenació i conservar els elements 
d’interès natural 

2 3 3 3 

Integrar el paisatge en el procés de 
planejament urbanístic i garantir-ne 
la qualitat 

3 2 1 2 

TOTALS 19 15 15 16 

 

 

En tant que aquests objectius fan referència a elements més lligats al model de desenvolupament, i en tant que 
les 4 alternatives suposen un model amb desenvolupaments urbanístics rellevants (fins i tot el planejament vigent 
que ja preveu bona part dels creixements), i en general, poc adequats a aquests criteris generals de 
desenvolupament urbanístic sostenible, els valors d’avaluació són similars entre les 4 alternatives, tot i que la 
menor intensitat dels desenvolupaments previstos a l’alternativa 0 fa que sigui la que presenta uns valors majors 
de coherència. 

Amb tot, es considera que és important posar de manifest, i que no es pot obviar, el fet que tot i que l’alternativa 
zero suposaria un menor impacte pel fet que no preveu el desenvolupament de les zones del CTI, el planejament 
vigent ja recull bona part dels creixements (parcialment desenvolupats) i, per tant, ja porta implícits uns impactes 
associats que, si bé de menor intensitat que els previstos a les altres tres alternatives plantejades pel PDU, es 
deriven d’un model de desenvolupament que no va en la línia del desenvolupament urbà sostenible que es deriva 
dels anteriors objectius.  

 

Tot seguit s’analitza la coherència de cadascuna de les alternatives amb els objectius ambientals específics 
definits en el present Estudi Ambiental Estratègic. En aquest cas, per justificar i complementar aquesta anàlisi, i 
tenint en compte que esdevenen l’element clau per a la valoració ambiental de la proposta, s’afegeix una columna 
de valoració qualitativa en la que se’n concreten els motius. 
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 OBJECTIU AMBIENTAL ALTERNATIVA 
0 

ALTERNATIVA 
1 

ALTERNATIVA 
2 

ALTERNATIVA 
3 VALORACIÓ AMBIENTAL DE LES ALTERNATIVES 

P
R

IO
R

IT
A

R
IS

 

Objectiu 2: Maximitzar la conservació dels hàbitats 
de més interès identificats, especialment els de 
tipus prioritari. 

3 2,5 3 2,5 

Pel que fa a l’afectació sobre els hàbitats d’interès comunitari (de tipus prioritari) que es localitzen a la 
zona de la Sèquia, la valoració és similar en les 4 alternatives, en tant que els impactes indirectes sobre 
aquest espai són coincidents. Aquesta similitud es basa en el fet de que es preveu la mateixa ordenació 
existent en l’àmbit residencial de la zona de la Sèquia (zona més propera a aquests hàbitats). Únicament 
es considera que l’alternativa 0 pot suposar un impacte menor en tant que la intensitat dels usos previstos 
(especialment al sostre associat als CTI) és menor que en el model desenvolupat per les alternatives 1, 2 i 
3. L’alternativa 2, presenta una millor adequació a aquests àmbits, en tant que preveu la supressió dels 
usos residencials previstos a l’entornt de la Sèquia.  

Pel que fa a la conservació d’altres hàbitats de tipologia no prioritària (bàsicament zones de matollar i 
pineda), les alternatives 0, 1 i 3 comparteixen en gran mesura l’establiment de recomanacions orientades 
a la maximització de conservació d’aquests espais, mentre que l’alternativa 2, en preveure usos més 
intensos a la zona sud, en els sectors propers a la Platja Llarga, posen en risc la conservació dels hàbitats 
de pineda i matollar en aquest àmbit, on la seva representativitat és més important, ja que la afectació és 
directa.  

Tot i això es considera que el fet de minimitzar, encara que sigui de forma indirecta, l’afectació sobre les 
zones de caràcter prioritari de l’entorn de la Sèquia, és un element rellevant com per a que l’alternativa 2 
tingui un major grau de coherència amb aquest objectiu, compensant l’afectació directa sobre els hàbitats 
de tipus no prioritari que suposa aquesta alternativa 2.  

Objectiu 4: Els usos previstos al PDU hauran de ser 
compatibles amb el manteniment dels valors 
naturals de la Sèquia Major. 

3,5 2 3 2 

Aquesta valoració parteix de l’assumpció que el sector residencial de la zona de la Sèquia presenta uns 
impactes de la mateixa magnitud en les alternatives 0,1 i 3, en tant que es manté l’ordenació prevista en el 
planejament vigent, excepte en la 2, en que es preveu la concentració dels usos residencials en el sector 
de la Platja Llarga i es destinen a sistemes les peces residencials de la part central i de l’àmbit de la 
Sèquia. Per tant, les diferències en la valoració, respecte a l’alternativa 0  parteixen de que els usos 
previstos en les alternatives 1, 2 i 3, lligats al desenvolupament dels CTI, per la seva intensitat, suposaran 
un impacte indirecte però rellevant sobre el manteniment dels valors naturals de la Sèquia, major que el 
desenvolupament del planejament vigent. En aquest sentit, es considera que, si bé la integració de les 
mesures i els criteris definits a les estratègies ambientals permet minimitzar aquest impacte, l’adequació 
amb aquest objectiu es complirà de forma parcial.  

Objectiu 5: Garantir la no afectació a les aigües 
subterrànies en tant que són la font d’alimentació de 
la zona humida de la Sèquia Major. 

3 2,5 3 2,5 

En tant que esdevé un element identificat com molt rellevant des del punt de vista ambiental, es considera 
que és un impacte que pot ser reduït considerablement amb la integració de mesures de protecció des 
dels inicis de treball de disseny i execució dels desenvolupaments urbanístics previstos. Tot i això, es 
considera que la major intensitat de creixement que preveuen les alternatives 1, 2 i 3 esdevé un element a 
tenir en compte per a la valoració de grau de coherència amb aquest objectiu en relació a l’alternativa 0. 
Es considera que l’alternativa 2, en no preveure usos residencials a la zona de la Sèquia, permet una 
millor adequació amb aquest objectiu.  

Objectiu 7: Mantenir i potenciar els eixos de 
connectivitat local existents a l’àmbit. 

2 2,5 1 2,5 

A nivell de connectivitat local, cal diferenciar entre el manteniment de la connectivitat a través de les 
masses forestals existents al sud, i les condicions de connectivitat existent a la zona est, i que bàsicament 
permeten la continuïtat i potenciació de les condicions de connectivitat de la Sèquia i cap al nord.  

En aquest sentit, pel que fa la continuïtat a través de les masses forestals del sud, és un element ja previst 
d’alguna manera en l’alternativa 0, però que es potencia mitjançant la integració de recomenacions a 
integrar en el desenvolupament de l’edificació pendent en les alternatives 1 i 3. Pel que fa a l’alternativa 2 , 
en preveuen una major intensitat d’usos recreatius i turístics en aquest àmbit sud implica que es vegin 
compromeses aquestes condicions de connectivitat a través de les zones forestals. 

Pel que fa a la connectivitat a l’àmbit est (bàsicament lligada als ambients humits), es considera que les 
alternatives 1, 2 i 3 (assumint que es compartirien les mesures que s’han integrat en el desenvolupament 
de l’alternativa 3), suposen una millora de les condicions de connectivitat, en tant que es preveuen accions 
de millora de les condicions d’aquest espai (noves basses) i de les condicions de permeabilitat de les 
infraestructures viàries (principalment en relació a la fragmentació que suposa actualment la C31-B i a 
l’acondicionament de passos de fauna). No obstant, en l’alternativa 2, la major ocupació de l’àmbit oest per 
part dels CTIs, pot suposar reduir i comprometre aquestes condicions de connectivitat.  

Es considera per tant, que, les alternartives 1 i 3 són les que permeten una major adequació global amb 
aquest objectiu, en tant que la seva ordenació permet, amb la integració de mesures i recomanacions, 
donar continuïtat als eixos de connectivitat local identificats 
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Objectiu 11: Garantir l’adequació de la proposta a la 
presència de les zones inundables identificades i 
assegurar que la proposta no comporti un augment 
del risc 

1 2 2 2 

Pel que fa al risc d’inundabilitat, les diferència entre la valoració entre les alternatives 1,2 i 3 i la 0 radica en 
el fet que, en haver realitzat un estudi detallat de la inundabilitat que no va ser realitzat en l’alternativa 0, 
permet avançar i preveure les mesures necessàries per a fer front a aquest risc. Tot i que en l’alternativa 2 
s’allibera la zona residencial de l’entorn de la Sèquia, en aquesta alternativa els usos dels CTIs queden 
afectades per zones delimitades amb risc d’inundació, mentre que en les alternatives 1 i 3 la zona dels CTI 
queda més allunyada de les zones inundables, si bé la potencial afectació seria en la zona residencial a 
l’entorn de la Sèquia.  

Objectiu 12: Garantir la suficiència de recursos 
d’abastament i sanejament pels usos previstos, 
sense afectar a l’entorn on es localitzen. 

3 2 2 2 

Si bé qualsevol desenvolupament urbà, i més de la magnitud dels previstos en el PDU, tenen un impacte 
directe sobre els recursos d’abastament i sanejament existents, a partir dels informes de les entitats 
d’abastament i de l’ACA pel que fa al sanejament es recull que es disposa de capacitat suficient per a fer 
front a aquest increment de la demanda. Complementàriament, es preveuen mesures orientades a la 
minimització del consum i a la reutilització d’aigua que han de permetre reduir aquesta pressió sobre els 
sistemes existents. No obstant això, sí que es considera que la menor intensitat de creixement de 
l’alternativa 0 respecte a les altres 3, implica que, lògicament, aquesta presenti un major nivell de 
coherència.  

Objectiu 13: Minimitzar l’impacte sobre la qualitat de 
l’aire derivada dels nous usos previstos pel PDU 

3 2 2 2 

En la mateixa línia que la valoració de l’objectiu anterior, el desenvolupament dels usos i activitats 
previstos pel PDU (similars a les alternatives 1, 2 i 3) tindrà una afectació sobre la qualitat de l’aire major 
que l’alternativa 0, tant pel que fa als usos i activitats com pel que fa al consegüent augment de la 
mobilitat, tot i que es prevegin les mesures de potenciació dels sistemes de mobilitat més sostenibles.  

Objectiu 14: Evitar les afectacions a població i 
espais naturals derivades de la contaminació 
acústica i lluminosa 

3 1 2 2 

En la mateixa línia, la menor intensitat d’usos urbans previstos en el planejament vigent, permet una major 
coherència amb aquests objectiu. Pel que fa a la comparativa de les alternatives 1, 2 i 3, la major 
coherència de l’alternativa 1 a priori amb l’objectiu de minimitzar l’impacte lluminós sobre l’espai de la 
Sèquia (en tant que els usos més intensos es troben a una distància major d’aquest espai), es veu 
neutralitzada per la localització dels usos en una zona més propera a àmbits urbans amb el consegüent 
augment de la població que pot veure’s afectada. A més a més, cal tenir en compte que en aquest àmbit 
oest corresponent al PP de la Rambla del Parc hi ha un equipament docent ja en funcionament, fet que 
implica que en aquest cas, l’alternativa 1 sigui la menys coherent amb aquest objectiu.  

Objectiu 16: Integrar els criteris necessaris per a 
garantir la mínima afectació sobre el paisatge i la 
qualitat paisatgística dels nous usos previstos. 

3 2 1 2 

Un cop més, l’alternativa 0 presenta un major nivell d’adequació, tenint en compte que no preveu els usos 
associats a la zona dels CTIs, els quals per la seva magnitud esdevenen un element clarament 
diferenciador per analitzar l’impacte paisatgístic.  

Pel que fa a la comparativa entre les alternatives 1, 2 i 3, es considera que l’alliberament dels usos més 
intensius associats als CTIs de la zona més propera al litoral, esdevé un element favorable a la 
minimització de l’impacte paisatgístic de les alteranatives 1 i 3.  

Objectiu 17: Promoure i garantir un model urbà 
eficient des del punt de vista energètic i de gestió de 
residus 3 3 3 3 

Tot i que les alternatives 1, 2 i 3 suposen una major pressió a nivell de recursos energètics respecte a 
l’alternativa 0, aquest fet es veu atenuat en tant que s’han previst un conjunt molt important de mesures 
d’eficiència energètica en els desenvolupaments previstos. En aquest sentit, un dels objectius de 
l’establiment d’aquestes mesures ha estat esdevenir una actuació emblemàtica des del punt de vista de 
l’eficiència energètica, que pugui compensar la intensitat dels usos previstos.  

Objectiu 18: Minimitzar l’afectació sobre la 
generació de GEH 

3 2,5 2,5 2,5 

Si bé es troba directament relacionat amb l’objectiu ambiental anterior, es considera que en aquest cas el 
pes de la mobilitat és superior per les alternatives 1, 2 i 3, en tant que es generaran unes necessitats de 
mobilitat superiors a les que es podrien generar amb el desenvolupament del planejament vigent previst a 
l’alternativa 0.  

Objectiu 19: Incloure en la proposta d’ordenació 
criteris i mesures d’adaptació al canvi climàtic. 

2 3 3 3 

En aquest sentit sí que es considera que les alternatives 1, 2 i 3 suposen un pas endavant respecte a 
l’alternativa 0, en tant que s’ha realitzat un estudi específic d’adaptació al canvi climàtic (que s’hagués 
portat a terme en cas de desenvolupament de qualsevol de les alternatives), que preveu mesures actives 
per anticipar els possibles riscos derivats del canvi climàtic, així com mesures de compensació de les 
emissions generades pel desenvolupament de la proposta del PDU.  
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 Objectiu 1: Compatibilitzar la proposta del PDU amb 

els usos agraris i forestals de més valor 

3 2 1 2 

L’alternativa 0 implica deixar com a sòl no urbanitzable l’àmbit agrícola de l’est de l’àmbit, fet pel qual, en 
principi es considera la més adequada pel manteniment dels usos agrícoles. Si bé es preveu una gestió 
agricola en la zona d’espais lliures existent en aquest àmbit est del sector dels CTI, la superfície agrícola 
veu reduïda la seva extensió en la resta d’alternatives, especialment en el cas de l’alternativa 2.  

Pel que fa als usos forestals del sud, l’ordenació de l’alternativa 2 (amb localització d’usos més intensius  
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en la zona propera a la franja litoral) implica un major pressió sobre aquests espais que en les alternatives 
1 i 3, fet que permet introduir recomanacions per maximitzar la seva conservació i integració amb 
l’ordenació prevista.  

Objectiu 3: Mantenir aquells ambients més propicis 
pel desenvolupament de les espècies faunístiques 
identificades 

3 3 3,5 3 

Pel que fa a la fauna, si bé l’alternativa 0 permet una menor pressió indirecta sobre l’espai de la Sèquia 
(principal zona de localització fdels espais d’interès des del punt de vista faunístic), les mesures actives de 
millora de la connectivitat d’aquest espai que es preveuen en la proposta del PDU (i que es podrien haver 
integrat en qualsevol de les alternatives 1 ,2 i 3), suposen un element rellevant a tenir en compte. En 
aquest sentit, l’alternativa 2 és lleugerament més coherent pel fet de que s’allibera la zona residencial a 
l’entorn de la Sèquia.  

Objectiu 9: Garantir l’adequació de la proposta a la 
presència de zones de servitud associades al risc 
químic 

4 4 4 4 En cap de les alternatives s’afecten a les zones de servitud associades als riscos químics.  
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Objectiu 6: Maximitzar la conservació i 
integració  dels elements de valor ambiental locals 
identificats 3 3 2,5 3 

El treball de diagnosi i identificació dels principals elements de valor ambiental local existents a l’àmbit 
(basses del Parc de la Torre d’en Dolça, bassa del Mas de Pantaleoni, basses del Golf i zones forestals) 
ha permès integrar-los en l’ordenació prevista i integrar mesures i recomanacions per a la seva 
conservació. El menor grau de coherència l’alternativa 2 parteix de la major afectació sobre les masses 
forestals presents al voltant del camp de Golf sud.  

Objectiu 8: Mantenir les condicions de seguretat 
enfront el risc d’incendi forestal 3 3 3 3 

La integració de mesures de protecció implica que les 4 alternatives presentin el mateix grau de 
coherència amb aquest objectiu.   

Objectiu 10: Garantir que els usos previstos no 
impliquin un augment de la pressió derivada del risc 
de contaminació marina 

3 3 3 3 
Les mesures de gestió dels sistemes de drenatge i dels sistemes de sanejament han de compensar el 
major impacte potencial de les alternatives 1, 2 i 3 associades a la seva major intensitat de creixement 
respecte a l’alternativa 0.  

Objectiu 15: Mantenir i integrar els elements de 
valor social i cultural existents a l’àmbit 

2 3 3,5 3 

Les 4 alternatives tenen en consideració la integració dels elements de valor social i culturals. Únicament 
es considera lleugerament més coheren l’alternartiva 2 en tant que allibera els usos hotelers previstos a la 
zona de la Torre del Telègraf previstos pel planejament vigent, concentrant-hi les cessions, i per tant, 
comuns a les alternatives 0, 1 i 3.   

TOTALS 53,5 48 48 49  
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Com a conclusions d’aquesta valoració confrontada de l’adequació de les alternatives amb els objectius 
ambientals es poden extreure les següents conclusions:  

• L’alternativa 0 esdevé la més coherent des del punt de vista ambiental (puntuació de 53,5). Aquest fet 
és lògic tenint en compte que aquesta preveu uns desenvolupaments urbanístics d’una intensitat molt 
menor dels que es preveuen en les alternatives 1, 2 i 3 (amb puntuacions de 48, 48 i 49 
respectivament). 

• Tot i això, es considera que la diferència entre els valors de coherència entre l’alternativa 0 i la resta, 
si bé existeixen, no és significativa en termes comparatius. Aquest fet deriva de que l’alternativa 0, 
que implicaria desenvolupar el planejament vigent, suposaria un número similar d’impactes, si bé de 
menys intensitat que els previstos en les alternatives 1, 2 i 3. Aquest nivell d’intensitat és el que ha de 
ser mitigat, en la mesura que sigui possible, per les mesures de protecció ambiental que s’han 
integrat en la proposta del PDU.  

• En referència a les 3 alternatives de localització, presenten, cadascuna, els següents elements 
positius, essent la 3 la que presenta un nivell lleugerament superior d’adequació global als objectius 
ambientals: 

o L’alternativa 1, permet alliberar la major extensió d’espai lliure a l’àmbit est, amb els 
consegüents beneficis per a la connectivitat. A banda, permet alliberar dels usos més 
intensius la zona propera a la costa i els concentra a la zona amb més usos antròpics. Alhora, 
aquesta alternativa permet conservar gran part dels elements de valor ambiental local 
identificats.  

o L’alternativa 2 permet un alliberament de les zones residencials a l’entorn de la Sèquia, fet 
que suposa un element beneficiós pel manteniment i millora del principal valor ambiental de 
l’àmbit, amb la consegüent millora dels hàbitats associats i de les espècies de fauna que es 
localitzen en aquest entorn.   

o Per l’alternativa 3 cal destacar que:  

� S’eviten les zones de major exposició visual de la façana litoral, on la monumentalitat 
de les construccions previstes suposaria un impacte paisatgístic difícilment 
minimitzable (a diferència de l’alternativa 2, on la concentració dels usos a la zona 
litoral podria suposar un impacte molt important i entrar en contradicció amb les 
determinacions de la Llei de Costes).  

� Permet una continuïtat amb l’àmbit de Port Aventura, permetent una concentració 
dels usos antròpics més intensos (a diferència de l’alternativa 2). 

� No hi ha cap element ambientalment rellevant a la zona on es preveu ubicar el sector 
dels CTIs (a diferència de la zona de pinedes a la zona més propera a la costa que 
preveu l’alternativa 2). 

� S’evita la ubicació de la peça dels CTI a una zona propera a una escola (ubicació de 
la peça al Pla parcial aprovat) i al nucli urbà de Salou (a diferència de l’alternativa 1) 
on la població vulnerable als impactes de contaminació acústica i lluminosa és major. 

Amb tot, i tenint en compte a banda dels criteris ambientals, altres criteris de tipus econòmic, urbanístic i de 
tipus estratègic, la proposta del PDU desenvolupa l’alternativa 3. 

 

4.2.1 Emissions de GEH associades a les alternatives 

En tant que no s’ha disposat de dades de sostre previst associat a totes les alternatives, i que aquestes feien 
referència bàsicament a criteris d’ordenació, es disposa de càlcul de GEH associades a l’alternativa 0 
(desenvolupament del planejament vigent) i de l’alternativa 3 que és la que s’ha desenvolupat amb la 
proposta, i per a la qual es disposa de dades. No obstant, es considera que les dades de sostre i de mobilitat 
en qualsevol de les tres alternatives (1, 2 o 3) haguessin estat similars, fet pel qual es considera que el càlcul 
efectuat per a l’alternativa 3, podria ser vàlid per a les alternatives 1 i 2. A continuació es mostra un quadre 
resum amb les dades totals de GEH, obtingudes a partir de la metodologia que es presenta a l’apartat 5.3. del 
present EAE. Es donen les dades del planejament vigent, i es sumen a les que deriven dels nous usos que 
planteja el PDU, i la suma total, en tant que el desenvolupament del PDU suposa, amb alguns ajustos,  també 
el desenvolupament del sostre previst al planejament vigent. Per tant, tot i que el total representa el volum 
estimat un cop es desenvolupi el PDU, les emissions que es poden associar al nou sostre que incorpora el 
PDU (alternatives 1,2 i 3) es reflecteix a la segona columna.  

Emissions GEH (tn de CO2) 
 

Planejament Vigent Proposta TOTAL 

Consum aigua potable 334 508 842 

Electricitat 14.175 0 14.175 

Gas natural 10.984 8.058 19.042 

TOTAL 25.493 8.566 34.059 
 

Això implica, que del total d’emissions previstes un cop es desenvolupi el PDU, els nous usos plantejats per 
aquest suposaran un increment d’un 47,5% respecte a les emissions associades al desenvolupament del 
planejament vigent, és a dir, de l’alternativa 0.  

 

4.3 Valoració ambiental de l’alternativa seleccionada 

Són diversos els criteris que justifiquen l’elecció de l’alternativa escollida, l’alternativa 3, i es recullen de forma 
detallada a la memòria d’ordenació del PDU. Tot i que no és objecte de l’Avaluació ambiental entrar en els 
motius que no són estrictament ambientals, com poden ser els criteris de tipus econòmics, jurídic, urbanístics 
i estratègics s’ha cregut oportú apuntar-los aquí per tal de definir millor el marc d’actuació: 

• Vessant jurídica: la Llei només permet l’ús de joc i apostes que ha de dinamitzar aquesta zona 
turística dins de l’àmbit del PDU.  

• Viabilitat econòmica: Des d’aquest punt de vista, l’alternativa 3 (conjuntament amb la 2) presenten 
una major viabilitat en tant que la concentració del nou aprofitament, que inclou entre d’altres el nou 
ús de joc i apostes, simplifica el procés de gestió del sòl. Així mateix fa més viable la inversió des del 
punt de vista del seu atractiu per als grans operadors, alhora que facilita l’articulació d’un projecte 
unitari malgrat intervinguin diversos inversors i s’atorgui més d’una llicència de joc. 

• Vessant social: totes les alternatives es consideren positives atenent que possibiliten per igual la 
diversificació de l’oferta turística de l’àmbit afegint als atractius que té actualment (turisme familiar, 
parc d’atraccions, golf) les opcions del turisme de negocis i el joc amb les inversions econòmiques 
que comporten. Aquesta diversificació ha de permetre fomentar la desestacionalització de la 
demanda, un dels grans reptes d’aquesta zona de la costa daurada, on l’economia s’ha desenvolupat 
essencialment entorn del sector turístic. A banda, els aprofitaments plantejats d’activitat econòmica es 
consideren front als usos residencials, una oportunitat per a la gent del territori en forma de llocs de 
treball.  

Un cop fixat aquest marc, en el que fa referència a l’anàlisi estrictament ambiental, com s’ha pogut 
comprovar, aquesta alternativa no és la més favorable, en tant que l’alternativa 0 (manteniment del 
planejament vigent) suposa un grau major de coherència amb els objectius ambientals per la menor intensitat 
dels desenvolupaments previstos. S’ha de fer notar, però, que aquest major grau de coherència parteix d’una 
menor intensitat dels impactes potencials identificats, però no del fet de que no hi siguin presents en 
l’alternativa 0. L’alternativa 0, tot i que no inclou la previsió de la zona dels Centres Turístics Integrats, sí que 
preveu el desenvolupament d’un volum important de m2 de sostre residencial, comercial i hoteler. Per tant, tot 
i que resulta innegable l’afectació ambiental del desenvolupament de la zona dels CTI (tal com es pot 
comprovar al llarg del present Estudi Ambiental Estratègic), és important posar de manifest que el no 
desenvolupament d’aquests usos suposaria una reducció en la intensitat dels impactes previstos, però no la 
seva total eliminació.  

Durant els treballs de redacció del PDU, i a partir de la primera proposta d’ordenació del sector, s’han anat 
fent ajustos i millores que han permès integrar les estratègies ambientals plantejades i tenir-les en 
consideració des del primer moment. En aquest punt, es considera rellevant posar de manifest que la tasca 
conjunta entre l’equip ambiental i de l’equip redactor del PDU ha permès treballar de manera transversal i 
introduir ajustos i millores internes en l’ordenació del PDU en general, i en l’àmbit dels CTI en particular. 

Amb això, tot i que representen subalternatives o propostes d’ordenació interna que s’han anat treballant 
durant el procés però que no queden recollides en la descripció d’alternatives que es realitza a la Memòria 
d’Ordenació del PDU, es considera interessant es considera rellevant fer referència als canvis que s’han anat 
introduint i que han suposat millores ambientals de la proposta. En qualsevol cas, en l’apartat 3.3 de la 
Memòria d’Ordenació es duu a terme una relació detallada de les modificacions introduïdes sobre la versió 
aprovada inicialment a l’estiu del 2015: 
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Sector dels CTI: 

• En relació a la proposta inicial cal destacar que s’ha produït una reducció important de sostre que 
suposarà una reducció dels consums de recursos i una menor mobilitat generada. En concret, per a 
la primera aprovació inicial del present PDU (juliol de 2015) es va plantejar una reducció de l’ordre 
d’un terç. Aquesta reducció s’ha ampliat substancialment en la nova proposta de PDU que es 
sotmetrà de nou a aprovació inicial, amb una reducció del 25% del sostre màxim a implantar al sector 
CTI, passant del màxim de 1.000.000 m²st fixat al PDU aprovat inicialment l’any 2015, a un màxim de 
745.000 m²st segons la proposta objecte d’estudi. 

• La proposta d’ordenació detallada d’aquest sector destinat als CTIs (entesos com a emplaçaments 
que allotjaran les noves activitats relacionades amb el turisme de negocis, congressos, convencions, 
comerç i activitats de joc i apostes) es concep a partir d’una gradació dels usos segons la seva 
intensitat, de manera que els usos comercials i els relacionats amb el joc i les apostes no queden 
exposats directament a la façana que confronta amb l’autovia de Tarragona a Salou, sinó que són els 
usos hotelers els que ho fan. Aquest fet té diverses repercussions positives a nivell ambiental: 

o El fet d’enretirar els usos més impactants apropant-los a l’àmbit de l’actual parc temàtic 
d’atraccions comporta un distanciament de la zona de la Sèquia Major, d’especial sensibilitat 
ambiental i de les urbanitzacions properes minimitzant, per tant, l’impacte lluminós i acústic.  

• També en relació amb l’impacte paisatgístic de l’àmbit dels CTIs, cal destacar la reducció de l’alçada 
màxima permesa en aquest sector, amb una minimització de l’impacte de la volumetria edificada 
resultant sobre l’entorn, passant de 90m permesos a 75m. 

• Durant els treballs de redacció del PDU es va creure convenient fer un estudi hidrogeològic que 
permetés analitzar la possible afectació de la proposta en relació a les aigües subterrànies com a font 
d’alimentació de l’espai de la Sèquia Major. A partir d’aquest estudi, s’han proposat diverses mesures 
ambientals amb l’objectiu de minimitzar l’afectació sobre les aigües subterrànies i per tal de reduir les 
necessitats d’excavacions i moviments de terres i eliminar possibles afectacions al subsòl.  

• Lligat amb l’alliberament de l’espai públic destinat a estacionament, la darrera proposta d’ordenació 
dels CTIs permet augmentar la superfície que es podrà destinar a cobertes verdes amb els beneficis 
que comportarà des de l’òptica ambiental: capacitat d'aquests elements com a embornals de CO2, 
increment de la biodiversitat urbana, acció de captació de pols i contaminants, paper d’esmorteïdor 
tèrmics (reducció del consum energètic) i acústics, rol actiu en la retenció de les aigües pluvials, etc. 

• En referència a la mobilitat general de la meitat nord de l’àmbit del CRT (on s’ubiquen els tres nous 
sectors de planejament), es configura un únic vial que esdevindrà el vial estructurant principal d’accés 
a la peça dels CTIs i, alhora, funcionarà com a vial de connexió amb el centre urbà de Salou. 
D’aquesta manera es suprimeix el tram actual de l’autovia que discorre en aquest àmbit i la via 
esdevindrà una via de caràcter urbà, urbanitzada a mode de vial de baixa velocitat amb creuaments a 
nivell per mobilitat de vianants i bicicletes. El fet que s’actuï sobre aquesta via i s’hi prevegin mesures 
de tractament permetrà que actuï a mode de zona de transició o tampó entre els CTI’s i l’altra banda 
de l’autovia, on s’ubiquen les urbanitzacions i la zona de la Sèquia Major, esdevenint una franja de 
transició visual i d’usos i, alhora, minimitzant l’exposició i reduint l’impacte acústic i lluminós.  

• Aprofitant la previsió d’una nova rotonda en la zona est d’aquest vial, s’han previst passos de fauna 
que han de permetre millorar la permeabilitat d’aquesta infraestructura viaria i, per tant, revertir 
positivament en la connectivitat ecològica en relació amb la peça d’espais lliures creada al nord-est 
de l’àmbit del CRT. En concret, a banda del condicionament de les obres de drenatge per tal que 
puguin funcionar com a camins per a la fauna, cal destacar la proposta d’un viaducte en aquesta 
rotonda, fet que comporta una millora substancial respecte a les condicions de connectivitat ecològica 
actualment existents, on l’actual autovia esdevé un element amb un elevat efecte barrera per al 
desplaçament de la fauna. Alhora, atenent a la nova polaritat que suposarà el parc urbà creat, en la 
configuració de la mobilitat també s’ha tingut en compte la connectivitat social, la qual resultarà 
notablement millorada. De fet, en relació amb la connectivitat social, pren importància també el 
tractament previst sobre l’actual autovia C-31B, que permetrà una connexió actualment inexistent.  

Àmbit sud: tot i que es tracta de sòl urbà i que, per tant, no és possible la incorporació d’ajustos que puguin 
suposar millores ambientals sobre la pressió d’aquest espai, la proposta del PDU ha incorporat algunes 
millores i recomanacions a tenir en compte amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte o, com a mínim, no 
incrementar-lo: 

• Pel que fa a la connectivitat ecològica i social i amb l’objectiu de millorar la fragmentació existent en 
l’actualitat a banda i banda de l’autovia, la proposta del PDU preveu la creació de passos de fauna 
associats a la nova rotonda de la C31b sobretot pensant en la connectivitat amb la zona de la Sèquia. 
Aquests passos de fauna, complementats amb altres punts més propers a la Sèquia que es preveuen 
permeabilitzar, es plantegem com a multifuncionals en el sentit de que permetin el pas de vianants, 
transports no motoritzats i la fauna de la zona. 

• La preservació d’una gran peça continua d’espais lliures al nord-est del sector permetrà una millor 
integració paisatgística del sector, alhora que suposarà una potenciació de la funcionalitat de l’espai 
de la Sèquia en tant que es proposa reproduir ambients humits que en afavoreixen la fauna 
associada a aquests hàbitats i la connectivitat. 

• Sobre aquesta peça d’espais lliures, inicialment la proposta preveia el pas transversal d’un vial 
d’accés que la fragmentava suposant un trencament d’aquesta continuïtat i de la connectivitat 
ecològica. Finalment, la proposta del PDU preveu l’exclusió d’aquest vial suposant una millora en el 
sentit que reforça la funcionalitat d’aquest espai i, de retruc, de la zona de la Sèquia. 

• Una de les determinacions del Pla Territorial i que bé recull el document d’abast fa referència a la 
connectivitat de la zona de la Sèquia amb la línia de costa i la zona dels prats de la Pineda. Amb això, 
la proposta del PDU preveu el manteniment d’un pas entre els sectors de sòl urbà previstos de 
desenvolupar, alhora que la reubicació d’una peça d’equipament previst al nord-est de la Sèquia 
permetent l’alliberament d’aquest espai i reforçant de la connectivitat d’aquesta franja oriental de 
l’àmbit, amb l’espai protegit i la zona dels prats de la Pineda. 

Així, com es pot comprovar, hi ha hagut un treball conjunt que, si bé és complicat posar en valor en la present 
valoració d’alternatives, sí que s’ha cregut necessari destacar aquells elements més rellevants, en tant que 
han anat en la línia de facilitat la integració de les estratègies ambientals i reforça el paper i l’objectiu de 
l’avaluació ambiental.  

Finalment, es creu necessari posar també en rellevància a l’hora de valorar l’alternativa seleccionada, és el fet 
de destacar aquells elements de millora activa de les condicions ambientals que pot suposar el 
desenvolupament del PDU en relació a la situació actual i el planejament vigent: 

• En matèria de connectivitat, especialment en l’àmbit de la Sèquia, es considera que permetrà 
desenvolupar un conjunt de mesures i recomanacions que milloraran les condicions actuals de 
funcionalitat i connectivitat d’aquest espai de valor natural amb el seu entorn, tant cap a la zona dels 
Prats de la Pineda, com cap al nord.  

• Així mateix, i lligat al Pla d’adaptació al canvi climàtic que s’adjunta com annex del PDU, es preveuen 
accions directes de gestió i millora d’aquest espai de la Sèquia i el seu entorn, que en vincular-se al 
seguiment ambiental, han de permetre el seguiment d’aquest espai i la integració de les mesures 
necessàries per a la seva conservació.  

• La proposta que es realitza en la peça est d’espais lliures es considera que esdevé una aposta 
important des del punt de vista ambiental i paisatgístic que dóna continuïtat a la configuració del parc 
existent de la Torre d’en Dolça i en permet augmentar de forma important la superfície a ser 
aprofitada pels habitants del municipi de Vila-seca. 

• En relació a aquest element, es proposa la incorporació d’eixos de connectivitat que suposaran una 
millora de les condicions de connectivitat social, ambiental i paisatgística en aquest àmbit i entre els 
municipis de Vila-seca i Salou.  

• La proposta preveu des de les fases de disseny la integració de criteris d’adaptació al canvi climàtic, i 
les concreta en les accions de mitigació incorporades a la proposta del PDU, les accions d’adaptació 
incloses en aquest pla, i preveu les accions de compensació de les emissions que no es puguin 
mitigar.  

Per tant, es considera que, acceptant els arguments de tipus econòmic, social, tècnic, jurídic i estratègic que 
justifiquen l’emplaçament d’aquesta peça de CTI en aquest entorn territorial, i assumint que des del punt de 
vista ambiental, aquesta alternativa suposa uns potencials impactes superiors al manteniment de les 
condicions actuals, es considera que el desenvolupament de l’alternativa 3 és la que permet una major 
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integració dels objectius i estratègies ambientals i minimitzar de forma més rellevant aquests impactes 
identificats, respecte a les altres alternatives d’ordenació plantejades.  

Per tant, en el apartats que segueixen, es descriu de forma concreta com s’han integrat aquestes estratègies, 
les mesures de protecció ambiental que es preveuen, i la valoració final de l’adequació ambiental de la 
proposta de desenvolupament de l’alternativa 3. 
 

4.4 Estratègies ambientals 

Per tal de poder facilitar el compliment dels objectius ambientals plantejats, des del present Estudi Ambiental 
Estratègic es proposen les següents estratègies ambientals a tenir en compte en el desenvolupament de la 
proposta del PDU. Aquestes estratègies ambientals tenen per objectiu esdevenir eines per a facilitar 
l’adequació de la proposta del PDU a l’assoliment dels objectius ambientals, fet pel qual es relacionen amb 
els diferents objectius ambientals identificats en l’apartat anterior. 

Es important destacar que en el procés de redacció del PDU aquest instrument ha permès un treball conjunt 
amb l’equip redactor, amb l’objectiu de fixar des de l’inici aquells elements claus que es considera que han de 
facilitar l’adequació de la proposta als objectius i criteris ambientals. Amb això, aquesta integració des de 
l’inici del procés de les estratègies ambientals ha permès una major ambientalització de la proposta i, per tant, 
un major compliment dels objectius ambientals per part de la mateixa que, en d’altres casos, potser hagués 
requerit del planteig de mesures correctores o compensatòries. 

Aquesta delimitació d’estratègies ambientals es veu recolzada per un plànol d’estratègies ambientals 
(disponible al final del present apartat) o s’identifiquen de manera esquemàtica aquelles que tenen una 
translació territorial directa. A continuació es descriuen aquestes estratègies, identificant els principals criteris 
pel seu desenvolupament i la seva relació amb els objectius ambientals.  

 

EA-01: IDENTIFICACIÓ D’ÀREES PREFERENTS DE MANTENIMENT DELS HÀBITATS EXISTENTS, TANT 
DE PINEDA MEDITERRÀNIA COM ZONES DE MATOLLAR MEDITERRANI.  

Al mapa d’estratègies ambientals es delimiten aquelles àrees on es localitzen el hàbitats més desenvolupats 
corresponents als dos hàbitats d’interès comunitari (no prioritaris) identificats a l’àmbit del PDU fora de la zona 
de la Sèquia Major (Pinedes mediterrànies i Matollars termomediterranis i predesèrtics). En aquestes àrees 
seria recomanable mantenir la major superfície continua possible d’aquests hàbitats, en coherència amb 
l’ordenació que es plantegi, per tal de garantir la seva pervivència i desenvolupament, i concentrant els usos 
que requereixin urbanització i edificació a terrenys amb menor rellevància ambiental. 

En el cas de les pinedes els criteris utilitzats per identificar els polígons a conservar s’han fonamentat en: 

• L’extensió, el grau de naturalitat i el grau de representativitat de les diferents taques. 

• La concentració de taques forestals al sector sud-oest de l’àmbit on, a banda de trobar les millors 
taques de pinedes, aquestes estan més properes entre elles i la seva conservació permetrà el 
manteniment d’una certa connectivitat ecològica per a espècies forestals que, actualment, té 
continuïtat per l’únic pas funcional que permet travessar la carretera C- 31B. Cal recordar que les 
taques de pineda que formen part de les zones enjardinades dels camps de golf complementen 
aquest eix de connectivitat forestal. A més, s’ha de tenir especialment en compte l’existència de 
zones de pineda sobre sistemes de dunes, les quals presenten una notable vulnerabilitat i un elevat 
valor des del punt de vista ambiental, entre d’altres, per la presència de taques d’estepa dunar 
(espècie protegida).  

En el cas dels matollars mediterranis, s’han identificat les dues taques que, per extensió i representativitat, es 
consideren de més interès, malgrat que la taca ubicada al sud-est de l’àmbit queda força aïllada des del punt 
de vista de la connectivitat ecològica. De nou aquí prenen interès les zones enjardinades associades als 
camps de golf, com a espais seminaturals que ofereixen una certa connectivitat ecològica a aquesta taca. 

En aquest sentit, es tindran en consideració les mesures que ja es detallaven a l’Estudi d’Impacte Ambiental 
del Pla Parcial del Subsector sud del CRT:  

• Els projectes d’urbanització i de vialitat hauran de tenir en compte les taques de vegetació arbòria o 
arbustiva classificades com de valor alt o molt alt no estrictament protegides per la Directiva 
d’Hàbitats, evitant, fins on sigui possible, la seva afecció. Es procurarà que les taques de vegetació 
de major interès passin a formar part del verd privat dels diferents àmbits.  

• En cas de que l’afecció a comunitats vegetals d’interès sigui inevitable, els projectes de 

EA-01: IDENTIFICACIÓ D’ÀREES PREFERENTS DE MANTENIMENT DELS HÀBITATS EXISTENTS, TANT 
DE PINEDA MEDITERRÀNIA COM ZONES DE MATOLLAR MEDITERRANI.  

desenvolupament urbanístic hauran d’incorporar propostes per a la restitució o reforç d’aquestes 
formacions en zones properes, dins de l’àmbit del P.P.U.  

• En el cas de les zones verdes públiques, la tala d’arbres només podrà afectar un 10% de l’arbrat 
existent, i haurà d’estar justificada per motius de seguretat (malformacions, risc de caiguda, etc.) i 
ecològics (necessitat d’aclarides per potenciar el bosc).  

• Per tal de compensar l’afecció a les masses forestals existents (formacions arbòries i/o arbustives en 
regeneració) es recomana que, en els límits entre les zones d’habitatges unifamiliars o plurifamiliars, 
s’estableixin franges de revegetació amb les espècies pròpies de l’entorn. Aquestes franges 
contribuiran a mantenir una certa cobertura arbòria amb una funció principalment paisatgística. 
L’amplada d’aquestes franges no ocuparà els espais previstos per a l’edificació, deixant zones de pas 
per a persones i vehicles. Cal afegir en aquest punt que aquestes franges hauran de ser compatibles 
amb el manteniment de les condicions de protecció contra incendi.  

Objectius ambientals 
relacionats 

Objectiu 1: Compatibilitzar la proposta del PDU amb els usos agraris i forestals de 
més valor 

Objectiu 2: Maximitzar la conservació dels hàbitats de més interès identificats, 
especialment els de tipus prioritari 

Objectiu 3: Mantenir aquells ambients més propicis pel desenvolupament de les 
espècies faunístiques identificades 

Objectiu 7: Mantenir, potenciar i fins i tot millorar els eixos de connectivitat local 
existents a l’àmbit 

Objectiu 16: Integrar els criteris necessaris per a garantir la mínima afectació sobre 
el paisatge i la qualitat paisatgística dels nous usos previstos 

Objectiu 19: Incloure en la proposta d’ordenació criteris i mesures d’adaptació al 
canvi climàtic. 

 

EA-02: MANTENIMENT DE LA FRANJA LITORAL DE PINEDA. 

Per tal de minimitzar l’impacte paisatgístic sobre la façana litoral seria recomanable mantenir una franja de 
pineda que actuí com a element de transició entre la costa i els usos previstos en aquesta primera línia de 
costa. Per altra banda, les pinedes mediterrànies properes a la línia de costa han esdevingut, actualment, 
ambients singulars i escassos en aquesta part del territori que cal conservar. Cal tenir especialment presents 
aquells àmbits on es localitzen ambients dunars associats a les zones de pineda, en tant que hauran de ser 
espais especialment protegits i conservats.  

En aquest sentit, caldrà mantenir el criteri integrat en l’EIA del PPU del Subsector sud del CRT segons el qual 
“els complexos residencials i hotelers quedaran situats a l’alçada de l’actual carretera de la costa, a una 
distància suficient de l’entorn de la plaja Llarga com per que l’afecció a aquest entorn quedi minimitzada” 

Objectius ambientals 
relacionats 

Objectiu 1: Compatibilitzar la proposta del PDU amb els usos agraris i forestals de 
més valor 

Objectiu 7: Mantenir, potenciar i fins i tot millorar els eixos de connectivitat local 
existents a l’àmbit. 

Objectiu 16: Integrar els criteris necessaris per a garantir la mínima afectació sobre 
el paisatge i la qualitat paisatgística dels nous usos previstos. 

Objectiu 19: Incloure en la proposta d’ordenació criteris i mesures d’adaptació al 
canvi climàtic. 
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EA-03: PRESERVACIÓ DE L’ENTORN FORESTAL DE LA TORRE DEL TELÈGRAF, PELS SEUS VALORS 
NATURALS, CONNECTORS, PATRIMONIALS I PAISATGÍSTICS. 

Per les seves característiques topogràfiques, ambientals i rellevància paisatgística es considera necessari 
mantenir lliure d’urbanització la zona localitzada al voltant de la Torre del Telègraf, tenint en compte, a més, 
que aquesta es troba catalogada com a element d’interès patrimonial. 

En les mesures de protecció ambiental de l’EIA del PPU del subsector sud del CRT s’indicava que en la part 
més elevada del turó de la Tossa (proper a la zona del Telègraf) es proposava la construcció d’un edifici 
hoteler de caràcter singular, pel qual no s’identificava un impacte greu tenint en compte les dimensions i 
característiques d’aquesta edificació.  

No obstant això, cal tenir en compte que segons l’anàlisi de visinbilitats de l’àmbit del PDU aquesta esdevé 
una de les zones més sensibles i amb una conca visual més amplia. Alhora, tenint en compte no únicament 
els aspectes paisatgístics, sinó també els ambientals, connectors i patrimonials, seria recomenable 
maximitzar la conservació de la coberta forestal en la zona que es marca al plànol d’estratègies ambientals 
que s’adjunta en el present apartat. 

Cal destacar que la pineda mediterrània d’aquest sector és una de les més ben conservades de tot l’àmbit, 
tant per extensió com per representativitat d’aquest tipus d’ambient. A més, és un element clau per a la 
funcionalitat de l’eix connector ecològic per a espècies forestals identificat en aquesta zona, ja que es situa 
just al sud de l’únic pas de fauna funcional per a espècies terrestres de mida mitjana/gran per superar l’efecte 
barrera de la carretera C-31B. 

Objectius ambientals 
relacionats 

Objectiu 1: Compatibilitzar la proposta del PDU amb els usos agraris i forestals de 
més valor 

Objectiu 2: Maximitzar la conservació dels hàbitats de més interès identificats, 
especialment els de tipus prioritari 

Objectiu 7: Mantenir, potenciar i fins i tot millorar els eixos de connectivitat local 
existents a l’àmbit. 

Objectiu 15: Mantenir i integrar els elements de valor social i cultural existents a 
l’àmbit. 

Objectiu 16: ntegrar els criteris necessaris per a garantir la mínima afectació sobre el 
paisatge i la qualitat paisatgística dels nous usos previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA-04: MANTENIMENT DE LES CONDICIONS DE CONNECTIVITAT I MILLORA DE LES ZONES DE 
PINEDA EXISTENTS A LA ZONA DE GOLF NORD, AMB RECUPERACIÓ DEL SOTABOSC. 

Tot i que es tracta d’un àmbit força fragmentat, es detecta el manteniment d’alguns eixos de connectivitat 
ecològica en la zona del golf nord, a partir de les zones de pineda i matollar existents.  

A banda del manteniment de la major superfície possible d’aquests hàbitats que ja s’ha detallat a l’EA-01, 
(Identificació d’àrees preferents de manteniment dels hàbitats existents, tant de pineda mediterrània com 
zones de matollar mediterrani) es creu convenient incidir en el paper que tenen les taques de pinedes 
existents a les zona del golf, així com el disseny i característiques dels espais lliures públics i els espais lliures 
en parcel·la privada.  

Tenint en compte el valor que les zones de pineda existents a la zona del golf tenen pel que fa a la 
connectivitat ecològica i al manteniment de la matriu forestal en aquest àmbit, es recomana la integració de 
criteris que millorin el seu manteniment fent possible la recuperació del sotabosc característic d’aquestes 
zones de pineda. 

Així es donarà continuïtat a la mesura que ja es marcava a l’EIA del PPU del Subsector sud del CRT que 
indicava que “els projectes de camps de golf, zones esportives i millora paisatgística hauran de procurar 
integrar, sempre que sigui possible, les petites taques de pineda i les formacions arbustives existents, definint 
actuacions concretes per afavorir la seva evolució cap a boscos i comunitats arbustives madures” 

En aquest sentit, a banda de la conservació de l’estrat arbori format pels pins, que ja es porta a terme, seria 
recomanable conservar, al sotabosc, peus ben desenvolupats (quan hi apareguin de manera natural) de 
garric (Quercus coccifera), llentiscle (Pistacia lentiscus) i, si és el cas, margalló (Chamaerops humilis). Per 
altra banda, es recomana evitar, en les tasques de jardineria, la utilització d’espècies al·lòctones que puguin 
competir amb les ja esmentades. 

Pel que fa als espais lliures i zones privades, es tindran en compte les següents mesures incloses a l’EIA del 
PPU del Subsector sud del CRT: 

• Potenciar l’existència d’espais naturalitzats o seminaturalitzats en el conjunt del CRT que permetin, 
en la mesura del que sigui possible, el manteniment de la connectivitat entre els diversos espais no 
urbanitzables. En aquest sentit, la potenciació de masses forestals i arbustives en el SNU i les Zones 
Verdes (ZV) serà fonamental per garantir els moviments faunístics.  

• Minimitzar l’ús d’elements constructius que disminueixin la permeabilitat de l’entorn del CRT, per 
exemple, tanques perimetrals i murs alts. Aquests elements poden ser substituïts per fileres de 
vegetació arbòriam, relleus ondulats, etc.  

• Es recomana que les tanques perimetrals que delimitin les diferents zones del Subsector 2 del CRT 
siguin el més permeables possible, i que s’utilitzin, preferentment, tanques vegetals, xarxes 
metàl·liques de llum suficient per al pas de mamifers petits, elevació de la tanca en determinats punts 
per permetre el pas de petits mamífers, etc. Es marcavan com especialment rellevant en les zones al 
voltant dels àmbits de Residencial Platja Llarga i Residencial la Cadeneta. 

Objectius ambientals 
relacionats 

Objectiu 1: Compatibilitzar la proposta del PDU amb els usos agraris i forestals de 
més valor 

Objectiu 7: Mantenir, potenciar i fins i tot millorar els eixos de connectivitat local 
existents a l’àmbit. 

Objectiu 16: Integrar els criteris necessaris per a garantir la mínima afectació sobre 
el paisatge i la qualitat paisatgística dels nous usos previstos. 
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EA-05: CREACIÓ D’EIXOS PAISATGÍSTICS DE CONNEXIÓ SOCIAL I PAISATGÍSTICA.  

Es proposa la creació d’uns eixos paisatgístics de connexió social que, resseguint els vials existents als límits 
i a l’interior de l’àmbit, permetin la creació d’una xarxa connectada d’eixos d’ús social entre els nuclis de Vila-
seca i Salou amb la zona litoral de la Platja Llarga. Es proposa per a aquests eixos un tractament de 
vegetació adaptat als hàbitats de la zona, reproduint l’esquema utilitzat en l’eix paisatgístic de connexió dels 
sectors turístics que ja existeix a l’àmbit (connexió entre la zona de Port Aventura i la zona del Beach Club), el 
qual també es considera vàlid des del punt de vista ambiental i paisatgístic. 

Amb la incorporació d’aquests eixos, el tractament que se’ls hi vol donar, i la priorització del manteniment de 
les taques de pinedes i matollar de l’estratègia 4 es considera que es potencia la continuat de vegetació en 
alguns punts que permet reforçar la connectivitat ecològica. A banda d’aquest tractament ambiental i 
paisatgístic es proposa que aquests eixos prioritzin els desplaçaments en modes no motoritzats (a peu i en 
bicicleta) i es configurin com a eixos socials de passeig i pràctica esportiva. Es proposen quatre grans eixos 
interconnectats:  

- Eix Est: Connectaria el nucli de Vila-seca amb la zona de la Platja Llarga, diferenciant diversos trams:  

o Tram 1: tram des de Vila-seca i fins a l’actual C31-B on, aprofitant el canal existent, es 
configuri una via verda associada a la zona d’espais lliures i basses que es proposa en 
aquest àmbit.  

o Tram 2: tram a l’entorn de la Sèquia Major que permetria la configuració d’un espai de 
transició entre aquest espai natural protegit i les edificacions existents a la zona de la Platja 
de la Pineda.  

o Tram 3: tram que connectaria amb la Platja Llarga, a través dels carrers Camí del Racó, 
Avda. Pla del Maset i el carrer de connexió amb la Platja. Es proposa un tractament associat 
als usos de matollar i pineda existents en aquest tram i una configuració que faciliti els 
desplaçaments en modes no motoritzats.  

- Eix oest: Coincidint amb el carrer de Torremolinos i l’Avinguda. de la Pedrera, permetria la connexió 
de la zona de Salou amb el litoral. La seva configuració s’hauria de basar en els hàbitats de tipus 
mediterrani existents al llarg d’aquesta via, amb un tractament tou que prioritzés els desplaçaments 
en modes no motoritzats.  

- Eix transversal sud: Coincidint amb l’Avinguda. del Pla del Maset es preveu la connexió entre els 
eixos est i oest amb la configuració que s’ha proposat pel tercer tram de l’eix est.  

- Eix transversal nord: Finalment, es proposa a l’àmbit nord la connexió dels eixos est o oest a partir 
d’un eix de connexió social que permeti la continuïtat de l’esquema proposat, reproduint la 
configuració del corredor paisatgístic existent a la zona sud de l’àmbit i que connecta la zona de Port 
Aventura amb la zona litoral (Beach Club) i connectant amb la zona d’espais lliures prevista al nord-
est de l’àmbit del PDU. 

Objectius ambientals 
relacionats 

Objectiu 7: Mantenir, potenciar i fins i tot millorar els eixos de connectivitat local 
existents a l’àmbit. 

Objectiu 13: Minimitzar l’impacte sobre la qualitat de l’aire derivada dels nous usos 
previstos pel PDU 

Objectiu 15: Mantenir i integrar els elements de valor social i cultural existents a 
l’àmbit 

Objectiu 16: Integrar els criteris necessaris per a garantir la mínima afectació sobre 
el paisatge i la qualitat paisatgística dels nous usos previstos. 

 

 

EA-06: EVITAR L’AFECTACIÓ DIRECTA O INDIRECTA SOBRE L’ESPAI PROTEGIT DE LA SÈQUIA 
MAJOR. 

A banda de garantir la seva integritat i ocupació directa, s’hauran de tenir en compte els criteris per tal d’evitar 
l’afectació indirecta sobre aquest espai, provinent de l’afectació de les basses del golf que complementen la 
seva funcionalitat, la contaminació acústica o lluminosa, de la pressió de tipus antròpic o de l’afectació a les 
aigües subterrànies (principal font d’alimentació d’aquesta zona humida). 

D’una banda cal garantir la correcta gestió i manteniment de les basses associades al golf donada la 
complementarietat, en termes d’hàbitats, que representen versus la Sèquia Major pel que fa a la seva 
funcionalitat, alhora que esdevenen una zona tampó en relació als altres usos propers i els que preveurà el 
PDU (veure l’EA7. Creació d’una zona tampó al voltant de l’espai protegit de la Sèquia i garantir el 
manteniment natural de les basses que es localitzen al voltant). 

D’altra banda, en referència als impactes acústics i lluminosos, tot i que el 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 del medi nocturn, està actualment derogat, en referència a la zona de la 
Sèquia s’hauran de mantenir les condicions que es fixen per a les zones E1 de màxima protecció, i per tant 
minimitzar al màxim les necessitats d’il·luminació en aquest àmbit. En l’entorn de la sèquia (zona tampó 
delimitada al plànol d’estratègies ambientals) es mantindran les condicions que es fixen per a la zona E2 a 
l’Annex del Decret 82/2005.  

Es tindran en compte els requeriments inclosos al Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07, en especial el què estableix la instrucció tècnica ITC-EA-03.  

Les altres zones de desenvolupament urbanístic previstes hauran de preveure les mesures necessàries per a 
minimitzar l’impacte lluminós sobre la zona de la Sèquia. En aquest sentit, la zona on els localitzaran els CTIs 
es prendran les mesures necessàries per tal de complir amb els valors corresponents a les zones E3.  

Pel que fa a la contaminació acústica es minimitzaran les vies de desplaçament de vehicles motoritzats a 
l’entorn de la Sèquia i per les vies de comunicació més properes es garantirà la incorporació de mesures que 
minimitzin els nivells d’immissió sonora. Alhora, en el seu entorn immediat es proposa que la regulació d’usos 
limiti el desenvolupament d’aquells que poden suposar un major impacte acústic.  

Pel que fa a aquests efectes derivats de contaminació atmosfèrica, es considera necessari que el tractament 
de l’eix de connexió social previst a l’entorn de la Sèquia prevegi elements vegetals que puguin actuar 
d’esmorteiment d’aquestes emissions sobre la zona de la Sèquia.  

Pel que fa a les afectacions derivades de l’impacte sobre les aigües subterrànies que alimenten la Sèquia, es 
descriuen els criteris pel seu desenvolupament a l’EA-14.  

Finalment, en referència a la pressió de tipus antròpic, es proposa limitar al mínim l’antropització dels entorns 
d’aquest espai i, tot i que queda fora de l’abast del PDU, regular la hiperfreqüèntació d’aquest espai.  

Objectius ambientals 
relacionats 

Objectiu 2: Maximitzar la conservació dels hàbitats de més interès identificats, 
especialment els de tipus prioritari 

Objectiu 3: Mantenir aquells ambients més propicis pel desenvolupament de les 
espècies faunístiques identificades 

Objectiu 4: Compatibilitzar els usos previstos al PDU amb el manteniment dels 
valors naturals de la Sèquia Major 

Objectiu 5: Garantir la no afectació a les aigües subterrànies en tant que són la font 
d’alimentació de la zona humida de la Sèquia Major. 

Objectiu 11: Garantir l’adequació de la proposta a la presència de les zones 
inundables identificades i assegurar que la proposta no comporti un augment del 
risc. 
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EA-06: EVITAR L’AFECTACIÓ DIRECTA O INDIRECTA SOBRE L’ESPAI PROTEGIT DE LA SÈQUIA 
MAJOR. 

Objectiu 14: Evitar les afectacions a població i espais naturals derivades de la 
contaminació acústica i lluminosa. 

 

EA-07: CREACIÓ D’UNA ZONA TAMPÓ AL VOLTANT DE L’ESPAI PROTEGIT DE LA SÈQUIA I GARANTIR 
EL MANTENIMENT NATURAL DE LES BASSES QUE ES LOCALITZEN AL VOLTANT 

En relació amb la necessària conservació d’aquest espai es considera necessari delimitar una zona tampó al 
seu voltant, en la que es regulin els usos i activitats previstes. Així mateix, es garantirà la integració de criteris 
de gestió ambiental de les basses existents en aquest sector i que han permès l’extensió dels hàbitats 
aquàtics associats a la Sèquia i la potenciació de la seva funcionalitat. 

En aquest sentit, cal dir que l’activitat del golf que es practica actualment a la zona ubicada al nord de la 
Sèquia Major es considera compatible amb aquesta funció de zona tampó, però caldria millorar la situació 
actual amb les idees següents: 

• Incrementar el grau de naturalitat de les basses del camp de golf en aquesta zona, amb el 
manteniment d’una franja de vegetació (canyís) al voltant, sempre que sigui compatible amb la 
pràctica del golf. 

• Mantenir lliures del creixement urbanístic alguns passos entre aquesta zona i la carretera C-31B, al 
nord, i a l’est per permetre els desplaçaments d’espècies terrestres associades a les zones humides 
(principalment amfibis) entre aquestes basses i les ubicades al nord de la carretera, així com amb el 
litoral i els prats de la pineda i de Cal·lípolis (veure l’EA-8. Garantir les condicions de connectivitat de 
la Sèquia cap al nord i cap a la zona dels prats de la pineda). 

Objectius ambientals 
relacionats 

Objectiu 2: Maximitzar la conservació dels hàbitats de més interès identificats, 
especialment els de tipus prioritari 

Objectiu 3: Mantenir aquells ambients més propicis pel desenvolupament de les 
espècies faunístiques identificades 

Objectiu 4: Compatibilitzar els usos previstos al PDU amb el manteniment dels 
valors naturals de la Sèquia Major 

Objectiu 7: Mantenir, potenciar i fins i tot millorar els eixos de connectivitat local 
existents a l’àmbit. 

 

 

EA-08: GARANTIR LES CONDICIONS DE CONNECTIVITAT DE LA SÈQUIA CAP AL NORD I CAP A LA 
ZONA DELS PRATS DE LA PINEDA. 

Tenint en compte l’objectiu de garantir, i fins i tot millorar, les condicions de connectivitat ecològica a l’àmbit 
est del PDU, es proposa l’estudi per a l’habilitació de passos de fauna que permetin connectar la zona de la 
Sèquia i basses associades amb la zona mixta d’ús agrari i basses que es proposa a la banda nord de la C-
31 i, alhora, permetre la connectivitat amb la zona del parc de la Torre d’en Dolça. 

En relació amb això, es parteix de la premissa que la principal fauna d’interès per la qual caldrà garantir la 
permabilitat ecològica del territori correspon a fauna pròpia d’ambients humits, és a dir, la fauna associada 
principalment a l’espai de la Sèquia Major. Es tracta, sobretot, ambfibis, amb desplaçament terrestre associat 
a la proximitat d’elements d’aigua. 

Per tot plegat, es proposa condicionar passos de fauna a la carretera C-31B, la qual, tot i que es preveu que 
esdevingui una via de caràcter urbà, continuarà esdevenint el principal element amb efecte barrera entre la 
zona de la Sèquia Major i la zona humida proposada a l’àmbit del Mas de Pantaleoni. Així doncs, caldrà 
incorporar actuacions complementaries en les característiques de disseny d’aquesta via que facilitin i 
afavoreixin el pas de la fauna a en aquesta direcció (vegetació, punts d’aigua,...). 

A banda, avui en dia es coneix l’existència del senglar (Sus scrofa) com a espècie de major mida a banda i 
banda de la carretera. Així doncs, per garantir la connectivitat ecològica per a mamífers, caldrà preveure 
algun pas de fauna que sigui funcional per a aquesta espècie (tanmateix, servirien per evitar possibles 
accidents amb els vehicles).  

Així mateix, tenint en compte les determinacions que realitzat en aquest àmbit el Pla Territorial Parcial del 
Camp de Tarragona, caldrà tenir en compte la necessitat de mantenir i potenciar les condicions de 
connectivitat entre la zona de la Sèquia i l’espai dels Prats de la Pineda.  

Objectius ambientals 
relacionats 

Objectiu 3: Mantenir aquells ambients més propicis pel desenvolupament de les 
espècies faunístiques identificades 

Objectiu 6: Maximitzar la conservació i integració dels elements de valor ambiental 
locals identificats. 

Objectiu 7: Mantenir, potenciar i fins i tot millorar els eixos de connectivitat local 
existents a l’àmbit. 

Objectiu 16: Integrar els criteris necessaris per a garantir la mínima afectació sobre 
el paisatge i la qualitat paisatgística dels nous usos previstos. 
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EA-09: PREVEURE UNA COMPOSICIÓ MIXTA DE ZONA AGRÍCOLA I BASSES NATURALS A L’ÀMBIT 
EST DEL SECTOR QUE GARANTEIXI LES CONDICIONS DE CONNECTIVITAT ENTRE LA ZONA DE LA 
SÈQUIA I LES BASSES DE LA TORRE D’EN DOLÇA 

En l’àmbit on actualment es localitzen usos agrícoles es proposa el manteniment de la gestió agrícola 
associada a aquests usos però combinats amb ambients aquàtics com els existents a la zona del Parc de la 
Torre d’en Dolça i que han permès la creació d’ambients ideals per a la reproducció de diverses espècies 
característiques d’aquests ambients humits. Complementàriament, en aquests espais, serà interessant dur a 
terme un tractament que permeti fomentar la biodiversitat, alhora que la integració paisatgística, amb la 
introducció de plantacions de bosc mixt mediterrani a les zones més properes a les infraestructures, així com 
vegetació pròpia de les zones humides associada a les basses i les zones més baixes. 

Aquestes basses, de mida petita i escassa fondària, però rodejades de vegetació natural, com canyís, 
funcionarien com a complement de les zones humides ja existents, i la ubicació d’una d’elles en una zona 
propera a la banda nord de la carretera C-31 serviria també per millorar la funcionalitat del connector ecològic 
definit entre la Sèquia Major i les basses de la Torre d’en Dolça. 

Objectius ambientals 
relacionats 

Objectiu 1: Compatibilitzar la proposta del PDU amb els usos agraris i forestals de 
més valor 

Objectiu 2: Maximitzar la conservació dels hàbitats de més interès identificats, 
especialment els de tipus prioritari 

Objectiu 3: Mantenir aquells ambients més propicis pel desenvolupament de les 
espècies faunístiques identificades 

Objectiu 6: Maximitzar la conservació i integració dels elements de valor ambiental 
locals identificats. 

Objectiu 7: Mantenir, potenciar i fins i tot millorar els eixos de connectivitat local 
existents a l’àmbit. 

Objectiu 15: Mantenir i integrar els elements de valor social i cultural existents a 
l’àmbit. 

Objectiu 16: Integrar els criteris necessaris per a garantir la mínima afectació sobre 
el paisatge i la qualitat paisatgística dels nous usos previstos. 

Objectiu 19: Incloure en la proposta d’ordenació criteris i mesures d’adaptació al 
canvi climàtic. 

 

 

EA-10: MANTENIMENT I GESTIÓ DE L’ENTORN I LES BASSES EXISTENTS A LA ZONA DEL PARC DE 
LA TORRE D’EN DOLÇA.  

Tenint en compte que aquestes basses s’identifiquen com a elements rellevants pel seu paper com a nínxol 
important d’espècies d’ambients humits, es proposa el manteniment de la seva gestió i configuració actual, 
fent-lo extensiu a la resta de basses existents. Aquesta millora de les basses juntament amb la proposta que 
es recull a l’EA-09 de preveure una composició mixta de zona agrícola i basses naturals a l’àmbit est del 
sector permetrà garantir les condicions de connectivitat entre la zona de la sèquia i les basses de la Torre 
d’en Dolça. 

Objectius ambientals 
relacionats 

Objectiu 2: Maximitzar la conservació dels hàbitats de més interès identificats, 
especialment els de tipus prioritari 

Objectiu 3: Mantenir aquells ambients més propicis pel desenvolupament de les 
espècies faunístiques identificades 

Objectiu 6: Maximitzar la conservació i integració dels elements de valor ambiental 
locals identificats. 

Objectiu 7: Mantenir, potenciar i fins i tot millorar els eixos de connectivitat local 
existents a l’àmbit. 

Objectiu 16: Integrar els criteris necessaris per a garantir la mínima afectació sobre 
el paisatge i la qualitat paisatgística dels nous usos previstos. 

Objectiu 19: Incloure en la proposta d’ordenació criteris i mesures d’adaptació al 
canvi climàtic. 
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EA-11: GARANTIR EL MANTENIMENT DE L’EIX PAISATGÍSTIC DE CONNEXIÓ INTERNA DELS 
SECTORS TURÍSTICS 

Es proposa mantenir el paper com a connector paisatgístic del vial de connexió entre Port Aventura i la zona 
litoral (zona del Beach Club), mantenint les espècies existents i, mantenint la seva configuració ambiental i 
paisatgística. En aquest sentit, tot i que el seu paper com a connector social queda limitat pel seu ús privat, es 
considera que permet una funció de connexió ambiental i paisatgística que pot ser replicable en altres eixos 
de connexió social i ambientals plantejats a l’EA-06. 

Tal com es pot observar en les mesures de protecció ambiental previstes en l’EIA del PPU del Subsector sud 
del CRT, aquest corredor, anomenat “Corredor d’Activitats” va ser concebut com un element de manteniment i 
potenciació de les condicions de connectivitat ecològica, fet pel qual es creu necessària la seva consolidació i 
el manteniment de les seves característiques.  

Alhora, aquest eix paisatgístic es preveu que quedi connectat amb els eixos paisatgístics de connexió social 
que es plantegen a l’EA-06. 

Objectius ambientals 
relacionats 

Objectiu 7: Mantenir, potenciar i fins i tot millorar els eixos de connectivitat local 
existents a l’àmbit. 

Objectiu 16: Integrar els criteris necessaris per a garantir la mínima afectació sobre 
el paisatge i la qualitat paisatgística dels nous usos previstos. 

 

 

EA-12: COMPATIBILITZAR LA PROPOSTA AMB LES ZONES DE SERVITUD ASSOCIADES ALS RISCOS 
QUÍMICS 

S’hauran de tenir en compte la delimitació definitiva de les zones d’afectació associades als riscos químics, i 
els criteris per a l’ordenació i regulació d’usos en els espais que hi quedin afectats.  

En aquest sentit es tindran en compte en primer terme les limitacions a desenvolupaments urbanístics amb 
implantació d’elements vulnerables (edificació residencial, edificis de pública concurrència o àmbits d’oci en 
general) a l’interior de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció.  

Posteriorment, caldrà analitzar la necessitat de realitzar estudis complementaris de detall que puguin reduir 
aquesta àrea d’indefensió que s’indiquen a l’apartat 5. de la Resolució INT/2330/2013. Finalment, un cop 
identificat el risc real, es poden preveure les mesures que s’indiquen en l’apartat 5.2.3 de la IRP/971/2010 per 
tal de compatibilitzar el desenvolupament urbanístic amb l’existència d’aquest risc. 

Objectius ambientals 
relacionats 

Objectiu 9: Garantir l’adequació de la proposta a la presència de zones de servitud 
associades al risc químic. 

 

 

EA-13: EVITAR L'AFECTACIÓ SOBRE L'AQÜÍFER DEL BAIX FRANCOLÍ 

En tant que esdevé un aqüífer protegit i amb elevats nivells de pressió sobre el seu estat qualitatiu, i és la 
principal font d’alimentació de la Sèquia Major, s’hauran de garantir les mesures necessàries per tal d’evitar la 
seva afectació, tant derivada de l’explotació de les aigües com de la seva potencial contaminació.  

En aquest sentit, caldrà atendre a les conclusions de l’estudi hidrogeològic de l’àmbit que determina el nivell 
freàtic existent, per tal de garantir que les cimentacions i plantes soterrani de les edificacions previstes no 
afectin a la dinàmica natural d’aquest aqüífer.  

D’altra banda, el sistema de drenatge del sector haurà de garantir el manteniment dels cabals d’infiltració 
d’aigües, fet pel qual es recomana la introducció de sistemes de drenatge urbà sostenible (SUDS), habilitats 
amb els sistemes necessaris de depuració i filtratge per assegurar la qualitat de les aigües que es filtrin al 
terreny.  

Objectius ambientals 
relacionats 

Objectiu 4: Compatibilitzar els usos previstos al PDU amb el manteniment dels 
valors naturals de la Sèquia Major 

Objectiu 5: Garantir la no afectació a les aigües subterrànies en tant que són la font 
d’alimentació de la zona humida de la Sèquia Major. 

Objectiu 10: Garantir que els usos previstos no impliquin un augment de la pressió 
derivada del risc de contaminació marina. 

Objectiu 11: Garantir l’adequació de la proposta a la presència de les zones 
inundables identificades i assegurar que la proposta no comporti un augment del 
risc. 
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EA-14: MAXIMITZAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I DE CONSUIM DE RECURSOS DELS NOUS 
DESENVOLUPAMENTS PREVISTOS.  

Els usos previstos hauran de garantir els seus sistemes d’abastament d’aigua i subministrament energètic, i 
els sistemes de sanejament i de gestió de residus sense afectar als recursos existents actualment en el seu 
entorn. En referència a l’eficiència energètica es proposa que, especialment en la zona dels CTIs, els edificis 
presentin la major eficiència energètica possible, amb l’objectiu de que siguin edificis d’energia quasi nul·la. A 
nivell d’urbanització es planteja la possibilitat de que es prevegin les reserves de sòl per tal de poder 
implantar instal·lacions de generació energètica basades en energies renovables, tals com parcs mini eòlics o 
instal·lacions de cogeneració elèctrica per autoconsum, i amb biomassa o gas natural com a font energètica.  

Caldrà integrar mesures d’estalvi d’aigua i de reutilització a nivell urbà i edificatori amb l’objectiu de disminuir 
la pressió sobre els sistemes d’abastament. Tenint en compte la magnitud del projecte, es considera 
necessari,  que els projectes d’urbanització i edificació integrin les mesures més avançades en relació a la 
gestió dels recursos hídrics. 

Objectius ambientals 
relacionats 

Objectiu 12: Caldrà garantir la suficiència de recursos d’abastament i sanejament 
pels usos previstos, sense afectar a l’entorn on es localitzen. 

Objectiu 13: Es minimitzarà l’impacte sobre la qualitat de l’aire derivada dels nous 
usos previstos pel PDU 

Objectiu 17: Promoure i garantir un model urbà eficient des del punt de vista 
energètic i de gestió de residus 

Objectiu 18: Es minimitzaran l’afectació sobre la generació de GEH 

Objectiu 19: S’inclouran en la proposta d’ordenació criteris i mesures d’adaptació al 
canvi climàtic. 

 

 

EA-15: EVITAR L'AFECTACIÓ DERIVADA DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA 

S’hauran de prendre les mesures de protecció ambiental necessàries per a evitar l’afectació sobre la població 
i sobre els espais de major sensibilitat ambiental derivada de la contaminació acústica i lluminosa que puguin 
generar els nous usos previstos.  

Les fitxes dels sectors de desenvolupament incloses a l’apartat 5.4 delimiten les mesures concretes pels 
diferents àmbits de desenvolupament que preveu aquest PDU.  

Objectius ambientals 
relacionats 

 

 

Objectiu 4: Compatibilitzar els usos previstos al PDU amb el manteniment dels 
valors naturals de la Sèquia Major 

Objectiu 14: Evitar les afectacions a població i espais naturals derivades de la 
contaminació acústica i lluminosa. 

Objectiu 16: Integrar els criteris necessaris per a garantir la mínima afectació sobre 
el paisatge i la qualitat paisatgística dels nous usos previstos. 
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EA-16: MANTENIMENT DE LES ÀREES DE SEGURETAT DE PROTECCIÓ ENVERS EL RISC D'INCENDI 
FORESTAL 

En cas que es prevegin zones residencials en contacte amb zones forestals, caldrà preveure les distàncies 
suficients per a evitar l’augment del risc d’incendi.  

S’hauran d’implementar les mesures que ja es preveien en l’EIA del PPU del subsector sud del CRT:  

• S’haurà d’elaborar i implementar els PAU (Pla d’Autoprotecció de les Urbanitzacions) per a 
totes les noves zones residencials que estiguin situades a menys de 500 m de terrenys 
forestals, així com de les mesures de prevenció en habitatges aïllats. Aquest Pla s’haurà 
d’incorporar al la municipal d’actuació.  

• Les urbanitzacions que estiguin situades a menys de 500 metres de terrenys forestals hauran 
de disposar d’una zona de protecció de 25 m d’amplada, a comptar des del perimetre exterior 
(Article 2 del Decret 64/1995). S’entén com a zona de protecció una franja de terreny 
permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida (densitat 
d’arbres adults inferior a 150 peus/ha), les branques baixes esporgades, i neta de vegetació 
seca i morta durant l’època de màxim risc d’incendi.  

Aquesta franja s’haurà de reservar en la zona de sòl urbà i, tenint en compte la reduïda dimensió de les peces 
forestals, no podrà ser delimitada a partir de l’aclarida d’aquests boscos. En aquest sentit, una alternativa pot 
ser regular les condicions d’espai lliure de parcel·la privada en aquestes zones en contacte. Així, en espai 
lliure de parcel·la en contacte amb zones forestal, els arbres adults (de més de 15 cm de diàmetre normal) la 
copa dels quals sobrepassi el límit de les parcel·les hauran de ser tallats. Les aclarides s’efectuaran de 
manera que la cobertura vegetal màxima admesa de coníferes i espècies mediterrànies del total de matollar, 
bosc de rebrot i arbrat serà del 35% de la superfície de la parcel·la, evitant la continuïtat vertical entre l’arbrat 
adult i el matollar i amb una separació mínima de 6 metres entre peus 

Així mateix, els eixos viaris que travessen el sector hauran de mantenir netes les cunetes i lliures de 
vegetació seca.  

Objectius ambientals 
relacionats 

Objectiu 1: Compatibilitzar la proposta del PDU amb els usos agraris i forestals de 
més valor 

Objectiu 8: Mantenir les condicions de seguretat enfront el risc d’incendi forestal. 

Objectiu 19: Incloure en la proposta d’ordenació criteris i mesures d’adaptació al 
canvi climàtic. 

 

 

EA-17: INCLOURE CRITERIS PER A L’ADEQUACIÓ PAISATGÍSTICA DELS DESENVOLUPAMENTS QUE 
ES PREVEGIN. 

Els desenvolupaments urbans que es prevegin hauran d’incloure criteris de regulació paisatgística que 
garanteixin la minimització de l’impacte paisatgístic i la integració de mesures i criteris d’adaptació en relació a 
l’entorn en que es localitzen.  

En aquest sentit, caldrà protegir i evitar l’alteració de les zones més exposades paisatgísticament, associades 
als turons existents especialment a la part sud de l’àmbit.  

Pel que fa als nous desenvolupaments previstos al nord de l’autovia (àmbit dels CTIs), en les fitxes 
d’avaluació d’aquests sectors, en tant que presenten un específic impacte paisatgístic, es fixen les mesures 
que es considera que s’hauran de tenir en compte pel desenvolupament del present PDU i que han de 
garantir criteris de qualitat paisatgística i de minimització de l’impacte.  

Pel que fa als sectors de tipologia residencial i hotelera situats al sud de l’autovia C-31B, a banda de criteris 
específics que es marquen a les fitxes dels diferents àmbits es marquen els següents criteris generals. Així, 
s’hauran de tenir en compte les mesures que ja s’incorporaven a l’EIA del PPU del Subsector Sud del CRT: 

• Els projectes d’urbanització de les diferents zones hauran d’incloure un projecte d’adequació 
paisatgística, en el qual s’hauran de considerar propostes de millora de l’entorn, revegetació o 
potenciació de la vegetació existent, i d’adequació d’elements per a l’ús públic (itineraris, miradors, 
etc.). 

• S’haurà de limitar la col·locació de cartells publicitaris i altres elements que artificialitzin el paisatge, 
per tal de reduir els impactes visuals que generen. 

Cal tenir en compte que, com a annex del PDU, s’incorpora un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística que 
fa una anàlisi del paisatge de l’àmbit d’estudi, així com una síntesi de les decisions adoptades pel pla director, 
alhora que incorpora consideracions paisatgístiques al desplegament del pla Director que caldrà tenir en 
compte. 

Objectius ambientals 
relacionats 

Objectiu 14: Evitar les afectacions a població i espais naturals derivades de la 
contaminació acústica i lluminosa. 

Objectiu 16: Integrar els criteris necessaris per a garantir la mínima afectació sobre 
el paisatge i la qualitat paisatgística dels nous usos previstos. 
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EA-18: GARANTIR LA INTEGRACIÓ DE CRITERIS DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

Tenint en compte la magnitud de les actuacions que proposa el PDU, es considera necessari que s’aposti 
clarament per implementar un model de mobilitat sostenible a l’àmbit que permeti minimitzar de manera real 
els efectes ambientals associats a la mobilitat que indubtablement es generarà, especialment en referència a 
l’agreujament de la problemàtica de qualitat de l’aire en l’entorn proper a l’àmbit o bé en termes d’emissions 
de gasos d’efecte hivernacle. 

Així doncs, caldrà que el Pla desenvolupi un model de mobilitat sostenible que aposti per un canvi mdemodel 
efectiu i modèlic a l’àmbit, atenent a les següents finalitats: 

• Establir un repartiment modal modèlic que asseguri una minimització de les emissions associades. 

• Garantir la connexió amb les xarxes de vianants i bicicletes existents als municipis del voltant, i 
garantir la mobilitat interna en modes no motoritzats 

• Concretar un model de mobilitat que incentivi el transport públic col·lectiu (assegurant la connexió a 
les xarxes de transport públic existents en aquest àmbit territorial i preveient espais per potenciar el 
tramvia/ferrocarril  com a mitjà de transport per arribar a l’àmbit) i desincentivi el vehicle privat 
motoritzat (principalment a través de les previsions d’aparcament). 

• Aplicar estratègies i mesures preventives en origen per limitar les emissions derivades de la mobilitat 
que tinguin per objectiu el canvi model dels visitants. 

• Establir un gestor energètic i de mobilitat intern que depengui del CRT i que realitzi el seguiment i 
control  de la implantació 

Objectius ambientals relacionats 

Objectiu 14: Evitar les afectacions a població i espais naturals 
derivades de la contaminació acústica i lluminosa. 

Objectiu 16: Integrar els criteris necessaris per a garantir la 
mínima afectació sobre el paisatge i la qualitat paisatgística dels 
nous usos previstos. 

Objectiu 18: Minimitzar l’afectació sobre la generació de GEH. 

Objectiu 19: Incloure en la proposta d’ordenació criteris i mesures 
d’adaptació al canvi climàtic. 

 
 
EA-19: INTEGRAR LES MESURES NECESSÀRIES PER TAL D’EVITAR L’AFECTACIÓ DERIVADA DEL 
RISC D’INUNDACIÓ  

En referència al risc d’inundació, i tenint en compte la seva afectació, especialment a l’àmbit oest del sector 
del PDU, caldrà preveure les mesures per tal d’evitar cap tipus d’afectació a béns i persones derivades de 
l’existència d’aquest risc. En aquest sentit caldrà preveure les mesures de reducció d’aquest risc, prioritzant 
aquelles que no suposen mesures estructurals i que es poden integrar en l’espai lliure (bases de laminació o 
regulació d’usos del sòl..).  

Així mateix, caldrà garantir que l’establiment d’aquestes mesures no suposi incrementar les afectacions a 
tercers i el risc aigües avall, derivant el problema cap a zones localitzades al sud, especialment la zona de la 
Pineda.  

EA-19: INTEGRAR LES MESURES NECESSÀRIES PER TAL D’EVITAR L’AFECTACIÓ DERIVADA DEL 
RISC D’INUNDACIÓ  

Objectius ambientals relacionats 
Objectiu 11: Garantir l’adequació de la proposta a la presència de 
les zones inundables identificades i assegurar que la proposta no 
comporti un augment del risc. 

 
 
La imatge que segueix (i que s’adjunta amb la cartografia annexa al present document – Plànol IA11) 
conforma la representació esquemàtica de les estratègies descrites anteriorment: 
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5 Determinació dels efectes significatius sobre el medi ambient 
 
5.1 Matriu de definició i caracterització dels efectes significatius 

A partir de la diagnosi ambiental realitzada en l’apartat anterior, es realitza a continuació la identificació, 
descripció i avaluació dels possibles efectes significatius sobre el medi ambient que resulten de l’aplicació del 
pla objecte d’estudi, tal i com estableix l’article 20 de la Llei 21/2013 així com el seu Annex IV.  
 
L’estudi parteix dels treballs duts a terme per a la redacció del Document Inicial Estratègic, relacionant-se, en 
la següent matriu, els elements ambientalment rellevants identificats amb els potencials impactes previstos i 
efectuant-ne, posteriorment la seva caracterització.  
 
Així doncs, per a cadascun dels impactes identificats com a significatius, es procedeix a caracteritzar-los en 
funció del sentit, la relació, el termini i la duració dels seus efectes.  

La definició dels qualificatius aplicats per a la caracterització dels efectes considerats la trobem al punt 8 de 
l’annex VI de la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental, que es consideren extrapolables a l’avaluació ambiental 
de plans: 

Sentit: 
• Efecte positiu: aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica com per la 

població en general, en el context d’una anàlisi completa dels costos i beneficis genèrics i de les 
externalitats de l’actuació contemplada. 

• Efecte negatiu: aquell que es tradueix en pèrdua de valor naturalístic, estètic-cultural, 
paisatgístic, de productivitat ecològica, o en augment dels perjudicis derivats de la contaminació, 
de l’erosió o colmatació i d’altres riscos ambientals en discordança amb l’estructura ecològico-
geogràfica, el caràcter i la personalitat d’una localitat determinada. 

Relació 
• Efecte directe: aquell que té una incidència immediata en algun aspecte ambiental. 

• Efecte indirecte o secundari: aquell que suposa una incidència immediata respecte a la 
interdependència o, en general, respecte a la relació d’un sector ambiental amb un altre. 

• Efecte acumulatiu: Aquell que, al prolongar-se en el temps l’acció de l’agent inductor, 
incrementa progressivament la seva gravetat, al mancar mecanismes d’eliminació amb efectivitat 
temporal similar a la del increment de l’agent causant del dany. 

• Efecte sinèrgic: Aquell que es produeix quan l’efecte conjunt de la presència simultània de varis 
agents suposa una incidència ambiental major que l’efecte suma de les incidències individuals 
contemplades aïlladament. Així mateix, s’inclou aquell efecte amb un mode d’acció que indueix en 
el temps a l’aparició d’altres nous. 

Termini: 
• Efecte a curt, mitjà o llarg termini: Aquell efecte, la incidència del qual pot manifestar-se, 

respectivament, dins del temps comprès en un cicle anual, abans de cinc anys, o en períodes 
superiors. 

Duració 
• Efecte permanent: Aquell que suposa una alteració indefinida en el temps de factors d’acció 

predominant en l’estructura o en la funció dels sistemes de relacions ecològiques o ambientals 
presents al lloc. 

• Efecte temporal: Aquell que suposa una alteració no permanent en el temps. 

S’inclou una breu valoració de la magnitud de cada impacte i la manera com es tracta en la proposta del Pla, 
tot i que el seu tractament en detall es descriu en apartats posteriors d’avaluació del compliment amb les 
estratègies i els objectius ambientals.  

A nivell general cal apuntar que tenint en compte la magnitud dels desenvolupaments que es preveuen amb 
el desenvolupament del PDU, molts d’aquest impactes no podran ser evitats, i per tant únicament es podran 
prendre mesures per tal de reduir la seva magnitud.  

Per tant, en la present taula es fa una identificació d’aquells impactes previstos, per tal de determinar la seva 
rellevància i, si s’escau, el plantejament de mesures ambientals per tal de minimitzar-ne l’efecte previst. Tal 
com es pot comprovar en la següent taula, els impactes més rellevants i sobre els quals caldrà preveure un 
major nombre de mesures estan els relacionats amb:  

• Pressió sobre els espais d’interès ambiental (especialment l’àmbit de la Sèquia) 

• Impacte paisatgístic dels nous usos previstos 

• Desaparició o degradació de taques d’HIC 

• Necessitat de subministrament energètic dels usos previstos 

• Pressió sobre els sistemes d’abastament d’aigua i sanejament 

• Pressió sobre les aigües subterrànies 

• Augment de les problemàtiques de contaminació atmosfèrica (qualitat de l’aire, impacte acústic, 
impacte lluminós) 

• Augment de la generació de residus 

• Efectes derivats del canvi climàtic i augment de l’emissió de GEH 
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL IMPACTES POTENCIALS 
NIVELL DE 
RELLEVÀNCIA 

CARACTERITZACIÓ DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ 

Ocupació i consum de sòl 

Geomorfologia i Geologia 

Impermeabilització de sòls Mig 

Negatiu El PDU preveu diverses zones per a la implantació d’usos urbans (residencials, comercials, recreatius, 
equipaments..) que suposaran el consegüent procés d’impermeabilització del sòl. Aquest fet pot suposar una 
alteració del règims d’escorrentia, a banda de la pèrdua de sòls amb coberta natural. 
En aquest sentit, es preveuen mesures i recomanacions per tal de reduir aquesta impermeabilització i afavorir 
les zones de drenatge natural. Alhora, també es preveuen mesures correctores per tal d’evitar els efectes 
aigües avall derivats d’aquesta impermeabilització del sòl. 

Directe 

Curt 

Permanent 

Alteració de topografia i moviments de terres Alt 

Negatiu El desenvolupament dels sectors urbans i urbanitzables previstos pel PDU pot produir, en algun cas, lleus 
alteracions de la topografia, amb els conseqüents moviments de terres associats. Si bé no existeixen zones 
amb pendents molt importants, sí que es localitzen zones amb major variabilitat topogràfica i pendents en 
alguns casos superiors al 20%. 
Es preveuen, a les mesures i recomanacions ambientals, actuacions orientades a minimitzar la necessitat de 
moviments de terres i a adequar-ne la seva gestió.  

Directe 

Curt 

Permanent 

Usos agrícoles o ramaders rellevants 

Pèrdua de sòl agrícola Baix 

Negatiu 
Els principals usos agrícoles es localitzen a la zona nord-est de l’àmbit, on s’hi estableix la zona d’espais 
lliures del sector dels CTIs. Si bé s’aposta per un tractament que pugui ser compatible amb una gestió 
agrícola, es considera que no es mantindran de manera completa els usos agrícoles existents. No obstant 
això, la gestió combinada d’aquests espais pot permetre que la pèrdua d’hàbitats agrícoles i de la seva 
biodiversitat associada siguin menors.  

Directe 

Curt 

Permanent 

Pèrdua de sòls productius Baix 

Neutre 

Es preveu una lleugera pèrdua dels sòls productius actualment existents fruit del desenvolupament del PDU, 
com a conseqüència del no manteniment exhaustiu de l’activitat agrícola actual. 

Directe 

Curt 

Permanent 

Usos forestals rellevants 

Pèrdua de superfície forestal Mig 

Negatiu 
Especialment en l’àmbit sud de l’autovia, el desenvolupament del planejament vigent pot suposar l’afectació 
sobre les peces de massa forestal existents. Aquest fet ha portat a analitzar amb detall aquests elements i 
tractar-los de forma acurada en les recomanacions que es proposen així com en la definició de les Estratègies 
Ambientals. En qualsevol cas, és important remarcar que el PDU objecte d’estudi únicament refon el 
planejament ja aprovat, i avaluat ambientalment, sobre aquest àmbit sud, sense proposar modificacions.  

Directe 

Curt 

Permanent 

Fragmentació i empobriment de les taques 
forestals existents 

Alt 

Negatiu 
Aquesta pèrdua de peces forestals pot incrementar la fragmentació d’aquestes masses, les quals actualment 
ja presenten un grau important de discontinuïtat i aïllament. Alhora pot tenir lloc un empobriment i una pèrdua 
de funcionalitat de les mateixes. En tant que en les feines de definició de les estratègies ambientals es van 
identificar les zones forestals de més valor, s’han integrat els criteris i mesures i recomanacions per tal de 
maximitzar la seva conservació, millorar-ne l’estructura i maximitzar la integració en l’ordenació prevista.  

Directe 

Curt 

Permanent 

Pèrdua de les espècies potencials en 
aquests àmbits 

Mig 

Negatiu 

Al afectar a l’hàbitat es preveu una afectació sobre les espècies característiques d’aquests hàbitats de tipus  
forestal. 

Indirecte 

Curt 

Permanent 

Hàbitats i espècies protegides 

HIC no prioritaris 
Desaparició o degradació de taques d’HIC 
no prioritaris 

Mig 

Negatiu Els creixements urbanístics previstos suposen un nivell de pressió sobre les pinedes mediterrànies i de 
matollar mediterrani existents a l’àmbit. En aquest sentit, s’han introduït criteris per tal de mantenir i conservar 
aquelles zones de més entitat, com poden ser les existents a la zona del  turó de la Torre del Telègraf i a les 
zones més properes a la línea de costa, pel que fa a les pinedes, i les zones de més entitat pel que fa al 
desenvolupament del matollar mediterrani. La resta d’hàbitats d’interès no prioritaris es localitzen a la zona de 
la Sèquia, fet pel qual no es veuen afectats de forma directa pels desenvolupaments urbans.  

Directe 

Curt 

Permanent 

HIC prioritaris 
Desaparició o degradació de taques d’HIC 
prioritaris 

Baix 

Negatiu Els HICs de caràcter prioritari identificats a la zona es localitzen a l’espai de la Sèquia Major i en principi no 
reben un impacte directe derivat del projecte. No obstant això, cal tenir en compte els possibles impactes 
indirectes, com l’increment de la freqüentació, el trepig de la vegetació, l’abandonament de deixalles, 
molèsties a la fauna, etc. derivats del desenvolupament del sòl urbà proper. En qualsevol cas, la protecció 
dels valors ambientals de la Sèquia i la potenciació d’una zona tampó associada a les basses del golf ha estat 
un element clau en la definició del projecte i en l’establiment de les mesures i recomanacions de protecció 
ambiental, per la qual cosa es considera que s’aconsegueix minimitzar al màxim l’impacte sobre aquests 
hàbitats. 

Indirecte 

Mitjà 

Permanent 

Espècies protegides o en extinció 

Increment de la pressió antròpica sobre 
aquestes espècies 
 
Degradació de l’hàbitat d’aquestes espècies 

Mig 

Negatiu Les espècies protegides identificades a la zona es troben localitzades, principalment, a la Sèquia Major, un 
espai natural protegit oficialment. En referència als impactes indirectes, s’integren recomanacions per a la 
protecció de la zona de l’entorn i per a l’atenuació dels impactes provinents dels nous desenvolupaments en 
sòl urbà previstos al sector. S’ha de remarcar que el PDU incorpora estratègies de potenciació dels hàbitats 

Indirecte / Acumulatiu 

Mitjà 
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL IMPACTES POTENCIALS 
NIVELL DE 
RELLEVÀNCIA 

CARACTERITZACIÓ DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ 

Permanent 

aquàtics de la zona est de l’àmbit que poden suposar una millora en les condicions de connectivitat 
d’aquestes espècies. Pel que fa a altres espècies protegides, no típiques d’ambients humits, també 
s’incorporen recomanacions per tal de minimitzar l’impacte derivat del desenvolupament del PDU. No obstant 
això, pel que fa a l’estepa arenal, es considera que el desenvolupament del sector residencial previst al Pla 
Parcial vigent pot comportar la seva afectació, si bé s’incorpora una recomanació ambiental per pal·liar-ne 
l’impacte.  

AIFF 
Increment de la pressió antròpica sobre 
aquestes àrees 

Mig 

Negatiu 
La principal àrea d’interès faunístic de la zona és la Sèquia Major, un espai natural protegit. Per aquest motiu 
els impactes directes del projecte no es preveuen elevats, en tant que no s’afecta directament, i es preveuen 
les recomanacions necessàries per a atenuar els impactes de tipus indirecte.  
No obstant, atenent a l’alçada de les noves edificacions previstes a la zona dels CTIs (75m) cal esperar una 
potencial afectació sobre l’avifauna present a l’àmbit en termes de col·lisions. En aquest sentit, l’EAE 
incorpora mesures i recomanacions ambientals per tal de minimitzar aquest impacte, tot i que també cal tenir 
en compte que la transformació de la via C-31B en una via de caràcter urbà ajudarà a reduir l’accidentalitat 
per col·lisió. 
Finalment, cal tenir en compte que el fet de potenciar la gestió agrícola a la peça d’espais lliures de la zona 
nord afavorirà la presència d’aus migratòries i per tant, s’incrementa el risc d’afectació a l’avifauna. Precisar 
que, a més, les aus migradores són més susceptibles de patir col·lisions mortals. 

Indirecte / Acumulatiu 

Mitjà 

Permanent 

Espais naturals protegits 

Espais PEIN 

Increment de la pressió antròpica sobre 
l’espai de la Sèquia Major 

Alt 

Negatiu 

La Sèquia Major es troba sota una figura de protecció ambiental, però la seva ubicació aïllada respecte 
d’altres espais naturals propers i envoltada d’usos antròpics la fa més vulnerable al desenvolupament del 
PDU i els usos previstos. En aquest sentit, es considera que el treball realitzat en relació a la connectivitat 
ecològica de l’àmbit, i en especial de la Sèquia com a espai de major rellevància ambiental, aposta clarament 
per potenciar i garantir una permeabilitat ecològica cap al nord i cap a l’est simultàniament, millorant la 
situació actual i reduint la vulnerabilitat de l’espai natural.  
La principal pressió sobre l’espai de la Sèquia Major deriva dels creixements urbanístics al voltant de l’actual 
activitat de golf i, en tant que es tracta de sòl urbà, el PDU no efectua modificacions en els criteris d’ordenació 
previstos pel planejament vigent aprovat en aquest àmbit. A banda, cal tenir en compte que el manteniment 
de l’activitat del golf suposa una pressió baixa sobre els valors naturals de l’espai atès que no es tracta d’una 
activitat d’ús intensiu, comporta pocs impactes ambientals en termes de soroll, molèsties a la fauna, 
deixalles,... i, a més, el fet que només es desenvolupi en horari diürn facilita el desplaçament de la fauna en 
les franges horàries de nit. Tot i això, en les mesures que s’incorporen en el present EAE s’inclouen 
recomanacions a incloure en els projectes de construcció de les zones residencials previstes en aquest àmbit.  
Per altra banda, cal tenir en compte els impactes que vindran donats per efectes de tipus indirecte derivats de 
la pressió antròpica o de l’afectació a les aigües subterrànies que alimenten a aquesta zona humida. En 
aquest sentit, el PDU incorpora recomanacions orientades a evitar aquestes afectacions indirectes, a partir de 
la creació de zones tampó i de mesures per garantir la inexistència d’impactes sobre les aigües subterrànies. 
A més a més, cal tenir en compte que el tractament de tipus tou previst per a la C-31B, amb elements que 
permetin esmorteir part dels efectes generats, suposen una minimització de la pressió sobre aquest espai. 

Degradació dels hàbitats 

Molèsties a la fauna 

Indirecte / Acumulatiu 

Espais XN2000 

Increment de la pressió antròpica sobre 
l’espai de la Sèquia Major 

Degradació dels hàbitats 
Mitjà 

Molèsties a la fauna 

Zones humides 

Increment de la pressió antròpica sobre 
l’espai de la Sèquia Major 

Permanent 
Degradació dels hàbitats 

Molèsties a la fauna 

Altres espais de rellevància 
ambiental 

Patrimoni geològic: Espais d’interès 
geològic 

Afectacions sobre la geozona del Cap de 
Salou 

Baix 

Neutre 

El PDU no preveu actuacions en aquest àmbit, el qual ja es troba desenvolupat, fet pel qual no es preveuen 
afectacions rellevants derivades del desenvolupament del PDU. 

Directe 

Curt 

Permanent 

Arbres d’interès Possible afectació a les àrees de localització Baix 

Negatiu 

El PDU proposa recomanacions per tal de procedir a la identificació d’aquests peus arboris en el moment del 
desenvolupament dels diferents sectors, i prioritzar la seva integració en l’ordenació prevista o el trasllat a 
zones verdes localitzades en el mateix àmbit.  

Directe 

Curt 

Permanent 

Fileres d’arbres d’interès Afectació a aquestes fileres Baix 

Negatiu 

Es localitzen diverses fileres arbrades d’interès a mode de marges divisoris de la zona de conreus al nord-est 
de l’àmbit. Aquestes fileres no seran afectades en tant que la proposta del Pla no preveu desenvolupaments 
en aquesta zona i les integra majoritàriament a la proposta d’ordenació del sistema d’espais lliures. 

Directe 

Curt 

Permanent 

Altres elements locals de valor 
ambiental 

Increment de la pressió i la freqüentació 
sobre aquests espais 

Mig 

Positiu 

Els principals elements locals de valor ambiental els conformen les basses i ambients aquàtics presents al 
nord-est de l’àmbit. El PDU en preveu el seu manteniment i millora, preveient a més la creació de noves 
basses en l’espai lliure previst a l’àmbit dels CTIs.  

Indirecte / Acumulatiu 

Mitjà 

Permanent 

Eixos de connectivitat local 
Fragmentació dels eixos de connectivitat 
local i augment de la freqüentació 

Mig 
Negatiu El PDU integra com a estratègia ambiental el manteniment i la millora, en els casos que sigui possible, dels 

eixos de connexió de tipus més local existents a l’àmbit. Així es fixen, d’una banda, els criteris pel 
manteniment de l’eix associat a les zones forestals existent a la zona oest i, d’altra banda, es potencia la Directe 
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Curt connectivitat associada a espècies d’ambients aquàtics a l’est de l’àmbit, millorant les condicions de 
connectivitat actuals entre la zona de la Sèquia i la zona del Parc de la Torre d’en Dolça cap al nord, i amb la 
zona dels Prats de la Pineda cap al sud-est. D’aquesta manera, s’han avaluat i es preveuen passos de fauna 
que millorin la connectivitat entre la zona de la Sèquia Major i l’àmbit d’espais lliures de l’est en el que es 
planteja reproduir els hàbitats humits de la Sèquia amb l’objectiu d’estendre o reforçar l’espai protegit. S’han 
previst passos de fauna per petits mamífers i per la fauna associada a ambients humits segons les 
característiques que requereixen en cada cas. Cal apuntar, en aquest sentit, que els passos de fauna 
proposats garanteixen la no afectació al nivell freàtic de l’aqüífer en tant que es preveu a una major cota que 
permet una secció suficient (tram en viaducte).  

Permanent 

Riscos naturals 

Presència d’àrees amb riscos geològics 

Generació de desmunts per a talussos o 
rebaixos per a edificacions 

Mig 

Negatiu S’han reconegut tres antigues activitats extractives amb talussos verticalitzats, de 10 a 20 m d’alçada, on s’ha 
detectat indicis de despreniments que comporten perillositat. A la pedrera de la Torre del Telègraf i al front 
sud de la pedrera del Cendrà s’han delimitat àrees amb perillositat mitjana enfront despreniments mentre que 
al front nord de la pedrera del Cendrà i a la pedrera de l’Avinguda de la Pedrera s’ha delimitat un risc baix. 12 
El PDU proposa, com a mesures i recomanacions pels projectes d’urbanització i edificació, la realització 
d’estudis de tipus geològic per garantir la prevenció dels riscos geològics.  

Directe 

Curt 

Permanent 

Construcció sobre terraplens o rebliments 
antròpics preexistents  

Mig 

Negatiu En l’àmbit entre el Parc Temàtic i l’autovia C31B (àmbit N2) existeix un àmbit on es localitzen rebliments 
antròpics, situació que es considera inestable per a fonamentar estructures. En aquest sentit, s’estableix com 
a mesura (i com a recomanació a l’àmbit sud pel fet de ser sòl urbà consolidat) que pels projectes que 
desenvolupin en aquests àmbits caldrà l’elaboració d’anàlisis geològics de detall que en descartin el risc 
potencial. 
Per altra banda, pel que fa l’existència d’un abocador clausurat al parc de la Torre d’en Dolça, el PDU no 
proposa cap ús que es prevegi incompatible amb el risc potencial derivat.. 

Directe 

Curt 

Permanent 

Presència de zones de risc d’incendi alt 
o molt alt 

Previsió de zones residencials de baixa 
densitat en contacte amb masses forestals 

Mig 

Negatiu 
Es preveu un impacte potencial donada la presència d’urbanitzacions aïllades en contacte o properes a 
masses forestals. forestals existents, especialment a l’àmbit sud de l’autovia. Es considera que amb la 
proposta de recomanacions pel que fa al manteniment de distàncies de seguretat i regulació dels espais 
lliures de parcel·la en les zones de contacte, es minimitza la rellevància d’aquest impacte. 

Indirecte 

Curt 

Permanent 

Increment del risc d’incendi a partir de les 
infraestructures de mobilitat i/o energètiques 
previstes 

Mig 

Negatiu El desenvolupament de les activitats previstes pel PDU pot fer necessària la implantació de noves 
infraestructures de mobilitat o de generació energètica. En aquest sentit es plantegen mesures ambientals i 
recomanacions per tal que el traçat de les mateixes no suposi un increment del risc d’incendi en l’àmbit del 
PDU. Pel que fa a les noves línies elèctriques, s’incorpora una mesura ambiental que fa referència a prioritzar 
el seu soterrament, així com la necessitat de mantenir les distàncies de seguretat per a aquelles ja existents. 

Indirecte 

Curt 

Permanent 

Existència d’àrees d’inundables 

Impermeabilització del sòl i alteració del 
règim d’escorrenties 

Alt 

Negatiu 
A resultes dels estudis específics d’inundabilitat realitzats en el marc de la redacció del PDU, s’han proposat 
mesures per tal de  garantir que  l’alteració dels fluxos d’escorrentia natural existents no suposi l’agreujament 
de les zones inundables existents o l’aparició de potencials zones inundables o amb fluxos torrencials que 
suposin una perillositat a l’àmbit o fora d’aquest (afectació a tercers). S’adjunta estudi justificatiu de 
l’escorrentia associada al desenvolupament del PDU que permet adoptar mesures per tal de gestionar 
aquesta escorrentia.  
Amb tot, el PDU incorpora mesures protectores i correctores de caire general, així com recomanacions per als 
diferents sectors de sòl urbà, amb l’objectiu de minimitzar la potencial afectació. 

Indirecte 

Mig 

Permanent 

Incompatibilitat de la proposta a la presència 
de zones inundables identificades 

Baix 

Negatiu L’estudi d’Inundabilitat que incorpora el PDU identifica els terrenys inundables presents a l’àmbit i identifica un 
problema d’Inundabilitat existent actualment degut al a la manca de capacitat tant del canal artificial situat a 
l’est del PDU com de l’estructura de pas sota la rotonda. Atenent a aquest fet i a fi i efecte d’adequar els usos 
previstos al reglament d’urbanisme i evitar, per tant, incompatibilitats en aquest sentit, s’ha realitzat una 
ampliació de l’estudi per tal de determinar les zones inundables tenint en compte un seguit de mesures 
correctores.  
En concret, les mesures correctores que s’han plantejat per mitigar la inundabilitat fan referència a: terraplenat 
de l’anella del CTI elevant la cota de la parcel·la, incorporació del drenatge lateral al marge esquerra del canal 
i aigües amunt de la rotonda de la C-31B, previsió d’una bassa de laminació paral·lela al canal existent per 
absorbir parcialment els desbordaments en el tram final canalitzat i previsió de basses de laminació de les 
aigües pluvials a la zona verda del CTI per laminar i retenir les pluvials associades.  
Els resultats obtinguts en aquest estudi, permeten constatar: que disminueix la superfície afectada pel període 
de retorn de 10 anys, que els nous sectors a desenvolupar i els classificats com a sòl urbà queden 
resguardats de la perillositat greu gairebé en la seva totalitat i que es mantenen les aportacions a la Sèquia 
Major. A banda, s’ha treballat per eliminar l’afecció a tercers en els voltants del Càmping la Pineda, a l’est de 
l’àmbit del PDU. Cal destacar la previsió de mesures per fer-hi front, així com un Pla especial conjunt amb la 
ZAL de Tarragona que es determina que incorporarà la gestió de les aigües pluvials i d’escorrentiu. 
 En qualsevol, i considerant la notable impermeabilització del terreny que comportarà el desenvolupament de 
la peça dels CTIs (amb afectació al comportament hidrològic de la zona), es considera que es tracta d’un 
impacte de rellevància.  

Directe 

Mig-llarg 

Permanent 

Riscos tecnològics Risc químic 
Presència de zones de protecció associades 
al Polígon Químic i a la xarxa viària 

Mig 

Neutre L’àmbit del PDU es localitza proper al Polígon Químic Sud del Camp de Tarragona així com d’una 
infraestructura amb un flux alt de mercaderies perilloses, fets que cal tenir en compte de cara a l’establiment 
dels nous usos que puguin suposar una incompatibilitat amb aquests riscs per la presència de població 
vulnerable en aquests àmbits. En aquest sentit, el PDU ha tingut en compte les determinacions dels informes 

Indirecte 

Curt 

                                                      
12 Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics al PDU del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès) – Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Novembre de 2014).  
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Permanent 

de Protecció Civil i, per tant, els usos previstos no compatibles amb aquests riscos queden fora de les zones 
de protecció existents associades tant a les activitats com al flux de transport de mercaderies perilloses. Pel 
que fa al sistema d’espais lliures (a l’est de l’àmbit), l’article 149 de la normativa del PDU estableix que cal 
evitar esdeveniments i usos amb concurrència massiva de persones, de conformitat amb la legislació vigent 
en relació als accidents greus derivats d’establiments químics. En cap cas el PDU comportarà una disminució 
dels legítims drets i interessos de les indústries químiques properes ni un increment dels riscos existents.  

Risc nuclear 
Presència en àmbit de protecció (ZONA II) 
del PENTA 

Mig  

Neutre L’àmbit es situa en una zona de protecció associada al risc nuclear i cal tenir en compte, per tant, l’adequació 
dels usos previstos amb el Pla d’Emergència Nuclear Exterior a les Centrals Nuclears d’ Ascó i Vandellós 
(PENTA). La presència en zona II determina la necessitat de preveure, a nivell municipal, mesures d’actuació 
en cas d’emergència, però no tenen incidència directa en els desenvolupaments urbanístics previstos en 
aquesta zona.  

Indirecte 
Curt 

Permanent 

Risc radiològic 
Previsió de noves instal·lacions de 
subministrament energètic o 
telecomunicacions 

Baix 

Negatiu 
Es preveu un impacte potencial derivat de la necessitat de noves infraestructures de subministrament 
energètic o de telecomunicacions associades als nous desenvolupament i el seu impacte sobre la població, si 
bé es preveu que les noves instal·lacions necessàries siguin soterrades.  

Indirecte 

Curt 

Permanent 

Risc contaminació marina 
Augment de volum de generació d’aigües 
residuals 

Baix 

Negatiu 
Les mesures i recomanacions referides a accions de control de les aigües residuals i pluvials previstes pel 
PDU fan preveure que no existirà un augment de la contaminació marina associada al desenvolupament del 
PDU. 

Indirecte 
Mitjà 
Permanent 

Risc contaminació sòls 

Episodis de contaminació en fase d’obres Mig 

Negatiu 
No es preveu a priori una afectació quan a contaminació dels sòls en fase d’obres donat que es preveu 
l’aplicació de les mesures i recomanacions ambientals per a minimitzar la possible afectació a la qualitat del 
sòls. 

Directe 
Curt 
Temporal 

Zones d’aparcament de vehicles Mig 

Negatiu 
En fase d’ús, l’augment de la circulació viària i la previsió de zones d’aparcament, esdevé un potencial focus 
de contaminació de sòls, fet pel qual es preveuen les mesures i recomanacions ambientals necessàries per a 
la seva minimització. Es preveuen aparcaments integrats en l’edificació però no soterrats.  

Directe 
Curt 
Permanent 

C
ic

le
 d

e 
l’a

ig
ua

 

Superficials 
Cursos i qualitat de les aigües 
superficials  

Alteració dels cursos de circulació dels 
fluxos torrencials 

Mig 

Negatiu Si bé no existeixen fluxos continus (a banda del canal existent a la zona est de l’àmbit), els processos 
d’urbanització poden alterar els cursos d’escorrentia natural existents, fet pel qual el PDU incorpora les 
mesures i recomanacions necessàries per a que els projectes d’urbanització tinguin en compte aquest 
element en el moment en que es concretin les xarxes de drenatge i recollida de les aigües pluvials.  
Alhora, el PDU incorpora mesures correctores en aquest sentit, com les basses de laminació de la zona nord-
est de l’àmbit conformant el sistema d’espais lliures. 

Indirecte 

Mitjà 

Permanent 

Problemàtiques associades a episodis de 
contaminació d’aigües superficials 

Baix 

Negatiu 

L’impacte es considera baix donat que no existeixen fluxos permanents d’aigües superficials a l’àmbit d’estudi. 
Indirecte 

Curt 

Permanent 

Subterrànies 

Aqüífers protegits Pressió sobre la capacitat de l’aqüífer Alt 

Negatiu Es preveu un impacte sobre els aqüífers derivat de les captacions actuals i els nous consums previstos. 
S’integren diverses mesures i recomanacions orientades a no afectar als aqüífers des del punt de vista 
quantitatiu i qualitatiu, tenint en compte a més que esdevé la principal font d’aportació d’aigua a la zona de la 
Sèquia.  

Acumulatiu 
Mitjà 
Permanent 

Qualitat en aigües subterrànies 

Risc de contaminació de l’aqüífer Mig 

Negatiu En la línia dels impactes previstos en relació a la contaminació de sòls, els usos i activitats previstos suposen 
un potencial impacte sobre l’estat qualitatiu de les aigües subterrànies, si bé es preveuen mesures i 
recomanacions ambientals per tal de minimitzar aquest impacte i garantir el manteniment dels nivells de 
qualitat de les mateixes. Aquest fet es considera d’especial rellevància donat que la Sèquia Major s’alimenta, 
principalment, d’aigües subterrànies. Cal destacar que el PDU incorpora mesures de mitigació del risc 
d’inundabilitat que garanteixen la no afectació al nivell freàtic de l’aqüífer.   

Directe 
Curt 

Permanent 

Risc d’intrusió marina Alt 

Negatiu L’alta permeabilitat dels materials mesozoics i terciaris (especialment les calcarenites miocenes) que formen 
l’alt estructural del Cap de Salou, i el seu contacte directe amb el mar, determina que el conjunt estigui 
totalment afectat per la intrusió marina. A banda, un descens piezomètric de l’aqüífer, reflex per exemple 
d’unes extraccions significatives, provocaria un moviment de l’aigua salada cap a terra. En aquest sentit es 
preveuen, en el marc del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic del CRT, sistemes de seguiment dels aqüífers per 
tal de poder anticipar aquest risc.  

Indirecte 
Curt 

Permanent 

Instal·lacions 

Abastament 

Augment de les necessitats d’abastament i 
pressió sobre els sistemes existents 

Alt 

Negatiu La tipologia d’usos previstos fa preveure una pressió important sobre els sistemes d’abastament, fet pel qual 
el PDU incorpora una previsió dels consums estimats i una valoració de la previsió de recursos per garantir la 
suficiència d’abastament sense comprometre els recursos existents. Es preveuen mesures i recomanacions 
ambientals per a la reducció dels consums d’aigua per tal de minimitzar al màxim les necessitats d’aigua.  

Directe 

Curt 

Permanent 

Estacionalitat dels consums Alt 

Negatiu 
Tenint en compte que gran part dels usos són de tipus turístic, es preveu un major pressió sobre els sistemes 
d’abastament al llarg dels mesos d’estiu. Els càlculs efectuats tenen en compte aquest factor punta.  

Directe 
Curt 
Permanent 

Sanejament 

Augment de la pressió sobre sistemes ja 
saturats 

Alt 

Negatiu Tenint en compte que els sistemes existents actualment ja es troben al límit de la seva capacitat, el 
desenvolupament del PDU suposa un impacte important sobre aquest sistema, si bé es preveu que els 
sistemes existents i les ampliacions previstes tinguin capacitat per absorbir els cabals previstos. A banda, es 
preveuen sistemes de reutilització d’aigües a nivell d’edificis.  

Directe 
Curt 
Permanent 

Règim estacional Alt 
Negatiu 

Tenint en compte que gran part dels usos són de tipus turístic, es preveu un major pressió sobre els sistemes 
de sanejament al llarg dels mesos d’estiu, element que es té en compte en els càlculs realitzats.  

Directe 
Curt 
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Permanent 

Ambient atmosfèric 

Qualitat de l’aire 

Impacte derivat de la mobilitat generada amb 
els nous usos previstos i els 
desenvolupaments del Pla, tant en generació 
de GEH com de contaminants locals 

Alt 

Negatiu 
Els augments previstos en la mobilitat i les edificacions associades als nous usos impliquen un augment de 
les emissions atmosfèriques, tant de tipus local, com de GEH. En aquest sentit, es preveuen mesures i 
recomanacions ambientals per a maximitzar l’eficiència energètica de les edificacions i de la urbanització i per 
tal de potenciar un sistema de mobilitat alternatiu al vehicle privat motoritzat.  
En referència als GEH, es proposa, al Pla d’Adaptació del Canvi Climàtic, un sistema de compensació de les 
emissions associades pels usos previstos a l’àmbit dels CTI.  

Indirecte 

Impacte derivat de les emissions de GEH 
associats als requeriments energètics de 
l’edificació i la urbanització 

Curt 

Permanent 

Contaminació acústica 

Augment de l’impacte acústic derivat de la 
nova mobilitat 

Alt 

Negatiu  
La nova mobilitat que es generarà associada al desenvolupament dels usos previstos pel PDU implicarà un 
augment dels nivells d’impacte acústic, especialment en les vies principals d’accés als sectors. En aquest 
sentit s’incorporen les mesures per tal de garantir que aquest impacte no afecti a les zones més sensibles, 
com poden ser els espais de valor natural o les zones residencials. En aquest sentit, es valora positivament el 
tractament proposat per l’actual autovia C-31b, de tipus via urbana. 
 

Directe 
Curt 

Permanent 

Augment dels nivells sonors associat a les 
instal·lacions recreatives previstes i nous 
usos 

Alt 

Negatiu El caràcter recreatiu de les activitats previstes en algun dels àmbits del PDU fa necessari tenir en compte el 
potencial impacte acústic associat a les mateixes, tenint en compte els usos residencials existents i previstos, 
així com les zones de valor natural existents a l’àmbit.  
En aquest sentit, la previsió de mesures associades a previsió de zones de transició a l’entorn d’aquests usos 
permet preveure la minimització d’aquest impacte.  

Directe 
Curt 

Permanent 

Zones sensibles de contaminació 
lluminosa 

Impacte derivat de les noves activitats 
recreatives previstes 
Impacte sobre les zones més sensibles pel 
seu valor ambiental 

Alt 

Negatiu 
 
L’impacte provindrà especialment de les zones on es preveuen els usos de tipus recreatiu, tenint 
especialment en compte les zones de valor natural existents a l’àmbit del PDU i al seu entorn. En aquest 
sentit, es preveuen mesures de regulació dels sistemes d’il·luminació per tal de minimitzar el seu efecte sobre 
els espais de valor ambiental. La zona dels CTI haurà de donar compliment als valors requerits per a una 
zona E3. 
 

Directe 

Curt 

Permanent 

Instal·lacions que generin camps 
electromagnètics 

Impacte generat per les noves instal·lacions 
que calguin per donar serveis de 
telecomunicacions 

Mig 

Negatiu 

Es preveuen connexions soterrades amb instal·lacions localitzades fora de l’àmbit del PDU, fet pel qual no es 
preveuen instal·lacions a l’aire lliure, més enllà de les que es puguin localitzar als edificis.   

Directe 

Curt 

Temporal 

Paisatge i patrimoni 

Elements d’interès patrimonial 
Possible afectació a la qualitat i conservació 
d’aquests elements 

Mig 

Neutre 
La proposta del PDU preveu la conservació d’aquests elements i la seva integració en l’ordenació prevista.  
Pel que fa a les àrees d’expectativa arqueològica, s’estudiarà cada cas per tal d’avaluar la necessitat de 
manteniment o integració. 

Directe 
Curt 
Permanent 

Eixos rellevants de connectivitat social 
Alteració o fragmentació dels eixos de 
connectivitat social existents.  

Mig 

Positiu El PDU incorpora una proposta de millora dels eixos de connectivitat social a través del sector, i que han de 
millorar la connexió entre els nuclis de Vila-seca i Salou i la zona litoral.  
Alhora, el fet de que l’autovia de Salou es prevegi que tingui un tractament de via urbana suposarà una millora 
rellevant quan a la permeabilitat actual en aquesta zona.  

Directe 
Curt 
Permanent 

Elements paisatgístics rellevants  

Impacte paisatgístic de les noves 
ocupacions i l’artificialització del mateix 

Alt 

Negatiu Tenint en compte els usos previstos aquest és un dels principals impactes associats al desenvolupament del 
PDU. Es preveu un impacte associat als processos d’antropització del paisatge en zones actualment 
naturalitzades i els processos d’alteració i fragmentació dels àmbits naturals presents a l’àmbit. 
En aquest sentit, el PDU incorpora la necessitat de que els projectes que desenvolupin els sectors amb un 
major impacte paisatgístic associat, prevegin la realització d’estudis d’impacte i integració paisatgística que 
tinguin en compte les preexistències del territori, les fites paisatgístiques actuals i les conques visuals que 
puguin quedar afectades. 

Directe 

Curt 

Permanent 

Alteració de les façanes paisatgístiques 
(litoral, vies de comunicació..) 

Alt 

Negatiu Les tipologies edificatòries associades a la zona d’usos recreatius impliquen una alteració de la façana 
paisatgística de les diverses visuals. En aquest sentit, es proposa que els estudis d’impacte i integració 
paisatgística tinguin en compte els possibles efectes acumulatius, tenint en compte els usos existents 
actualment.  

Directe 
Curt 
Permanent 

Energia 
Eficiència energètica en edificis i 
urbanització 

Augment dels consums energètics associats 
a la mobilitat generada 

Alt 

Negatiu Tal com s’indica a l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada que acompanya al PDU, es preveu un 
important augment de les necessitats de mobilitat i, per tant, de consum energètic associat. En aquest estudi 
es preveuen les accions necessàries per a potenciar al màxim els desplaçaments en modes no motoritzats i 
en transport públic.  

Directe 
Curt 
Permanent 

Augment del consum energètic dels usos 
residencials i terciaris previstos 

Alt 

Negatiu Un dels principals impactes es preveu pels augments previsibles pel que fa a les necessitats de 
subministrament energètic. En aquest sentit, el PDU incorpora un complet conjunt de mesures i 
recomanacions per tal de maximitzar l’autosuficiència energètica dels usos previstos i la màxima integració de 
recursos renovables i minimitzar així la necessitat energètica dels nous desenvolupaments, que, tot i així, es 
preveu elevada.  

Directe 
Curt 

Permanent 

Estacionalitat dels consums Alt 

Negatiu Caldrà tenir en compte el règim estacional de la demanda, identificant períodes de demanda punta i tenint en 
compte els canvis en les pautes de demanda associades al canvis en temperatures que es deriven del canvi 
climàtic. Aquest element es té en compte en la previsió de consums i en les accions previstes al Pla 
d’Adaptació al Canvi Climàtic. 

Directe 
Curt 
Permanent 

Residus i materials  Necessitat de moviments de terres Mig 
Negatiu Les actuacions previstes poden suposar la necessitat d’adequacions topogràfiques que puguin implicar 

moviments de terres. El PDU incorpora requeriments normatius, així com els criteris o recomanacions en el 
cas del sòl urbà consolidat de l’àmbit sud, necessaris per tal de realitzar una correcta gestió d’aquestes terres.  

Directe 
Curt 
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL IMPACTES POTENCIALS 
NIVELL DE 
RELLEVÀNCIA 

CARACTERITZACIÓ DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ 

Temporal 

Residus de la construcció Mig 

Negatiu 
El PDU incorpora determinacions per tal de garantir la correcta gestió dels residus originats en la fase de 
construcció.  

Directe 
Curt 
Temporal 

Utilització de materials per a l’edificació i 
urbanització 

Alt 

Negatiu 
Tenint en compte que es preveu una rellevant previsió de noves edificacions, s’incorporen criteris per tal de 
prioritzar la utilització de materials eficients des del punt de vista ambiental.  

Directe 
Curt 
Permanent 

Augment important de la generació de 
residus per càpita 

Alt 

Negatiu 
Els usos previstos fan preveure un important augment en la generació de residus, fet pel qual a la normativa 
del PDU s’incorporen criteris necessaris i les recomanacions que tenen per objectiu vetllar per la seva 
minimització i per a l’adopció dels sistemes de gestió necessaris.  

Directe 

Curt 

Permanent 

Pressió sobre els sistemes de recollida i 
gestió 

Alt 

Negatiu 
Aquest augment en la generació de residus tindrà un lògic impacte sobre els sistemes de recollida i gestió 
existents actualment, fet pel qual en el desenvolupament dels sectors s’haurà de garantir la capacitat 
d’aquests sistemes de recollida.  

Indirecte 
Curt 
Permanent 

Sostenibilitat urbana 
Criteris generals de sostenibilitat 
urbana 

Creació d’un model urbà allunyat dels 
paràmetres de la zona 

Alt 

Negatiu 
Especialment en el cas de la zona d’usos recreatius es preveu un desenvolupament associat a tipologies 
urbanes allunyades dels paràmetres predominants en l’àmbit territorial en que es localitza l’àmbit, tot i que cal 
tenir en compte la presència del parc temàtic Port Aventura i les instal·lacions associades.  

Directe 

Curt 

Permanent 

Monofuncionalitat urbana dels espais Alt 

Negatiu 
L’ordenació prevista implica la creació d’espais amb poca diversitat urbana on no es produeix una barreja 
funcional d’usos.  

Directe 
Curt 
Permanent 

Medi Socioeconòmic  

Efectes sobre la població dels municipis i 
l’entorn pròxim 

Alt 

Positiu 

La implantació de noves activitats suposarà el desenvolupament d’activitats econòmiques que portaran 
associades la creació de llocs de treball i efectes sobre l’economia, tant a nivell local com comarcal. 

Efectes sobre l’economia dels municipis, 
l’entorn pròxim i la comarca 

Directe 

Efectes sobre el mercat de treball dels 
municipis, l’entorn pròxim i la comarca on 
està ubicada 

Curt 

Permanent 

Efectes sobre els recursos i l’activitat 
turística 

Alt 

Negatiu Les activitats previstes suposaran un efecte sobre el model de desenvolupament turístic de la zona i els 
recursos existents. Si bé pot suposar un element de dinamització del sector turístic, pot implicar també una 
pressió important sobre els serveis i els recursos de la zona, a banda d’esdevenir un model turístic allunyat 
del predominant a la Costa Daurada.  

Indirecte 
Curt 
Permanent 

Efectes sobre els serveis i equipaments de 
la zona 

Mig 

Negatiu 
L’augment de la població estacional associada als nous usos previstos, pot implicar la pressió sobre els 
serveis i equipaments de la zona. 

Indirecte 
Curt 
Permanent 

Planejament urbanístic 

Incompatibilitats o incoherències amb el 
planejament vigent 

Baix 

Positiu 
El PDU es planteja sobre un àmbit ja previst en el planejament vigent de Vila-seca i Salou, si bé en modifica 
els paràmetres d’alguns dels sectors urbanitzables i recull les previsions del planejament vigent a l’àmbit sud 
de sòl urbà consolidat.  

Directe 
Curt 
Permanent 

Incompatibilitats o incoherències amb 
prescripcions establertes en altres 
instruments d’ordenació 

Baix 

Positiu 

No es considera que existeixin elements que entrin en contradicció amb altres instruments d’ordenació.  
Directe 

Curt 

Permanent 

Canvi climàtic Efectes derivats del canvi climàtic 

Augment de les emissions de GEH 

Alt 

Negatiu 
Si bé són elements que es relacionen amb molts dels impactes descrits en la present taula, es creu necessari 
efectuar una anàlisi específica de l’afectació de les actuacions previstes al PDU en relació als efectes 
esperats sobre el canvi climàtic, amb l’objectiu de minimitzar la seva afectació i preveure aquelles estratègies 
d’adaptació a aquells efectes actualment ja previsibles. 
En aquest sentit, el PDU incorpora un annex específic que estableix els càlculs d’emissions de GEH 
associades al PDU a partir de les mesures incorporades (especialment pel que fa als edificis de la zona dels 
CTI), preveu accions d’adaptació al canvi climàtic i un estudi de compensació de la petjada de carboni dels 
desenvolupaments previstos.  

Alteració dels règims d’escorrentia 

Augment de l’efecte illa de calor 

Acumulatiu 

Augment de la pressió sobre recursos 
energètics i de subministrament d’aigua 
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL IMPACTES POTENCIALS 
NIVELL DE 
RELLEVÀNCIA 

CARACTERITZACIÓ DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ 

Increment de la salinització de les aigües Llarg 

Alteració de la línia de costa Permanent 
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5.2 Efecte sobre el consum de recursos 

Aquest apartat pretén avaluar de manera quantitativa la incidència que tindrà el desenvolupament de les 
propostes previstes en el PDU sobre els principals vectors ambientals analitzats: energia, cicle de l’aigua i 
residus. 

Tot i així, cal tenir en compte que l’anàlisi que es realitza a continuació es merament estimativa i les dades 
que es donen només serveixen per definir, a grans trets, la situació que haurà de preveure l’organisme 
competent amb l’entrada en funcionament de les actuacions previstes pel PDU.  

Pel que fa als càlculs de consum elèctric i de combustible anuals per a l’àmbit del CRT, cal tenir en compte 
que s’han emprat els següents ratis de consum13:  

• Consum elèctric per ús hoteler/residencial: 137,25 kWh/any 

• Consum elèctric per ús com equipament: 50 kWh/any 

• Consum de combustible per ús hoteler/residencial: 97,5 kWh/any 

• Consum elèctric per ús com equipament: 70 kWh/any 

D’altra banda, s’han fet les següents consideracions als consums estimats d’energia al àmbit CRT: 

• El 100% de l’energia elèctrica consumida per CRT serà renovable amb certificat de garantia d’origen, 
amb la qual cosa les emissions associades a aquesta font energètica seran 0. 

• S’ha fixat també que el 40% de l’energia tèrmica consumida en els hotels del CRT sigui d’origen 
renovable (amb una combinació de biomassa, termosolar, calor residual, etc.). 

Amb tot, els resultats obtinguts han estat els que es mostren a la taula següent: 

Àmbit 
Consum electricitat 

(kWh/any) 
Consum combustible 

(kWh/any) 
Sector CTI   

Hoteler/Residencial 85.781.250 36.562.500 

Equipament públic i privat 2.276.235 3.186.729 

Espais lliures - - 

Increment Sector Nord   

Hoteler/Residencial 6.862.500 2.925.000 

Equipament públic i privat 0 0 

Espais lliures - - 

Increment Sector Centre de Convencions   

Hoteler/Residencial 0 0 

Equipament públic i privat 1.230.600 1.722.840 

Espais lliures - - 

Total 96.150.585 44.397.069 

 

Pel que fa al cicle de l’aigua, També s’inclou en el càlcul les emissions generades pel tractament de l’aigua 
potable consumida en les noves edificacions. La quantitat d’aigua que es consumirà, s’ha estimat d'acord 
amb els criteris de la Demarcació Territorial de Tarragona de l'Agència Catalana de l'Aigua i d'Incasol. 

                                                      
13 S’assumeix una certificació energètica dels edificis  de categoria B. Pels consums tèrmics, la font utilitzada per a definir els ràtios són càlculs propis de Lavola en 
base a un estudi de consum tèrmic en hotels realitzat a Catalunya. 

 

Àmbit 
Consum d’aigua 
potable (m3/any) 

Cabal de sanejament 
(m3/any) 

Sector CTI   

Hoteler/Residencial 914.544 914.544 

Equipament públic i privat 57.427 57.427 

Espais lliures 63.072 0 
Increment Sector Nord   

Hoteler/Residencial 63.072 63.072 

Equipament públic i privat 0 0 
Espais lliures 4.044 0 
Increment Sector Centre de Convencions   

Hoteler/Residencial 0 0 
Equipament públic i privat 14.601 14.601 
Espais lliures 631 631 
Total 1.117.391  

 

5.3 Emissions de gasos d’efecte hivernacle 

Per tal d’avaluar de manera rigorosa i precisa l’impacte d’aquest PDU sobre el canvi climàtic, es fa una 
avaluació quantitativa de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle generades directa i indirectament 
pel pla. 

Així doncs, s’ha realitzat un càlcul aproximat de la petjada de carboni per tal d’estimar les emissions anuals 
de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) associades a l’ús de les noves edificacions previstes en el projecte 
del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou.  

El càlcul de les emissions de GEH s’ha realitzat en base a les aproximacions referents al consum energètic 
al cicle de l’aigua que s’han detallat a l’apartat anterior, segons les assumpcions esmentades. A més a més, 
el càlcul de la petjada de carboni també inclou l’estimació de les emissions generades per la mobilitat 
associada a l’ús de les noves infraestructures viàries, que s’han estimat en base a l’Estudi d’Avaluació de 
la Mobilitat Generada.  

Per a convertir els consums aproximats a emissions de GEH, expressades en tones de diòxid de carboni 
equivalents anuals (tCO2e/any), s’han utilitzat el valor del mix elèctric de la xarxa a Catalunya (0,267 
kgCO2e/kWh) i del gas natural  (0,1817 kgCO2e/kWh) publicats a la Guia pràctica per al càlcul d'emissions de 
gasos amb efecte d'hivernacle publicada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (versió març 2015). Així 
com un factor de 0 kgCO2e/kWh per l’energia elèctrica renovable amb garantia d’origen.  

Per a calcular les emissions generades pel consum d’aigua potable, s’ha utilitzat el factor d’emissió associat a 
les etapes de captació, potabilització i distribució en alta i en baixa de l’aigua potable publicat per l’Oficina 
Catalana de Canvi Climàtic al document Càlcul de les emissions de GEH derivades del cicle de l’aigua de les 
xarxes urbanes a Catalunya (0,152 kgCO2e/m3). 

Per a calcular les emissions generades pel tractament final de l’aigua potable consumida, s’ha utilitzat el valor 
de consum energètic per volum d’aigua tractat de l’EDAR de Vila-seca Salou (0,25 kWh/m3) publicat per 
l’Agència Catalana de l’Aigua per l’any 2013 i els valors parcials per cadascuna de les etapes incloses en el 
tractament de l’aigua residual publicats al document Càlcul de les emissions de GEH derivades del cicle de 
l’aigua de les xarxes urbanes a Catalunya, obtenint un valor final de 0,204 kgCO2e/m3. 

Per calcular les emissions generades per la mobilitat associada a l’ús de les infraestructures viàries s’han 
utilitzat els factors d’emissió publicats a la Guia pràctica per al càlcul d'emissions de gasos amb efecte 
d'hivernacle publicada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (versió març 2015) per autocars i autobusos14 
(810,13 g CO2/Km), camions15 (487,52 g CO2/Km), tren rodalies (37,78 g CO2/passatger Km) i tren de mitja 
distància (26,48 CO2/passatger Km). El factor d’emissió associat als turismes s’ha calculat en base a la 
projecció del parc de turismes per l’any 2018 pel que fa a la tecnologia i la cilindrada publicat al Pla Director 
de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2013-2018 i els factors d’emissió publicats a la Guia 
                                                      
14 S’ha considerat un autocar dièsel de 3 eixos de capacitat superior a 18 tones, a una velocitat mitja. 
15 S’ha considerat un camió pesat dièsel rígid de capacitat superior a 14 tones, a una velocitat mitja.  
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pràctica per al càlcul d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle publicada per l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic (versió març 2015), obtenint un factor d’emissió de 140,5 g CO2/Km. 

S’estimen unes emissions anuals totals de 59.946 tones de GEH: 8.566 t CO2e/any generades pels 
consums d’electricitat, de combustibles i d’aigua dels hotels, casinos, establiments comercials, 
equipaments i sector residencial de nova construcció i 51.380 t CO2e/any generades per la mobilitat 
generada associada al CRT.  

8.058 t CO2e/any es generaran pel consum de gas natural i 508 t CO2e/any es generaran pel tractament de 
l’aigua potable consumida. No hi ha emissions associades al consum d’energia elèctrica, ja que es 
contractarà energia d’origen renovable amb certificat d’origen.  

Per a fer el càlcul de les emissions s’ha considerat que el combustible utilitzat serà el gas natural, d’acord 
amb les recomanacions realitzades en el projecte de Propostes d’Eficiència Energètica.   

 

La taula que segueix mostra el resultat del càlcul de les emissions desglossats per àmbits i sectors. 

Àmbit 
 

ELECTRICITAT COMBUSTIBLE AIGUA 

Consum 
(kWh/any) 

Emissions 
GEH 

(tCO2e/any) 

Consum 
(kWh/any) 

Emissions 
GEH 

(tCO2e/any) 

Consum 
(m3/any) 

Emissions 
GEH 

(tCO2e/any) 

Sector CTI 
    

  

Hoteler/Residencial 85.781.250 0 36.562.500 6.643 914.544 454,71 

Equipament públic i privat 2.276.235 0 3.186.729 570 57.427 12,07 

Espais lliures - - - - 63.072 10,95 

     
  

Increment Sector Sud 
    

  

Hoteler/Residencial - - - - - - 

Equipament públic i privat - - - - - - 

Espais lliures - - - - - - 

     
  

Sector Nord 
    

  

Hoteler/Residencial 6.862.500 0 2.925.000 532 63.072 26,02 

Equipament públic i privat 0 0 0 0 0 0,00 

Espais lliures - - - - 4.044 0,61 

     
  

Increment Sector Centre de 
Convencions  

   
  

Hoteler/Residencial 0 0 0 0 0 0,00 

Equipament públic i privat 1.230.600 0 1.722.840 313 14.601 3,32 

Espais lliures - - - - 631 0,02 

     
  

Total 96.150.585 0 44.397.069 8.058 1.117.391 508 

 

Càlcul de les emissions de GEH generades pels consums aproximats d’electricitat i combustible 
Font: Lavola 

 
 

 

 

 

La taula següent mostra els resultats del càlcul de les emissions associades a la mobilitat generada pel 
desenvolupament del PDU del  Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou: 

TIPUS VEHICLE Nº vehicles / any Km /any 
Emissions GEH 

(tCO2e/any) 

Vehicle privat 1.414.214 268.912.386 37.777 

Autocar 75.138 4.220.945 3.420 

Transport públic  22.261 199.968 162 

Tren  499 235.427 9.825 

No motoritzat 2.408.006 - 0 

Camions 8.053 402.674 196 

Total 3.928.170 273.971.400 51.380 

 

Càlcul de les emissions associades a la mobilitat generada 
Font: Lavola 

 
 
 
5.4 Avaluació ambiental específica dels sectors previstos pel PDU 

5.4.1 Avaluació ambiental dels sòls objecte de transformació 

En les fitxes següents s’avalua la incidència ambiental de cadascun dels àmbits d’actuació que contempla la 
proposta del PDU, tot parant atenció als usos del sòl, riscos ambientals i els valors naturals que s’identifiquen 
en cada sector. A partir d’aquest anàlisi es poden identificar els principals impactes derivats i proposar 
mesures correctores i compensatòries per tal de disminuir l’impacte ambiental. 

Cal tenir en compte que, en general, pel fet de tractar-se de nous sectors de creixement, aquests 
necessàriament implicaran un increment de població (encara que sigui de manera temporal) i, per tant, 
també, en major o menor mesura, de la demanda de recursos (aigua, energia, materials, etc.), de la 
generació de residus (residus sòlids, aigües residuals, emissions de gasos) i de la mobilitat, entre d’altres. 
Aquests aspectes es consideren intrínsecs al desenvolupament urbanístic, i per tant, només es destacaran en 
les fitxes de valoració ambiental quan es consideri que la seva incidència es pot considerar especialment 
rellevant en l’àmbit d’estudi. 
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Nom del sector 
Sector 1 - Complex Turístic 

Integrat 
Superfície: 1.017.110 m² 

 

Classificació actual SUC SUNC SUD SUND SNU 

Usos actuals 

Actualment en aquest àmbit es poden diferenciar dues parts diferenciades:  

- Una localitzada al sud – oest, en la zona entre el parc de Port Aventura i l’autovia: es tracta d’una 

antiga zona de conreus típicament mediterranis (com mostren les restes encara existents de murs de 

pedra seca, que delimitaven les terrasses de conreu, i d’antics sistemes de rec). Un cop abandonats, 

en aquests antics camps ha tingut lloc la successió ecològica típica d’aquest territori (camps 

abandonats –  prats secs – matollars - pinedes de pi blanc). Al sector trobem principalment dues 

d’aquestes etapes de la successió ecològica, els matollars i les pinedes mediterrànies, que es van 

alternant sobre el territori. Cal destacar, en una zona de la part oriental del sector, la desaparició 

recent dels hàbitats descrits degut a obres i excavacions realitzades sobre el terreny. 

- La zona localitzada a l’est, que és una zona de camps de conreu encara en actiu (s’hi cultiven cereals) 

delimitats per fileres d’arbres, principalment oliveres (Olea europaea), algunes de dimensions 

importants. A la banda central-oriental del sector, prop de la carretera TV-3148, hi ha una bassa 

artificial associada al sistema de rec del complex Port Aventura golf (camp nord). 

Proposta d’ordenació 

La proposta per al sector ordena un gran complex, Centre Turístic Integrat (CTI), al llarg dels quasi bé 1.000 metres de façana sobre l’actual autovia C31B (que el PDU reconverteix en una via urbana). Per 

tal de donar resposta als requeriments d’inserció territorial i d’integració paisatgística, l’aprofitament privat previst respondrà a un projecte únic, admetent-se la segregació fins a un màxim de quatre 

parcel·les, sempre i quan es garanteixi la unitat de projecte i la integració dels diferents usos admesos en cada una de les parcel·les segregades. En concret, prèviament al tràmit de llicència urbanística, 

un cop el PDU sigui vigent, la comissió avaluadora dels aspectes urbanístics constituïda en la fase de concurs d’adjudicació de les llicències de joc, valorarà la proposta unitària d’ordenació presentada 

pels promotors que concursin. Un altre condicionant que es fixa pel disseny del projecte, és que el programa s'ha desenvolupar en tres parts: un sòcol, un sobresòcol i una volumetria en alçada (usos 

turístics-hotelers). Així mateix, s’estableix una directriu que fa referència a la necessitat de vetllar pel mínim efecte pantalla,  que asseguri la màxima connectivitat visual entre el parc temàtic i la línia de 

costa, en la materialització de l’edificabilitat permesa.  

 

Pel que fa als espais lliures i equipaments, aquests es concentren a la zona oriental del sector, conformant un gran parc de 38 hectàrees que s’anomenarà el Parc de la Pineda, superant. Els equipaments, 

que es situaran el més allunyats possible de les àrees de risc químic identificades, han de permetre reforçar l’ús del parc sense afectar el caràcter d’espai unitari. Els espais lliures es defineixen amb la 

creació de quatre ecosistemes diferenciats: un de similar al corredor d’activitats existent, dos de tipus agrícola i una nova àrea d’aiguamolls al sud del parc, tocant al punt més baix de l’àmbit, on s’hi 

ubicaran una sèrie de basses de laminació connectades entre elles, que permetran fer front al risc d’inundabilitat existent i estendre i reforçar els ambients humits de la zona sud.  

 

A més a més, al sud, al llarg del nou vial estructurant que es preveu (remodelant l’actual autovia), s’hi preveu ubicar un parc lineal que discorre en paral·lel a aquesta via i que actua com a nexe d’unió 

entre el centre urbà de Salou i el Parc de la Pineda 

 

Els usos principals admesos en l’àmbit del CTI són: hoteler, casino, comercial, oci (convencions, congressos, teatre, etc), i altres usos que inclouen els serveis tècnics i aparcament.  
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Mapa d’ordenació 

proposada 

           

Impactes previsibles sobre 

el medi ambient 

• Hi haurà una pèrdua directa de sòl agrícola i un risc d’abandonament de l’existent a l’entorn, fet que influiria negativament en la biodiversitat del sector. 

• Afectació a una peça de pineda amb consideració d’HIC no prioritari.  

• Presència d’una zona inundable per diferents períodes de retorn. 

• El sector es troba travessat per dos eixos de connectivitat local existents actualment, fet pel qual, especialment en la zona d’usos recreatius i turístics existeix el risc de fragmentació d’aquest eix de 
connectivitat de fauna terrestre.  

• Esdevé un punt important de possible impacte de contaminació de sòls en fase d’obres. 

• Es preveu una fase de construcció amb una important generació de residus de la construcció i derivats dels moviments de terres.  

• En aquest àmbit es concentra gran part de la mobilitat prevista, fet pel qual s’hauran de tenir en compte els possibles impactes respecte la contaminació de sòls derivats de la circulació de vehicles.  

• Aquest àmbit coincideix amb la localització de la zona que l’Estudi d’identificació de riscos geològics identifica com a zona de rebliments antròpics, on es poden generar assentaments diferencials 
importants en ser sotmesa a càrregues. 

• La tipologia de construccions previstes per acollir els usos recreatius i turístics fan preveure un important nivell de moviment de terres.  

• El desenvolupament del sector d’usos recreatius i turístics implicarà un important procés d’impermeabilització del terreny que suposarà una potencial alteració dels règims d’escorrentia. 

• Es preveu un augment important de la contaminació atmosfèrica, derivada de la mobilitat i dels usos previstos (principalment contaminació acústica i lluminosa). 

• Els usos previstos i la demanda energètica associada a la mobilitat i l’edificació en aquest àmbit implica un augment important de les emissions locals de GEH.  

• La tipologia i alçada de les edificacions previstes pels usos hotelers implica un important impacte paisatgístic. 

• Els usos previstos fan preveure una necessitat important d’abastament d’aigua i de generació d’aigües residuals, elements que poden incidir en l’impacte sobre els estats quantitatiu i qualitatiu de 
l’Aqüífer del Baix Francolí i en un increment de la pressió sobre els sistemes d’abastament i sanejament existents actualment. 
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• Els usos previstos impliquen una molt alta demanda de recursos energètics. 

• Els usos previstos suposaran un augment molt important en la generació de residus. 

• Es preveu un desenvolupament associat a tipologies urbanes allunyades dels paràmetres predominants en l’àmbit territorial en que es localitza l’àmbit. 

• L’ordenació prevista implica la creació d’espais molt orientats a una tipologia d’usuaris i consumidors. 

• Al sector s’identifiquen zones d’expectativa arqueològica, tal com es marca al plànol 4.5. de l’EIA del PPU del subsector sud del CRT.  

Mapa de sensibilitat 

ambiental 

 

La zona proposada per a la implantació del gran complex 

turístic correspon principalment a sòls de baixa sensibilitat 

ambiental.  

No obstant això, existeixen alguns espais de sensibilitat molt 

alta atès que s’hi localitzen terrenys amb pendents superiors 

al 20% o bé per la presència de zones inundables per 

període de retorn de 10 anys.  

Els sòls de sensibilitat alta responen a zones inundables per 

període de retorn de 100 anys. Així mateix, existeixen també 

sòls de sensibilitat moderada corresponents a la massa de 

pineda (HIC) identificada al sector o bé a zones inundables 

per període de retorn de 500 anys. Igualment, part dels sòls 

de sensibilitat moderada que es localitzen a la zona est del 

sector corresponen a zones identificades amb al risc químic. 

En aquest sentit, es recorda la necessitat de donar 

compliment al que estableix la Instrucció Tècnica, segons la 

qual es determinen les activitat vulnerables que es 

consideren compatibles amb aquest risc. 

Idoneïtat 

ambiental 
MOLT ALTA ALTA MODERADA BAIXA MOLT BAIXA 

Mesures ambientals 

previstes 

Tenint en compte els impactes previstos, s’han integrat les següents mesures de protecció ambiental específiques per aquest sector, més enllà de les mesures de caire genèric especificades a l’apartat 6 

del present EAE, les quals s’han classificat atenent a les diferents fases considerades: 

Fase de planejament: 

• Conservació i protecció total de la torre del Mas dels Carboners per garantir que no se n’alterin els valors, la contemplació o l’estudi del bé. 
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• Les instal·lacions recreatives i comercials disposaran dels corresponents sistemes d’aïllament acústic per tal de minimitzar el seu impacte cap a l’exterior 

• Per tal de compatibilitzar les condicions d’inundabilitat amb els usos proposats, caldrà executar les següents actuacions derivades de l’estudi d’inundabilitat: 

o Bassa de laminació adjacent al canal artificial  

o Conjunt de basses de laminació de les aigües pluvials 

o Elevació de l’extrem est de l’anella del CTI. 

o Incorporació del drenatge lateral al marge esquerra del canal i aigües amunt de la rotonda de la C-31B. 

• Caldrà incorporar la depuració total o parcial de les aigües grises del sector CTI mitjançant procediments naturals i com a part funcional del tractament de les zones verdes amb les següents 
finalitats: 

o Disminuir l’aigua a depurar amb el que es redueixen els recursos destinats per la depuració. 

o Augmentar l’evapotranspiració amb la vegetació macròfita amb el que aconseguim una reducció de l’efecte d’illa de calor. 

o Mantenir un flux constant  d’aigua per retornar al freàtic, a la Sèquia Major i al canal de la TV3148 per tal d’aconseguir les condicions òptimes per garantir que el drenatge sigui l’element 

vertebrador de la connectivitat ecològica entre tots els espais oberts. 

o Augmentar les zones de llacunatge amb una millora de la connectiva faunística. 

• Per tal d’evitar l’afectació sobre els usos del voltant, i en especial sobre la zona especialment protegida de la Sèquia Major i les espècies associades, es limitarà l’alçada en la que instal·lar panells 
lluminosos i il·luminació exterior dels edificis a la corresponent a PB+1.  

• Caldrà evitar l'efecte de gran pantalla, mitjançant l'ordenació o desagregació en diferents volums, posició i alçada, per adaptar-se al entorn urbà i millorar la seva percepció des de les principals 
visuals de l'espai públic. 

• Tenint en compte la gran incidència paisatgística dels volums edificatoris previstos en aquest sector, prèviament a la seva execució s’hauran de sotmetre a un Estudi d’Impacte i Integració 
Paisatgística, el qual haurà de ser informat i validat per la Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge i informat per l’Observatori del Paisatge en tant que òrgan expert en la gestió del 
paisatge i impulsor dels diversos catàlegs de paisatge, entre ells el del Camp de Tarragona.  

D’altra banda, donat que les tipologies edificatòries previstes impossibiliten la previsió de mesures de naturalització, ocultació o mimetització, es creu convenient que es prioritzi la contextualització i 
la singularització de les edificacions previstes. En tan que en aquestes estratègies l’element de tipus subjectiu esdevé clarament decisiu, es creu convenient que aquests projectes siguin validats 
per un grup d’experts de reconeguda experiència en aquest camp, i recolzat per un procediment de participació ciutadana. 

Així mateix, es recomana que el projecte d’urbanització també inclogui un projecte d’adequació paisatgística que defineixi les característiques de l’espai públic, el qual hauria de ser sotmès a les 
consultes i aportacions dels organismes competents a nivell autonòmic i a nivell municipal. En especial, caldrà tenir en compte: 

o Partir d’un estudi detallat del l’entorn en què es localitza la implantació, analitzant la seva realitat des del punt de vista paisatgístic i també des d’una perspectiva visual, ambiental i social. 

Aquesta anàlisi haurà d’identificar els valors existents tenint en compte els components i dinàmiques existents. En aquest sentit, caldrà atendre específicament al que es determina en el 

Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona i en especial a les Unitats de Paisatge 19.Litoral del Camp i 20. Reus-Tarragona 

o Realitzar una anàlisi detallada de les visibilitats des de les diferents conques visuals, considerant no únicament les més properes, si no també aquelles que malgrat la distància es poden 

veure alterades: línia de costa (termes de Vila-seca, Salou i Cambrils), nuclis de l’entorn (Salou, Vila-seca, la Pineda, la Canonja o barris occidentals de Tarragona), principals 

infraestructures viàries (A7, AP-7 o línies de FF.CC) o principals eixos de connectivitat socials (camins i itineraris) de l’entorn.  Aquesta anàlisi de visibilitats s’haurà de realitzar des d’una 

visió integrada del territori i considerant els elements ja existents amb l’objectiu d’identificar possibles efectes acumulatius, tenint en compte la presència d’usos com els recreatius 

(instal·lacions de Port Aventura) o industrials (Polígon Químic), i tenint en compte les dinàmiques i sinergies que s’establiran entre les diferents edificacions previstes. 

o Tenint en compte que l’ordenació prevista no deixa gaire marge pel que fa a les alternatives d’ubicació, s’haurà de realitzar una anàlisi d’alternatives pel que fa a la composició dels 

volums edificatoris previstos en cada projecte, la seva distribució interna i les seves característiques compositives i formals, sobretot en relació amb la resta d’edificacions per tal d’evitar la 

disposició en forma de pantalla visual. Aquestes alternatives s’exposaran de forma clara i utilitzant sistemes visuals de descripció (fotomuntatges principalment), per tal de que siguin 

fàcilment comprensibles per a tot tipus de persona interessada en el projecte. L’establiment en aquest punt de processos de participació ciutadana es considera un element recomanable 

pel desenvolupament del projecte.  

o Un cop definides les característiques del projecte i analitzats els principals impactes específics que se’n deriven sobre l’entorn territorial en què es localitza, caldrà desenvolupar les 

estratègies i actuacions específiques de tractament paisatgístic.  

o Tenint en compte que les tipologies edificatòries previstes impossibiliten la previsió de mesures  de naturalització, ocultació o mimetització, es creu convenient que es prioritzi la 

contextualització i la singularització de les edificacions previstes. En tan que en aquestes estratègies l’element de tipus subjectiu esdevé clarament decisiu, es creu convenient que 
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aquests projectes siguin validats per un grup d’experts de reconeguda experiència en aquest camp, i recolzat per un procediment de participació ciutadana. 

o No s'admetran els cartells que per la seva dimensió, color o lluminositat, incideixin negativament en la percepció del paisatge urbà circumdant. 

• Les transparències i els reflexos en les façanes dels edificis confonen l’avifauna i n’afavoreixen la col·lisió. En aquest sentit, tenint en compte l’alçada prevista per a les noves edificacions en 
l’entorn de la via C-31B i considerant la proximitat a l’espai PEIN de la Sèquia Major, en les noves edificacions els materials de les superfícies han de garantir la no col·lisió de l’avifauna, evitant les 
els emmirallaments i, per al cas de  les vidrieres, aquestes també han de comptar amb les adaptacions escaients que les facin visibles per a l’avifauna. 

• En els sòls d’espais lliures que estiguin en l’àmbit subjecte a risc per accidents greus derivats d’establiments amb substàncies perilloses, caldrà evitar esdeveniments i usos amb concurrència 

massiva de persones de conformitat normativa d’accidents greus (Instrucció 8/2007 de la Subdirecció General de Seguretat Industrial i resolució IRP/971/2010). 

Fase d’urbanització:  

• S’integraran els criteris indicats en l’Estratègia ambiental EA-09 “Preveure una composició mixta de zona agrícola i basses naturals a l’àmbit est del sector que garanteixi les condicions de 
connectivitat entre la zona de la sèquia i les basses de la Torre d’en Dolça” i que integren el manteniment i potenciació de la gestió agrícola, la biodiversitat i el paisatge en aquest àmbit. Així 
mateix, aplicar els criteris descrits a l’estratègia “EA-10: Manteniment i gestió de l’entorn i les basses existents a la zona del parc de la Torre d’en Dolça” i estudiar la possibilitat d’incrementar el 
grau de naturalitat de la bassa del Mas de Pantaleoni. 

• Mantenir i afavorir la integració en la ordenació de les fileres d’arbres que actuen com a marge de les zones agrícoles pel seu interès paisatgístic i de connectivitat ecològica. 

• Caldrà adequar els desguassos existents al vial que uneix aquesta rotonda amb la carretera TV-3148 per tal que també puguin funcionar com a passos de fauna i, per tant, evitar constrènyer les 
opcions de pas de la fauna a un únic punt de pas. Per a aquests propòsits, caldrà tenir en compte el document “Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales” 
elaborat pel Ministerio de Medio Ambiente, on, entre d’altres, es recomanen les següents condicions tècniques: 

o Estructura en caixó amb parets verticals 

o Garantir el bon drenatge per evitar inundacions 

o Estructura de guia de tipus opac sense discontinuïtats 

o Manteniment del terreny adjacent llis i lliure de vegetació 

o Addició de dispositius per evitar enlluernaments de les llums dels vehicles. 

o Addició de dispositius per a la disminució d’emissions acústiques en l’entorn dels espais de pas per a la fauna. 

• Garantir l’accessibilitat i la connectivitat des dels municipis de l’entorn cap als espais lliures previstos, per tal de garantir l’ús social de les zones verdes i de les zones agrícoles.  

• Els estudis geològics hauran de determinar amb exactitud la composició del sòl i subsòl per valorar la seva idoneïtat per a la construcció de les edificacions previstes i garantir les condicions de 
seguretat en relació als riscos geològics, tenint en compte l’existència de rebliments antròpics.  

• El sistema de drenatge d’aigües pluvials prioritzarà els sistemes naturals de drenatge possibilitant fins i tot la creació d’eixos, vinculats als eixos de connectivitat social i/o ecològica, que permetin 
vehicular l’aigua de pluja cap a la zona de basses que es proposa a la zona est del sector. 

• En relació a les categories establertes per a les zones de protecció envers la contaminació lluminosa, publicades per la Generalitat de Catalunya, el CTI haurà de dissenyar totes les instal·lacions 
d’enllumenat considerant els criteris establert per una zona de protecció moderada (E3) donat que es troba situat a menys de 2 Km d’un Espai d’Interès Natural (EIN). 

• L’espai públic esdevindrà un element cohesionador del sector amb el seu entorn a partir de la creació dels eixos de connexió social previstos i l’habilitació d’espais que puguin ser utilitzats pels 
habitants dels nuclis de l’entorn. En aquest sentit, s’integraran els criteris i propostes indicades a l’Estratègia ambiental EA-05. Creació d’eixos paisatgístics de connexió social i a l’EA-11: Garantir 
el manteniment de l’eix paisatgístic de connexió interna dels sectors turístics. 

• Pel que fa a la inundabilitat, s’haurà d’integrar l’EA-19: “Integrar les mesures necessàries per tal d’evitar l’afectació derivada del risc d’inundació”. En consonància amb el que determinen els estudis 
d’inundabilitat realitzats, en el disseny de les basses de laminació caldrà garantir que es reté la totalitat de l’escolament superficial pel període de retorn de 10 anys. A banda, caldrà que els traçats i 
dimensionaments dels canals de drenatge permetin el desguàs de les basses, sense afectar a l’equilibri hídric de la Sèquia Major.  

Fase d’obra: 

• Pel que fa a les zones d’expectativa arqueològica Durant la fase d’execució de les obres caldrà dur a terme un seguiment especialitzat de les operacions de moviments de terres per tal de poder 
identificar qualsevol resta que pugui aparèixer.  

• En el cas que, durant la fase d’obres, apareguessin restes d’interès patrimonial o cultural no detectades prèviament, s’hauria d’informar convenientment al Servei d'Arqueologia i Paleontologia del 
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Departament de Cultura, el qual determinarà l’interès de la troballa i les accions que cal emprendre. 

Annex fotogràfic 
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Nom del sector 
Sector 3 – Centre de 

Convencions 
Superfície: 52.188 m² 

 

 

 

Classificació actual SUC SUNC SUD SUND SNU 

Usos actuals 

Aquest sector es caracteritza per ser ocupat per hàbitats característics d’antigues zones de conreu si bé 

actualment hi predomina una coberta de matollar mediterrani.  

Així mateix, cal destacar l’existència del Centre de convencions, localitzat a la part oriental del sector, el qual 

compta amb 14.612 m2 de sostre edificat.  

Proposta d’ordenació 

El sector es delimita per tal de possibilitar l’ampliació del Centre de convencions existent de manera que el nou edifici serveixi d’articulació amb el sector del CTI, a través de la previsió d’un espai-plaça. 

Així mateix, aquesta ampliació farà possible que el centre de convencions doni façana al nou vial estructurant confrontant al CTI que en aquest tram substitueix l’autovia C-31B. S’estableix una directriu 

que fa referència a la necessitat de vetllar per la qualitat arquitectònica de les edificacions d’ampliació d’acord amb l’edificació existent.  

El sector inclou una esplanada utilitzada actualment com a aparcament. El camí del Mar es converteix en l’eix cívic que articula les dues zones que configuren el sector alhora que permet connectar el 

Centre amb el parc d'atraccions i el resort del sud, amb trànsit restringit als vianants i modes sostenibles de transport. 

Pel que fa al sistema d’espais lliures, les cessions per a espais lliures s’agrupen  a la franja del sector que confronta amb l’autovia, permetent obtenir el sòl destinat a eix cívic. 

Només s’admet com a ús principal el de centre de convencions. 

Mapa d’ordenació 

proposada 

    

Impactes previsibles sobre 

el medi ambient 

• El desenvolupament del sector implicarà un important procés d’impermeabilització del terreny que suposarà una de potencial alteració dels règims d’escorrentia 

• La tipologia d’usos fan preveure un important nivell de moviment de terres.  

• Es preveu una fase de construcció amb una important generació de residus de la construcció i derivats dels moviment de terres.  



 IV. Estudi Ambiental Estratègic  Desembre 2016 

 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU  
 

122

• Esdevé un punt important de possible impacte de contaminació de sòls en fase d’obres.  

• En aquest àmbit es preveu un volum important de generació de mobilitat, fet pel qual s’hauran de tenir en compte els possibles impactes respecte la contaminació de sòls derivats de la circulació 
de vehicles.  

• Els usos previstos fan preveure una necessitat rellevant d’abastament d’aigua i de generació d’aigües residuals, elements que pot incidir en l’impacte sobre els estats quantitatiu i qualitatiu de 
l’Aqüífer del Baix Francolí, alhora que poden suposar un increment de la pressió sobre els sistemes d’abastament i sanejament existents actualment. 

• El usos previstos suposaran un augment  important en la generació de residus. 

• Els usos previstos impliquen una demanda important de recursos energètics. 

• Es preveu un augment important de la contaminació atmosfèrica, derivada de la mobilitat. 

• Els usos previstos i la demanda energètica associada a la mobilitat i l’edificació en aquest àmbit implica un augment important de les emissions locals de GEH.  

• Els nous volums edificatoris poden tenir un potencial impacte paisatgístic en el seu entorn més immediat. 

• L’ordenació prevista implica la creació d’espais amb poca diversitat urbana on no es produeix una barreja funcional d’usos. 

Mapa de sensibilitat 

ambiental 

 

 

 

El sector s’ubica en sòls de baixa sensibilitat ambiental atès que no s’hi localitzen 

elements de rellevància ambiental destacats.  

Idoneïtat 

Ambiental 
MOLT ALTA ALTA MODERADA BAIXA MOLT BAIXA 

Mesures ambientals 

previstes 

Tenint en compte els impactes previstos, s’han integrat les següents mesures de protecció ambiental específiques per aquest sector, més enllà de les mesures de caire genèric especificades a l’apartat 6 

del present EAE, les quals s’han classificat atenent a les diferents fases considerades: 

Fase de planejament 

• Tot i que en aquest àmbit no es preveuen usos residencials, caldrà que l’ordenació prevegi una mixticitat d’usos que fomentin diversos usos de l’espai públic que possibilitin una diversificació del 
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perfil d’usuaris del sector i possibilitin la relació amb els nuclis de Vila-seca i Salou.  

Fase d’urbanització: 

• El sistema de drenatge d’aigües pluvials prioritzarà els sistemes naturals de drenatge possibilitant fins i tot la creació d’eixos, vinculats als eixos de connectivitat social i/o ecològica, que permetin 
vehicular l’aigua de pluja cap a la zona de basses que es proposa a la zona est del sector. 

• L’espai públic esdevindrà en aquest sentit un element cohesionador del sector amb el seu entorn a partir de la creació dels eixos de connexió social previstos i l’habilitació d’espais que puguin ser 
utilitzats pels habitants dels nuclis de l’entorn. En aquest sentit, s’integraran els criteris i propostes indicades a l’Estratègia ambiental EA-05. Creació d’eixos paisatgístics de connexió social i a l’EA-
11: Garantir el manteniment de l’eix paisatgístic de connexió interna dels sectors turístics. 

Fase d’edificació: 

• Es potenciaran les cobertes i façanes verdes que actuïn, a banda de com a element d’aïllament tèrmic, com a receptors, acumuladors i canalitzadors de les aigües pluvials, i integrats en els 
sistemes naturals de drenatge.  

Annex fotogràfic 
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Nom del sector Sector 2 - Nord Superfície: 108.352 m² 
 

 

 

Classificació actual SUC SUNC SUD SUND SNU 

Usos actuals 

Aquest sector es caracteritza per ser ocupat per hàbitats característics d’antigues zones de conreu si bé 

actualment hi predomina una coberta de matollar mediterrani.  

Així mateix, cal destacar l’existència del Centre de convencions, localitzat a la part oriental del sector, el qual 

compta amb 14.612 m2 de sostre edificat.  

Proposta d’ordenació 

La proposta pel sector és la ubicació d'un recinte turístic-hoteler de que complementi l'oferta de turisme familiar de la zona Rambla del Parc, lligada al parc d'atraccions, alhora que serveixi al Centre de 

Convencions, si s’escau, atesa la proximitat. 

Les cessions destinades a espais lliures es situen al sud del sector donant front a la nova traça de l'autovia C31B per tal que facin de coixí entre aquesta infraestructura de trànsit ràpid i la zona 

d'aprofitament privat. S’han calculat sobre el 25% de l’increment d’aprofitament respecte al fixat pel planejament vigent. 

Atesa la visibilitat de l’àmbit i la topografia de la zona, l'alçada màxima permesa es redueix a PB+3, inferior a la de l'entorn. Això no obstant, la llargada màxima de l’edificació s’assimila a la de l’entorn. 

Es fixa una directriu que fa referència a la necessitat de tenir cura especial en la integració paisatgística de les edificacions en tant que es tracta d’un àmbit visible des de molts punts de l’entorn.  

Mapa d’ordenació 

proposada 

       

Impactes previsibles sobre 

el medi ambient 

• El desenvolupament del sector implicarà un important procés d’impermeabilització del terreny que suposarà una de potencial alteració dels règims d’escorrentia 

• La tipologia d’usos fan preveure un important nivell de moviment de terres.  

• Es preveu una fase de construcció amb una important generació de residus de la construcció i derivats dels moviment de terres.  

• Esdevé un punt important de possible impacte de contaminació de sòls en fase d’obres.  
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• En aquest àmbit es preveu un volum important de generació de mobilitat, fet pel qual s’hauran de tenir en compte els possibles impactes respecte la contaminació de sòls derivats de la circulació 
de vehicles.  

• Els usos previstos fan preveure una necessitat rellevant d’abastament d’aigua i de generació d’aigües residuals, elements que pot incidir en l’impacte sobre els estats quantitatiu i qualitatiu de 
l’Aqüífer del Baix Francolí, alhora que poden suposar un increment de la pressió sobre els sistemes d’abastament i sanejament existents actualment. 

• El usos previstos suposaran un augment  important en la generació de residus. 

• Els usos previstos impliquen una demanda important de recursos energètics. 

• Es preveu un augment important de la contaminació atmosfèrica, derivada de la mobilitat. 

• Els usos previstos i la demanda energètica associada a la mobilitat i l’edificació en aquest àmbit implica un augment important de les emissions locals de GEH.  

• Els nous volums edificatoris poden tenir un potencial impacte paisatgístic en el seu entorn més immediat. 

• L’ordenació prevista implica la creació d’espais amb poca diversitat urbana on no es produeix una barreja funcional d’usos. 

Mapa de sensibilitat 

ambiental 

 

El sector s’ubica principalment en sòls de sensibilitat ambiental moderada, donat 

que s’hi localitza un dels matollars d’interès (HIC).  

La resta del sector correspon a sòls de baixa sensibilitat ambiental. 

Idoneïtat 

Ambiental 
MOLT ALTA ALTA MODERADA BAIXA MOLT BAIXA 

Mesures ambientals 

previstes 

Tenint en compte els impactes previstos, s’han integrat les següents mesures de protecció ambiental específiques per aquest sector, més enllà de les recomanacions ambientals de caire genèric 

especificades a l’apartat 6 del present EAE, les quals s’han classificat en: 

Fase de planejament 

• Tot i que en aquest àmbit no es preveuen usos residencials, caldrà que l’ordenació prevegi una mixticitat d’usos que fomentin diversos usos de l’espai públic que possibilitin una diversificació del 
perfil d’usuaris del sector i possibilitin la relació amb els nuclis de Vila-seca i Salou.  

Fase d’urbanització: 



 IV. Estudi Ambiental Estratègic  Desembre 2016 

 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU  
 

126

• El sistema de drenatge d’aigües pluvials prioritzarà els sistemes naturals de drenatge possibilitant fins i tot la creació d’eixos, vinculats als eixos de connectivitat social i/o ecològica, que permetin 
vehicular l’aigua de pluja cap a la zona de basses que es proposa a la zona est del sector. 

• L’espai públic esdevindrà en aquest sentit un element cohesionador del sector amb el seu entorn a partir de la creació dels eixos de connexió social previstos i l’habilitació d’espais que puguin ser 
utilitzats pels habitants dels nuclis de l’entorn. En aquest sentit, s’integraran els criteris i propostes indicades a l’Estratègia ambiental EA-05. Creació d’eixos paisatgístics de connexió social i a l’EA-
11: Garantir el manteniment de l’eix paisatgístic de connexió interna dels sectors turístics. 

Fase d’edificació: 

• Per a l’edificació hotelera, fixar una alçada màxima de 15m, corresponent a PB+3. 

• Es potenciaran les cobertes i façanes verdes que actuïn, a banda de com a element d’aïllament tèrmic, com a receptors, acumuladors i canalitzadors de les aigües pluvials, i integrats en els 
sistemes naturals de drenatge.  
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5.4.2 Avaluació ambiental dels sòls urbans de l’àmbit sud del PDU 

Tot i que es tracta de sòls urbans consolidats previstos pel planejament vigent i en part desenvolupats, es 
considera convenient fer l’anàlisi ambiental de l’àmbit sud, en tant que s’hi han identificat elements 
ambientalment rellevants i es proposen recomanacions ambientals específiques a tenir en compte en el 
desenvolupament de les edificacions pendents. 

Així, pel que fa a l’àmbit sud l’anàlisi s’ha desglossat en 5 subsectors. Cal tenir en compte, doncs, que la 
nomenclatura emprada no deriva de la proposta del PDU sinó que respon específicament a la voluntat de 
realitzar un anàlisi ambiental de major precisió en el marc de l’Avaluació Ambiental Estratègica.  

Amb tot, prèviament a les fitxes corresponents, es presenten a continuació els paràmetres bàsics per a tot 
l’àmbit sud, que corresponen als paràmetres fixats pel planejament vigent: 

 

QUADRE DADES               SS2 
            S V sup. SS2   %CRT EDIF. DENS. 

SUBSECTOR 2           2.477.000   30,00 495.420 2.477 
               

muni parce         sup. m²s sup. m²s sup. m²s %SS2 %CRT m²st núm. hab 

               
   SISTEMES   329.650 116.601 446.251 18,02 5,40     
               
S-V  Vialitat  69.565 5.136 74.701 3,02     
S-V  Zones verdes  173.390 74.310 247.700 10,00     
S-V  Equipaments  86.695 37.155 123.850 5,00     

               

   ZONES       2.030.749 81,98 24,59 495.420 2.477 
               

S CA Corredor d'activitats  231.289  231.289 9,34 2,80    
S-V VP Verdprivat  16.879 1.741 18.620 0,75 0,23    
S-V VB Vialitatbàsica  53.407 42.613 96.020 3,88 1,16    
S-V P Parcel.lesdesenv. privat     1.684.820 68,02 20,40 495.420 2.477 

               

     Residencial       1.127.855 45,53 13,66 386.812 2.477 
      Residencial privat  922.661 172.772 1.095.433   362.041 2.353 
      Residencial 10%AM  32.422  32.422   24.771 124 
     Hoteler       556.965 22,49 6,75 98.738   
      Hotelerprivat  508.778  508.778   73.967   
      Hoteler 10%AM   48.187 48.187   24.771   
     Comercial             9.870   
               

   Detall parcel·les aprofitament privat       
     Àmbit platja       342.249     163.346 899 
S P-IA    residencial  146.147     70.821 530 
S P-IB    hoteler   36.893         41.000   
S P-II    residencial  159.209     51.525 369 
S P-II    comercial             5.500   
     Àmbit Golf centre       84.263     15.521 49 
S P-III    residencial  50.322     9.459 28 
S P-IV    residencial  13.301     3.160 10 
S P-V    residencial  20.640     2.902 11 
     Àmbit la Cadeneta       247.711     50.750 243 
S P-VI    residencial  187.698     35.945 160 
S P-VII    residencial  60.013     14.805 83 
S P-VII    comercial             1.850   
     Àmbit camí del Racó       322.593     122.618 720 
S P-VIII    residencial  75.042     23.015 138 
S P-IXA    residencial  77.845     25.308 153 
S P-IXA    comercial             1.470   
S P-IXB    hoteler   37.262         14.300   
S P-X    residencial  78.959     15.995 77 
S P-XI    residencial  14.641     12.750 102 
S P-XII    residencial  38.844     31.250 250 
     Àmbit Sèquia       172.772     65.106 442 
V P-XIII    residencial   14.311    3.960 22 
V P-XIV    residencial   19.186    3.960 22 
V P-XV    residencial   16.459    10.750 86 
V P-XV    comercial             1.050   
V P-XVI    residencial   6.924    2.880 16 
V P-XVII    residencial   10.175    6.500 52 
V P-XVIII    residencial   22.745    7.500 60 
V P-XIX    residencial   31.406    8.802 43 
V P-XX    residencial   4.838    3.500 28 
V P-XXI    residencial   46.728    17.254 113 
     Àmbit Parc       434.623     18.667   
S P-XXIIa1    hoteler   52.559         14.500   
S P-XXIIa2    hoteler   130.518         1.496   
S P-XXIIb    hoteler   251.546         2.671   
     Sòl corresponent al 10% AM   80.609     49.542   
V P-XXIII    hoteler     37.567       18.120   
V P-XXIV    hoteler     10.620       6.651   
S P-XXV   residencial  32.422     24.771 124 
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Així mateix, és important remarcar que la proposta del PDU manté els paràmetres corresponents a un 
planejament urbanístic vigent que ha estat avaluat ambientalment i que, per tant, ja recull determinacions 
ambientals a tenir en compte. Per tant, més enllà de les recomanacions ambientals que es proposen en les 
fitxes que segueixen, caldrà vetllar per l’aplicació de totes aquelles mesures previstes en el corresponent 
document ambiental. 
 



 IV. Estudi Ambiental Estratègic  Desembre 2016 

 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU  
 

129

Nom del sector S3 

 

Classificació actual SUC SUNC SUD SUND SNU 

Usos actuals 

Actualment els polígons que conformen el sector es troben denudats de la seva vegetació potencial, donant 

lloc a cobertes de tipus prat en contacte amb les zones de joc del Club de golf. 

Coincideix amb el sector “Residencial la Sèquia” del Pla Parcial Urbanístic del Subsector 2 del Centre 

Recreatiu i Turístic (CRT) aprovat definitivament en data 02/02/2006 per part de la CTU de Tarragona. 

Impactes previsibles sobre 

el medi ambient 

• Impermeabilització discontínua de sòls actualment ocupats per prats i herbassars. 

• Afectació a la dinàmica hídrica de la zona humida que constitueix la Sèquia Major.  

• Increment de la pressió antròpica sobre les espècies associades als àmbits humits associats a l’espai de la Sèquia i a l’activitat del golf que estan en contacte amb el sector. 

• La proximitat a la Sèquia Major, juntament amb la previsió del desenvolupament residencial de part important dels terrenys d’aquest sector, implicarà un risc de contaminació lluminosa sobre un 
espai d’important sensibilitat. 

• Alteració dels eixos de connectivitat local des de la Sèquia Major, bàsicament per l’increment de la freqüentació de l’espai i la incorporació d’elements que suposaran una fragmentació o la 
presència d’obstacles que dificultaran el desplaçament de la fauna associada als hàbitats. 

• Incompatibilitat dels usos previstos amb el risc d’inundabilitat existent. 

• Increment del risc d’inundabilitat com a conseqüència de l’alteració de la permeabilitat natural del terreny i dels règims d’escorrentia 

• Episodis de contaminació del sòl, tant en fase d’obres com en fase d’ús, com a conseqüència, de les zones d’estacionament previstes i per la circulació de vehicles. 

• Impacte paisatgístic derivat de l’augment del grau d’artificialització de part important del sector. 
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Mapa de sensibilitat 

ambiental 

 

El subsector presenta alguns sòls categoritzats com de 

sensibilitat ambiental molt alta, atès que formen part de la 

zona inundable per període de retorn de 10 anys. 

A més, també inclou sòls de sensibilitat alta, els quals 

corresponen, en la seva totalitat a zones inundables per 

període de retorn de 100 anys.  

Es localitzen petits fragments de sòls de sensibilitat 

moderada, atribuïbles a zones identificades amb risc químic 

o bé a zones inundables per període de retorn de 500 anys. 

Pel que fa a les zones amb risc químic, convé tenir en 

compte que, en tractar-se de sòl urbà, només hi són 

d’aplicació els criteris pel que fa a la implantació de noves 

activitats destinades a elements especialment vulnerables, 

tal com s’estableix a la Instrucció Tècnica corresponent16 

Finalment, una part important dels sòls forma part de la 

categoria de sensibilitat ambiental baixa. 

Amb tot, cal tenir present que el subsector es situa molt 

pròxim a l’espai de la Sèquia Major, de molt alta sensibilitat 

ambiental.  

Idoneïtat 

ambiental 
MOLT ALTA ALTA MODERADA BAIXA MOLT BAIXA 

Recomanacions ambientals 

proposades 

Tenint en compte els impactes previstos, es proposen diverses recomanacions ambiental específiques, més enllà de les de caire genèric especificades a l’apartat 6 del present EAE, les quals s’han 

classificat atenent a les diferents fases considerades:  

Fase de planejament: 

• Es proposa la integració dels criteris indicats a l’Estratègia Ambiental EA-07: Mantenir una franja lliure entre les basses de la zona del golf i els nous creixements previstos en aquest sector per tal 
de proveir una zona tampó que esmorteeixi els impactes detectats. Es tindran en compte les mesures de regulació de la freqüentació d’aquest espai que es marquen en la fitxa de la zona humida 
de la Sèquia Major disponible al web del DARPAM (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) amb codi 14003602, i les mesures que es marcaven en el “Projecte 
constructiu de recuperació i arranjament de l’espai de la Sèquia Major de Vila-seca”. 

• Prèviament a la realització i desenvolupament dels projectes d’edificació es recomana realitzar un complet estudi hidrogeològic que descarti qualsevol alteració de les dinàmiques de la massa 
d’aigua subterrània, en tant que esdevé la principal font d’alimentació de la zona humida protegida de la Sèquia Major.  

 

                                                      
16 Instrucciçó Tènica de la Direcció General de Protecció Civil relativa a l’elaboració dels informes sobre les condicions minimes que han de complir els nous desenvolupaments urbanístics a ubicar dins les zones identificades com de risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. 
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Fase d’urbanització: 

• Es recomana mantenir l’estoc en captivitat de fartet de la Sèquia Major, donat que tot indica es tracta de l’únic nucli històric que es va mantenir al litoral Tarragoní sense repoblacions amb 
exemplars provinents d’altres zones del país.  

• Vetllar per l’aplicació del Programa d’actuacions previst al Pla de Gestió de la Sèquia Major: 

o Instal·lació d’un sistema de control dels nivells d’aigua de la Sèquia Major 

o Segues periòdiques del canyissar de la Sèquia Major 

o Potenciació de les comunitats pròpies de l’espai 

o Pla de substitució progressiva d’espècies foranies per espècies autòctones 

o Manteniment de la làmina d’aigua lliure a la llacuna 

o Gestió dels canals i de la zona inundable de l’extrem sud 

o Manteniment de la zona de platja de la llacuna 

o Pla de protecció de les espècies faunístiques d’interès 

o Pla de control de la proliferació de mosquits 

o Manteniment dels senders peatonals 

o Manteniment dels elements constructius i de senyalització 

• Es proposa integrar els criteris indicats a l’EA-08 “Habilitar passos de connectivitat per a la fauna que connectin la zona de la sèquia amb els espais aquàtics localitzats a la banda nord de 
l’autovia”. Així mateix, caldrà vetllar per la connectivitat amb la zona dels prats de Cal.lípolis adjacents, localitzada al nord-est de la Sèquia. 

• En l’ordenació de les zones lliures privades, es proposa integrar criteris que afavoreixin en plantejament general per a la connectivitat ecològica en relació a l’àmbit de la Sèquia Major. 

• Es recomana aplicar els criteris descrits a l’”EA-06: Evitar l’afectació directa o indirecta sobre l’espai protegit de la Sèquia Major”. 

• Els sistemes d’il·luminació, tant de l’espai urbanitzat com de les zones verdes privades es proposa realitzar-lo tenint en compte la zona de protecció envers la contaminació lluminosa en que es 
localitza aquest àmbit, i la proximitat a la zona de la Sèquia Major, la qual esdevé un àmbit especialment sensible a la contaminació lluminosa. 

• Prèviament a la realització i desenvolupament dels projectes d’edificació es considera convenient realitzar un complet estudi hidrogeològic que descarti qualsevol alteració de les dinàmiques de la 
massa d’aigua subterrània, en tant que esdevé la principal font d’alimentació de la zona humida protegida de la Sèquia Major.  

• Les extraccions d’aigua es recomana que quedin prohibides. 

• A partir de l’anàlisi en detall del règim d’escorrentia existent, es recomana preveure un sistema de drenatge d’aigües pluvials en relació a les basses existents en aquest sector. 

• Pel que fa a la inundabilitat, es proposa integrar l’EA-19: “Integrar les mesures necessàries per tal d’evitar l’afectació derivada del risc d’inundació”. En concret, tal i com determina l’Estudi 
d’Inundabilitat, caldrà modificar les cotes de les parcel·les XVI i XVII per tal de resguardar totalment el sector de la perillositat greu en relació a aquest risc natural. 

• Es creu convenient la integració de les mesures que derivin de l’Estudi d’inundabilitat que, d’acord amb l’ACA de Tarragona, determinen que caldrà que les noves edificacions es trobin fora de la 
zona de flux preferent (T100) amb perillositat greu a tercers i condicionar la tipologia de construccions de les noves edificacions, limitant els usos a la planta baixa.  

• Caldrà vetllar per a la inexistència de punts d’abocament directes a les basses o eixos de drenatge que puguin afectar a les basses existents o a la zona de la Sèquia. 

• Es considera convenient minimitzar la superfície d’impermeabilització de les parcel·les destinades a zones residencials. El sistema de recollida d’aigües pluvials d’aquests àmbits de 
desenvolupament residencial hauria de sotmetre’s a un sistema de depuració previ a la seva filtració al terreny, tenint en compte la seva proximitat a la zona de la Sèquia Major. En aquest sentit, 
caldrà implementar, si encara no s’ha realitzat, la mesura prevista a l’Estudi d’Impacte Ambiental del PPU del CRT Vila-seca – Salou, segons la qual “en l’àmbit residencial de la Sèquia la xarxa de 
recollida de pluvials preveu la recollida i el transport (mitjançant sistemes de bombament) de les aigües pluvials procedents de zones urbanitzades i vials (Vial Nord) fins a un dipòsit situat a 
l’extrem NE, de 2.400 m3 de capacitat. Amb aquest sistema s’evitarà la infiltració d’aigües amb un cert grau de contaminació, les quals podrien afectar la qualitat de les aigües subterrànies”. A 
banda, tal com es detalla en aquest mateix EIA del PPU, la base de les plataformes d’urbanització i dels vials d’ús privat en aquest àmbit hauran d’incorporar l’ús de materials de granulometria 
grossa, els quals han de permetre garantir la continuïtat i el flux de les aigües subterrànies a nivell subsuperficial. 

• Caldrà integrar les mesures sobre aquest tema previstes a l’Estudi d’Impacte Ambiental del PPU del CRT Vila-seca – Salou: 
o Els pous d’extracció d’aigües existents en l’àmbit del CRT es protegiran de manera adequada, segons el que estableix l’autoritat competent en la matèria (ACA). 

o Les superfícies permeables o no pavimentades representen més del 70% de la superfície total del sector. Aquest percentatges es considera suficient per tal de garantir el manteniment dels 
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processos naturals de recàrrega de l’aqüífer.  

o Mantenir el paper com a element de depuració i de sistema de recàrrega de l’aqüífer de les llacunes de laminació situades de forma perimetral a l’entorn del camp de Golf.  

o L’aportació i compactació de materials de reblert pot implicar una intercepció dels moviments naturals de l’aqüífer, ja que els reblerts poden actuar com a sectors impermeables. La base de 

les plataformes d’urbanització i dels vials d’ús privat en l’àmbit Residencial Sèquia, per tant, hauran d’incorporar l’ús de materials de granulometria grossa (pedraplenats, graves, etc.) els 

quals permetran garantir la continuïtat i el flux de les aigües subterrànies a nivell subsuperficial. La definició d’una granulometria grollera s’ha tingut en compte en la definició del Vial Nord, 

per exemple.  

o Els materials de reblert a emprar per a l’adequació de les plataformes d’urbanització i dels vials hauran de complir les especificacions que determinen les normes referents a materials de la 

construcció, i hauran d’estar lliures d’elements contaminants de qualsevol tipus.  

o En aquest àmbit, no haurà d’estar permesa la construcció de soterranis o altres habitacles situats per sota del nivell del terreny actual.  

o Dissenyar les obres de fàbrica que afectin l’aqüífer de forma que l’efecte pantalla sigui mínim (preferentment fonamentacions amb pilotatges i estructures amb formigó d’alta resistència).  

o S’evitarà l’ús d’additius tòxics en els formigons, sobretot en aquells que s’hagin d’utilitzar en obres de fonamentació i que poden entrar en contacte amb aigües subterrànies.  

• L’espai públic esdevindrà en aquest sentit un element cohesionador del sector amb el seu entorn a partir de la creació dels eixos de connexió social previstos i l’habilitació d’espais que puguin ser 
utilitzats pels habitants dels nuclis de l’entorn. En aquest sentit, es proposa la integració dels criteris i propostes indicades a l’Estratègia ambiental EA-05. Creació d’eixos paisatgístics de connexió 
social. 

Fase d’edificació: 

• Tenint en compte que en aquest àmbit és probable que per a la construcció de les edificacions sigui necessari l’aportació de materials de préstec, es considera que aquests no hauran de perjudicar 
a les condicions de recàrrega de l’aqüífer.  

• En aquest àmbit (tal com es detalla en aquest EIA del PPU), no es permetrà la construcció de soterranis o altres habitacles situats per sota del nivell del terreny actual. Les obres de fàbrica es 
dissenyaran de forma que l’efecte pantalla sigui mínim (preferentment fonamentacions amb pilotatge i estructures de suport amb formigó d’alta resistència).  

Annex fotogràfic 
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Nom del sector S4 

 

Classificació actual SUC SUNC SUD SUND SNU 

Usos actuals 

Les dues peces situades al nord del sector es troben actualment conformades per sòls urbans nus, amb 

alguns peus arboris sense interès ambiental rellevant.  

La peça del sud, en contacte amb la urbanització, presenta un caràcter eminentment boscós, amb traces 

d’espais de nuu urbà. 

Coincideix amb el sector “Camí del Racó” del Pla Parcial Urbanístic del Subsector 2 del Centre Recreatiu i 

Turístic (C.R.T) aprovat definitivament en data 02/02/2006 per part de la CTU de Tarragona 

Impactes previsibles sobre 

el medi ambient 

• Impermeabilització de sòls actualment ocupats per prats i herbassars o bé per terrenys forestals. 

• En ser una zona on es preveu una impermeabilització important del terreny, esdevé un àmbit de potencial alteració dels règims d’escorrentia. 

• El desenvolupament previst en aquest sector, donada la variabilitat orogràfica dels seus terrenys, pot comportar una alteració de la topografia amb un important volum de moviments de terres.  

• Pèrdua de superfície forestal així com increment de la fragmentació de les masses existents. Afectació a l’HIC de pinedes mediterrànies present a gran part de la carena de la Torre del Telègraf, 
considerada la mostra de més valor d’aquest hàbitat en el sector. 

• Alteració dels eixos de connectivitat local i afectació a la fauna associada a les zones boscoses. 

• L’Estudi d’identificació de riscos geològics (EIRG) identifica una àrea amb perillositat mitjana enfront despreniments, associada a la Pedrera del Telègraf, molt propera a la zona d’ús hoteler.  

• Increment del risc d’incendi per proximitat d’urbanitzacions aïllades en contacte amb masses forestals existents.  

• Episodis de contaminació del sòl, tant en fase d’obres com en fase d’ús, com a conseqüència, de les zones d’estacionament previstes i per la circulació de vehicles. 

• Afectació a la Torre del Telègraf, com a element catalogat d’interès patrimonial.  

• Impacte paisatgístic derivat de l’artificialització de part important del sector i, en concret, pels usos hotelers previstos a la zona del turó de la Torre del Telègraf, en una zona de elevada visibilitat 
paisatgística. 
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Mapa de sensibilitat 

ambiental 

 

Aquest subsector es localitza principalment sobre sòls de 

baixa sensibilitat ambiental. Destaquen, així mateix, els sòls de 

sensibilitat moderada que responen a zones de pineda ben 

conservades (HIC) i a petits retalls de zones d’inundabilitat per 

període de retorn de 500 anys.  

S’inclou també una peça important de sòls de sensibilitat alta, 

a l’extrem superior del turó, que presenten una elevada 

visibilitat i, per tant, constitueixen una zona d’atenció especial. 

Així mateix, cal tenir en compte la presència de sòls amb 

pendents superiors al 20%, inclosos dins la categoria d’alta 

sensibilitat ambiental.  

Idoneïtat 

ambiental 
MOLT ALTA ALTA MODERADA BAIXA MOLT BAIXA 
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Recomanacions ambientals 

proposades 

Tenint en compte els impactes previstos, es proposen diverses recomanacions ambiental específiques, si bé també es recomana l’aplicació de les mesures de caire genèric detallades a l’apartat 6 del 

present EAE, les quals s’han classificat atenent a les diferents fases considerades:  

Fase de planejament: 

• Vetllar per la preservació lliure d’edificació i urbanització de la zona del turó del Telègraf, és a dir, la zona de major alçada per la seva rellevància a nivell paisatgístic i elevada visibilitat, 

per la presència d’una pineda madura, per la localització de l’element patrimonial que conforma la torre del Telègraf i pel seu interès connector. Veure criteris detallats a l’Estratègia 

ambiental EA-03 “Preservació de l’entorn forestal de la torre del telègraf, pels seus valors naturals, connectors, patrimonials i paisatgístics”. 

Fase d’urbanització: 

• Atenent a les conclusions de l’Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics, es recomana la realització d’un estudi d’estabilitat del talús de la pedrera del a Torre del Telègraf que 

avaluï i delimiti en detall la perillositat i determini les mesures correctores o de protecció més adequades. En la situació actual, seria convenient senyalitzar degudament la zona del peu 

del talús, indicant l’existència d’un risc geològic per caiguda de roques o despreniments. 

• Es proposa implementar les mesures previstes a l’Estratègia ambiental EA-17 “Manteniment de les àrees de seguretat de protecció envers el risc d'incendi forestal”: Quan un solar en 

què existeixi vegetació hagi obtingut la consideració d’edificable únicament serà permesa la tala d’arbres que representin un màxim d’afectació del 30% de l’arbrat existent. En els 

projectes s’haurà de justificar específicament el compliment d’aquest aspecte. Si per poder consumir el sostre fixat pel planejament s’afecta una quantitat d’arbrat superior al 30% 

aleshores l’excés d’arbres talats haurà de ser reposat en el propi solar o, en el seu defecte, en l’indret més proper. Per la tala d’un arbre s’ha de demanar l’oportuna llicència municipal, 

justificant-ne documentalment i raonadament la necessitat de tala. 

• Caldrà vetllar per la no afectació a la Torre del Telègraf, tenint en compte que, segons la fitxa inclosa al Catàleg de Béns protegits del POUM de Salou, caldria realitzar una intervenció 

de consolidació urgent als efectes de preservar l’element. 

Annex fotogràfic 
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Nom del sector S5 

 

Classificació actual SUC SUNC SUD SUND SNU 

Usos actuals 

Dins d’aquest sector s’hi distingeixen dues peces. La ubicada a la part més septentrional del sector es compon 

de prats i herbassars en combinació amb sòls nuus urbans. Per altra banda, la peça de la franja sud presenta 

una taca força ben conservada de bosc dens de pineda juntament amb un espai de nuu urbà.   

Coincideix amb el sector “Àmbit residencial Golf Centre” del Pla Parcial Urbanístic del Subsector 2 del Centre 

Recreatiu i Turístic (CRT) aprovat definitivament en data 02/02/2006 per part de la CTU de Tarragona. 

Impactes previsibles sobre 

el medi ambient 

• Impermeabilització de sòls amb el conseqüent potencial alteració dels règims d’escorrentia. 

• Pèrdua de superfície forestal així com increment de la fragmentació de les masses existents.  

• A la zona s’identifica la presència d’hàbitats d’interès comunitari de pinedes mediterrànies, una peça que concretament ha estat identificada com a rellevant per la seva representativitat, dimensió i 
estat. A banda de l’afectació al propi HIC, cal tenir en compte l’afectació sobre la fauna associada a aquestes zones boscoses. 

• La taca de pineda de pi blanc presenta un paper important en la connectivitat local a l’àmbit del PDU per la qual cosa el desenvolupament urbanístic previst comporta una previsible fragmentació 
en termes de funcionalitat ecològica. 

• L’Estudi d’identificació de riscos geològics (EIRG) identifica una àrea amb perillositat mitjana enfront despreniments, associada a la Pedrera del Cendra, força propera a les zones d’habitatges 
unifamiliars.  

• Increment del risc d’incendi per proximitat d’urbanitzacions aïllades en contacte amb masses forestals existents.  

• Possibles episodis de contaminació del sòl, tant en fase d’obres com en fase d’ús, com a conseqüència, de les zones d’estacionament previstes i per la circulació de vehicles. 

• Impacte paisatgístic derivat de l’artificialització de part important del sector. 
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Mapa de sensibilitat 

ambiental 

 

Pel que fa a les dues peces situades a la zona sud d’aquest subsector, corresponen, gairebé en la 

seva totalitat, a sòls de baixa sensibilitat ambiental, si bé cal tenir en compte la presència de sòls 

amb pendents superiors al 20 % i, per tant, de molt alta sensibilitat ambiental. 

Per altra banda, la peça del sud presenta, a banda de sòls de sensibilitat ambiental baixa, una 

superfície important considerada de sensibilitat ambiental moderada, derivada de l’existència 

d’una massa de pinedes mediterrànies (HIC).  

Idoneïtat 

ambiental 
MOLT ALTA ALTA MODERADA BAIXA MOLT BAIXA 

Recomanacions ambientals 

proposades 

Tenint en compte els impactes previstos, es proposen diverses recomanacions ambiental específiques, si bé també es recomana l’aplicació de les mesures de caire genèric detallades a l’apartat 6 del 

present EAE, les quals s’han classificat atenent a les diferents fases considerades:  

Fase de planejament: 

• Es recomana tenir en compte les criteris exposats a l’Estratègia ambiental EA-01 ” Identificació d’àrees preferents de manteniment dels hàbitats existents, tant de pineda mediterrània com zones de 
matollar mediterrani”. 

Fase d’urbanització: 

• En l’ordenació dels espais lliures, es suggereix integrar criteris de permeabilitat ecològica per tal maximitzar les condicions de connectivitat entre les diferents peces forestals. Es recomana 
preveure la connexió a partir dels espais oberts (parcs, jardins, parcel·les privades..), de l’arbrat viari i de la vegetació existent en cobertes i terrasses, així com dels elements vegetals inclosos en 
zones obertes tals com aparcaments en superfície. Així mateix, també seria adequat preveure en aquests espais espècies vegetals adaptades als grups de fauna presents en aquestes zones 
boscoses i en consonància amb els hàbitats existents en aquest àmbit.  

• Atenent a les conclusions de l’Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics, es recomana la realització d’un estudi d’estabilitat del talús del front sud de la pedrera del Cendra que avaluï i 
delimiti en detall la perillositat i determini les mesures correctores o de protecció més adequades. En la situació actual, seria convenient senyalitzar degudament la zona del peu del talús, indicant 
l’existència d’un risc geològic per caiguda de roques o despreniments. 

• Es proposa implementar les mesures previstes a l’Estratègia ambiental EA-17 “Manteniment de les àrees de seguretat de protecció envers el risc d'incendi forestal”: Quan un solar en què existeixi 
vegetació hagi obtingut la consideració d’edificable únicament serà permesa la tala d’arbres que representin un màxim d’afectació del 30% de l’arbrat existent. En els projectes s’haurà de justificar 
específicament el compliment d’aquest aspecte. Si per poder consumir el sostre fixat pel planejament s’afecta una quantitat d’arbrat superior al 30% aleshores l’excés d’arbres talats haurà de ser 
reposat en el propi solar o, en el seu defecte, en l’indret més proper. Per la tala d’un arbre s’ha de demanar l’oportuna llicència municipal, justificant-ne documentalment i raonadament la necessitat 
de tala. 

• Es proposa aplicar els criteris descrits a l’EA-11: Garantir el manteniment de l’eix paisatgístic de connexió interna dels sectors turístics.  
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Annex fotogràfic 
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Nom del sector 
 

S6 

 

Classificació actual SUC SUNC SUD SUND SNU 

Usos actuals 

Aquest sector presenta, a nivell de cobertes del sòl, una mixticitat d’usos, si bé dominen les zones boscoses i 

els matollars. Cal ressaltar també la presència d’un espai de conreus llenyosos així com de diverses peces de 

nuu urbà.  

Coincideix amb el sector “La Cadeneta” del Pla Parcial Urbanístic del Subsector 2 del Centre Recreatiu i 

Turístic (CRT) aprovat definitivament en data 02/02/2006 per part de la CTU de Tarragona. 

Impactes previsibles sobre 

el medi ambient 

• Afectació a l’hàbitat d’interès comunitari de matollar termomediterranis i predesèrtics, com a conseqüència de la seva destrucció parcial així com d’una reducció de la seva funcionalitat 

• En ser una zona on es preveu una impermeabilització important del terreny, esdevé un àmbit de potencial alteració dels règims d’escorrentia 

• Episodis de contaminació del sòl, tant en fase d’obres com en fase d’ús, com a conseqüència, de les zones d’estacionament previstes i per la circulació de vehicles. 

• Impacte paisatgístic derivat de l’artificialització de part important del sector. 

Mapa de sensibilitat 

ambiental 

 

Dins d’aquest subsector es localitzen diversos espais considerats de molt alta sensibilitat 

ambiental donat que s’hi identifiquen pendents superiors al 20%.  

Per altra banda, s’hi identifica una important superfície d’alta sensibilitat ambiental que 

correspon a una zona amb elevada exposició visual.  

També s’hi localitzen sòls de moderada sensibilitat ambiental que responen a la presència de 

dos HIC, un de pinedes i un altre de matollars.  

La resta de la peça, de notable extensió, correspon a sòls de baixa sensibilitat ambiental.  
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Idoneïtat 

ambiental 
MOLT ALTA ALTA MODERADA BAIXA MOLT BAIXA 

Recomanacions ambientals 

proposades 

Tenint en compte els impactes previstos, es proposen diverses recomanacions ambiental específiques, si bé també es recomana l’aplicació de les mesures de caire genèric detallades a l’apartat 6 del 

present EAE, les quals s’han classificat atenent a les diferents fases considerades:  

Fase de planejament: 

• Es recomana conservar una taca representativa i extensa de matollar mediterrani. 

• Aplicar la mesura de l’EIA del PPU de subsector 2 de CRT, segons la qual “s’estableix una zona de protecció de la màquia de garric i margalló situada a la part culminant del turó de la Cadeneta, 
dins de l’àmbit Residencial la Cadeneta”. A tal efecte, en aquest entorn es defineix una Zona de Verd Privat (VP) que abasta l’espai ocupat per la màquia litoral.  

• Es proposa mantenir lliure d’edificació la zona més elevada del l’àmbit de la Cadeneta, en ser l’àrea de major exposició visual i amb major fragilitat paisatgística. 

• Es creu convenient que l’ordenació prevegi una mixticitat d’usos que fomentin diversos usos de l’espai públic que possibilitin una diversificació del perfil d’usuaris del sector i possibilitin la relació 
amb els nuclis de Vila-seca i Salou. 

Fase d’edificació: 

• Tenint en compte l’emplaçament i l’elevada visibilitat del mateix es considera important que el conjunt d’edificacions tinguin volums i alçades que s’adaptin en la mesura del possible a la topografia 
amb una disposició aterrassada, fragmentada, en la que els espais construïts alternen amb espais lliures privats de certa mida, delimitant les àrees edificables i no edificables de cada unitat i fixant 
alineacions obligatòries i envolvents i alçades màximes per tal d’afavorir la integració paisatgística. 

• Es recomana vetllar per prendre en consideració l’entorn a l’hora de triar els colors i els materials. En aquest sentit, es proposa dur a terme un anàlisi cromàtic detallat per tal d’establir la gama de 
colors que pot permetre una major mimetització i integració de les edificacions. 

Annex fotogràfic 
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Nom del sector S7 

 

Classificació actual SUC SUNC SUD SUND SNU 

Usos actuals 

Gran part d’aquest sector es troba ocupat, actualment, per pinedes mediterrànies sobre terrenys litorals de 

tipus dunar amb combinació amb zones on domina el matollar. S’hi localitza una taca important destinada a 

activitats esportives i lleure, en què cal destacar la presència del Beach Club del Golf. 

Coincideix amb el sector “Àmbit Platja” del Pla Parcial Urbanístic del Subsector 2 del Centre Recreatiu i 

Turístic (CRT) aprovat definitivament en data 02/02/2006 per part de la CTU de Tarragona. 

Impactes previsibles sobre 

el medi ambient 

• Impermeabilització de sòls actualment ocupats per zones boscoses en combinació amb matollar. 

• En aquest àmbit es localitza una de les pinedes de pi blanc de més interès a l’àmbit, donada la seva maduresa, representativitat i proximitat a la línia litoral. Així doncs, el desenvolupament del 
sector comporta la destrucció parcial d’una hàbitat d’interès comunitari, així com una reducció de la seva funcionalitat. Alteració de la fauna associada a la massa boscosa de pinedes. 

• Afectació a l’estepa d’arenal, considerada com una espècie protegida i catalogada de vulnerable.  

• Intercepció d’un eix important de connectivitat ecològica en sentit nord-sud. 

• En ser una zona on es preveu una impermeabilització important del terreny, esdevé un àmbit de potencial alteració dels règims d’escorrentia 

• Episodis de contaminació del sòl, tant en fase d’obres com en fase d’ús, com a conseqüència, de les zones d’estacionament previstes i per la circulació de vehicles. 

• Impacte paisatgístic derivat de l’artificialització d’un sector que es troba en façana litoral. 

• Increment de la pressió existent sobre la Geozona del Cap de Salou 

Mapa de sensibilitat 

ambiental 

 

La major part dels terrenys d’aquest subsector corresponen a sòls de moderada sensibilitat 

ambiental, atès que s’hi localitza una zona de pinedes mediterrànies ben conservada i d’interès 

(HIC).  

També es localitzen diversos espais d’alta sensibilitat ambiental corresponents, o bé a la zona 

d’estepa d’arenal o bé a la zona que actua com a façana amb la franja litoral, la qual es 

considera de valor ambiental per la seva notable visibilitat.  
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Idoneïtat 

ambiental 
MOLT ALTA ALTA MODERADA BAIXA MOLT BAIXA 

Recomanacions ambientals 

proposades 

Tenint en compte els impactes previstos, es proposen diverses recomanacions ambiental específiques, si bé també es recomana l’aplicació de les mesures de caire genèric detallades a l’apartat 6 del 

present EAE, les quals s’han classificat atenent a les diferents fases considerades:  

Fase de planejament: 

• Es recomana aplicar criteris de l’EA-02: Manteniment de la franja litoral de pineda.  

• Es proposa alliberar la franja oest d’aquest sector d’edificacions, concentrant els usos edificatoris el màxim a l’est que sigui possible. L’objectiu és la preservació d’aquelles pinedes més madures i 
representatives pel seu grau de naturalitat alhora que es dota d’un sentit funcional al territori, permetent una connectivitat local en sentit nord-sud. 

• Prèviament a la concessió de qualsevol permís d’obra, en les fases successives d’execució del projecte, caldrà fer una cartografia de detall dels sectors afectats, per detectar la possible presència 
de l’espècie Halimium halimifolium i establir mesures de conservació o mesures compensatòries amb l’objectiu de conservar i millorar l’estat de les poblacions preexistents. 

• Aplicar la mesura de l’EIA del PPU de subsector 2 de CRT, segons la qual “s’estableix una zona de protecció de les pinedes de Pinus pinea i/o Pinus pinaster sobre duna, localitzades sobre 
l’aflorament dunar de l’àmbit residencial Platja Llarga”. A tal efecte, en aquest entorn es defineix una Zona de Verd Privat (VP) que abasta tot l’aflorament dunar, així com un espai perimetral de 
protecció, el qual haurà de tenir com a mínim 20 metres d’ample, a comptar des del límit exterior de la zona identificada com a aflorament. 

• Es considera convenient que l’ordenació prevegi una mixticitat d’usos que fomentin diversos usos de l’espai públic que possibilitin una diversificació del perfil d’usuaris del sector i possibilitin la 
relació amb els nuclis de Vila-seca i Salou.  

Fase d’urbanització: 

• Es suggereix evitar la degradació dels afloraments dunars actuals mitjançant la seva protecció. A més a més, en els sectors dunars o propers a les platges es considera convenient senyalitzar 
adequadament els seus accessos per tal de garantir un estat de conservació favorable dels valors naturals de l’espai. EEs consiera que els recorreguts de vianants haurien de quedar identificats i 
que caldria preveure traçats i sistemes constructius compatibles amb el manteniment d’aquests espais dunars.  

• Atendre a les mesures que per a aquest àmbit es proposen en el citat EIA: els projectes que es desenvolupin en la zona de Servitud de Protecció (ZSP) de la Platja Llarga s’hauran de regir per allò 
que estableix la Llei 22/88 de Costes. La Llei de Costes defineix la Zona de Servitud de Protecció (ZSP) com una franja de terrenys de 100 m d’ample (20 m en sòls urbans o urbanitzables), 
mesurada terra endins des del límit interior de la zona marítim terrestre (ZMT). Dins d’aquesta franja queden prohibides les edificacions de residència o habitatges, la construcció de vies de 
transport interurbanes i d’alta intensitat de trànsit, les activitats de destrucció d’àrids, les línies d’alta tensió, l’abocament de residus sòlids o d’aigües residuals sense depurar i la publicitat. Dins de 
la Zona de Servitud de Protecció, d’altra banda, s’estableix una Zona de Servitud de Trànsit (ZST), de 6 m d’ample com a mínim (a comptar des del límit interior de la ZMT), en la qual es permet el 
pas de públic i de vehicles de vigilància i salvament. 

• Es considera que l’espai públic pot esdevenir un element cohesionador del sector amb el seu entorn a partir de la creació dels eixos de connexió social previstos i l’habilitació d’espais que puguin 
ser utilitzats pels habitants dels nuclis de l’entorn. En aquest sentit, es recomana integrar els criteris i propostes indicades a l’Estratègia ambiental EA-05. Creació d’eixos paisatgístics de connexió 
social i a l’EA-11: Garantir el manteniment de l’eix paisatgístic de connexió interna dels sectors turístics. 

Fase de construcció: 

• Es recomana vetllar per la integració paisatgística de les noves construccions, a nivell de colors, materials i textures per afavorir la connectivitat i la vertebració dels paisatges existents, segons 
criteris estètics tals com: racionalització de les alçades màximes, tractament exterior unitari, gamma de colors harmònica, etc.   
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Annex fotogràfic 
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5.5 Integració de les estratègies ambientals a la proposta del PDU 

En el marc dels inicis del treball conjunt entre l’equip redactor del PDU i l’equip de redacció dels documents 
ambientals es van fixar un conjunt d’estratègies ambientals, les quals es van plantejar com a element de 
suport per tal de que el PDU integrés aquells criteris que es creien necessaris per a facilitar la màxima 
adequació del PDU als objectius ambientals establerts per a la seva avaluació ambiental estratègica. 

Per tant, dins de la valoració ambiental del PDU, es creu necessari realitzar una anàlisi de com aquestes 
estratègies han estat finalment integrades en la proposta del PDU, element que permetrà una millor avaluació 
global del Pla i del grau de compliment dels objectius ambientals.  

S’ha de tenir en compte que aquestes estratègies van ser plantejades un cop s’havien definit els paràmetres 
generals de la proposta, i per tant, més que evitar els possibles impactes, es tractava de mitigar al màxim els 
seus efectes, tenint en compte que molts d’aquests impactes es consideren inevitables. Així, s’ha de tenir en 
compte que en aquesta valoració s’avalua la manera en què s’han integrat aquests criteris en la proposta del 
PDU, mentre que la valoració de l’adequació i incidència sobre els diferents vectors es realitza en l’apartat de 
valoració del grau de compliment dels objectius ambientals.  

Així, per exemple, en l’estratègia d’Incloure criteris per a l’adequació paisatgística dels desenvolupaments que 
es prevegin (EA-17) es valora si el PDU incorpora els criteris proposats tendents a minimitzar l’impacte 
paisatgístic inevitable, i no es valora l’impacte paisatgístic de la proposta del PDU, element que s’analitza en 
el grau de compliment del corresponent objectiu ambiental.  

Per tant, tot seguit, s’analitza la manera i el grau en què aquestes estratègies s’integren en la proposta del 
PDU. Per avaluar el grau d’integració s’ha fet servir una codificació de colors que representa si l’estratègia ha 
estat integrada en la proposta del PDU de manera satisfactòria (verd), parcialment (taronja) o no queda 
integrada (vermell). Segons això, s’obté que no hi ha cap estratègia que no hagi quedat integrada i de les 19 
estratègies plantejades, 9 queden parcialment integrades (47%) i 10 queden integrades totalment (53%). 
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ESTRATÈGIA AMBIENTAL GRAU D’INTEGRACIÓ 

EA-
01 

Identificació d’àrees 
preferents de manteniment 
dels hàbitats existents, tant 
de pineda mediterrània com 
zones de matollar 
mediterrani 

 

Les estratègies ambientals identificaven unes zones d’interès pel manteniment de determinades pinedes i zones de matollar pel fet de tractar-se d’hàbitats més desenvolupats. Amb això la 
proposta del PDU integra mesures ambientals (i recomanacions a l’àmbit sud) que pretenen afavorir el manteniment i la integració d’aquestes taques en l’ordenació de l’àmbit. 

Concretament, per les pinedes identificades, als sectors de l’àmbit sud es plantegen recomanacions per tal de mantenir la seva continuïtat i maximitzar la seva integració en els 
desenvolupaments residencials previstos. En aquest sentit, es suggereix que, per al desenvolupament d’aquest sector, es tinguin en compte les zones que s’han delimitat com de valor en el 
mapa d’estratègies ambientals.  

Igualment es recomana que l’ordenació dels espais lliures tingui en compte aquestes preexistències amb l’objectiu de maximitzar la seva conservació: 

- Concretament en el desenvolupament del subsector S7 es proposa vetllar per l’alliberament de la franja oest d’aquest sector de creixements, concentrant els usos edificatoris a la zona 
de l’est. L’objectiu és la preservació d’aquelles pinedes més madures i representatives pel seu grau de naturalitat, alhora que es dota d’un sentit funcional al territori permetent la 
integració del connector social locals en sentit nord-sud.  

- D’altra banda, en el desenvolupament del subsector S5 es recomana integrar els criteris marcats en aquesta estratègia EA-01 en relació a les zones de pineda que existeixen en 
aquest àmbit.  

- En la zona en què es localitzen les pinedes amb zones de dunes, es creu convenient que les zones de desenvolupament residencial s’ajustin en la mesura del possible a aquestes 
pinedes, permentent-ne el seu manteniment en bona part. A tal efecte, per al futur desenvolupament del sector S7, s’incorpora una recomanació referida a la necessitat d’analitzar la 
presència d’estepa arenal i a incorporar mesures de conservació o compensació, en cas que s’escaigui, atenent a la vulnerabilitat d’aquesta espècie. Així mateix, s’incorporen 
recomanacions per evitar la degradació dels afloraments dunars actuals mitjançant la seva protecció. A més a més, en els sectors dunars o propers a les platges es recomana 
senyalitzar adequadament els accessos per tal de garantir un estat de conservació favorable dels valors naturals de l’espai, alhora que els recorreguts de vianants haurien de quedar 
identificats i caldria preveure traçats i sistemes constructius compatibles amb el manteniment d’aquests espais dunars 

Pel que fa a les zones de matollars, per al subsector S6, es considera necessaria la seva adequació a l’existència de la zona de matollar termomediterrani identificada pel seu valor, tenint en 
compte, a més, que aquesta zona coincideix amb una zona d’especial fragilitat des del punt de vista paisatgístic. Així, en aquest subsector es recomana mantenir una taca representativa, el 
més continua i extensa possible de matollar mediterrani, donant compliment a la mesura que ja es plantejava al PP del Subsector 2 del CRT, segons la qual “s’estableix una zona de protecció 
de la màquia de garric i margalló situada a la part culminant del turó de la Cadeneta, dins de l’àmbit Residencial la Cadeneta”. 

Igualment, donat que es tracta de sectors de sòl urbà consolidat que tenen un planejament aprovat, cal tenir en compte i posar de manifest que la integració d’aquestes taques dependrà de 
com s’ajustin les propostes d’ordenació a aquestes i d’altres preexistències identificades com a rellevants des del punt de vista ambiental. 

Cal tenir en compte també la previsible afectació de l’HIC de pineda existent com a conseqüència del desenvolupament de la peça dels CTIs. En relació amb aquest fet, cal tenir en compte 
que s’incorpora la premissa de vetllar per integrar la vegetació existent en la ordenació proposada i que, a mmés a més, la previsió d’una gran peça d’espais lliures amb un tractament adequat 
permeten compensar la potencial afectació sobre aquesta massa arbòria. 

Pel que fa a la zona localitzada més al nord, si bé no queda integrada en cap dels sectors que es desenvolupa en el present PDU, aquest integra com a recomanació de tipus general que es 
mantinguin i s’integrin dins de l’ordenació les taques de pineda i matollar de millor representativitat identificades als plànols d’estratègies ambientals. 
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PROPOSTA ESTRATÈGIA 

 

EA-
02 

Manteniment de la franja 
litoral de pineda 

 

Entre les recomanacions d’aquest àmbit litoral (subsector S7), es marca la necessitat de donar compliment als criteris incorporats en la definició de la present estratègia, fet que implica que la 
mateixa quedi assumida pel desenvolupament del PDU. 

En la zona de la primera franja de litoral no es preveuen nous desenvolupaments que puguin alterar l’estat actual d’aquestes pinedes de litoral. 

Tal com es pot comprovar en els plànols d’ordenació del PDU i com preveu el planejament vigent, la franja litoral queda com zona de serveis platja sense nous usos que puguin alterar la 
franja litoral de pineda, i mantenint una franja de transició respecte als usos previstos cap a l’interior. 

PROPOSTA ESTRATÈGIA 
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EA-
03 

Preservació de l’entorn 
forestal de la torre del 
telègraf, pels seus valors 
naturals, connectors, 
patrimonials i paisatgístics 

 

Atenent al fet que aquesta estratègia aplica a un sector pel qual es manté l’ordenació corresponent al planejament vigent, es considera que la integració d’aquesta estratègia és parcial ja que 
en la definició de les recomanacions corresponents al subsector s4 es proposa preservar lliure d’edificació i urbanització la zona del turó del telègraf així com donar compliment amb els criteris 
que es marquen en la definició d’aquesta estratègia ambiental. Aquesta zona s’identifica específicament pel fet de ser una de les zones de major alçada i, per tant, per la seva rellevància a 
nivell paisatgístic i elevada visibilitat, per la presència d’una pineda madura, per la localització de l’element patrimonial que conforma la torre del telègraf i pel seu interès connector.  

Així mateix, es recomana garantir la no afectació a la torre del telègraf. Cal tenir en compte que, segons la fitxa inclosa al catàleg de béns protegits del poum de salou, caldria realitzar una 
intervenció de consolidació urgent als efectes de preservar l’element. 

PROPOSTA ESTRATÈGIA 

 

EA-
04 

Manteniment de les 
condicions de connectivitat i 
millora de les zones de 
pineda existents a la zona 
de golf Nord, amb 
recuperació del sotabosc 

 

En les recomanacions ambientals que es preveuen al subsector S5 se n’inclou una segons la qual en l’ordenació dels espais lliures s’integraran criteris de permeabilitat ecològica per tal 
maximitzar les condicions de connectivitat entre les diferents peces forestals. Així doncs, es suggereix preveure la connexió a partir dels espais oberts (parcs, jardins, parcel·les privades..), de 
l’arbrat viari i de la vegetació existent en cobertes i terrasses, així com dels elements vegetals inclosos en zones obertes tals com aparcaments en superfície. Es recomana implantar, en 
aquests espais, espècies vegetals adaptades als grups de fauna presents en aquestes zones boscoses i en consonància amb els hàbitats existents en aquest àmbit. 

Així mateix, l’ordenació prevista en aquest àmbit permet el manteniment d’un eix de connectivitat entre les diferents zones de pineda que s’identifiquen al mapa d’estratègies ambientals, tot i 
que la zona sud d’aquestes sector 5,  l’ordenació prevista pot implicar que en aquest punt quedi lleugerament compromesa aquesta connectivitat. 
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PROPOSTA ESTRATÈGIA 

 

EA-
05 

Creació d’eixos paisatgístics 
de connexió social i 
paisatgística 

 

En la definició dels vials que es realitza en l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada que acompanya al PDU, es pot comprovar com els eixos que van ser identificats com de valor per a la 
connectivitat social i paisatgística en les estratègies ambientals queden integrats dins de les principals vies de comunicació per a vianants i bicicletes. 

Així mateix, dins de les mesures i recomanacions ambientals que s’inclouen a través de la normativa del PDU es proposa tenir en compte aquesta estratègia i preveure la creació d’eixos de 
connectivitat social per tal de poder connectar els diferents àmbits del sector, i amb els nuclis de Vila-seca, Salou i la línia de costa, a peu i amb mitjans no motoritzats. Amb l’objectiu de 
reforçar la funcionalitat ecològica i paisatgística es detalla que el tractament d’aquests eixos haurà d’emfatitzar la seva integració paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la selecció 
d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel qual discorre cada tram, incloentels criteris indicats en aquesta estratègia.  

EA-
06 

Evitar l’afectació directa o 
indirecta sobre l’espai 
protegit de la Sèquia Major 

 

Les afectacions directes sobre la Sèquia Major s’associen, principalment, al desenvolupament del sector S3. En aquest sentit, tot i que l’existència de zones residencials en l’entorn 
relativament proper pot esdevenir un element que dificulta el compliment d’aquesta estratègia, es proposen un seguit de recomanacions per a aquests sectors, orientades a minimitzar aquest 
impacte sobre la zona de la Sèquia. Entre d’altres, es recomana que,en l’ordenació de les zones lliures privades, s’integrin criteris que afavoreixin les condicions de connectivitat a l’entorn de 
la Sèquia Major, i es recomana donar compliment amb els criteris indicats en el plantejament d’aquesta estratègia. Així mateix, s’estableix una recomanació segons la qual els sistemes 
d’il·luminació tant de l’espai urbanitzat com de les zones verdes privades es realitzarà tenint en compte la zona de protecció envers la contaminació lluminosa en que es localitza aquest àmbit, 
i la proximitat a la zona de la Sèquia Major, la qual esdevé un àmbit especialment sensible a la contaminació lluminosa.  

Així mateix, es plantegen diferents recomanacions en aquest sector per tal de garantir que el desenvolupament de la urbanització i l’edificació en aquest àmbit no tingui incidència en el 
sistema d’aigües subterrànies, tenint en compte la rellevància que aquest element té per a l’alimentació de la zona de la Sèquia. Igualment, es proposen recomanacions per a garantir la 
permeabilitat del terreny, i la garantia de qualitat de les aigües que s’infiltrin. Per a aquest sector, es creu convenient vetllar per la prohibició de plantes soterrani i per a què les obres de fàbrica 
es dissenyin de forma que l’efecte pantalla sigui mínim. Atès que es tracta d’un sector previst en el planejament vigent, caldrà tenir en consideració aquelles mesures que ja es preveien en 
l’EIA del PPU corresponent a aquest àmbit. 

També en relació amb l’afectació a les aigües subterrànies que alimenten la Sèquia, és important destacar que el PDU estableix normativament la necessitat que, en cas de preveure’s plantes 
subterranies, caldrà incorporar un estudi hidrogeomorfològic pertinent i en cap cas es podrà superar una cota superior a 1 metre per sobre del nivell freàtic que aquest estudi determini.  

Cal tenir en compte, en qualsevol cas, que el manteniment de l’activitat de golf suposa una pressió baixa sobre els valors naturals de l’espai atès que no es tracta d’una activitat d’ús intensiu, 
si bé s’incorpora una mesura que fa referència a la necessitat de dur a terme un control de l’aigua de reg del golf per evitar una possible afectació sobre la qualitat de les aigües que interfereixi 
en l’equili bri ecològic de la Sèquia.  

A nivell d’afectació indirecta, el desenvolupament de la peça dels CTIs esdevé el principal centre d’atenció, en tant que s’hi preveu una intensitat d’usos rellevant i inexistent actualment i, a 
banda, per la proximitat d’aquesta peça a la zona de la Sèquia. En aquest sentit en el procés de definició del Pla s’han anat treballant les propostes ajustant a la baixa les previsions de sostre 
d’aquesta peça. Aquest fet, que es valora molt positivament, es considera un mecanisme per reduir sensiblement la pressió exercida sobre l’espai. Així mateix, les recomanacions proposades 
per al tractament de la via C-31B, que passa a esdevenir una via de tipus urbà, han de permetre l’esponjament d’aquest ús més intens respecte a l’espai natural i, per tant, un esmorteïment de 
diversos efectes ambientals que aquesta zona generarà (contaminació acústica i atmosfèrica, principalment). Alhora, el tractament de la via també permetrà una millora de la permeabilitat 
existent avui dia. En referència a l’impacte lluminós s’ha integrat dins de la normativa que l’àmbit dels CTIs, el que podia tenir una major incidència des del punt de vista lluminós, estigui 
obligat a donar compliment als valors que s’estableixen per a les zones E3, i evitant, per tant, localitzar un sector de tipologia E4 en el radi de 2 km de la zona de la Sèquia (qualificada com de 
zona E1, i per tant, de màxima protecció envers la contaminació lluminosa).  

Igualment es plantegen diverses recomanacions per tal d’evitar les afectacions sobre l’aqüífer del Baix Francolí, alhora que es recomana que els sistemes d’abastament d’aigua dels nous 
desenvolupaments s’hagin de preveure a partir de fonts alternatives a l’aqüífer protegit del Baix Francolí, en tant que es detecta una pressió alta sobre el seu estat químic i una pressió 
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moderada sobre el seu estat quantitatiu. Així mateix es fa referència a integrar els criteris de l’estratègia ambiental EA-13 “Evitar l'afectació sobre l'Aqüífer del Baix Francolí”, amb l’objectiu 
d’evitar l’afectació sobre el mateix.  

D’altra banda cal tenir en compte les propostes que s’integren al PDU quan a la connectivitat ecològica de l’àmbit de la Sèquia que milloren l’estat de fragmentació actual que pateix la zona 
pel pas de diverses infraestructures de comunicació que comprometen aquesta connectivitat (veure Estratègia Ambiental 8). A més a més, l’aillament de l’espai esdevé un dels principals punts 
crítics pel que fa a la seva conservació i, per això, es considera positiva la previsió d’una zona de combinació d’activitat agrícola i basses que pretén replicar els hàbitats de tipus humit, 
esdevenint una extensió de l’espai de la Sèquia i, per tant, contribuint a reduir-ne l’aillament esmentat. L’aïllament també es veu reduït per la potenciació de la connectivitat ecològica de la 
Sèquia cap a l’est de l’àmbit, millorant la connexió amb l’espai protegit dels Prats de la Pineda.  

Cal així mateix afegir, que, en tant que la Sèquia Major esdevé un àmbit especialment sensible pel que fa als efectes derivats del canvi climàtic, en el Pla d’adaptació al canvi climàtic que 
s’adjunta inclou una acció específica per tal de preveure un sistema de seguiment continu d’aquest espai, que permeti identificar possibles impactes i anticipar les accions necessàries per 
evitar-ne que aquests impactin sobre la qualitat ambiental d’aquest espai. 

Per tant, a nivell general s’han integrat part dels criteris indicats en la present estratègia, tot i que la impossibilitat d’incidir de forma més directa en el sector residencial de sòl urbà suposa ha 
implicat no poder donar compliment a tots els criteris inicialment plantejats i que feien referència a ajustos en aquests àmbits residencials.  

EA-
07 

Creació d’una zona tampó 
al voltant de l’espai protegit 
de la Sèquia i garantir el 
manteniment natural de les 
basses que es localitzen al 
voltant 

 

El grau de compliment amb aquesta estratègia presenta un nivell desigual: d’una banda es considera que s’han pogut integrar els criteris pel manteniment d’aquells espais de valor per la 
complementarietat de la connectivitat de la Sèquia amb els espais del voltant (especialment pel que fa la zona dels Prats de la Pineda). No obstant, d’altra banda, es considera que el fet de no 
haver pogut incidir sobre les zones residencials previstes (en tant que estan integrades en sòl urbà consolidat) esdevé un element que dificulta l’estratègia d’eixamplar l’espai existent 
actualment al voltant, i que actua com a zona de tampó. En aquest sentit, es considera que es dóna continuïtat al sistema existent actualment (el qual ha suposat una millora de les condicions 
ambientals de la zona de la Sèquia) i que, a banda, s’han proposat mesures i recomanacions per tal de millorar les condicions de connectivitat, tant cap al nord com cap a la zona dels Prats 
de la Pineda. Aquests elements es considera que permetran millorar les condicions de l’espai i especialment de les espècies que utilitzen aquest espai com a àmbit d’alimentació i reproducció.  

En aquest sentit es considera important que en el marc del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic es proposa un sistema de control i seguiment d’aquest espai, que ha de permetre identificar 
actuacions que calgui dur a terme en tot aquest espai localitzat a l’entorn de l’espai de la Sèquia. 

PROPOSTA ESTRATÈGIA 

   

EA-
08 

Garantir les condicions de 
connectivitat de la sèquia 
cap al nord i cap a la zona 
dels Prats de la Pineda 

 

El treball conjunt realitzat entre l’equip redactor,l’equip ambiental i l’òrgan ambiental ha permès abordar la connectivitat ecològica de l’àmbit de manera prioritària. 

A tal efecte, el PDU preveu l’establiment d’ambients aquàtics al nord de la C-31b que puguin donar continuïtat als ambients de la Sèquia per a les espècies pròpies, especialment amfibis. En 
relació amb això, és important tenir en compte que el PDU preveu la transformació de l’actual autovia C-31b en una via de tipus urbà. En aquesta transformació, es preveu que, en una 
amplada de no menys de 150m, aquesta via vagi elevada a mode de viaducte per tal de garantir la connexió directa entre els hàbitats situats a ambdós marges. Aquest fet permet prescindir 
de la necessitat d’executar passos de fauna per sota de la cota de l’actual via, evitant la possible afectació al nivell freàtic.  

Complementàriament, s’estableix la necessitat d’aprofitar conduccions existents de drenatge, tenint en compte les prescripcions que es marquen a la fitxa 11 del document  Prescripciones 
técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales (Ministerio de Medio Ambiente)1. 

D’altra banda, per donar més coherència a la preservació de la peça d’espais lliures al nord-est de l’àmbit, es preveu normativament la necessitat de contemplar la naturalització del canal de 
drenatge que limita el sector per l’est en els corresponents projectes d’urbanització.  

Així mateix, pel que fa a la connectivitat en direcció sud que estableix el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, cap a la zona dels Prats de la Pineda, tot i que es veu força 



 IV. Estudi Ambiental Estratègic  Desembre 2016 

 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU  
 

150

compromesa pel sòl urbà existent, es preveu que tingui lloc entre les peces de desenvolupament previstes a l’est de la Sèquia. Tot i això, caldrà tenir en compte la manera en com es dóna 
compliment a l’estratègia marcada al Pla Territorial del Camp de Tarragona per al sector PP PI 2 de Vila-seca, i extern a l’àmbit del PDU. En aquest sentit, es considera que caldrà donar a 
conèixer a l’Ajuntament de Vila-seca la rellevància d’aquesta peça quan a la connectivitat ecològica de la Sèquia Major amb els prats de la Pineda. Complementàriament, sí que es considera 
necessari  destacar que en la proposta del PDU s’ha eliminat una zona d’equipaments que es preveia a la zona oest del sector residencial de la Sèquia, fet que permetrà incrementar les 
condicions de permeabilitat entre la zona de la Sèquia i els Prats de la Pineda, en tant que s’allibera un nou espai per potenciar aquesta connectivitat. A més a més, cal assenyalar que, en 
relació al tractament del drenatge construït en el marc de les obres de l’A7 (que potencialment pot esdevenir un element vertebrador de la connectivitat ecològica des de la Torre d’en Dolça 
fins al mar), el PDU incorpora diversos requeriments en relació a la gestió sostenible de les aigües d’escorrentiu, traslladables als projectes d’urbanització dels CTIs però també al Pla Especial 
que es preveu redactar en relació amb l’àmbit dels Prats de la Pineda, que pretenen mantenir un flux constant d’aigua per retornar al freàtic, a la Sèquia major i a aquest canal de la TV-3148. 
Simultàniament, el tractament proposat permetrà augmentar també les zones de llacunatge i, per tant, també revertirà positivament en la connectivitat faunística.  

A banda, cal reafirmar que totes les mesures incorporades en matèria de connectivitat tenen en compte l’instrument de gestió de les ZEC declarades a la regió mediterrània, document que 
determina els elements clau d’interès comunitari i n’estableix els objectius de conservació.  

PROPOSTA ESTRATÈGIA 

              

 

  

Estratègia específica 

(eliminació o transferència 

aprofitaments) pel sector PP 

PI 2 marcada pel PTPCT 
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EA-
09 

Preveure una composició 
mixta de zona agrícola i 
basses naturals a l’àmbit est 
del sector que garanteixi les 
condicions de connectivitat 
entre la zona de la sèquia i 
les basses de la torre d’en 
dolça 

 

En la gran zona d’espais lliures prevista a l’est del sector dels CTI (en la zona dels camps de mas Pantaleoni) es planteja una configuració que aposti per la naturalització d’aquest espai, 
reforçant el seu paper connector, en el que es puguin preveure tractaments paisatgístics i naturals associats a la creació de noves basses, associats a espais naturals característics de zones 
humides i combinades amb zones en les que es mantingui una gestió agrícola amb un paper vinculat a l’enriquiment de la biodiversitat. Aquestes basses, a banda d’esdevenir un element 
actiu en el cicle de l’aigua del sector i, per tant, en la gestió del risc d’inundació existent, permeten crear un ambient idoni per a incrementar les condicions de connectivitat entre la zona de la 
Sèquia (i dels Prats de la Pineda) cap al nord i cap a les basses ja existents en l’àmbit del parc de la torre d’en dolça.  

Aquest fet, a banda de repercutir en una millora de les condicions de connectivitat d’espècies de fauna terrestre (petits mamífers i amfibis principalment) permetrà crear uns ecosistemes molt 
favorables a la connectivitat de les aus característiques d’aquests ambients humits.  

En aquest sentit es considera que aquest espai esdevé un dels principals punts forts des del punt de vista ambiental del PDU, en tant que a mode de mesura compensatòria esdevé un 
element actiu en la millora de les condicions de connectivitat que repercuteix de forma molt important en el manteniment de les funcions ecològiques de la zona de la Sèquia i dels Prats de la 
Pineda. A banda, es considera que dota de qualitat paisatgística aquest espai, el qual esdevé una continuïtat de l’espai del parc de la Torre d’en Dolça i permet guanyar un espai 
d’aprofitament social per part dels habitants de la zona. 

Finalment, cal tenir en compte la funcionalitat d’aquestes basses pel que fa referència a les escorrenties i les condicions d’inundabilitat existents actualment evitant afectacions aigües avall i 
resolent una situació de “coll d’ampolla” que té lloc actualment a la zona en la que s’encreuen el canal i l’autovia. 

EA-
10 

Manteniment i gestió de 
l’entorn i les basses 
existents a la zona del parc 
de la Torre d’en Dolça 

 
El PDU no preveu actuacions ni modificacions d’aquest espai, fet pel qual es mantenen les condicions de gestió d’aquest espai. De forma indirecta es considera que la configuració de l’espai 
localitzat al sud del parc (definit en l’estratègia anterior) suposarà una millora en les condicions ambientals de la zona del Parc de la Torre d’en Dolça. 

EA-
11 

Garantir el manteniment de 
l’eix paisatgístic de connexió 
interna dels sectors turístics 

 Tal com es pot comprovar en els plànols d’ordenació, es manté íntegrament aquest corredor (anomenat Corredor d’Activitats) amb les condicions i configuració existent actualment. De fet, es 
proposa que les seves característiques compositives es facin extensives a alguns dels eixos de connexió social i paisatgística previstos en el PDU. 

EA-
12 

Compatibilitzar la proposta 
amb les zones de servitud 
associades als riscos 
químics 

 

Tal com es pot comprovar en els plànols d’ordenació no es preveuen usos incompatibles amb el risc dins de les zones que queden integrades en les zones de servitud associades als riscos 
químics, en tant que s’han tingut en compte les prescripcions del corresponent informe de Protecció Civil. Igualment en les mesures de protecció amiental integrades a la normativa del PDU, 
es preveuen les determinacions necessàries per a donar compliment a les determinacions contingudes en els diferents documents existents en relació a la regulació d’aquestes zones amb 
risc químic: IT 2/12/2013 i IRP /971/2010. Alhora, pel que fa a la zona d’espais lliures, la normativa recull explícitament que caldrà evitar esdeveniments i usos amb concurrència massiva de 
persones, de conformitat amb la normativa relativa a accidents greus derivats d’establiments amb substàncies químiques perilloses.  

EA-
13 

Evitar l'afectació sobre 
l'Aqüífer del Baix Francolí 

 

Tal com s’ha descrit en l’anàlisi del grau de compliment de l’EA-06 “Evitar l’afectació directa o indirecta sobre l’espai protegit de la Sèquia Major” es preveuen diverses mesures per tal d’evitar 
les afectacions sobre l’aqüífer del Baix Francolí, i es detalla que els sistemes d’abastament d’aigua dels nous desenvolupaments s’hauran de preveure a partir de fonts alternatives a l’aqüífer 
protegit del Baix Francolí, en tant que es detecta una pressió alta sobre el seu estat químic i una pressió moderada sobre el seu estat quantitatiu. 

Així mateix, es determina la necessitat de realitzar estudis hidrogeològics que descartin l’afectació sobre els aqüífers existents en el cas que es superin els valors que recull l’estudi 
hidrogeològic fet pel PDU, establint la premissa de no superar 1 metre per sobre del nivell freàtic que determini el corresponent estudi de detall, i s’inclouen recomanacions per tal de 
minimitzar la impermeabilització del terreny i afavorir així la infiltració d’aigua i les aportacions a l’aqüífer.   

S’aposta, així mateix, per la integració de sistemes naturals de drenatge en el desenvolupament dels sectors previstos, fet que facilita la infiltració d’aigua, tant en les vies de transport com 
d’acumulació. 

EA-
14 

Maximitzar l’eficiència 
energètica i de consum de 
recursos dels nous 
desenvolupaments previstos 

 

Tal com s’ha pogut comprovar en la incidència del PDU en els recursos existents, els desenvolupaments que es preveuen al PDU suposen un elevat nivell de consum de recursos, fet que 
identifica sens dubte un impacte rellevant des del punt de vista ambiental.  

Tenint en compte que és innegable la pressió que els desenvolupaments previstos suposaran sobre els recursos (abastament d’aigua, subministrament energètic, gestió de residus i 
sanejament), és important posar de manifest que s’ha efectuat un treball destacat per tal de garantir que aquest consum impliqui la menor pressió possibles sobre els recursos existents.  

En aquest sentit, s’ha proposat un ambiciós conjunt de mesures (i recomanacions ambientals pels sectors de sòl urbà) orientades a maximitzar l’eficiència energètica de les edificacions 
previstes. Per exemple, es determina que els nous edificis projectats dels sectors 1, 2 i 3 siguin edificis de consum d’energia gairebé nul. En concret, cal tenir en compte que per als concursos 
per a l’obtenció de les autoritzacions dels casinos (Sector CTI), es valorarà la incorporació d’estratègies i criteris de disseny sostenible dels edificis. Així mateix, s’integren mesures d’eficiència 
en l’enllumenat públic i en la previsió de mobiliari urbà alimentat per fonts renovables. No obstant, pel que fa a les reserves de sòl per a instal·lació de centres de generació energètica basada 
en energies renovables, no s’ha integrat aquesta previsió, tenint en compte les implicacions tècniques, i el fet de que els millor rendiments d’eficiència energètica s’obtenen a partir de les 
mesures previstes directament en l’edificació.  

Pel que fa als recursos hídrics, a banda de les moltes mesures recomanacions ambientals que es preveuen per les noves edificacions, s’ha previst un sistema de recollida d’aigües pluvials 
(aprofitant les basses previstes en l’espai lliure de la zona est) que permeti el màxim aprofitament de les aigües de pluja. 

Així mateix, es plantegen diverses mesures i recomanacions per tal de minimitzar la generació de residus en fase d’obra (a partir de la definició de materials i sistemes de construcció a 
prioritzar) i les mesures necessàries per a garantir la correcta gestió dels residus en fase d’ús. 

EA-
15 

Evitar l'afectació derivada 
de contaminació acústica i 
lluminosa 

 

Tenint en compte la dimensió dels desenvolupaments previstos pel PDU, resulta clar que aquest tindrà una afectació important sobre la qualitat acústica i lluminosa de l’entorn, bé sigui per les 
característiques pròpies de les activitats previstes, bé sigui per l’augment de la mobilitat lligat a l’afluència esperada de visitants i residents.  

Per aquest motiu, resulta especialment important integrar totes aquelles mesures tendents a minimitzar aquest impacte, i especialment a protegir aquells àmbits més sensibles pel que fa a 
l’impacte acústic (zona de la Sèquia i urbanitzacions properes).  
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En aquest sentit, pel que fa a la contaminació lluminosa, la presència de la zona de la Sèquia ha portat a augmentar les limitacions dels nivells d’Il·luminació preveient els valors corresponents 
a una zona E3 per l’àmbit dels CTIs tot i que de forma potencial, per les seves característiques, es podria haver qualificat com a zona E4.  

Pel que fa a l’impacte acústic, es determina a les recomanacions ambientals, que cal vetllar per donar compliment als objectius de qualitat acústica en les edificacions de tipus residencial, i 
que en cas que es superin aquests valors, s’hauran de prendre les mesures en la font d’origen de l’impacte acústic. 

Igualment, l’ordenació prevista als CTIs, que preveu concentrar les activitats amb major impacte lluminós i acústic a la zona més propera al Parc Temàtic de Port Aventura, fa que aquestes 
s’allunyin de les zones sensibles per l’existència de l’espai natural de la Sèquia, així com per la presència de població propera. Alhora, s’incorporen recomanacions per al tractament de la 
carretera C-31B que permetin que aquesta pugui jugar un paper actiu en l’esmorteïment d’algunes d’aquestes afectacions sobre l’ambient, principalment a través de la incorporació d’elements 
arboris d’alt port que n’atenuen l’impacte.  

EA-
16 

Manteniment de les àrees 
de seguretat de protecció 
envers el risc d'incendi 
forestal 

 

Les recomanacions ambientals apunten la necessitat d’integrar els criteris definits en el plantejament d’aquesta estratègia, i en aquells sectors en que es preveuen urbanitzacions en contacte 
amb zones forestals, s’incorpora el manteniment d‘una franja lliure de 25 metres, la qual, tenint en compte la reduïda dimensió de les zones forestals, no podrà ser delimitada a partir de 
l’aclarida d’aquests boscos, plantejant com a alternativa la regulació dels espais lliures de parcel·la en contacte amb aquestes zones forestals.  

Així mateix, tenint en compte que el risc d’incendi es pot augmentar com a conseqüència de les dinàmiques climàtiques associades al canvi climàtic, en el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic es 
proposa l’elaboració un pla d’autoprotecció específic per l’àmbit del PDU, que inclogui les actuacions a dur a terme ne cas d’incendi, i es preveuen accions per tal de reduir la vulnerabilitat a 
aquest risc. 

EA-
17 

Incloure criteris per a 
l’adequació paisatgística 
dels desenvolupaments que 
es prevegin 

 

En el conjunt de mesures i recomanacions ambientals proposades per al PDU se n’inclouen diverses orientades a l’adequació paisatgística a nivell general pel PDU per tal de garantir els 
criteris de qualitat paisatgística.  

Pel que fa a la zona dels CTI, tenint en compte que el desenvolupament d’aquest àmbit tindrà una incidència molt important i inevitable en la configuració paisatgística d’aquest territori, es 
marquen un seguit de mesures específiques, entre les que destaca la necessitat de que els projectes dels edificis d’aquests àmbits hauran de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració 
Paisatgística que  analitzi amb detall aquests projectes des del punt de vista paisatgístic. Per tant, a banda de l’inevitable impacte paisatgístic associat al desenvolupament del PDU, en la 
redacció de la normativa del mateix, s’han integrat les propostes que es feien en la present estratègia per tal de minimitzar al màxim aquest impacte.  

EA-
18 

Garantir la integració de 
criteris de mobilitat 
sostenible 

 

Cal tenir en compte que el PDU incorpora un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada en què s’especifiquen propostes concretes per al foment de la mobilitat en transport públic i referides 
a les xarxes d’itineraris a peu i en bicicleta, vetllant per incentivar l’ús d’aquests modes de transport sostenibles. En relació amb això, pren importància la determinació normativa que els 
projectes d’urbanització i els projectes d’edificació han d’incorporar les mesures establertes a l’EAMG, incloent una justificació del seu compliment. En aquest sentit, destaquen les propostes 
per tal de fomentar l’accés al CRT en transport públic, tenint en compte les deficiències observades en el funcionament actual, tenint en compte a més que els modes de transport públic per 
carretera (autobús, autocar, taxi) seran els que hauran de donar servei directe a la major part del CRT. A banda, també es valora positivament la previsió d’una xarxa interna de circulació per 
a vianants que connecti amb els municipis de Vila-seca i Salou, i que permeti la circulació per l’interior de tot l’àmbit. Aquests vials coincidiran en gran part amb els vials en els que es preveu 
la reserva de vies per a la circulació de bicicletes. Per tant, es preveuen actuacions per tal de fomentar al màxim possible la utilització de sistemes alternatius al vehicle privat, si bé això no 
evita que es prevegi un augment important de la mobilitat en aquest àmbit territorial, especialment en els mesos d’estiu. 

A més a més, convé destacar la definició de la figura del Gestor de mobilitat, encarregat, entre d’altres, d’articular i coordinar les mesures de l’EAMG per tal d’aconseguir aquest model de 
mobilitat més sostenible i minimitzar, així, les emissions associades a la mobilitat generada.  

EA19 

Integrar les mesures 
necessàries per tal d’evitar 
l’afectació derivada del risc 
d’inundació 

 

El PDU incorpora un estudi d’inundabilitat en què s’analitza amb detall aquest element i en el que es proposen les mesures que s’han de dur a terme per tal de fer compatible la proposta del 
PDU amb el risc d’inundació identificat i evitar afectacions aigües avall.Amb tot, donada la identificació d’una problemàtica d’inundabilitat existent, s’ha dut a terme un estudi complementari en 
què s’analitzen les zones inundables resultants de l’aplicació de diverses mesures correctores. Les conclusions d’aquest estudi permeten garantir l’adequació dels nous usos al Reglament de 
la Llei d’Urbanisme, mitigar la inundabilitat en l’àmbit dels nous sectors a desenvolupar i en els àmbits de sòl urbà previstos en el planejament vigent i el manteniment del balanç hídric de la 
Sèquia Major. A banda, cal assenyalar que, inicialment, la incorporació del drenatge lateral sota la C-31B provocava un augment de la superfície afectada que generava lleugeres afeccions a 
la zona del Càmping de la Pineda i, per tant, no quedava garantida la no afectació a tercers. Arrel d’aquest fet, s’ha dut a terme una nova modelització incorporant la previsió de motes d’1m 
d’alçada per fer front a l’afectació corresponent al període de retorn de 10 anys així com un canvi de secció del canal i, a banda, el PDU supedita la redacció d’un Pla Especial conjuntament 
amb la ZAL del Tarragona per determinar les mesures de mitigació del risc d’inundabilitat Aquest Pla Especial es preveu que incorpori prescripcions en el sentit d’una gestió sostenible de les 
aigües pluvials i d’escorrentiu. Amb tot, es considera que la proposta del PDU, més enllà de preveure usos compatibles amb el risc existent, garanteix la no afectació a tercers i, per tant, es 
considera que el grau d’intergació d’aquesta estratègia ambiental és satisfactori.  
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6 Mesures de protecció ambiental previstes 
La diferent tipologia d’impactes identificats associat a la variabilitat de desenvolupaments urbans 
previstos implica una necessària diferenciació en la definició de l’escala i tipologia de les mesures 
de protecció ambiental previstes. Així doncs, a banda de les mesures previstes per a cada un dels 
sectors de desenvolupament que s’han detallat en les fitxes del punt 5.4.1, a continuació s’adjunten 
les mesures de tipus generals que fan referència a tot l’àmbit del PDU. 

Les mesures ambientals contingudes en aquest apartat són aplicables al sector CTI (sector 1), al 
sector Centre de Convencions (sector 3) i al sector Nord (sector 2). No obstant, aquestes mesures 
han de ser considerades per tot l’àmbit del PDU i, específicament pels sòls urbans consolidats de 
l’àmbit sud, s’integren a mode de recomanacions ambientals a tenir en compte. 

Per tal de facilitar la tasca, les mesures de caire ambiental incorporades s’han classificat en 12 
categories temàtiques: 

• Medi natural i biodiversitat 

• Connectivitat ecològica 

• Riscos naturals 

• Riscos antròpics 

• Cicle de l’aigua 

• Contaminació atmosfèrica 

• Contaminació acústica 

• Contaminació lluminosa 

• Paisatge 

• Patrimoni cultural 

• Consum de recursos 

• Generació de residus 

• Canvi climàtic 

 i, dins de cada una d’elles, les mesures s’han estructurat en tres fases diferenciades: 

• Fase de planejament 

• Fas d’urbanització 

• Fase d’obres 

A banda, caldrà tenir en compte les mesures referides a la mobilitat que es deriven de l’Estudi 
d’Avaluació de la Mobilitat Generada que es tramita conjuntament amb el PDU.  

 

6.1 Medi natural i biodiversitat: 

FASE DE PLANEJAMENT 

• Garantir el compliment de les directrius específiques per a la gestió dels espais de la Xarxa 

Natura 2000: garantir la conservació dels hàbitats de llacunes costaneres en la seva 

integritat; conservar de manera estricta les comunitats vegetals associades s l’hàbitat de 

llacunes costaneres; assegurar el manteniment de la dinàmica natural entre la llacuna 

costanera i el sector marí limitant; evitar abocaments de residus, tant sòlids com líquids, a la 

llacuna. 

• En les obres d’enjardinament associades als sectors de desenvolupament del Pla prioritzar 

sempre que sigui possible l’utilització d’espècies existents, identificant els peus arboris de 

més valor i valorant-ne la seva vialitat i integració a l’ordenació i/o el seu aprofitament als 

espais lliures del sector. En cas que no sigui possible, cal sospesar el seu transplantament a 

altres als espais lliures del sector. 

• Mantenir i integrar en l’ordenació, en la mesura del possible, les taques de pineda 

mediterrània i de matollar mediterrani de major extensió, millor representativitat i major 

interès connector i paisatgístic, identificades en el plànol d’estratègies ambientals. Aplicar 

els criteris descrits a l’”EA-01: identificació d’àrees preferents de manteniment dels hàbitats 

existents, tant de pineda mediterrània com zones de matollar mediterrani” i a l’”EA-02: 

manteniment de la franja litoral de pineda”. 

• En els projectes d’edificació, les espècies emprades s’adequaran a les característiques 

climàtiques, edafològiques i topogràfiques de l’àmbit d’actuació, presentant baixes 

necessitats hídriques i simplicitat de manteniment. Llevat en els casos en què una àrea 

enjardinada sigui una zona alterada a restaurar, no necessàriament s’empraran espècies 

autòctones, però no s’utilitzaran espècies amb demostrat comportament invasor, 

especialment quan les àrees a enjardinar limitin amb àmbits naturals. 

• En les actuacions de jardineria s’haurà de donar compliment a les  Normes Tècniques de 

Jardineria i Paisatgisme (NTJP) per tal de garantir el correcte establiment de la vegetació 

implantada i la minimització de les tasques necessàries per al seu manteniment. 

• Els projectes d’edificació han de contemplar el decapatge i preservació de la terra vegetal 

per ser utilitzada posteriorment a les àrees a enjardinar o restaurar. 

• En els casos en què els projectes de nova edificació puguin incorporar una part enjardinada 

en el seu entorn, es recomana potenciar i incentivar els seus efectes ambientals i energètics 

aplicant, entre d’altres, els criteris següents:  

o Es seleccionaran les espècies vegetals que s’adeqüin millor a l’objectiu que 

persegueix l’enjardinament (tancament, privacitat, difusió, etc.). De manera general, 

els arbres de fulla caduca seran els preferents per al nostre clima i convindrà situar-

los com a element de protecció solar a totes les façanes que reben assolellament 

durant l’estiu (de NE a NW), però amb preferència a l’orientació est i, especialment, 

a l’oest.  

o En funció de l’alçada de l’edifici i les dimensions dels patis interiors d’edificis, s’hi 

potenciarà la presència de vegetació per afavorir la diversitat climàtica d’aquest 

espai, gràcies a la formació d’ombres i l’evaporació d’aigua, per aconseguir la 

reducció de la temperatura ambient durant les temporades caloroses, generació 

d’aire fresc durant la nit, etc.  

o Es fomentarà la implantació de cobertes i murs enjardinats i/o revegetats, que 

actuïn, a més, com a element d’aïllament tèrmic, com a receptors, acumuladors i 

canalitzadors de les aigües pluvials, i integrats en els sistemes naturals de 

drenatge. 
FASE DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ 

• L’Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona 

amenaçada de Catalunya defineix el margalló (Chamaerops humilis) com a una espècie 

protegida. Qualsevol actuació que impliqui la seva tallada o desarrelament haurà de 

comptar amb l’autorització prèvia de l’autoritat competent. 

• Si bé la diagnosi efectuada no localitza exemplars d’espècies protegides inclosos al Decret 

172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya,  dins 
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l’àmbit d’estudi, sí que se’n localitzen a l’entorn proper (Halimium halimifolium, Limonium 

gibertii i Maresia nana). Amb això, cal tenir en compte que queden prohibides les actuacions 

no autoritzades que es detallen a l’article 2 de l’esmentat Decret. 

• En els projectes d’urbanització, les espècies emprades s’adequaran a les característiques 

climàtiques, edafològiques i topogràfiques de l’àmbit d’actuació, presentant baixes 

necessitats hídriques i simplicitat de manteniment. Llevat en els casos en que una àrea 

enjardinada sigui una zona alterada a restaurar, no necessàriament s’empraran espècies 

autòctones, però no s’utilitzaran espècies amb demostrat comportament invasor, 

especialment quan les àrees a enjardinar limitin amb àmbits naturals. 

• En les actuacions de jardineria s’haurà de donar compliment a les  Normes Tècniques de 

Jardineria i Paisatgisme (NTJP) per tal de garantir el correcte establiment de la vegetació 

implantada i la minimització de les tasques necessàries per al seu manteniment. 

• El projecte d’urbanització ha de contemplar el decapatge i preservació de la terra vegetal 

per ser utilitzada posteriorment a les àrees a enjardinar o restaurar. 
FASE D’OBRA 

• Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular, arbrada o no, existent dins l’àmbit 

d’actuació i a l’entorn proper. En cas que sigui inevitable, s’aplicaran tècniques per a la 

protecció de la vegetació (col·locació de protectors, abalisament, etc.). 

• La ubicació dels acopis de terra i materials, així com les zones auxiliars d’obra, es 

localitzaran en les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental i allunyats de les àrees amb 

vegetació natural (arbrada o no). 

• Comprovar que es du a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació (que 

no han de ser enjardinades ni urbanitzades), en les èpoques adients i d’acord al pla de 

restauració. 

• Durant la fase de les obres, cal sol·licitar el passaport fitosanitari per a totes aquelles 

espècies vegetals que es preveu plantar i que requereixen la seva emissió. El Servei de 

Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura publica el llistat d’espècies per a les que cal 

emetre passaport fitosanitari. 

• En cas que es trobin individus d’espècies de fauna salvatge, ferits o desorientats i, sempre 

que s’afecti involuntàriament un niu o un cau, s’hauran de comunicar els fets immediatament 

al centre autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim a l’àmbit d’estudi i, en el 

seu defecte, a l’Oficina territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Es procedirà 

a actuar segons dictaminin els organismes citats.  

• Si es creu convenient es realitzarà un seguiment del comportament de la fauna per causa 

del soroll, alteracions del sòl, de la vegetació, etc. i altres efectes.  

• En cas de presència d’espècies sensibles, s’han de respectar els períodes reproductius de 

la fauna per a l’exclusió de la realització de determinades activitats. 
 

6.2 Connectivitat ecològica 

FASE DE PLANEJAMENT 

• Definir una zona d’esmorteïment i connectivitat ecològica al voltant de la Sèquia Major, tant 

cap al nord com cap al sud d’aquest espai, així com dur a terme una gestió sostenible tant 

de les zones de joc com de les taques de vegetació existents  als camps de golf que quedin 

inclosos en aquesta zona d’esmorteïment. Aplicar els criteris descrits a l’”EA-04: 

Manteniment de les condicions de connectivitat i millora de les zones de pineda existents a 

la zona de golf Nord, amb recuperació del sotabosc”. 

• Preveure un tractament naturalitzat de la via que substituirà l’actual autovia C-31B, 

especialment tenint en compte la previsió d’elements d’arbrat viari d’alt port a, amb una 

triple funció. Primerament en relació a la fauna, en tant que la seva naturalització permet 

atenuar l’efecte barrera d’aquesta infraestructura viària i contribuir al risc d’afectació a 

l’avifauna de la zona, obligant-los a alçar el vol. D’altra banda, comporta un reforçament de 

la funcionalitat paisatgística i afavoreix la capacitat d’esmorteïment de les activitats previstes 

a la zona dels CTIs per part d’aquesta vegetació.  

• Es cercaran mecanismes per tal de facilitar acords de custòdia del territori que permetin 

l’involucrament dels operadors presents al CTI amb el manteniment dels espais de valor 

ambiental existents a l’àmbit (Sèquia Major, Prats de la Pineda i zona d’espais lliures 

proposada al nord-est del sector). 

• En base a les conclusions de l’estudi d’inundabilitat i degut a l’afectació a tercers en la zona 

de Prats de la Pineda, es fa necessari la redacció d’un pla especial per definir les solucions 

conjuntament amb altres agents implicats en aquest àmbit. Aquest Pla especial haurà 

d’incorporar les prescripcions del PDU en el sentit d’una gestió sostenible de les aigües 

d’escorrentiu i millorar la connectivitat ecològica dels dos àmbits PEIN, la Sèquia Major i Els 

Prats de la Pineda. 
FASE DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ 

• Els projectes d’urbanització i el Pla especial de l’àmbit Prats de la Pineda, hauran de tenir 

en compte les mesures en matèria de connectivitat que determina l’instrument de gestió de 

les ZEC declarades a la regió mediterrània i incorporar-les en els projectes respectius. 

• Complementàriament a l’EA-08 “Habilitar passos de connectivitat per a la fauna que 

connectin la zona de la sèquia amb els espais aquàtics localitzats a la banda nord de 

l’autovia”, caldrà millorar la permeabilitat de la carretera C-31, sobretot per amfibis però 

també per petits mamífers. En aquest sentit, es recomana tenir en compte el document 

“Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales” elaborat 

pel Ministerio de Medio Ambiente: 

o Manteniment del grau de naturalitat de l’únic pas existent per sobre la carretera. 

o Condicionament dels desguassos existents com a passos de fauna d’ambient 

aquàtic, segons les indicacions tècniques corresponents a la fitxa 11 de l’esmentat 

document de referència 

• Les tanques hauran de constituir-se preferentment amb elements vegetals o que permetin la 

permeabilitat per a mamífers petits, evitant murs o elements que suposin una barrera a 

aquesta permeabilitat. En cas que siguin tanques no vegetals, preferiblement haurien de 

garantir una llum mínima de 30 cm. 
FASE D’OBRA 

 

 

6.3 Riscos naturals 

FASE DE PLANEJAMENT 
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• Adaptar el planejament a la topografia de l’àrea afectada, minimitzant el moviment de terres 

i fomentant la integració amb l’entorn. 

• Tenint en compte el caràcter supramunicipal del PDU i els usos previstos, es recomana la 

redacció d’un Pla d’Autoprotecció específic per als riscos (tant naturals com tecnològics) 

existents en aquest àmbit. Aquest Pla haurà d’estar coordinat amb els Plans d’Actuació 

Municipal, que caldrà que els municipis elaborin o bé revisin, o integrar-lo en el Document 

únic de Protecció Civil Municipal que preveu l’article 3 del Decret 155/2014.  
FASE DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ 

• Els talussos de terres permanents han de presentar un pendent màxim de 3H:2V, sempre 

d’acord a les prescripcions dels estudis geotècnics, de tal manera que es garanteixi la seva 

estabilitat a llarg termini, es previngui l’erosió, es faciliti la revegetació i es limitin les pèrdues 

de sòl. En els casos en que no es compleixi aquest criteri, hauran d’aplicar-se tècniques de 

bioenginyeria en l’estabilització i revegetació dels talussos. 

• Caldrà tenir en consideració els criteris descrits a l’EA-16: Manteniment de les àrees de 

seguretat de protecció envers el risc d'incendi forestal. 

• En els desenvolupaments previstos en contacte amb àrees on existeixen masses forestals 

s’haurà d’executar i mantenir una franja de baixa combustibilitat de 15 m d’amplada, on es 

duran a terme els treballs forestals pertinents, dirigits a disminuir l’estrat arbustiu (per 

trencar la continuïtat vertical de combustible), aclarir l’estrat arbori (incidint en les espècies 

de major combustibilitat i cercant respectar les de baixa combustibilitat) i realitzant podes 

només amb la finalitat de reduir la continuïtat entre l’estrat arbustiu i arbori. 

• Es prioritzarà el soterrament de les noves línies elèctriques que puguin ser necessàries. En 

cas d’existència de línies en superfície, es mantindran les distàncies de seguretat 

necessàries, tant pel que fa al risc d’incendi com a la contaminació electromagnètica.   

• Caldrà atendre a les determinacions que estableix el Decret 123/2005, de 14 de juny, de 

mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana. 
FASE D’OBRA 

• No ocupar temporalment àrees delimitades com a potencialment inundables o amb risc 

d’inundació per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys. 

• No ocupar temporalment àrees on s’ha detectat risc geològic. 

• No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees arbrades i 

arbustives i en les zones properes. 

• No encendre foc dins l’àmbit de les obres per a la crema de residus, ni tan sols els d’origen 

vegetal. 

• Dur a terme les tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius 

contemplades anteriorment (regs, restauracions, etc.). 
 

6.4 Riscos antròpics 

FASE DE PLANEJAMENT 

• Garantir que els usos previstos són compatibles amb els determinats al punt 4.3. de la IT del 

2/12/2013 relativa a l’elaboració dels informes sobre les condicions mínimes que han de 

complir els desenvolupaments urbanístics a ubicar dins de zones identificades com de risc 

químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, en tant que queda 

fixada una zona d’indefensió envers l’autoprotecció per a l’A-7 (associada al risc químic de 

transport de mercaderies perilloses) de 300 metres segons l’informe de la Direcció General 

de Protecció Civil del 04/03/2015, i per tant amb una afectació de 80 metres a l’àmbit del 

PDU. Les condicions per a la reducció d’aquesta franja s’estableixen a l’apartat 5.2 de la 

citada IT. 

• Garantir que les previsions de desenvolupament urbanístic s’ajustin a l’establiment de nous 

elements vulnerables compatibles determinats al punt 4.3 de la IRP/971/2010 per la qual es 

dóna publicitat als criteris per a l’elaboració dels informes referents al control de la 

implantació de nous elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de 

protecció civil, en tant que es fixa una zona d’indefensió envers l’autoprotecció de 500 

metres al voltant dels establiments amb afectació.  

• Garantir que les previsions de desenvolupament urbanístic s’ajustin a les limitacions d’usos 

que Seguretat Industrial ha fixat pels creixements urbans que puguin ser afectats per 

accidents greus existents, segons la Instrucció 8/2007 SIE Creixements urbans als voltants 

d’establiments afectats per la legislació d’accidents greus existents (Criteris per a 

l’elaboració de l’informe previst a l’article 83.5 del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel que 

s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya).  

• Les superfícies impermeabilitzades destinades a aparcaments a l’aire lliure poden estar 

combinades amb espais de drenatge i de filtració de les aigües pluvials que arrosseguen 

contaminants com olis minerals i hidrocarburs. Aquests espais drenants es disposaran en 

franges per tal de recollir les aigües pluvials de les àrees d’aparcament colindants 

construïdes amb pendent cap a ells. Alhora, aquests espais drenants disposaran vegetació i 

encoixinat per potenciar la seva funció de filtre. Així mateix, els aparcaments o zones que 

així es consideri necessari pel potencial risc de contaminació, caldrà que disposin de 

sistemes de retenció d’hidrocarburs en els seus sistemes de drenatge que evitin la infiltració 

de substàncies contaminants al sòl i al subsòl. 
FASE DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ 

• Els projectes d’urbanització i d’edificació hauran d’indicar que les obres corresponents han 

d’incloure un pla de gestió ambiental de les obres que incorpori mesures específiques de 

control de vessaments (revisió de vehicles, utilització de cubetes,...) i protocols d’actuació 

en cas de vessament accidental. 

• En totes les àrees destinades a aparcament a l’aire lliure, cal considerar dispositius i 

sistemes per a la separació i recollida d’olis i hidrocarburs procedents dels vehicles, previ a 

l’abocament a la xarxa de pluvials urbana o a altres possibles zones d’infiltració. 

• Qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament relacionat amb activitats 

potencialment contaminants del sòl, s’haurà d’ajustar al compliment del Reial Decret 9/2005, 

de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl 

i els criteris i estàndards per a la declaració dels sòls contaminants. 
FASE D’OBRA 

• Caldrà evitar l’abocament de líquids i materials sobrants de l’obra als sòls de l’entorn sobre 

els quals no s’hagi d’actuar. Caldrà emprar gestors autoritzats per al seu tractament i/o 

abocadors legalitzats i controlats per a tal efecte. 
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6.5 Cicle de l’aigua17  

FASE DE PLANEJAMENT 

• Realitzar estudis hidrogeològics específics en cas de preveure afectacions a grans 

profunditats. L’objectiu mínim d’aquests estudis ha de valorar el possible increment de la 

intrusió marina i els seus efectes i s’ha de valorar la possible modificació del corrents dels 

aqüífers provocant una afectació al sistema hídric en general i/o als aiguamolls de la Sèquia 

Major i valorar el possible increment d’intrusió marina, la qual forma part del PEIN Sèquia 

Major i de la Xarxa Natura 2000. 

• En cas que els projectes edificatoris prevegin plantes subterrànies hauran d’incorporar els 

estudis hidrogeomorfologics pertinents i en cap cas podran dissenyar-se a una cota superior 

a 1 metre per sobre del nivell freàtic determinat per l’esmentat estudi. 

• En cas que existeixin pous dins l’àmbit (tant en l’espai públic com en parcel·la privada), cal 

establir les mesures per evitar l’aprofitament incontrolat i l’afecció a l’aqüífer (segellament 

d’acord els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua). A banda, quan així es determini i quan 

sigui possible, s’adequarà la situació administrativa del pou per al seu possible ús per al reg 

de les zones verdes públiques i/o privades. 

• Els sistemes d’abastament d’aigua dels nous desenvolupaments s’hauran de preveure a 

partir de fonts alternatives a l’aqüífer protegit del Baix Francolí, en tant que es detecta una 

pressió alta sobre el seu estat químic i una pressió moderada sobre el seu estat quantitatiu. 

Tenir en compte els criteris descrits a l’”EA-13: Evitar l'afectació sobre l'Aqüífer del Baix 

Francolí”. 

• En el càlcul de les demandes d’aigua dels nous desenvolupaments previstos es tindran en 

compte els factors corresponents als períodes punta, per tal de procedir a un correcte 

dimensionament de les instal·lacions d’abastament i sanejament, tenint en compte que es 

preveu un important pes de l’estacionalitat en els consums. Tenir en consideració allò 

descrit a l’estratègia EA-14: Garantir la suficiència de recursos sense afectar als existents. 

• Prèviament al desenvolupament dels sectors, s’haurà de disposar de la corresponent 

certificació per part de les entitats subministradores d’aigua, en tant que es disposa de cabal 

suficient per abastar-los sense comprometre la demanda dels municipis de l’entorn. Aquests 

certificats hauran de tenir en compte els períodes punta de demanda, especialment 

concentrats als mesos d’estiu.  

• Caldrà tenir en compte i revisar, si és necessari, el contingut de la Resolució de concessió 

d’aigües emesa per la Junta d’aigües amb data 11/03/1998, segons la qual s’autoritza la 

concessió d’un volum d’aigua a les societats Port Aventura S.A, GP Resort SA i GP 

Comercial SA. 

• Els desenvolupaments previstos hauran de garantir la suficiència de recursos de 

sanejament, associada a l’ampliació de la capacitat actual de l’EDAR de Vila-seca. 

• Les edificacions de parcel·les públiques o privades amb espai verd incorporat, 

preferiblement hauran de recollir les aigües pluvials de les teulades i de les cobertes no 

transitables i, si és el cas, hauran de preveure els dipòsits per a l’emmagatzematge amb les 

dimensions necessàries per als usos als que es destinaria l’aigua (regs i rentats). En aquest 

                                                      
17 inclou mesures referides al risc d’inundació 

sentit, cal tenir en compte la metodologia descrita a la guia Aprofitament d’aigua de pluja a 

Catalunya, publicada per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

• Es recomana integrar les basses existents i previstes en aquest sistema global de drenatge 

urbà. 

• En base a les conclusions de l’estudi d’inundabilitat, degut a l’afectació a tercers que es 

provoca a l’incrementar la secció del pas sota la C-31, es fa necessària la redacció d’un Pla 

Especial per definir les solucions i poder actuar fora de l’àmbit del PDU. Aquest Pla haurà 

d’incorporar les prescripcions del PDU en el sentit d’una gestió sostenible de les aigües 

d’escorrentiu (incorporar la depuració total o parcial de les aigües grises mitjançant 

procediments naturals i com a part funcional del tractament de les zones verdes).  
FASE DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ 

• En el tractament de l’espai lliure de les parcel·les públiques i privades així com en el disseny 

de l’espai urbà, s’han d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos d’inundació i 

l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el 

sòl (minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i 

semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats). 

• Els projectes d’urbanització hauran d’analitzar amb detall l’afectació sobre el règim 

d’escorrenties existent per tal de garantir la correcta circulació de les aigües pluvials. En cas 

que s’intercepti algun drenatge natural caldrà assegurar que se’n manté la seva capacitat de 

desguàs, procurant respectar al màxim les seves condicions inicials. 

• Els projectes d’urbanització hauran de contemplar la naturalització del canal de drenatge 

que limita el sector del CTI per la part est, al menys pel costat que limita amb les zones 

verdes. 
FASE D’OBRA 

• Evitar qualsevol tipus d’actuació a les àrees d’influència de la xarxa hidrològica. 

• El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte 

dins el parc de maquinària. 

• S’haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària 

romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. Aquest aïllament es realitzarà per mitjà d’un llit de 

sorra, una lloseta de formigó, una làmina impermeabilitzant, una coberta mòbil, etc. 

• Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de 

col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl 

• La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada (Zona de Neteja 

de Canaletes de Formigó) per aquesta fi. El formigó residual s’haurà de gestionar d’acord 

amb al normativa vigent. 

• En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural d’olis, 

greixos o altre substàncies contaminants, s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl 

afectat i tractar-ho com a residu d’acord amb la legislació aplicable. 

• Per als casos en que s’hagin de realitzar abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa 

d’aigües, es duran a terme els tractaments que exigeixi l’òrgan competent (Agència 

Catalana de l’Aigua) i es requerirà l’autorització que correspongui. 

• La maquinària no circularà per cap element de la xarxa hidrològica. 

• De la mateixa manera, no es faran acopis de materials o terres, ni s’emmagatzemaran olis, 

combustibles, pintures, coles, etc., en la zona d’influència de la xarxa hidrològica 
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• No es modificarà ni s’afectarà en cap cas la xarxa hidrològica existent. Si s’han de crear 

guals, aquests hauran de ser autoritzats per l’ACA i retirats un cop finalitzi l’obra. 
 

6.6 Contaminació atmosfèrica 

FASE DE PLANEJAMENT 

• Caldrà tenir en compte els criteris de promoció de la mobilitat sostenible que es plantegen 

en l’estratègia ambiental EA-18. 
FASE DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ 

• Totes les activitats que generin emissions a l’atmosfera pels processos industrials que 

desenvolupin, han d’incloure, per a l’obtenció de l’autorització o llicència de l’activitat 

(d’acord amb la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats, i llurs 

modificacions), un estudi que ha de recollir, entre d’altres, la previsió del tipus i volum de 

gasos i partícules en suspensió que es preveu generar amb l’activitat i, també, les mesures 

correctores que s’apliquen per a minimitzar la seva generació i per complir la legislació 

vigent en matèria de contaminació atmosfèrica. 
FASE D’OBRA 

• Pavimentar o compactar totes les superfícies i els vials i mantenir-los en bon estat. 

• Prioritzar l’ús de paviments fotocatalítics per contribuir a la reducció de la contaminació 

atmosfèrica. 

• Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres, per així 

minimitzar el nivell de partícules en suspensió a l’atmosfera generat pel moviment de terres, 

el transport de materials, la circulació de maquinària, etc. 

• Limitar la velocitat màxima de circulació a l’interior del recinte a 20 km/h. 

• Sempre que els camions surtin del sector, cobrir amb lones la caixa dels camions de 

transport de terres per reduir l’emissió de partícules. 

• Els vehicles i la maquinària que participin han de disposar dels corresponents certificats 

CEE i ITV per tal d’assegurar que les emissions de gasos de combustió i la generació de 

soroll es troba dintre dels límits permesos. Així mateix, caldrà garantir el seu bon estat. 

• Instal·lar sistemes de neteja de vehicles, sobretot de les rodes. 

• Revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d’escapament de la maquinària i 

els vehicles de transport. 

• En el cas que sigui necessari l’ús de maquinària de perforació durant les obres caldrà 

verificar i controlar que aquesta disposa d’equips de retenció de pols i que s’utilitzen 

microretardadors a les voladures sempre que sigui tècnicament possible.  

• Quan s’escaigui (si tenim aplecs de terres o de materials lleugers, com plàstics o papers, en 

una en una zona que pateix freqüentment o constantment l’acció del vent), es prendran 

mesures per evitar la generació de partícules en suspensió i la dispersió de residus, com 

ara pantalles paravents o lones o altres cobertures en contenidors. 

• Adequar l’alçada dels apilatges perquè no superi l’alçada dels sistemes físics instal·lats 

• Instal·lar sistemes per minimitzar l’emissió de partícules en les operacions de càrrega, 

descàrrega i/o manipulació de materials pulverulents amb camions o maquinària en 

apilaments, tolves i similars. 

• Tancar els elements necessaris per al transport i tractament de material pulverulent com ara 

tamisos, garbells, classificadores, cintes transportadores, elevadors de materials i punts de 

transferència. 

• Més enllà de les mesures esmentades, caldrà fer un seguiment per tal que, tant en fase de 

construcció com en la fase d’explotació, no es comprometi el compliment de la legislació en 

quant a la qualitat de l’aire i que l’ús d’aquesta nova infraestructura no comporti un augment 

de les emissions associades al trànsit que pugui tenir una afectació a la població resident a 

la zona més propera.   
 

6.7 Contaminació acústica 

FASE DE PLANEJAMENT 

• Prendre en consideració els criteris descrits a l’EA-15: Evitar l'afectació derivada de 

contaminació acústica i lluminosa. 

• Les vies de circulació principals previstes al sector hauran de quedar allunyades de les 

zones habitades. Per les vies d’accés a aquestes zones habitades es preveurà un 

tractament de via pacificada per tal de minimitzar l’impacte acústic derivat de la circulació de 

vehicles. 

• A les edificacions d’ús residencial, docent, hospitalari i administratiu s’ha de donar 

compliment als requeriments relatius al soroll, establerts al Codi Tècnic de l’Edificació 

(aprovat pel Real Decret 314/2006, de 17 de març). 

• Fora dels límits de la parcel·la, s’han de mantenir els objectius de qualitat acústica 

preexistents, d’acord amb la qualificació del sòl de l’entorn i els usos que s’hi desenvolupen. 

Aquests objectius de qualitat acústica, segons la legislació vigent (Decret 176/2009, de 10 

de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 

contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos). 

• Sempre que una activitat sigui la causant de l’alteració de la qualitat acústica fora dels límits 

de la seva parcel·la, haurà de prendre les mesures escaients per minimitzar les seves 

emissions sonores (aïllament en les edificacions on es desenvolupa l’activitat, 

apantallaments acústics en l’espai lliure privat de la parcel·la, etc.), amb la finalitat de 

mantenir els objectius de qualitat acústica establerts per la legislació. En aquest sentit, per 

obtenir la llicència d’activitats, s’ha de presentar un estudi d’impacte acústic amb el 

contingut que estableix l’annex 10 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 

acústica, i se n’adapten els annexos. 
FASE DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ 

 
FASE D’OBRA 

• Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació CEE. 

• Estudiar els accessos de la maquinaria i la seva ubicació de manera que s’allunyin al màxim 

de zones on hi hagin residències, preferentment en zones de baixa sensibilitat ambiental. 

• Ubicar el parc de maquinària allunyat de les zones on hi hagi residències. 

• 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. 

• Realitzar un estudi per establir els accessos que utilitzarà la maquinària i els camions d’obra 
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per tal de minimitzar les molèsties a veïns i a l’entorn en general. 

Limitar la velocitat dels vehicles pesats a 40 km/h.  
 

6.8 Contaminació lluminosa 

FASE DE PLANEJAMENT 

• Prendre en consideració els criteris descrits a l’EA-15: Evitar l'afectació derivada de 

contaminació acústica i lluminosa. 

• En relació a les categories establertes per a les zones de protecció envers la contaminació 

lluminosa, publicades per la Generalitat de Catalunya, el CTI haurà de dissenyar totes les 

instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per una zona de protecció 

moderada (E3) donat que es troba situat a menys de 2 Km d’un Espai d’Interès Natural 

(EIN). 
FASE DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ 

• Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu 

impacte lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors 

d’il·luminació associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons 

els textos normatius vigents en el moment del seu desenvolupament.  

• Les làmpades i lluminàries que es localitzin al sector han de donar compliment als nivells 

d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI) i considerant els criteris establerts per una zona de 

protecció moderada (E3). 
FASE D’OBRA 

• En les proves d’enllumenat, cap al final de l’obra, es comprovarà que es compleixen els 

requeriments referits a les característiques d’instal·lacions i d’aparells d’il·luminació exterior, 

establerts en normativa. 
 

6.9 Paisatge 

FASE DE PLANEJAMENT 

• Aplicar els criteris descrits a l’EA-17: Incloure criteris per a l’adequació paisatgística dels 

desenvolupaments que es prevegin als projectes d’urbanització. 

• En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona, pel que fa al 

procés d’expansió residencial que es vol portar a terme, hauria de respectar, a través de la 

redacció d’una carta de colors i materials pròpia que defineixi tonalitats i elements 

constructius, els valors del paisatge i integrar-s’hi. 

• En la mesura del possible, vetllar perquè la proposta, tant urbana com arquitectònica, 

s’adeqüi als estàndards de construcció propis de l’arquitectura mediterrània (edificacions 

d’alçada moderada, cromatisme clar, materials associats al caràcter costaner de l’àmbit, 

etc.). 

• Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social per tal de poder connectar els 

diferents àmbits del sector a peu i amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests 

eixos haurà d’emfatitzar la seva integració paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la 

selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel qual discorre cada tram.  Tenir en 

compte els criteris descrits a l’”EA-05: Creació d’eixos paisatgístics de connexió social i 

paisatgística”. 

FASE DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ 

• Caldrà atendre a les determinacions establertes a l’Estudi d’Integració Paisatgística, que es 

tramita juntament amb la documentació del present PDU.  

• Tal com es detalla al Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona, “la coexistència de dos 

grans tipus de paisatge, a priori antagònics, com l’agrícola i la urbanització litoral ha de ser 

abordada com una oportunitat per configurar un espai global amb un paisatge de qualitat, en 

el qual els camps de conreu, a més de mantenir la seva funció productiva, constitueixin un 

entorn paisatgístic cada cop més valorat pels habitants i els visitants de l’espai turístic 

costaner”. Així, el tractament dels espais lliures haurà de prioritzar el manteniment de les 

característiques de matriu agrària encara existent en aquest àmbit, i donar continuïtat i 

condicions de connectivitat a la zona dels Prats de la Pineda, partir de relligar-la amb l’espai 

de la Sèquia Major i la seva continuïtat cap al nord.  

• Es recomana establir franges de revegetació en els límits entre zones urbanitzades, amb 

espècies pròpies de l’entorn, per mantenir una certa cobertura arbòria i per la seva 

funcionalitat paisatgística, sense comprometre les directrius referides a la minimització del 

risc d’incendi. 

• Condicionament i continuïtat pels desplaçaments no motoritzats de l’eix de la T-319 en tant 

que coincideix amb el tram del GR-92 entre Tarragona i Cambrils. 
FASE D’OBRA 

• En la conformació de noves àrees (talussos, restauració d’abocadors, préstecs i àrees 

d’instal·lacions auxiliars, etc.), evitar les línies i angles rectes i fomentar una morfologia suau 

del terreny. 

• 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 

• Disposar d’apantallaments perimetrals per minimitzar la visió de les obres, de les àrees amb 

d’abassegament de material i de les de instal·lacions auxiliars des de fora d’aquestes. Per 

als casos de préstecs i abocadors, pot ser que aquests ja hagin estat prèviament legalitzats 

i estiguin en funcionament i que, per tant, ja disposin de projecte de restauració aprovat pel 

DTES. 

• Evitar l’afecció a les àrees amb vegetació natural afectades pel sector o pròximes a aquest. 

• Evitar modificar la morfologia del terreny. 

• Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es generi a les obres i no generar, en 

cap cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny. 
 

6.10 Patrimoni cultural 

FASE DE PLANEJAMENT 

• Es prioritzarà la preservació dels elements d’interès patrimonial i etnològic identificats.  
FASE DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ 

• Incloure les següents previsions de realització d’intervenció arqueològica, en fase prèvia a 

l’inici de qualsevol treball a la zona o durant l’execució de les obres: 

o Retirada amb control arqueològic i pala de neteja de les terres superficials per dur 

a terme la delimitació total dels jaciments 7, 8, 9, 10, 11 i 14 i l’AEA 347-355 

(codificació segons Informe del Departament de Cultura). 
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o Delimitació arqueològica de la zona oriental de l’AEA 148 

o Excavació arqueològica en extensió dels jaciments oberts durant el 2014. 

o Obertura completa i documentació arqueològica de l’Antic camí ral de Barcelona a 

València 

o Excavació en extensió dels jaciments que manca per obrir en cas que es localitzin 

restes arqueològiques durant l’obertura. 

o Documentació de tots els elements etnològics situats en la zona en cas que se’n 

detectin de nous. 

o Control arqueològic de tots els moviments de terres a fer. 

o Excavació en extensió dels jaciments nous localitzats durant el control arqueològic 

dels moviments de terres.  

o Estudiar la possibilitat de conservació de les zones de jaciments amb estructures 

construïdes. 

o Delimitar els jaciments i àrees d’expectativa arqueològica que faltin. 
FASE D’OBRA 

• Si es creu convenient o en cas que així ho determini la Direcció General del Patrimoni 

Cultural, realitzar una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment de terres. 

• En cas d’efectuar-se excavacions o moviments de terra, si aparegués qualsevol resta 

paleontològica caldrà atenir-se al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 

patrimoni cultural català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del reglament de protecció del 

patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 

6.11 Consum de recursos 

FASE DE PLANEJAMENT 

• Per tal d’afavorir que els edificis disposin d’una façana orientada entre SW-SE, caldrà 

dissenyar els carrers i vials prioritàriament en sentit E-W. 

• En general, afavorir la possibilitat d’edificacions amb orientació al sud (± 45º). 

• Conformació de les parcel·les afavorint una doble orientació dels edificis. Es prioritzarà la 

tipologia d’edifici passant. Per parcel·les amb molta profunditat, és necessari considerar l’ús 

de patis i espais de ventilació i de llums amb mides que garanteixin la il·luminació i 

ventilació natural correcta dels espais als quals serveixen. 

• Considerar que per edifici passant es prioritza l’orientació d’una de les façanes al sud i, per 

edificis a banda i banda, l’orientació NE-SW i NW-SE. Admetre desviacions superiors a +/- 

40º només quan el planejament previ condicioni inevitablement l’orientació, i sempre 

justificant mesures que permetin reduir els inconvenients del desviament excessiu respecte 

l’òptim. 

• En funció de la grandària de l’edifici, el factor de forma (superfície de la pell de l’edifici en 

relació amb el seu volum) ha de ser al més baix possible. 

• Preveure proteccions solars exteriors, fixes o mòbils, en obertures envidrades per evitar la 

insolació estival, permetent la hivernal i l’entrada de llum natural. Els projectes hauran de 

justificar el càlcul de la solució. 

• S’afavorirà l’entrada de llum natural a les edificacions mitjançant sistemes a tal efecte 

(claraboies, conduccions de llum natural, etc.). El seu disseny haurà d’evitar l’entrada de 

calor. 

• Garantir que els tancaments verticals siguin practicables totalment o en una proporció 

suficient per garantir una ventilació natural adequada als espais tancats 

• En els espais edificats propensos a acumular aire calent a les parts altes cal emprar 

mètodes de ventilació natural que afavoreixin l'evacuació d'aire per efecte xemeneia. Els 

espais sota cobertes que actuïn com a cambra d’aire, hauran d’estar ventilats.  

• Els edificis amb refrigeració centralitzada caldrà que disposin dels dispositius necessaris per 

poder efectuar freecooling durant les hores amb demanda de refrigeració (sistemes de 

conduccions, ventiladors, extractors, i reixes automàtiques) i amb temperatures exteriors 

inferiors a 23ºC. 

• Considerar que si es preveuen edificis amb rentavaixelles, aquests hauran de disposar 

d’una presa d’aigua calenta i d’una de freda. 

• Les conduccions d'aigua calenta que estiguin encastades o vistes hauran d'estar protegides 

amb aïllament tèrmic. 

• Afavorir les certificacions d’edificació sostenible tipus LEED o BREEAM, GBC... 

• En totes les edificacions de nova construcció s’haurà d’obtenir una qualificació d’eficiència 

energètica superior o igual a “B”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que 

s’aprova el procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de 

nova construcció com existents. En usos hotelers i comercials la qualificació haurà de ser 

“A”. 

• A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció 

de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una 

puntuació mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels 

paràmetres contemplats en l’article 6.  

• En els habitatges col·lectius els punts d'il·luminació permanents en passadissos, replans 

d'escales, porta d'ascensor, cabina d'ascensor, etc., hauran de ser sempre d'alta eficiència 

(mínima eficiència 50 lumen/W).  

• En zones comunitàries grans o escales caldrà sectoritzar l’encesa. 

• En garatges col·lectius, la ventilació mecànica i la il·luminació, estaran temporitzades en 

relació a l'obertura de la porta d'accés o a l’encesa de la il·luminació.  

• Els aparells d’il·luminació artificial d'espais privats comuns que disposen d'il·luminació 

natural han de disposar de sensors de llum i reactàncies capaces d’adaptar la intensitat 

lluminosa en funció de la de la llum natural.  

• La il·luminació exterior vinculada als edificis haurà de disposar de sistemes  automàtics per 

a la seva encesa i apagat en funció de la llum natural (incorporat al mateix llum o 

centralitzat). Tots els equips d'il·luminació exterior estaran proveïts de pantalles adequades 

per reflectir la llum únicament cap al terra. 

• Es prioritzaran els sistemes de free-cooling automatitzat en elements i en edificis que 

requereixin ventilació mecànica. 

• En edificis amb demanda simultània de calor i fred, seran preceptius els sistemes de 

recuperació de calor residual. 

• No s’admetrà calefacció elèctrica als habitatges permanents si no té un COP mínim de 2,5. 

En habitatges permanents només s’admetrà l’electricitat com a energia per a l’escalfament 

de l’aigua si actua de suport a una instal·lació solar tèrmica. 
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• Els projectes de nova edificació hauran de contemplar un estudi de viabilitat tècnica, 

ambiental i econòmica d’instal·lacions tècniques d’alta eficiència, especialment: 

o Instal·lacions descentralitzades d’abastiment d’energia basada en energia 

procedent de fonts renovables 

o Cogeneració 

o Calefacció o refrigeració urbana o central, en particular si es basa total o 

parcialment en energia procedent de fonts renovables 

o Bombes de calor d’alta eficiència 

Aquesta prescripció afectarà a  

o Instal·lacions de calefacció 

o Instal·lacions d’aigua calenta 

o Instal·lacions d’aire condicionat 

o Grans instal·lacions de ventilació 

o Una combinació d’aquestes 

• La contractació de l’energia elèctrica de la globalitat del sector ha de disposar del certificat 

de garantia d’origen 100% renovable. Així mateix, cal garantir que, al menys, el 40 % de les 

necessitats d’energia tèrmica, es produeixen a partir de fonts d’energia renovable. La 

contribució final en energia renovable per a ús tèrmic i elèctric, ha de permetre poder obtenir 

les certificacions voluntàries ambientals pertinents, ja sigui per a la globalitat del sector 

urbanístic com per als edificis que en formen part. 

• En usos hotelers i comercials caldrà establir sistemes de producció d’energia elèctrica per 

autoconsum. Els projectes executius hauran de contemplar una estimació del consum 

d’energia elèctrica i la potència requerida per les instal·lacions, i planificar instal·lacions de 

producció d’energia elèctrica mitjançant fonts renovables per cobrir al menys el 5% del 

consum elèctric, i fonts renovables o cogeneració per cobrir el 80% del consum de calor.  

Són viables i aconsellables les següents alternatives per l’autoconsum dels edificis: 

o Fotovoltaica per autoconsum, sense acumulació 

o Minieòlica (fins a en coberta o en zona adjacent als edificis, sense sobrepassar 

més d’un 10% la seva alçada incloent els rotors) 

o Cogeneració amb turbines 

• Seguint les línies de la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i dels Consell, relativa 

a l’eficiència energètica, els projectes executius hauran de contemplar els sistemes tècnics 

pertinents perquè els usuaris i propietaris disposin de les dades dels consums energètics 

elèctrics, tèrmics i d’aigua instantanis i acumulats. A tal efecte, caldrà preveure comptadors 

d’energia elèctrica i tèrmica i el sistema de comunicació de dades i la generació 

d’indicadors, al menys, en relació a la temperatura interior i exterior; així com de possible 

generació d’energia. En edificis de pública concurrència aquesta informació haurà de ser 

visible per tots els usuaris. 

• Cal considerar que l’aigua emprada per al sistema de reg en espai verd privat i en verd 

públic, prioritàriament, sigui aigua pluvial emmagatzemada (provinent de la recollida de 

teulades i cobertes no transitables), aigües regenerades o, en el seu defecte, aigües 

freàtiques. Només quan no sigui viable el subministrament d’aigua pluvial, regenerada o 

freàtica, i en darrer terme, es pot emprar aigua provinent de la xarxa d’abastament.  

• El projecte d’enjardinament ha d’incorporar el disseny del sistema de reg i la planificació de 

les necessitats de reg (freqüència, horaris de reg, etc.), assegurant així la correcta 

instal·lació de la vegetació en els espais lliures i el seu manteniment. 

• No s’admetran dissenys de zones verdes que recorrin a l’ús de mitjans de reg poc o gens 

eficaços, sinó és en casos justificats on no es disposa de cap alternativa pràctica i, en tot 

cas, en espais proporcionalment reduïts.  

• El disseny dels espais enjardinats es zonificarà en àrees homogènies pel que fa al 

requeriment d’aigua del grup de vegetació que s’implantarà. Per a cada zona s’establirà un 

circuit de reg, si en necessiten, amb programació independent. 

• En els espais enjardinats de les zones urbanitzades es prendran mesures de reducció de 

l’evapotranspiració per tal d’afavorir la infiltració d’entre les quals cal aplicar obligatòriament 

alguna de les següents o amb resultats similars:  

o Les espècies amb més requeriments hídrics se situaran en zones ombrejades per 

altres vegetals o amb elements artificials.  

o S’utilitzaran tallavents per reduir la intensitat del vent sobre espais de vegetació 

mitjançant elements artificials, com tanques d’obra o de materials vegetals (bruc, 

per exemple), o bé amb tanques vives, com lineals d’arbustos o d’arbres de fulla 

perenne 

o Les superfícies de terra que es prevegi deixar sense recobriment vegetal hauran 

de disposar de cobertures (encoixinament o mulching, per exemple escorça de pi, 

etc.) que protegeixin el sòl nu amb materials adequats per tal de reduir 

l’evaporació de la humitat de la terra i millorar la qualitat del sòl. 

• Per a l’enjardinament de cobertes verdes, es prioritzaran espècies vegetals d’alta 

evapotranspiració, per tal d’aprofitar l’efecte refrigerant.  

• Caldrà incorporar mesures específiques per a l'estalvi d'aigua en piscines públiques i 

privades de nova construcció o reforma. Concretament s'han de preveure: elements per 

cobrir les piscines que permetin reduir l'evaporació, certificats d'estanquitat emès per un 

professional qualificat i construcció d'un got de compensació de doble reixa o canal 

perimetral que permeti recuperar les pèrdues laterals. 

• L’excés de pressió, en cas d’existir, ha de ser reduït per mitjà de reductors de pressió. 

Aquesta vàlvula serà obligatòria quan se superi les 2,5 atmosferes (kg/cm2) en els punts de 

consum. El reductor de pressió se situarà a l’armari de comptador(s). Als blocs d’habitatges 

només es reduirà la pressió dels habitatges que la superin. En els blocs de pisos amb 

l’armari de comptadors a la planta baixa s’haurà d’augmentar la tara dels pisos en 1 kg/cm2 

per cada 10 m d’alçada a què es trobin.  

• Les aixetes de lavabos i dutxes dels habitatges i aquelles situades en espais destinats a ús 

d’oficina o d’altres exclusius de personal (queden excloses les àrees que romanguin 

obertes, àrees de taller o emmagatzematge i les àrees de processos industrials) han de 

dotar-se de dispositius per a l’estalvi d’aigua. 

• Amb caràcter obligatori, les aixetes de lavabos, bidets i aigüeres, així com els equips de 

dutxa, estaran dissenyades per economitzar aigua o disposaran d’un mecanisme 

economitzador - En qualsevol cas, per a una pressió de la xarxa d’aigua de 2,5 atmosferes 

(kg/m2), tindran un cabal màxim de 8 l/minut.  

• Les aixetes dels lavabos i aigüera amb connexió a aigua freda i calenta tindran un 

comandament amb la posició central 100% freda i preferentment amb un accionament de la 
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maneta en dos trams diferenciats (amb un cabal moderat el primer) separats per un punt de 

bloqueig. Així mateix, les aixetes han de disposar d’origen d’un dispositiu airejador que 

redueixi el cabal real tot mantenint l’aparent  

• Les aixetes d’utilització pública han de disposar de temporitzadors o de qualsevol altre 

mecanisme similar de tancament automàtic que limiti el consum d’aigua.  

• Respecte el capçal, estarà proveït de difusor i airejador per tal que millori el cabal aparent, 

mantenint un cabal real moderat. Aquest cabal màxim es limitarà a 10 l/minut per a una 

pressió de xarxa de 2,5 atmosferes.  

• L’accionament de les dutxes en establiments públics es farà obligatòriament amb polsadors 

temporitzats a 15 segons. 

• Així mateix, les cisternes dels vàters han de disposar de mecanismes de doble descàrrega o 

descàrrega interrompible. 

• Els fluxors dels WC també han de disposar de mecanisme de doble nivell de descàrrega, 

limitada a uns volums màxims de 6 i 3 l  

• Les instruccions relatives a l’accionament del dispositiu d’interrupció de descàrrega o de 

descàrrega curta/llarga han de ser visibles, preferiblement de forma indeleble i amb 

pictograma, a la cisterna. En els establiments públics s’haurà de disposar d’informació 

addicional escrita.  

• Als projectes d’edificació, s’ha de valorar la possibilitat i la idoneïtat de recuperació i 

regeneració d’aigües residuals procedents de dutxes i rentamans per al seu ús en cisternes 

de WC. 

• Preveure una xarxa de recollida separada d’aigües pluvials i aigües residuals, amb l’objectiu 

de ser usades en per a usos que no demandin aigua potable (reg, neteja,...). Els projectes 

d’edificació podran valorar la implementació d’una xarxa separativa d’aigües grises. 

• L’objectiu principal de la xarxa d’aigües pluvials és, en primer lloc, evitar el mal 

funcionament de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR); i en segon lloc 

aprofitar el recurs per als nous aiguamolls i basses de laminació previstos.  

• Les canonades d’aigua potable i no potable seran de color diferent. En els punts exteriors, 

com boques de reg, tindran rètols identificatius segons s’usi aigua potable o no potable. 

• Les aixetes i sanitaris, preferentment disposaran del Distintiu de Garantia de Qualitat 

Ambiental d’acord amb la Resolució MAH/1603/2004 de 21 de maig, per la qual 

s'estableixen els criteris mediambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de 

qualitat ambiental als productes i als sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua. 

• Les activitats que requereixin elevades necessitats d’abastament d’aigua no previstes en el 

desenvolupament urbanístic i no garantides en l’estudi d’obres bàsiques i/o projecte 

d’urbanització del sector, han de justificar els seus consums a l’hora d’obtenir les 

autoritzacions d’acord a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 

de les activitats (PACA) i llurs modificacions. En aquesta justificació, cal determinar l’ús 

d’aigua pluvial o regenerada apte per als usos que es determinin, segons la normativa 

aplicable. 

• Als projectes d’edificació és recomanable que es contempli l’ús de materials reciclats o 

reutilitzats, principalment els generats dins de la pròpia obra, com ara la runa i àrids 

procedents d’enderrocs i demolicions (després de la seva classificació, trituració i neteja) o 

el tot-u provinent de la demolició de paviment existent. Aquest criteri és prioritari en la 

realització de soleres i paviments 

• Així mateix, també caldria considerar la incorporació d’elements realitzats a partir de 

material reciclat (plàstic, vidre, neumàtic fora d’ús, àrid reciclat, etc.), com ara mobiliari urbà 

(bancs, papereres, pilones, etc.), panells de senyalització, paviments de seguretat, elements 

delimitadors de parterres, peces de construcció prefabricades (llambordes, blocs, vorades, 

etc.) etc.  

• Tots els elements que continguin fusta, han d’acreditar que aquesta prové d’explotacions 

gestionades assegurant la sostenibilitat de les actuacions per a la regeneració natural dels 

ecosistemes explotats (Certificat FSC Forest Stewardship Council o PEFC Programme for 

the Endorsement of Forest Certification). 

• En l’edificació s’hauran de prioritzar l’ús de sistemes constructius industrialitzats o 

prefabricats, els quals permeten reduir considerablement la generació de residus durant la 

fase d’obra i optimitzen el cicle de vida de producció del material. 

• Com a norma general, la selecció d’alternatives de materials i solucions constructives haurà 

de considerar l’impacte ambiental de la totalitat del seu cicle de vida, tenint en compte el 

següent:  

o valorar l’energia consumida des de l’elaboració i el transport del material, fins a la 

seva col·locació.  

o prioritzar els productes locals, fabricats o extrets de l'entorn proper 

o considerar la possibilitat del seu reciclatge posterior 

o els materials d’origen natural (fusta, pedra natural, terres, àrids, etc) han de 

provenir d’explotacions controlades, convenientment legalitzades 

o potenciar l’ús de productes amb distintiu de qualitat ambiental i altres acreditacions 

de gestió sostenible. 

o Substituir (o eliminar) els materials que generen més contaminació o substàncies 

tòxiques, per altres més benignes ambientalment.  

o Afavorir la utilització de materials lleugers.  

o Utilitzar els criteris de durabilitat 

• En la construcció de la urbanització i de les edificacions no es poden emprar productes o 

materials que continguin hexaflorur de sofre (SF6) 

• En la construcció de la urbanització i de les edificacions no es poden emprar pintures i 

vernissos d’interiors  amb contingut de dissolvents (compostos orgànics volàtils, COV, amb 

punt d’ebullició màxim de 250 °C) superior a: 

o per a les pintures murals (d’acord amb la norma EN 13300): 30 g/l (menys l’aigua). 

o altres pintures amb un rendiment mínim de 15 m2/l i un poder de cobriment del 

98% d’opacitat: 250 g/l (menys l’aigua). 

o tots els productes restants (incloent-hi les pintures no murals amb un rendiment 

inferior a 15 m2/l, els vernissos, els tints per a fusta, els recobriments i les pintures 

per al terra i els productes afins): 180 g/l (menys l’aigua 

• Els projectes d’edificació han d’incorporar un estudi de gestió dels residus que es preveu 

generar, d’acord amb el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la 

producció y gestió dels residus de construcció i demolició. Aquest estudi, a banda de 

reflectir la previsió de la generació de residus (en tipologia i volum) i de marcar les directrius 

generals per a la seva correcta gestió (d’acord amb la legislació vigent), ha de reflectir 
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també la valorització, dins i fora de les obres, dels residus generats que siguin susceptibles 

de ser emprats com a material (com ara àrids provinents del matxuqueig de runa o de residu 

petri). 

• Tots els edificis han donar compliment als continguts relatius a materials, sistemes 

constructius i residus inclosos als articles 6 i 7 del Decret 21/2006, pel qual es regula 

l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

• D’acord amb l’article 8 del Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals 

i d’ecoeficiència en els edificis, en el projecte bàsic o en el projecte obligatori, a efectes 

d'autorització de llicència d'obres, s'especificaran les disposicions adoptades per assolir els 

paràmetres d'ecoeficiència que figuren en el citat Decret. 

• D’altra banda, més enllà dels materials prohibits per la legislació estatal i autonòmica, es 

prohibirà o bé es limitarà al mínim imprescindible l’ús dels següents materials: 

o Materials que incorporen asbest (blau o blanc) en la seva composició: cobertes, 

recobriments, dipòsits, conduccions de fibrociment, etc.  

o Fusta d’origen tropical (excepte la que disposi del segell FSC, PEFC o altre 

convenientment homologat)  

o Fustes tractades amb creosota (per exemple travesses de vies de tren) tant a 

l’interior com a l’exterior o amb plaguicides (dieldrín, lindà, pentaclorofenol...) i sals 

d’arsènic a l’interior.  

o Aïllament de poliuretà projectat: degut a la seva impossibilitat de separar-se del 

parament que aïlla, per la qual cosa dificulta o impedeix el reciclatge dels materials 

de l’obra en la fase de deconstrucció.  

o Pissarra (a les cobertes):degut a la seva gran absortivitat a l’assolellament i la 

càrrega tèrmica que aporten als edificis no són indicades en clima mediterrani. 

o Materials constituïts per PVC i que s’utilitzin interiorment o exteriorment dels 

edificis.  

o Aïllament de fibra de vidre, degut al seu alt consum energètic, i a que incorpora 

substàncies químiques tòxiques en el procés d’elaboració de la llana de vidre. 

També és susceptible de desprendre fibres de petites dimensions que causen 

irritació en ser respirades, perd propietats aïllants amb el temps i la presència 

d’humitat i és difícilment reciclable.  

o Pintures sintètiques que incorporen dissolvents derivats del hidrocarburs, 

substituïbles per pintures que compleixin la norma UNE 48-300-94 o que disposin 

del distintiu de garantia de qualitat ambiental o etiquetes ecològiques similars.  

o Adhesius amb dissolvents sintètics: utilitzats per fixar recobriments i acabats.  

o Cobertes de coure, pel seu alt cost energètic, i a la seva generació de sulfat de 

coure i òxid de coure, que dificulta l’aprofitament d’aigües pluvials.  

o  Materials que incorporen plom, quedant prohibides les canonades de plom per 

aigua potable. 
FASE DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ 

• Es prioritzarà l’enllumenat públic alimentat de forma principal amb energies renovables 

(eòlica/fotovoltaica). 

• El control es realitzarà per rellotge astronòmic i/o telegestió i disposarà de reguladors de flux 

en capçalera per tal de reduir la potència lumínica durant les hores més avançades de la nit. 

• Complir i justificar els nivells d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI). 

• Es prioritzaran els sistemes de freecooling automatitzat en elements i en edificis que 

requereixin ventilació mecànica. 

• Cal considerar que l’aigua emprada per al sistema de reg en espai verd privat i en verd 

públic, prioritàriament, sigui aigua pluvial emmagatzemada (provinent de la recollida de 

teulades i cobertes no transitables), aigües regenerades o, en el seu defecte, aigües 

freàtiques. Només quan no sigui viable el subministrament d’aigua pluvial, regenerada o 

freàtica, i en darrer terme, es pot emprar aigua provinent de la xarxa d’abastament.El 

projecte d’enjardinament ha d’incorporar el disseny del sistema de reg i la planificació de les 

necessitats de reg (freqüència, horaris de reg, etc.), assegurant així la correcta instal·lació 

de la vegetació en els espais lliures i el seu manteniment. 

• No s’admetran dissenys de zones verdes que recorrin a l’ús de mitjans de reg poc o gens 

eficaços, sinó és en casos justificats on no es disposa de cap alternativa pràctica i, en tot 

cas, en espais proporcionalment reduïts.  

• El disseny dels espais enjardinats es zonificarà en àrees homogènies pel que fa al 

requeriment d’aigua del grup de vegetació que s’implantarà. Per a cada zona s’establirà un 

circuit de reg, si en necessiten, amb programació independent. 

• En cas que el reg es faci amb aigua provinent  de la xarxa  d’abastament urbana (i per tant, 

no es tracti d’aigua regenerada, freàtica o pluvial), en els espais enjardinats de les zones 

urbanitzades es prendran mesures de reducció de l’evapotranspiració per tal d’afavorir la 

infiltració d’entre les quals cal aplicar obligatòriament alguna de les següents o amb 

resultats similars:  

o Les espècies amb més requeriments hídrics se situaran en zones ombrejades per 

altres vegetals o amb elements artificials.  

o S’utilitzaran tallavents per reduir la intensitat del vent sobre espais de vegetació 

mitjançant elements artificials, com tanques d’obra o de materials vegetals (bruc, 

per exemple), o bé amb tanques vives, com lineals d’arbustos o d’arbres de fulla 

perenne 

o Les superfícies de terra que es prevegi deixar sense recobriment vegetal hauran 

de disposar de cobertures (encoixinament o mulching, per exemple escorça de pi, 

etc.) que protegeixin el sòl nu amb materials adequats per tal de reduir 

l’evaporació de la humitat de la terra i millorar la qualitat del sòl 

• Preveure una xarxa de recollida separada d’aigües pluvials i aigües residuals, amb l’objectiu 

de ser usades en per a usos que no demandin aigua potable (reg, neteja,...). Els projectes 

d’urbanització contemplaran el dimensionament de la xarxa, el tractament a realitzar i el seu 

posterior aprofitament.  

• L’objectiu principal de la xarxa d’aigües pluvials és, en primer lloc, evitar el mal 

funcionament de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR); i en segon lloc 

aprofitar el recurs per als nous aiguamolls i basses de laminació previstos.  

• Les canonades d’aigua potable i no potable seran de color diferent. En els punts exteriors, 

com boques de reg, tindran rètols identificatius segons s’usi aigua potable o no potable. 

• Als projectes d’urbanització és recomanable que es contempli l’ús de materials reciclats o 

reutilitzats, principalment els generats dins de la pròpia obra, com ara la runa i àrids 

procedents d’enderrocs i demolicions (després de la seva classificació, trituració i neteja) o 
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el tot-u provinent de la demolició de paviment existent. Aquest criteri és prioritari en la 

realització de soleres i paviments. 

• Així mateix, també caldria considerar la incorporació d’elements realitzats a partir de 

material reciclat (plàstic, vidre, neumàtic fora d’ús, àrid reciclat, etc.), com ara mobiliari urbà 

(bancs, papereres, pilones, etc.), panells de senyalització, paviments de seguretat, elements 

delimitadors de parterres, peces de construcció prefabricades (llambordes, blocs, vorades, 

etc.) etc.  

• Tots els elements que continguin fusta, han d’acreditar que aquesta prové d’explotacions 

gestionades assegurant la sostenibilitat de les actuacions per a la regeneració natural dels 

ecosistemes explotats (Certificat FSC Forest Stewardship Council o PEFC Programme for 

the Endorsement of Forest Certification). 

• En l’urbanització s’hauran de prioritzar l’ús de sistemes constructius industrialitzats o 

prefabricats, els quals permeten reduir considerablement la generació de residus durant la 

fase d’obra i optimitzen el cicle de vida de producció del material. 

• Com a norma general, la selecció d’alternatives de materials i solucions constructives haurà 

de considerar l’impacte ambiental de la totalitat del seu cicle de vida, tenint en compte el 

següent:  

o valorar l’energia consumida des de l’elaboració i el transport del material, fins a la 

seva col·locació.  

o prioritzar els productes locals, fabricats o extrets de l'entorn proper 

o considerar la possibilitat del seu reciclatge posterior 

o els materials d’origen natural (fusta, pedra natural, terres, àrids, etc) han de 

provenir d’explotacions controlades, convenientment legalitzades 

o potenciar l’ús de productes amb distintiu de qualitat ambiental i altres acreditacions 

de gestió sostenible. 

o Substituir (o eliminar) els materials que generen més contaminació o substàncies 

tòxiques, per altres més benignes ambientalment.  

o Afavorir la utilització de materials lleugers.  

o Utilitzar els criteris de durabilitat 

• Els projectes d’urbanització han d’incorporar un estudi de gestió dels residus que es preveu 

generar, d’acord amb el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la 

producció y gestió dels residus de construcció i demolició.  

• Aquest estudi, a banda de reflectir la previsió de la generació de residus (en tipologia i 

volum) i de marcar les directrius generals per a la seva correcta gestió (d’acord amb la 

legislació vigent), ha de reflectir també la valorització, dins i fora de les obres, dels residus 

generats que siguin susceptibles de ser emprats com a material (com ara àrids provinents 

del matxuqueig de runa o de residu petri). 
FASE D’OBRA 

• Durant la fase d’obra, cal que es sol·liciti el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental o 

altres distintius de sostenibilitat ambiental als fabricants o subministradors de material 

reciclat o productes que en contenen. Aquest distintiu acredita la correcta gestió i ús del 

material que ha estat reciclat per a emprar-lo en els nous elements. 
 

6.12 Generació de residus 

FASE DE PLANEJAMENT 

• Preveure en el planejament espais necessaris en la urbanització per a la deposició i 

recollida selectiva de residus i per a facilitar la gestió posterior (contenidors, espais propis, 

punts verds, deixalleries, etc.). 

• Incorporar en la normativa de planejament la previsió dins de les noves edificacions dels 

espais adequats per realitzar recollida selectiva de residus. Cal preveure un espai fàcilment 

accessible que permeti la separació de: envasos, matèria orgànica, vidre, paper i cartró i 

rebuig. Com a solució per a la recollida selectiva de residus, s’incorporarà aquella establerta 

i/o acordada amb l’Ajuntament (actualment utilitzen sistema “easy” a Vila-seca i càrrega 

bilateral i soterrat a Salou, amb previsió d’unificar a bilateral). D’aquesta manera s’eviten 

problemes d’incompatibilitat de noves tecnologies amb les infraestructures i mitjans 

municipals. 

• Un mínim del 30% del volum dels residus generats en les fases de deconstrucció, 

excavacions i edificació s’hauran de reutilitzar in situ o bé enviar a plantes de reciclatge. 

Aquesta quantitat s’haurà de justificar en un informe presentat pel promotor i mitjançant 

comprovants i rebuts originals de transport i de taxes d’aportació a plantes de reciclatge i a 

abocadors de runes autoritzats, en relació a les quantitats calculades al pla de gestió de 

residus i les realment generades. En cas de no assolir el 30% de reutilització o reciclatge, 

caldrà incloure a l’informe justificatiu les raons que ho han impedit. L’Ajuntament 

determinarà el percentatge de fiança que no es retornarà en funció del valor assolit, fins a 

un màxim del 20%.  

• Als projectes d’edificació és recomanable que es contempli l’ús de materials reciclats o 

reutilitzats, principalment els generats dins de la pròpia obra, com ara la runa i àrids 

procedents d’enderrocs i demolicions (després de la seva classificació, trituració i neteja) o 

el tot-u provinent de la demolició de paviment existent. Aquest criteri és prioritari en la 

realització de soleres i paviments. 

• Incorporar bones pràctiques en l’àmbit de la prevenció de residus per a les instal·lacions 

hoteleres previstes (tals com desmaterialització de la informació, foment dels envasos 

retornables,...) i per als establiments comercials (mesures per a la reducció d’embalatges, 

foment de les bosses reutilitzables,...) i mesures per a una adequada gestió dels residus 

vetllant per la recollida selectiva d’aquests en les diferents fraccions. 
FASE DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ 

• Maximitzar la compensació de terres per tal de reduir les necessitats d’importacions i/o 

exportacions fora de l’àmbit. En aquest sentit, es recomana preveure preferentment la 

reutilització de les terres excedentàries en altres obres derivades de l’execució del Pla. 

• Als projectes d’urbanització és recomanable que es contempli l’ús de materials reciclats o 

reutilitzats, principalment els generats dins de la pròpia obra, com ara la runa i àrids 

procedents d’enderrocs i demolicions (després de la seva classificació, trituració i neteja) o 

el tot-u provinent de la demolició de paviment existent. Aquest criteri és prioritari en la 

realització de soleres i paviments. 
FASE D’OBRA 

• Els residus de l’obra s’hauran de gestionar d’acord amb el que estableix el Real Decreto 
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105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, segons el qual cal presentar un pla de gestió dels residus de 

construcció i demolició. 

• S’ha de procurar reutilitzar els residus d’enderroc i demolició dins la pròpia obra, per evitar 

la generació d’un residu i disminuir l’aport de recursos. 

• Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 

estipulat (que requereixen seguiment per part de l’òrgan competent) a la zona habilitada 

com a Punt Net de Residus Perillosos i d’acord amb la normativa vigent. 

• Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat (que 

no requereixen seguiment) a la zona habilitada com a Punt Net de Residus No Perillosos. 

• Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de Formigó. 

• Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d’acord amb la normativa vigent. 

o Per al cas de residus especials i els residus no especials sense tractament de 

valorització estipulat (que requereixen seguiment part de l’òrgan competent), el 

Contractista ha de contractar un gestor i un transportista autoritzat per poder 

gestionar aquests residus. 

o En la gestió dels residus especials i els residus no especials sense tractament de 

valorització estipulat i, també, per al cas de la runa quan es destina a valorització, 

es generen una sèrie de documents que han de ser entregats a la Direcció d’Obra 

com a comprovants de la seva gestió (contracte amb el 

o gestor de residus, albarans de recollida, fulls de seguiment de residus, etc.). 

o Cal recordar que no es pot abocar runa, restes vegetals i restes de capa asfàltica 

(paviment) als abocadors de terres inerts. 

• Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus generats 

que es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra, com ara terres inerts procedents 

d’excavació per a reblert, demolició de paviment de vies en desús i d’estructures de formigó 

en general per a subbases i paviments, etc. 

• Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i 

el manteniment de la maquinària que participa en l’obra, incloent si aquesta pertany a una 

empresa subcontractada. Per aquest propòsit, caldrà que l’empresa Contractista entregui 

els comprovants de gestió dels olis a la Direcció d’Obra. 

 

6.13 Canvi climàtic 

Les mesures referides al canvi climàtic deriven directament del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic, el 
qual s’annexa al PDU i on es descriuen aquestes mesures amb un major grau de detall: 

FASE DE PLANEJAMENT 

• Avaluar de manera continuada la vulnerabilitat dels municipis al canvi climàtic 

• Participar activament en els mecanismes d’intercanvi d’informació 

• Redactar un Pla d’Autoprotecció específic enfront als diferents riscos identificats 

• Elaborar un inventari de les infraestructures sensibles als episodis de riscos 

• Redactar un protocol específic de seguiment de la Sèquia Major 

• Cobertes verdes als edificis per reduir l’efecte illa de calor i el consum energètic 

• Minimitzar el risc d’incendi 

• Ús d’energies renovables als nous edificis 

• Disseny d’edificis eficients. Sistemes d’estalvi energètic passiu 

• Disseny d’edificis eficients. Sistemes d’estalvi energètic actiu 

• Disposar d’un sistema d’informació que indiqui els dies de risc per a la salut 

• Preveure un equipament propi de primera assistència sanitària  

• Registre del nombre de casos atesos en els centres de salut associats a efectes del canvi 

climàtic 

• Promoure els sistemes més eficients de mobilitat 

• Protecció de les zones de recollida de residus 

• Adaptació de les espècies agrícoles a les noves condicions ambientals i climàtiques 

• Afavorir la conservació de la biodiversitat  

• Impulsar una estratègia d’impuls de l’economia local i la desestacionalització del turisme 

• Monitoritzar el creixement del nivell del mar 

• Establir un sistema de monitoratge i seguiment dels nivells i qualitat dels aqüífers 

• Elaborar un pla de contingència per a episodis de sequera 

• Campanya de sensibilització al conjunt de la població en relació a l’aigua 

• Introducció de sistemes d’estalvi d’aigua als edificis 

• Sistemes eficients per l’aigua de reg de zones verdes 

• Xarxa separativa d’aigües de reg 

• Fomentar la permeabilitat de l’espai públic i els edificis 

• Potenciar els sistemes urbans de drenatge sostenible 

• Incorporar mesures de prevenció d’inundabilitat que es prevegin en els estudis tècnics 
FASE DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ 

• Urbanització de l’àmbit d’afectació amb materials amb alt índex de reflexió solar i zones 

d’ombreig 

• Vegetació adaptada als efectes del canvi climàtic per les zones verdes del CRT 

• Sistemes eficients per l’aigua de reg de zones verdes 

• Xarxa separativa d’aigües de reg 

• Potenciar els sistemes urbans de drenatge sostenible 

• Fomentar la permeabilitat de l’espai públic i els edificis 
FASE D’OBRA 
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7 Valoració global del pla 
7.1 Grau d’assoliment dels objectius ambientals 

Tot seguit, es procedeix a valorar l’adequació de la proposta als objectius i criteris ambientals 
determinats en el present Estudi Ambiental Estratègic. S’analitza de manera justificada si es dóna o 
no compliment als objectius ambientals, i en cas afirmatiu si aquest és total o parcial.  

 

 El pla compleix satisfactòriament amb l’objectiu ambiental 

 El pla compleix majoritàriament amb l’objectiu ambiental. El grau de compliment de 
l’objectiu ambiental milloraria amb la incorporació de les mesures i/o recomanacions 
suggerides. 

 El pla compleix parcialment amb l’objectiu ambiental. El grau de compliment de l’objectiu 
ambiental milloraria amb la incorporació de les mesures i/o recomanacions suggerides. 

 No compleix amb l’objectiu ambiental. 
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OBJECTIU 4: ELS USOS PREVISTOS AL PDU HAURAN DE SER COMPATIBLES AMB EL 
MANTENIMENT DELS VALORS NATURALS DE LA SÈQUIA MAJOR 

Grau de compliment: Satisfactòriament Majoritàriament Parcialment No es compleix 

La Sèquia Major conforma una zona humida representant d'antics aiguamolls i amb determinades 
singularitats faunístiques, de manera que esdevé l’espai natural de major rellevància i prioritat de 
conservació a l’àmbit d’estudi, atenent també al fet que queda recollida en diverses figures de 
protecció. Per la seva situació, es tracta d’un espai que rep pressions les quals es preveu que es 
veuran agreujades amb el desplegament de les propostes del Pla, conformant un ecosistema molt 
fràgil i que es considera que requereix d’una atenció particularitzada.  

En aquest sentit, si bé el Pla no preveu cap actuació sobre aquest sector en tant que es tracta de 
sòl urbà consolidat, l’afectació indirecta sobre aquest espai fruit de la resta d’actuacions previstes 
en el conjunt del PDU és innegable. No obstant això, cal tenir en compte que la incorporació de 
mesures ambientals pel sector dels CTIs, la incorporació de recomanacions ambientals pels sòls 
urbans, així com la integració de les estratègies ambientals des de l’inici, permetrà minimitzar, en 
gran mesura, els efectes potencials sobre els valors naturals de la Sèquia Major. 

En tant que conforma un ambient humit, alimentat per fonts d’aigua subterrànies, es plantegen 
diverses mesures i recomanacions a aplicar en el desenvolupament dels sectors previstos i de sòl 
urbà consolidat per tal de garantir la bona qualitat de les seves aigües (mesures relacionades amb 
la permeabilitat del terreny, mesures d’abastament i sanejament). 

Per altra banda, es vetlla per mantenir i potenciar el valor faunístic i florístic de l’espai gràcies a la 
inclusió de les actuacions i propostes recollides en diferents instruments aplicables (Pla de 
recuperació del Fartet i el Samaruc, Pla de Gestió de la Sèquia Major i Projecte de recuperació, 
conservació i protecció de la Sèquia Major).  

Amb tot, es considera remarcable la proposta de reconèixer una franja voltant de l’espai, associada 
a l’activitat del golf, que actuarà com a zona tampó per esmorteir els efectes de la urbanització 
alhora que potencia i reforça la funcionalitat d’aquest espai, en concordança amb l’EA-07. 

Així mateix, s’estableixen mesures i recomanacions per tal de reforçar la connectivitat d’aquest 
espai amb la resta de l’àmbit i amb altres ambients de fora d’aquest. 

En aquest sentit, la potenciació dels ambients humits en la proposta del sistema d’espais lliures de 
la zona nord-est de l’àmbit del PDU, on s’integra un sistema de basses, permetrà crear una 
extensió i zona de suport de la Sèquia Major pel fet de garantir la creació d’espais que afavoreixen 
els hàbitats d’interès per la fauna que hi són presents. Complementàriament, les propostes en 
relació a la connectivitat ecològica pretenen garantir la possibilitat de connectar aquestes dues 
zones fragmentades actualment pel pas de l’autovia, tot garantint la no afectació al nivell freàtic de 
l’aqüífer en tant que es preveu un tram de la via a mode de viaducte. Cal remarcar que el PDU 
preveu la transformació de l’autovia en una via amb tractament de tipus urbà. Alhora, el Pla aposta 
per vetllar per la connexió de la Sèquia amb la l’espai protegit situat a l’est, els Prats de la Pineda i 
de Cal·lípolis, amb la previsió d’un Pla especial conjunt amb la ZAL de Tarragona. En qualsevol 
cas, cal tenir en compte que una de les principals pressions a què es considera que està sotmès 
l’espai protegit de la Sèquia és precisament el seu aïllament respecte d’altres espais naturals de 
valor. Així doncs, es considera que el treball en relació a la connectivitat simultània cap al nord i 
cap a l’est permet reduir en certa mesura la vulnerabilitat de l’espai.  

Finalment, cal destacar que el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic que s’incorpora com a annex al 
PDU, incorpora una acció específica per tal de preveure un sistema de seguiment continu d’aquest 
espai, que permeti identificar possibles impactes i anticipar les accions necessàries per evitar-ne 
que aquests impactin sobre la qualitat ambiental d’aquest espai. 

Per tot plegat, finalment s’ha considerat que es dóna compliment majoritari a aquest objectiu 
ambiental.  
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OBJECTIU 2: MAXIMITZAR LA CONSERVACIÓ DELS HÀBITATS DE MÉS INTERÈS 
IDENTIFICATS A L’ÀMBIT, ESPECIALMENT ELS DE TIPUS PRIORITARI 

Grau de compliment: Satisfactòriament Majoritàriament Parcialment No es compleix 

Si bé la proposta no preveu actuacions sobre l’àmbit sud, en tant que es tracta de sòl urbà 
consolidat, el PDU integra diverses recomanacions ambientals amb l’objectiu de minimitzar les 
potencials afectacions, directes o indirectes, sobre els HIC de caràcter prioritari i sobre l’espai 
protegit de la Sèquia Major. 

En termes generals, es considera que en el procés de definició de la proposta d'ordenació, en els 
sectors que es preveuen desenvolupar s’ha pres en consideració la identificació de les peces 
d’hàbitats d’interès comunitari (HIC) de major valor, tasca que s’ha vehiculat, en gran part, a la 
definició des del primer moment d’unes estratègies ambientals que s’han treballat conjuntament 
amb l’equip redactor del PDU. En els sectors de sòl urbà consolidat, especialment de l’àmbit sud, 
en tant que la proposta del PDU no incideix, s’han fet recomanacions ambientals en aquest sentit 
amb l’objectiu de que en el tràmit de llicència es tinguin en compte i, per tant, se’n minimitzi 
l’afectació.  

Cal tenir en compte, que la cartografia de partida (provinent de fonts oficials) delimitava peces 
d’HICs que no s’ajustaven a la realitat existent sobre el terreny, de manera que es va redefinir amb 
el treball de camp i se’n van destacar aquelles zones considerades de major rellevància, recollint-
les explícitament a les estratègies ambientals. 

Així doncs, la proposta d’ordenació ha tingut en compte des de l’inici els hàbitats d’interès 
identificats com a més rellevants o d’interès en els sectors 1, 2 i 3, i es valora positivament el nivell 
de manteniment que la proposta final fa de les pinedes i matollars identificats, suposant-ne una 
afectació mínima. En els sectors de sòl urbà consolidat, pel que fa als hàbitats de pinedes 
mediterrànies i de matollars termomediterranis, dependrà de com siguin tingudes en compte les 
recomanacions que es fan per tal de garantir la conservació dels més rellevants per tal d’integrar-
los en l’ordenació prevista.  
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OBJECTIU 5: GARANTIR LA NO AFECTACIÓ A LES AIGÜES SUBTERRÀNIES EN TANT QUE 
SÓN LA FONT D’ALIMENTACIÓ DE LA ZONA HUMIDA DE LA SÈQUIA MAJOR. 

Grau de compliment: Satisfactòriament Majoritàriament Parcialment No es compleix 

El compliment d’aquest objectiu deriva directament de l’aplicació de les mesures i recomanacions 
ambientals integrades a la normativa en aquest sentit per al conjunt de l’àmbit del PDU.  

Primerament, en referència a l’abastament dels nous desenvolupaments, s’estableix l’obligatorietat 
que aquests sistemes provinguin de fonts alternatives a l’aqüífer protegit del Baix Francolí, en 
consonància amb l’EA-13. Per altra banda i a través de la normativa del PDU, el desenvolupament 
dels sectors es sotmet a les conclusions derivades de l’Estudi hidrogeològic específic que incorpora 
el PDU i, si bé aquest determina que no s’alteren les dinàmiques de la massa d’aigua subterrània i 
que no es preveu afectació sobre la Sèquia Major, s’estableix que qualsevol actuació que 
previsiblement pugui superar els valors que l’estudi determina haurà de dur a terme una anàlisi de 
detall per garantir la no afectació a aquest espai. En concret, s’estableix que en cas que els 
projectes edificatoris prevegin plantes subterrànies, caldrà incorporar un estudi hidrogeomorfologic 
pertinent i en cap cas podran dissenyar-se a una cota superior a 1 metre per sobre del nivell freàtic 
determinat per l’esmentat estudi. A més a més, per al sector residencial de la Sèquia s’estableix 
una recomanació en el sentit de prohibir les plantes subterrànies i, per tant, minimitzar el risc 
d’afectació al nivell freàtic. 

En referència a les mesures previstes per reforçar la connectivitat ecològica de l’àmbit, les que 
s’adopten permeten assegurar el condicionant de no afectació al nivell freàtic així com garantir la 
quantitat i qualitat de les aigües que arribin a la Sèquia Major. En aquest sentit, tenint en compte 
que les aigües subterrànies són un element sensible pel que fa als efectes derivats de canvi 
climàtic, el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic que s’incorpora com a annex al PDU incorpora 
accions per a realitzar un control continu de l’evolució d’aquestes aigües subterrànies.  
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OBJECTIU 7: MANTENIR I POTENCIAR ELS EIXOS DE CONNECTIVITAT LOCAL EXISTENTS 
A L’ÀMBIT 

Grau de compliment: Satisfactòriament Majoritàriament Parcialment No es compleix 

El desenvolupament dels sectors previstos pel PDU comportarà una afectació sobre la connectivitat 
ecològica a nivell local, atès que s’artificialitzaran sòls que actualment queden lliures i, per tant, 
s’incrementarà la ocupació i fragmentació dels hàbitats naturals existents. Cal tenir en compte, en 
qualsevol cas, que la connectivitat ecològica a l’àmbit ja es troba actualment força compromesa per 
la presència de diversos usos antròpics i pel pas de diverses infraestructures de transport. Amb tot, 
la integració de les estratègies ambientals ha fet que la proposta del PDU hagi tingut en 
consideració el mateniment i potenciació de la connectivitat ecològica des d’un inici i, a tal efecte, 
es tenen en compte tot un seguit de criteris ambientals que permeten donar compliment de manera 
majoritària a aquest objectiu.  

D’una banda, la reserva d’una important peça d’espais lliures a la zona nord-est es considera un 
aspecte clau atesa la funcionalitat ecològica que permet. Aquest espai es troba alineat amb la zona 
de la Sèquia Major i es planteja com una rèplica d’ambients humits que permetran potenciar els 
hàbitats de la fauna de major interès present a la zona de la Sèquia. Alhora, i tenint en compte que 
aquests dos espais es troben fragmentats pel pas de l’autovia de Vila-seca a Salou, és important 
destacar el treball realitzat per tal de minimitzar l’efecte barrera d’aquesta infraestructura, la qual el 
PDU preveu transformar en una via de caràcter urbà. Principalment cal apuntar que, en la 
transformació de la C-31b, el PDU preveu que aquesta vagi en viaducte per garantir la connexió 
directa entre els hàbitats situats a banda i banda, aprofitant el fet que la zona topogràficament més 
baixa és on es concentra la circulació d’aigua d’escorrentiu i la qual esdevé la zona potencialment 
més apta per aconseguir la permeabilitat faunística. El fet de plantejar la infraestructura en 
viaducte, més enllà de garantir la funcionalitat ecològica per la qual es planteja, permet assegurar 
la no afectació al nivell freàtic de l’aqüífer. A més a més, tenint en compte que aquest espai també 
es preveu a nivell de connectivitat social, s’apunta a la conveniència de segregar els fluxos de 
fauna dels de persones, alhora que també s’indiquen les condicions necessaries d’aquest element 
per tal que pugui afavorir de manera efectiva els desplaçaments de la fauna (vegetació i punts 
d’aigua principalment). Es preveu també el condicionament dels desguassos existents com a 
passos de fauna.  

A més a més, el PDU proposa mesures per al tactament del drenatge existent al perímetre dret de 
l’àmbit, el qual presenta una potencial capacitat connectora i vertebradora del territori, i pel qual 
s’assegura un flux constant d’aigua.  

En relació amb l’anterior, cal tornar a posar de manifest la transformació de la carretera C-31b en 
una via de caràcter urbà, amb un tractament tou, fet que permetrà minvar l’efecte barrera que 
actualment presenta aquesta infraestructura. Alhora, el manteniment d’una franja de notable 
amplada entre la zona dels CTIs i la zona sud per la qual es preveu un tractament de la vegetació 
assimilable al del Corredor d’Activitats existent de manera que es potenciarà la connectivitat 
ecològica d’aquest amb la zona d’espais lliures. Igualment, el tractament proposat per als eixos de 
connexió interna de l’àmbit també permeten relligar determinats elements naturals i, per tant, 
reverteixen de manera positiva sobre la connectivitat general.  

I finalment, pel que fa referència a l’àmbit sud es proposen recomanacions ambientals en el sentit 
de mantenir la continuitat de les taques forestals existents integrant-les en la ordenació dels 
sectors, en la mesura del possible, amb l’objectiu de vetllar pel manteniment dels espais de més 
valor per a la connectivitat ecològica. 
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OBJECTIU 11: GARANTIR L’ADEQUACIÓ DE LA PROPOSTA A LA PRESÈNCIA DE LES 
ZONES INUNDABLES IDENTIFICADES I ASSEGURAR QUE LA PROPOSTA NO COMPORTI 
UN AUGMENT DEL RISC 

Grau de compliment: Satisfactòriament Majoritàriament Parcialment No es compleix 

El PDU integra un estudi d’inundabilitat específic per al seu àmbit, el qual ha permès conèixer amb 
detall la problemàtica existent i preveure les mesures necessàries per tal d’evitar el risc associat a 
la inundabilitat, entre les que es troba la previsió de basses de laminació per absorbir el previsible 
desbordament del canal així com la previsió de motes per fer front a la inundabilitat d’alt període de 
retorn (Q10). Cal destacar que s’han realitzat diverses simulacions per tal de garantir l’efectivitat de 
les mesures proposades per a mitigar el risc d’inundació identificat.  

Gràcies al treball realitzat, la proposta final del PDU garanteix la compatibilitat dels usos previstos 
amb la legislació urbanística en relació a l’afectació per la inundabilitat per diversos períodes de 
retorn. A banda, cal tenir en compte que la proposta de PDU aprovada inicialment per segona 
vegada incorporava una mesura de mitigació del risc d’inundabilitat que comportava una lleugera 
afectació a la zona del Càmping de la Pineda, de manera que no es donava compliment a la 
premissa de garantir la no afectació a tercers. Amb tot, la proposta final de PDU preveu la redacció 
d’un Pla Especial de l’àmbit dels Prats de la Pineda, conjuntament amb altres agents implicats, que 
incorpori prescripcions en el sentit d’una gestió sostenible de les aigües d’escorrentiu i millora del 
canal artificial que limita el sector per l’est. Aquest instrument permet, per tant, la correcció 
d’aquesta afectació a tercers. Alhora, es preveu el canvi de secció del canal de drenatge que limita 
el sector per l’est.   

En referència a l’alteració de la xarxa de drenatge, la normativa preveu que els projectes 
d’urbanització hauran d’analitzar l’afectació al règim d’escorrenties existent per tal de garantir la 
correcta circulació de les aigües pluvials i, en cas que s’intercepti algun drenatge natural, caldrà 
assegurar que se’n manté la seva capacitat de desguàs, procurant respectar al màxim les seves 
condicions inicials. En els sòls urbans consolidats també s’integra aquesta mesura a mode de 
recomanació. 

Es proposa, també, la necessitat de prioritzar els sistemes de drenatge urbà sostenible (SUDS) en 
el tractament dels espais lliures que promouen el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl. A més 
a més, s’inclou una mesura i recomanació per potenciar l’ús de cobertes i façanes verdes que 
actuïn com a receptors, acumuladors i canalitzadors de les aigües pluvials, i integrats en els 
sistemes naturals de drenatge. Així mateix, és rellevant tenir en compte la previsió de les diverses 
basses de laminació, les quals també quedaran integrades en el sistema global de drenatge urbà. 

Així mateix, en el marc del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic que s’incorpora com a annex al PDU 
es preveuen accions pel seguiment d’aquest element, i accions encaminades a incrementar els 
sistemes de seguretat i alerta davant de les emergències, element que incideix en la reducció de la 
vulnerabilitat front a aquest risc.  

Per tot l’anterior, i tenint en compte que no es pot garantir que la proposta no comporti un augment 
del risc d’inundabilitat existent, es considera que el grau de compliment d’aquest objectiu esdevé 
parcial.  
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OBJECTIU 12:  GARANTIR LA SUFICIÈNCIA DE RECURSOS D’ABASTAMENT I 
SANEJAMENT PELS USOS PREVISTOS, SENSE AFECTAR A L’ENTORN ON ES 
LOCALITZEN. 

Grau de compliment: Satisfactòriament Majoritàriament Parcialment No es compleix 

Per tal de valorar el grau de compliment d’aquest objectiu, cal partir de la base que el 
desenvolupament dels usos previstos pel PDU suposa un efecte inevitable sobre les 
infraestructures d’abastament i sanejament, en tant que el consum d’aigua i la generació d’aigües 
residuals seran dos elements que es veuran notablement incrementats. Convé remarcar que s’ha 
inclòs una mesura i recomanació ambiental que fa referència a la necessitat de tenir en compte el 
component estacional del consum d’aigua i la generació d’aigües residuals per tal de garantir el 
correcte dimensionament de les instal·lacions associades.  

No obstant això, el PDU garanteix i justifica la suficiència dels recursos d’abastament i, a més, es 
planteja tota una sèrie de mesures i recomanacions orientades a minimitzar les necessitats 
d’abastament derivades de l’execució del Pla com ara la previsió de sistemes d’estalvi d’aigua en 
edificacions i espai públic o bé el disseny d’un sistema de recollida d’aigües pluvials amb el qual es 
podran minimitzar les necessitats d’abastament d’aigua per a determinats usos. 

Pel que fa als recursos de sanejament, l’ACA ha informat favorablement de la connexió al sistema 
de sanejament municipal (EDAR Vila-seca), amb l’ampliació de la capacitat actual d’aquesta. En 
aquest sentit, es considera important destacar que el PDU preveu la depuració total i parcial de les 
aigües grises mitjançant procediments naturals i com a part funcional i estructurant del tractament 
de les zones verdes dels projectes que es derivin del PDU. Aquest fet permet, entre d’altres, reduir 
la càrrega contaminant d’aquests cabals i minimitzar, per tant, la pressió sobre els sistemes de 
sanejament.   
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OBJECTIU 13: MINIMITZAR L’IMPACTE SOBRE LA QUALITAT DE L’AIRE DERIVADA DELS 
NOUS USOS PREVISTOS PEL PDU 

Grau de compliment: Satisfactòriament Majoritàriament Parcialment No es compleix 

Tot i que l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada integra les mesures necessàries per tal de 
potenciar els sistemes de mobilitat més eficients (transport públic i desplaçaments a peu i en 
bicicleta), els augments de la mobilitat associats als nous usos previstos seran significatius, fet que 
repercutirà de forma directa en la qualitat de l’aire de l’entorn.  

En aquest sentit, es valora positivament que gran part de la mobilitat interna es prevegi en modes 
no motoritzats o transport públic, fet que permetrà minimitzar aquest impacte principalment als 
desplaçaments de connexió.  

Així mateix, s’han integrat un complet conjunt de mesures i recomanacions d’eficiència energètica 
de l’edificació, ús de materials fotocatalitzadors, així com mesures relacionades amb el 
manteniment i la potenciació de la vegetació (cobertes verdes, zones arbrades, etc.) que 
contribuiran a minimitzar el nivell d’aquest impacte.  
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OBJECTIU 16: INTEGRAR ELS CRITERIS NECESSARIS PER MAXIMITZAR LA INTEGRACIÓ 
PAISATGÍSTICA DELS NOUS USOS PREVISTOS. 

Grau de compliment: Satisfactòriament Majoritàriament Parcialment No es compleix 

Els nous usos previstos pel PDU suposen, en menor o major mesura, una alteració de la realitat 
paisatgística existent a la zona, la qual es caracteritza per un mosaic paisatgístic amb una notable 
presència d’elements antròpics. 

El desenvolupament del sector dels CTIs és el que comporta un potencial impacte paisatgístic més 
gran i, en aquest sentit, s’inclou una mesura ambiental específica segons la qual els projectes 
edificatoris han de sotmetre’s a un Estudi d’impacte i integració paisatgística, en clau de 
singularització, segons els criteris establerts. Es considera que, ateses les previsibles 
característiques de les actuacions en aquest sector, l’estratègia de singularització és la més 
adequada i efectiva, suposant l’establiment de noves relacions entre els elements del paisatge 
mitjançant el contrast amb els nous elements. En aquest sentit, el fet de sotmetre a concurs les 
autoritzacions dels casinos de joc que s’hi implantaran, esdevé un element que pot incidir de 
manera positiva en la integració paisatgística ja que, en la valoració de la qualitat arquitectònica del 
projecte unitari, es tenen en compte criteris referits a l’adequació a l’entorn i a la seva composició. 
Així mateix, per a aquest sector dels CTIs també es preveu una mesura que recomana la 
realització d’un Estudi d’adequació paisatgística del projecte d’urbanització, afavorint que l’espai 

públic esdevingui un element cohesionador, de qualitat i potenciador del paisatge.  

D’altra banda, la conversió de l’autovia en una via de caràcter urbà i el tractament proposat, permet 
que aquest espai esdevingui actuació d’atenuació de l’impacte paisatgístic d’aquest sector, ja que 
permet una transició menys brusca i un cert apantallament visual. 

Pel que fa als sectors residencials de la zona sud, donat que en l’actualitat ja s’ha executat part de 
la urbanització prevista i que es tracta de sòls urbans consolidats, l’impacte paisatgístic associat al 
PDU es considera menor. No obstant, cal tenir en compte que el desenvolupament futur suposarà 
l’aparició de nous elements artificials al paisatge i per això es proposen recomanacions ambientals 
que tenen per objectiu vetllar per una adequació, tant a nivell urbà com edificatori, als estàndards 
de construcció propis de l’arquitectura mediterrània (cromatisme, materials, etc.), alhora que per un 
tractament unitari i per la integració en la vegetació existent. 

També pren importància a nivell paisatgístic la preservació d’una gran peça d’espais lliures a la 
zona nord-oest de l’àmbit. Primerament perquè s’evita l’artificialització d’aquesta peça, potenciant 
un tractament de la vegetació adequat als hàbitats de la zona i mantenint i afavorint les fileres 
d’arbres que actuen com a marge de les zones agrícoles. Per altra banda, la creació de basses de 
laminació també esdevé una estratègia d’integració paisatgística dins la zona ja que permet una 
certa repetició del patró paisatgístic existent a l’entorn de la Sèquia Major i del golf.  

Finalment, es valora positivament la millora paisatgística pot suposar la creació d’uns eixos 
paisatgístics de connexió social, i també amb funcionalitat ecològica, amb un tractament de 
vegetació adaptat als hàbitats de la zona reproduint l’estil del Corredor d’Activitats existent 
actualment. 
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OBJECTIU 14: EVITAR LES AFECTACIONS A POBLACIÓ I ESPAIS NATURALS DERIVADES 
DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA 

Grau de compliment: Satisfactòriament Majoritàriament Parcialment No es compleix 

El grau de compliment d’aquest objectiu es veu condicionat, en gran mesura, per la implantació 
d’uns usos especialment impactants en relació a la contaminació acústica i lluminosa com són els 
previstos en els CTIs.  

Cal tenir en compte la localització d’urbanitzacions properes amb població que en pot resultar 
afectada, tot i que queden fora de l’àmbit del PDU. Alhora, cal tenir també en consideració la 
presència d’una zona natural d’especial sensibilitat com és la Sèquia Major. Segons això, la 
normativa del PDU recull diverses mesures de protecció ambiental per a evitar l’afectació sobre la 
població i sobre els espais de major sensibilitat ambiental. Destaca el fet que la carretera C-31B 
esdevé una via de caràcter urbà i, en les recomanacions proposades per al seu tractament, s’ha 
tingut en compte la potencialitat d’esdevenir un element amb capacitat esmorteïdora dels impactes 
generats per la peça dels CTIs, especialment en relació a l’espai de la Sèquia Major però també 
sobre les poblacions properes existents (Xalets de Salou, principalment).  

Pel que fa a la contaminació acústica, es considera que aquesta deriva de les tasques d’obra, del 
funcionament de les activitats previstes i de la mobilitat associada. En aquest cas, es proposen 
mesures i recomanacions ambientals per reduir aquest impacte en fase d’obra i execució i per 
protegir les zones més sensibles pel que fa a aquest impacte.  

En referència a la contaminació lluminosa, es garanteix que no es localitza cap sector de tipologia 
E4 a menys de 2km de l’espai de la Sèquia, la qual té consideració de zona E1. Pel que fa al sector 
CTI, la normativa del PDU estableix que caldrà dissenyar les instal·lacions d’enllumenat 
considerant els criteris de la zona de protecció moderada (E3) i, a més, es proposen 
recomanacions ambientals relatives a criteris d’instal·lacions d’enllumenat que redueixen 
significativament l’afectació en aquest sentit. Així mateix, és important destacar que l’ordenació 
prevista en aquest sector preveu ubicar les activitats amb major potencial d’impacte a la zona més 
propera a l’actual parc d’atraccions, de manera que s’aconsegueix un distanciament dels focus 
d’emissió respecte a la zona de la Sèquia, d’especial sensibilitat ambiental, i es minimitza l’impacte 
lluminós i acústic.  

Finalment, cal tenir present que en els concursos per obtenir les corresponents autoritzacions per la 
instal·lació i explotació de casinos de joc, es valorarà la incorporació d’estratègies i mesures que 
minimitzin l’impacte lumínic i acústic de la proposta arquitectònica. 
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OBJECTIU 19: INCLOURE EN LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ CRITERIS I MESURES 
D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

Grau de compliment: Satisfactòriament Majoritàriament Parcialment No es compleix 

Es considera que aquest objectiu es compleix satisfactòriament atès que el PDU es tramet de 
manera conjunta amb un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic en el qual s’avalua específicament la 
vulnerabilitat de l’àmbit en relació amb aquest fenomen, els principals riscos previsibles i les 
mesures d’adaptació proposades. 

Aquest Pla, partint d’una diagnosi de l’estat actual de l’àmbit d’estudi, identifica i jerarquitza els 
previsibles impactes derivats del fenomen del canvi climàtic. D’aquesta manera, es proposa un 
programa d’actuacions que respon a dos nivells diferents: mesures d’adaptació al canvi climàtic i 
mesures de compensació per fer front a les emissions generades que no s’hagin pogut minimitzar 
amb les mesures ambientals de mitigació incloses en el PDU. 

Per tant, es considera que si en el marc del seguiment del PDU, s’integra el desenvolupament de 
les accions plantejades en aquest estudi, es podrà donar resposta als riscos futurs que es 
preveuen en relació als efectes del canvi climàtic.  
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OBJECTIU 1: COMPATIBILITZAR LA PROPOSTA DEL PDU AMB ELS USOS AGRARIS I 
FORESTALS DE MÉS VALOR 

Grau de compliment: Satisfactòriament Majoritàriament Parcialment No es compleix 

Pel que fa als usos agraris, la regulació dels espais lliures que es localitzen on actualment es 
porten a terme aquests usos de tipologia agrícola fa compatible el manteniment d’una gestió 
agrícola en aquests espais, relacionada especialment amb el seu paper rellevant pel manteniment 
de la biodiversitat i el manteniment d’ecosistemes diversos que puguin beneficiar a la pervivència i 
diversitat d’espècies. Per tant, es considera que aquest model no tant lligat a usos productius el fa 
més compatible amb la vocació d’aquest espai com a element de potenciació de la connectivitat, en 
tant que permet integrar la pràctica agrícola en aquesta concepció integral de l’espai.  

En referència a les zones de valor forestal, tal com ja s’ha detallat per a l’objectiu 2 i les Estratègies 
Ambientals associades, es considera que la proposta final del PDU és compatible amb les taques 
forestals identificades donat que les manté majoritàriament i mira d’adaptar la ordenació a la 
preservació de les mateixes en els sectors 1, 2 i 3. Així mateix, tal i com ja s’ha apuntat, també 
s’inclouen recomanacions als sòls urbans consolidats de l’àmbit sud per tal de maximitzar el seu 
manteniment i integració en l’ordenació, alhora que afavorir-ne la seva gestió sostenible. 

Per altra banda, cal esmentar la integració de diversos itineraris amb funció de connexió ecològica, 
paisatgística i social que, seguint el model existent al Corredor d’Activitats, pretenen esdevenir 
eixos de continuïtat que permetran reforçar el paper de les zones forestals, les quals sovint queden 
aïllades, resultant-ne compromès el seu valor i també la seva funcionalitat. 
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OBJECTIU 17: PROMOURE I GARANTIR UN MODEL URBÀ EFICIENT DES DEL PUNT DE 
VISTA ENERGÈTIC I DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Grau de compliment: Satisfactòriament Majoritàriament Parcialment No es compleix 

La tipologia d’usos previstos implica uns consums energètics i una generació de residus importants 
i, en gran mesura, inevitables. Tot i això, en normativa s’inclouen tot un recull de mesures 
encaminades a assolir un model urbà el més sostenible possible.  

Les mesures i recomanacions proposades pel vector energètic fan referència a la integració de 
criteris d’elevada eficiència energètica en les edificacions així com en el disseny de l’espai públic 
(s’inclou la normativa la possibilitat d’instal·lacions per serveis energètics). Entre d’altres, es 
recomana vetllar perquè els nous edificis projectats siguin «Edificis de consum d'energia gairebé 
nul», segons la Directiva 2010/31/UE, així com afavorir les certificacions referides a edificació 
sostenible. Les mesures ambientals proposades s’encaminen a la consecució de l’objectiu que el 
PDU es dissenyi com un projecte emblemàtic d’estalvi, reducció i ús sostenible dels recursos i 
esdevingui un àmbit de referència cabdal pel compromís amb la sostenibilitat i amb la transició cap 
a un model de baixes emissions de CO2. En aquest sentit, és important el fet que en els concursos 
dels CTI es puntuaran especialment els aspectes relacionats amb l’eficiència energètica i, per tant, 
s’afavorirà el compliment d’aquest objectiu.  

A més a més, les mesures i recomanacions proposades per optimitzar la gestió del cicle de l’aigua 
també permeten reduir l’impacte sobre el consum energètic. 

Pel que fa als residus, es proposen mesures i es fan recomanacions que tenen per objectiu la 
minimització de residus (tant en fase d’obra com en fase d’execució) i a la seva adequada gestió. 
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OBJECTIU 18: MINIMITZAR L’AFECTACIÓ SOBRE LA GENERACIÓ DE GEH 

Grau de compliment: Satisfactòriament Majoritàriament Parcialment No es compleix 

Aquest objectiu està estretament vinculat a l’anterior, atès que el model urbà previst té una 
incidència directa sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Així doncs, la tendència cap a 
un model d’alta eficiència permet la minimització de la generació de gasos d’efecte hivernacle i, per 
tant, redueix la contribució al fenomen global del canvi climàtic. 

Per altra banda, la mobilitat esdevé un altre vector d’incidència directa sobre aquest objectiu. 
Segons això, es considera que les mesures proposades a l’EAMG, encaminades a una transició 
cap a un model de mobilitat sostenible i, per tant, més deslligat dels desplaçaments amb mitjans 
motoritzats abastits de combustibles fòssils, també permeten minimitzar l’afectació sobre la 
generació de gasos d’efecte hivernacle. 

Finalment, cal destacar que al PDU s’annexa un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic, en el qual, entre 
d’altres es preveu de compensació de les noves emissions generades pels nous usos, a partir d’un 
programa  de compensació. Aquest requeriment s’incorpora explícitament a la normativa del PDU.  
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OBJECTIU 3: MANTENIR AQUELLS AMBIENTS MÉS PROPICIS PEL DESENVOLUPAMENT 
DE LES ESPÈCIES FAUNÍSTIQUES IDENTIFICADES 

Grau de compliment: Satisfactòriament Majoritàriament Parcialment No es compleix 

Tenint en compte que les espècies faunístiques d’interès s’associen principalment a la zona de la 
Sèquia Major, es proposen una sèrie de mesures i recomanacions ambientals que permeten 
afavorir els ambients que els són més propicis. Cal partir de la premissa que per a l’àmbit sud, es 
mantenen els paràmetres recollits al planejament vigent.  

En concret, més enllà de les mesures i recomanacions per tal de garantir la no afectació directa i 
indirecta sobre aquest espai, la proposta del PDU aposta per la connectivitat ecològica a través de 
l’àmbit, permetent el lliure moviment d’aquestes espècies cap a zones de l’entorn, actualment força 
fragmentats, afavorint-ne la seva connexió (tant en direcció nord, com cap a la zona dels prats de 
Cal·lípolis i la línia de costa). Així mateix, es proposa la creació d’un conjunt de basses a la zona 
del Mas de Pantaleoni que suposen nous ambients humits, de característiques compatibles amb 
les de la Sèquia, favorables per a aquesta fauna i que reforcen el paper de les basses actualment 
existents al parc de la Torre d’en Dolça. Paral·lelament, el fet que el PDU plantegi una depuració de 
les aigües grises del sector CTI amb procediments naturals fa que puguin augmentar les zones de 
llacunatge temporal i, per tant, reforçar l’extensió d’hàbitats similars als de la Sèquia Major.  

Així mateix, la proposta de preveure el reconeixement i la potenciació de la zona de les basses del 
golf permet la transició entre la Sèquia i els usos residencials previstos pel planejament vigent, 
alhora que se’n reforça la seva funcionalitat. 
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OBJECTIU 9: GARANTIR L’ADEQUACIÓ DE LA PROPOSTA A LA PRESÈNCIA DE ZONES DE 
SERVITUD ASSOCIADES AL RISC QUÍMIC 

Grau de compliment: Satisfactòriament Majoritàriament Parcialment No es compleix 

La ordenació proposada i els usos previstos tenen en compte les zones de servitud associades als 
riscos químics i, per tant, es considera que es compleix l’objectiu atès que no s’hi preveuen usos 
incompatibles. Així mateix, en les mesures de protecció ambiental integrades a la normativa del 
PDU, es preveuen les determinacions necessàries per a donar compliment a la normativa vigent. 
En qualsevol cas, cal tenir en compte que per a la peça d’espais lliures a l’est de l’àmbit, es preveu 
evitar els esdeveniments de pública concurrència, tal i com estableix l’article 149 de la normativa 
del PDU.  

Finalment, es considera convenient puntualitzar que part dels sòls urbans consolidats de l’àmbit 
sud queden integrats dintre d’aquestes zones d’indefensió. No obstant, segons les determinacions 
de protecció civil de les instruccions tècniques no existeix incompatibilitat donat que la normativa 
vigent estableix que als sòls urbans consolidats i no consolidats només s’apliquen els criteris pel 
que fa a la implantació de noves activitats destinades a elements especialment vulnerables 
(hospitals, centres sanitaris, centres educatius o aquells quin objectiu principal sigui acollir població 
especialment sensible – persones malaltes, infants, tercera edat, dones embarassades, persones 
amb mobilitat reduïda i altres que pugui definir el grup sanitari). 
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OBJECTIU 6: MAXIMITZAR LA CONSERVACIÓ I INTEGRACIÓ DELS ELEMENTS DE VALOR 
AMBIENTAL LOCALS IDENTIFICATS 

Grau de compliment: Satisfactòriament Majoritàriament Parcialment No es compleix 

El grau de compliment d’aquest objectiu es considera satisfactori donat que la proposta final del 
PDU manté i potencia els elements que durant el treball de diagnosi ambiental s’han identificat com 
de rellevància ambiental a nivell local en els sectors 1, 2 i 3. Alhora, s’inclouen recomanacions 
ambientals en el mateix sentit pels sòls urbans consolidats de l’àmbit del PDU. 

Segons això, es conserven les basses del Parc de la Torre d’en Dolça alhora que es proposa una 
renaturalització de la bassa del Mas de Pantaleoni i la creació de noves basses artificials que, més 
enllà de la funció de laminació per la qual es preveuen, també tindran una funcionalitat ambiental 
indiscutible des del punt de vista paisatgístic i per a la creació de noves zones humides i d’hàbitats 
favorables per la fauna associada a la Sèquia Major. Pel que fa a les zones humides associades al 
camp de golf, no se’n preveu una afectació directa. 

En referència a les taques de pineda dels camps de golf, es proposen diverses recomanacions 
ambientals que fan referència al seu manteniment i a la seva potenciació, a través d’incorporar 
criteris per a la seva gestió sostenible. Alhora, es considera que amb la incorporació dels eixos de 
connectivitat social, ecològica i paisatgística que es planteja, es veurà reforçada la continuïtat 
d’aquestes taques de pineda aïllades afavorint a la seva funcionalitat i el paisatge de la zona. 
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OBJECTIU 8: MANTENIR LES CONDICIONS DE SEGURETAT ENFRONT EL RISC D’INCENDI 
FORESTAL 

Grau de compliment: Satisfactòriament Majoritàriament Parcialment No es compleix 

El nivell de compliment d’aquest objectiu es considera satisfactori atès que es garanteix el 
compliment de la normativa específica corresponent. Així mateix, s’incorporen, dins les mesures i 
recomanacions ambientals previstes, criteris per fer front a aquest risc. Addicionalment, cal tenir 
present la integració d’una estratègia específica per a aquest risc (EA-16). 

El  Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic que s’incorpora com a annex al PDU es preveuen accions  
encaminades a incrementar els sistemes de seguretat i alerta davant de les emergències, element 
que incideix en la reducció de la vulnerabilitat front a aquest risc.     
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OBJECTIU 10: GARANTIR QUE ELS USOS PREVISTOS NO IMPLIQUIN UN AUGMENT DE LA 
PRESSIÓ DERIVADA DEL RISC DE CONTAMINACIÓ MARINA 

Grau de compliment: Satisfactòriament Majoritàriament Parcialment No es compleix 

En general, es considera que aquest objectiu es compleix de manera satisfactòria. Tal com ja s’ha 
esmentat, s’han establert mesures i recomanacions ambientals per gestionar adequadament el 
sistema de drenatge a l’àmbit d’estudi, amb la creació de basses de laminació integrades que, 
entre d’altres, poden acomplir funcions de depuració de l’aigua. Així mateix, l’impacte dels usos 
previstos sobre la contaminació marina podria derivar de les aigües residuals generades però, 
tenint en compte que el sistema de sanejament es connectarà amb l’EDAR de Vila-seca, no es 
preveu un augment d’aquesta pressió.  
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OBJECTIU 15: MANTENIR I INTEGRAR ELS ELEMENTS DE VALOR SOCIAL I CULTURAL 
EXISTENTS A L’ÀMBIT 

Grau de compliment: Satisfactòriament Majoritàriament Parcialment No es compleix 

El nivell de compliment d’aquest objectiu es considera satisfactori donat que els elements 
identificats no resulten afectats de manera directa per la proposta del PDU. En concret, es 
garanteix la conservació de les diverses torres identificades a l’àmbit, especialment la del Telègraf i 
la Torre d’en Dolça.  

Per altra banda, en referència a la xarxa de camins existents, no es preveu una incidència negativa 
sobre aquesta sinó que la proposta del PDU reforça la connectivitat social a través de la creació 
d’itineraris de connexió interna. En relació a aquests itineraris de connexió interna, s’estableixen 
mesures ambientals per tal que s’hi facin extensius els criteris de tractament existents actualment 
per al Corredor d’Activitats, el qual es manté, reforçant a més de la funció de connectivitat social, la 
connectivitat ecològica i la millora paisatgística. 

 

7.2 Impactes residuals i necessitat d’un programa de compensació ambiental 

Des de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental (SGAA) s’està treballant en la línea 
d’incorporar els principis de “No pèrdua neta” a l’avaluació ambiental a Catalunya amb l’objectiu final 
d’aturar la pèrdua de biodiversitat associada a l’execució de Plans, Programes i projectes. Aquesta 
tasca ha de contribuir a aturar la pèrdua de biodiversitat associada a l’execució del 
planejament,establint un sistema jeràrquic de mitigació que, en darrera instància, ha de neutralitzar 
el balanç negatiu pel que fa a impactes sobre la biodiversitat derivats de la seva execució. 

Amb això, des de la SGAA es vol promoure, a partir del desenvolupament d’eines, la incorporació de 
la compensació dels impactes residuals dels procediments d’Avaluació Ambiental. Una d’aquestes 
eines que s’està definint és el sistema de Bancs de Conservació de Catalunya, actualment encara 
no definida. 

Amb tot, seguint les instruccions de la SGAA s’ha considerat convenient avaluar la idoneïtat de que 
el PDU contingui un Programa de compensació ambiental que, a partir de la identificació dels 
impactes residuals significatius associats al pla i la seva quantificació, prevegi mesures per la seva 
compensació. 

A partir de les directrius contingudes al document d’“Instruccions per a la compensació dels 
impactes residuals significatius en el marc de l’avaluació ambiental estratègica del PDU del CRT” 
facilitat pel SGAA, s’ha analitzat l’existència d’impactes sobre la biodiversitat susceptibles de ser 
compensats i que requereixin que el Pla incorpori un Programa de compensació. 

La tasca s’ha desenvolupat en el marc de l’AAE del PDU - concretament de la identificació i 
caracterització dels efectes sobre el medi ambient (apartat 5.1) i de la proposta de mesures definida 
en el present EAE (veure apartat 6) -, alineant-se amb les instruccions proporcionades per la 
Subdirecció General d’Avaluació Ambiental (Direcció General de Polítiques Ambientals) i en 
resposta als preceptes legals que introdueix la Llei 21/2013.  

En aquest sentit, cal tenir en compte que s’entén per impacte residual aquell que no es pot evitar ni 
revertir, tot i l’aplicació de les corresponents mesures de prevenció, minimització i/o correcció, i que, 
per tant, és susceptible d’alguna actuació compensatòria que permeti contrarestar (o fins i tot donar 
lloc a un guany net) l’impacte generat en un lloc mitjançant una millora equivalent en un indret 
alternatiu. És a dir, el present apartat fa referència als impactes residuals significatius que no es 
poden evitar, minimitzar o corregir i que tenen caràcter permanent o de llarga durada, atenent 
al possible efecte acumulatiu, a la rellevància del valor natural afectat i a la viabilitat de la seva 
compensació.  

Concretament i atenent als criteris fixats per la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental, els 
impactes sobre la biodiversitat susceptibles de ser compensats i que es consideraran fan referència 
a l’afectació sobre: 

• Hàbitats naturals i semi naturals del territori: 

o Hàbitats prioritaris (HICs, espècies amenaçades i hàbitats molt amenaçats a 

Catalunya). 

o Altres hàbitats naturals i seminaturals amb interès per a la biodiversitat. 

• Espais amb valor com a connectors ecològics 

o Connectors ecològics (Pla Sectorial de la Connectivitat Ecològica de Catalunya). 

o Espais d’interès per a la connectivitat ecològica (planificació territorial o planejament 

d’àmbit supramunicipal). 

Pel que fa als criteris per a la quantificació dels impactes residuals sobre la biodiversitat seran: 

• Pèrdua directa de superfície d’un hàbitat 

• Degradació de la qualitat de l’hàbitat 

 
Amb tot, seguidament es procedeix a analitzar la incidència residual del desenvolupament del PDU 
sobre cadascun d’aquests aspectes ambientals: 

En referència als Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC), tal i com s’ha exposat en els apartats previs, 
els de tipus prioritari es localitzen únicament a l’espai associat a la Sèquia Major, el qual no s’afecta 
directament i no es deriva una pèrdua directa de superfície ni una degradació de la qualitat de 
l’hàbitat. Tot i que no es pot negar l’existència d’un impacte indirecte sobre aquest espai protegit, tal 
i com es desprèn dels apartats anteriors d’aquest EAE, la significació d’aquest impacte es veu 
notablement atenuada mitjançant la incorporació de diverses mesures ambientals. Sobretot cal tenir 
en compte que una de les mesures proposades fa referència a la potenciació de l’hàbitat associat a 
la Sèquia a la zona d’espais lliures del nord-est de l’àmbit i, a més, se’n milloren les condicions 
actuals de connectivitat ecològica. 

Tot i que es tracta d’un HIC no prioritari, com a hàbitat seminatural amb interès per la biodiversitat 
convé destacar l’afectació directa sobre una petita pineda mediterrània situada al nord de la peça 
dels CTI’s que, en l’anàlisi de la sensibilitat ambiental s’identifica com a de sensibilitat moderada. 
L’afectació a aquest hàbitat, però, a banda de ser un hàbitat molt estès a Catalunya i comú a la zona 
d’estudi, es considera que es veurà compensada amb les actuacions i el tractament previst a la 
peça d’espais lliures del nord est de l’àmbit.  

Igualment, pel que fa a espècies amenaçades del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, cal tenir en compte la 
presència del fartet (que té consideració d’espècie en perill d’extinció segons l’esmentat catàleg), la 
tortuga d’estany, el mussol comú,la gavina capnegra (incloses com a espècies silvestres en règim 
de protecció especial), l’eriço clar i l’estepa arenal. Pel que fa al fartet, es localitza un estoc de 
població a la zona de la Sèquia i, tal i com ja s’ha justificat anteriorment, no s’espera una afectació 
directa sobre aquest espai. Pel que fa al mussol comú, s’associa a la zona del parc de la Torre d’en 
Dolça, sobre el qual no es preveu cap afectació o, fins i tot, cal esperar-ne una situació futura 
ambientalment més favorable, pel tractament proposat per a la peça d’espais lliures pròxima. En 
quan a la gavina capnegra, anteriorment ja s’ha assenyalat que es tracta d’una espècie amb 
desplaçaments sobretot en sentit litoral, per la qual cosa no s’espera que les actuacions previstes a 
l’àmbit puguin afectar-la de manera significativa. En referència a l’eriçó clar, donades les seves 
preferències d’hàbitat i la transformació de l’autovia en una via urbana, no es preveu que el PDU 
suposi un augment dels atropellaments d’aquesta espècie i, per tant, es descarta que es contribueixi 
a l’aïllament de les seves poblacions. Pel que fa a l’estepa arenal, la taca de major dimensió es 
localitza en sòls urbans consolidats sobre els quals el PDU no proposa modificacions i que es troben 
regulats per un Pla Parcial (que es refon) que ja va ser avaluat ambientalment. Segons això, cal 
tenir en compte que es preveu una mesura per garantir la conservació, o la compensació si s’escau, 
de les poblacions existents d’aquesta espècie. 

En relació als hàbitats molt amenaçats a Catalunya, es descarta la seva presència a través de 
l’anàlisi de la cartografia oficial dels hàbitats de Catalunya disponible.  

Per altra banda, pel que es refereix als espais amb valor com a connectors ecològics, no es 
localitzen terrenys catalogats com d’interès per a la connectivitat ecològica en la planificació 
territorial o els plans urbanístics d’àmbit supramunicipal i, en el moment de redacció del present 
EAE, no es disposa de la cartografia dels connectors ecològics definida en el Pla Sectorial de la 
Connectivitat Ecològica de Catalunya, per la qual es descarta un impacte residual negatiu en aquest 
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sentit. De fet, tal i com ja s’ha argumentat, es considera que les mesures proposades per a la millora 
de la permeabilitat dels terrenys de l’àmbit d’estudi reverteixen de manera positiva sobre les 
condicions de connectivitat ecològica per a la fauna existent, en tant que s’afavoreix la permeabilitat 
en sentit nord i est simultàniament.  

Tot i que es tracta d’un connector de caràcter local convé destacar l’eix de connectivitat local 
existent actualment a la peça dels CTIs que es veurà afectat de manera directa. No obstant, cal 
posar de manifest que es tracta d’un connector que actualment es troba força compromès pel 
tancament existent, el pas d’infraestructures i els usos existents. A més a més, es considera que 
amb les propostes de millora de la connectivitat social i ecològica a nivell del PDU és un aspecte 
que es veu compensat en escreix. 

Per tot plegat, es descarta l’existència d’algun impacte residual sobre la biodiversitat susceptible de 
ser compensat que requereixi de la definició d’un programa de compensacions associat. 

Finalment, tot i no estar directament relacionats amb l’afectació a la biodiversitat tal i com assenyala 
el document de directrius de la SGAA, es considera rellevant posar de manifest l’existència d’altres 
impactes ambientals que s’estima que tenen caràcter residual18: 

• L’impacte paisatgístic que suposarà el desenvolupament del sector dels CTIs i, en menor 
mesura, la resta de nous sectors previstos pel PDU així com el desenvolupament dels 
sectors ja previstos en el planejament vigent. Tot i la inclusió de diverses mesures per 
minimitzar aquest impacte, així com la incorporació d’un Estudi d’Integració Paisatgística en 
què s’avalua específicament la incidència paisatgística de les transformacions proposades, 
la magnitud de les actuacions previstes comporta inevitablement una afectació sobre aquest 
vector ambiental. En relació amb aquest fet és important precisar que el PDU per si sol no 
dóna lloc a un paisatge definit amb detall, de manera que els efectes paisatgístics associats 
dependran de la concreció de les propostes que el Pla conté mitjançant els projectes 
d’urbanització i edificació posteriors. Així doncs es descarta el plantejament de mesures 
compensatòries respecte aquest impacte, requerint-se, però, de l’aplicació de mesures 
específiques de paisatge (i fins i tot la realització d’Estudis d’Impacte i Integració 
Paisatgística, tal i com es determina en aquest document per a la peça dels CTIs) en el 
moment de desenvolupar els projectes de les diferents actuacions previstes.  

• Els creixements i usos previstos pel PDU donaran lloc a un increment del consum de 
recursos que, tot i que esdevé un impacte que veurà reduïda la seva magnitud gràcies a 
l’aplicació de les mesures previstes a tal efecte, seguirà sent significatiu i, per tant, té 
consideració de residual. En relació amb això, cal tenir en compte que l’increment de 
consum de recursos s’associa directament amb l’increment de les emissions de GEH, per la 
qual cosa el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic que incorpora el PDU preveu la necessitat de 
desenvolupar un Programa de Compensació de les emissions associades que no s’hagin 
pogut mitigar.  

• L’increment de la mobilitat associada al desenvolupament de les previsions del PDU esdevé 
un fet rellevant des del punt de vista de l’afectació ambiental, en tant que la mobilitat 
contribuirà a incrementar sensiblement les emissions de GEH i d’altres contaminants, en 
una zona on ja existeix una problemàtica de qualitat de l’aire associada a l’activitat 
industrial. Així doncs, es considera que les repercussions de l’augment de la mobilitat en 
termes d’emissions de GEH i d’altres contaminants esdevenen el darrer impacte residual 
detectat. 

 

7.3 Valoració global del PDU 

Derivat de l’avaluació ambiental del PDU i a mode de resum, es du a terme a continuació una 
valoració global del Pla a partir de la identificació de les principals àrees d’atenció i dels punts forts 
que es considera que incorpora el Pla: 

 

 

                                                      
18 En el PDU aprovat inicialment per segona vegada es preveia com a impacte residual l’afectació a tercers derivada de la mitigació del risc 
d’inundabilitat existent, en tant que la previsió d’un canal de drenatge laterial per sota la C-31b provocava un augment de la superfície afectada per 
aquest risc amb lleugeres afeccions a la zona del Càmping la Pineda. De cara a l’aprovació provisional del PDU, mitjançant la previsió d’un Pla  Especial 
conjunt per a l’àmbit dels Prats de la Pineda, s’ha aconseguit eliminar el caràcter residual d’aquest impacte en tant que s’evita una afectació a tercers.  

ÀREES D’ATENCIÓ 

• La proposta del Pla suposarà un augment considerable de la mobilitat amb les 
repercussions sobre l’ambient atmosfèric i el canvi climàtic. 

• La pressió existent sobre les aigües subterrànies i el fet que siguin la font d’alimentació de la 
Sèquia Major fa que sigui una àrea d’atenció a tenir en compte en el desenvolupament del 
PDU, si bé s’incorporen diverses mesures per tal de minimitzar al màxim aquest risc.  

• La proposta del PDU suposarà inevitablement un augment del consum de recursos i una 
pressió sobre les infraestructures existents. 

• L’impacte paisatgístic serà inevitable i caldrà garantir la integració a partir d’estratègies de 
singularització en la zona dels CTIs i de contextualització i/o mimetització per a la resta de 
desenvolupaments. 

• El desenvolupament de les propostes del Pla suposaran un augment de la pressió sobre 
l’espai protegit de la Sèquia Major derivada, principalment, pels desenvolupaments previstos 
en sòl urbà propers a aquest espai, així com dels usos previstos al sector del CTIs. 

• Es considera que serà especialment rellevant el seguiment del Pla per tal avaluar la 
incorporació de les mesures ambientals i les estratègies proposades.  

• També serà rellevant dur a terme el seguiment de les accions que es deriven del Pla 
d’Adaptació del Canvi Climàtic en tant que és un vector molt rellevant a tenir en compte i 
més tenint en compte la proposta del Pla i la seva ubicació en una zona costanera. 

• Quan als sòls urbans consolidats, sobretot de l’àmbit sud, en tant que es fan recomanacions 
ambientals no es pot tenir certesa de la integració de les mateixes ni de les estratègies 
ambientals proposades. 

 

PUNTS FORTS 

• El Pla incorpora la totalitat de les mesures ambientals que recull l’EAE alhora que, en 
general, integra les estratègies ambientals plantejades. Aquestes mesures suposaran una 
minimització de gran part dels impactes que es derivin i que són difícilment eliminables, com 
per exemple, sobre el paisatge o el consum de recursos. 

• Es considera un pla exemplificador quan al vector energètic en tant que preveu mesures 
que tendiran a que esdevinguin edificis de consum d’energia gairebé nul. 

• Es considera que el PDU fa una proposta ambiciosa pel que fa a la connectivitat ecològica, 
especialment de la Sèquia Major cap al nord (peça d’espais lliures) i cap a l’est(espai 
protegit dels Prats de la Pineda). Cal tenir en compte que aquest fet millora la situació actual 
i permet reduir la vulnerabilitat de l’espai protegit en tant que en redueix l’isolament respecte 
altres espais naturals  

• Destaca el tractament de via urbana de l’actual autovia de Salou fet que permetrà que 
esdevingui una zona de transició entre l’àmbit dels CTIs, d’ús més intensiu, i la zona de la 
Sèquia.  

• S’ha apostat per avaluar específicament el vector del canvi climàtic i el Pla incorpora un 
annex “Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic del PDU del CRT”. Aquest fet deriva en un reforç 
en la proposta de mesures i accions relacionades. 

• La concentració dels espais lliures de la zona del CTI en una única peça, i la incorporació de 
criteris d’integració paisatgística, de gestió agrícola, biodiversitat i connectivitat ecològica fan 
que la proposta inclogui un espais lliures de qualitat paisatgística que reforçaran alhora la 
funcionalitat de la Sèquia en tant que preveu també zones humides. 

• En referència amb el paisatge, es valora positivament la incorporació d’un Estudi 
d’Integració Paisatgística on s’apunten algunes recomanacions a tenir en consideració a 
l’hora d’abordar les fases posteriors de desenvolupament de les actuacions previstes, on es 
concretaran i materialitzaran les intervencions. A més a més, s’incorpora una mesura 
ambiental per a la peça dels CTIs que estableix la necessitat de sotmetre els projectes 
derivats del PDU a un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística on s’avaluï en detall aquest 
aspecte.  
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• Es valora positivament el corredor d’activitats existent i es preveu replicar amb la 
incorporació d’eixos socials i paisatgístics arreu de l’àmbit que connectarà internament, 
alhora que amb els municipis de Salou i Vila-seca. 

• Atenent a la identificació d’una problemàtica de partida en relació al risc d’inundabilitat, s’ha 
dut a terme una ampliació de l’Estudi d’inundabilitat per tal de modelitzar les condicions 
d’inundabilitat en funció de les mesures proposades per corregir el risc existent, de manera 
que se’n garanteixi la seva efectivitat, tot permetent l’adequació dels desenvolupaments 
previstos a la legislació urbanística i evitant l’afectació al balanç hídric de la Sèquia Major. 
En base a les conclusions de l’estudi d’inundabilitat i degut a l’afectació a tercers en la zona 
de Prats de la Pineda, es fa necessari la redacció d’un pla especial per definir les solucions 
conjuntament amb altres agents implicats en aquest àmbit. Aquest Pla especial haurà 
d’incorporar les prescripcions del PDU en el sentit d’una gestió sostenible de les aigües 
d’escorrentiu i millorar la connectivitat ecològica dels dos àmbits PEIN, la Sèquia Major i Els 
Prats de la Pineda. 

 

7.4 Valoració del procés de treball i dificultats detectades 

En el present apartat es vol realitzar una valoració del procés de treball realitzat per a la redacció 
dels diferents documents que composen el procediment d’avaluació ambiental.  

• El fet que la justificació estratègica del PDU prové principalment de criteris econòmics, 
jurídics, tècnics i socials, i no ambientals, ha implicat, en alguns casos, una dificultat a l’hora 
de dur a terme l’avaluació ambiental del Pla. En aquest sentit, tot i que la valoració 
ambiental ha vingut lògicament condicionada per aquest model urbanístic proposat, es vol 
posar de manifest que s’ha assolit una proposta que integra de forma rellevant criteris i 
mesures per garantir la màxima eficiència ambiental, energètica i de consum de recursos 
dins d’aquest marc que venia donat per les necessitats intrínseques del propi projecte i que 
poden entrar en contradicció amb alguns dels principis de desenvolupament urbanístic 
sostenible.  

• Tot i que no és un aspecte que derivi directament de l’Avaluació Ambiental, es considera 
que, tenint en compte la transcendència de la proposta del PDU a nivell de país i del territori 
en el què s’emmarca, seria rellevant reforçar les eines de participació i comunicació en les 
properes fases de tramitació. Tot i això, es valora positivament la creació de comissions 
territorials de seguiment del projecte, que han permès copsar l’opinió d’una part dels agents 
territorials relacionats amb el desenvolupament del PDU.  

• Un aspecte important a tenir en compte és que l’esquema general d’ordenació venia 
condicionat per dos elements importants:  

o L’existència a l’àmbit sud d’uns sòls urbans consolidats ja urbanitzats, no permet 
garantir totalment l’encaix de les estratègies ambientals proposades i l’aplicació de 
les recomanacions proposades. 

o L’ordenació de la zona dels CTIs venia molt condicionada a les característiques 
d’aquest espai i a les dimensions del sector, fet que no donava gaire marge a 
variacions importants en l’esquema general d’ordenació.   

• A nivell del procediment de treball portat a terme per a la redacció dels documents 
d’avaluació ambiental es vol destacar la voluntat i predisposició de l’equip redactor 
d’integrar, des dels inicis del treballs, els criteris necessaris per tal de millora ambientalment 
la proposta, especialment a partir de la integració de les estratègies ambientals plantejades. 
Aquest plantejament inicial d’estratègies es considera que ha estat una molt bona base de 
diàleg per vehicular el treball en conjunt amb l’equip redactor i enriquir el procés i l’objectiu 
de l’avaluació ambiental.  

• El treball en continu dut a terme amb l’equip redactor no s’ha plasmat en alternatives 
concretes d’ordenació dels sectors, en tant que els canvis han estat dinàmics i constants al 
llarg de tot el procés. Amb això, la justificació ambiental de les alternatives s’ha basat 
principalment en les alternatives de model plantejades i d’ubicació general dels sectors dels 
CTIs, i no tant en les alternatives d’ordenació interna, en tant que aquestes no han estat 
concretades en la descripció de les alternatives que es fa a la memòria del PDU. Tot i això, 

des del punt de vista ambiental s’ha intentat recollir en l’apartat d’alternatives en tant en 
quan es consideren rellevants tot i el seu caràcter puntual. 

• Es valora molt positivament que la major part de les mesures ambientals derivades de les 
estratègies i l’avaluació dels sectors han estat incorporades normativament, fet que permet 
assegurar la seva execució en un futur. En el cas dels sòls urbans consolidats de l’àmbit 
sud, s’han analitzat específicament tot i no ser sectors en els que el PDU en faci cap 
proposta i, a més, s’han recollit recomanacions ambientals amb l’objectiu de minimitzar-ne 
l’impacte i integrar en la mesura del possible els elements ambientalment rellevants 
identificats. Val a dir, que es tracta d’un planejament vigent que ha estat sotmès a avaluació 
ambiental i que, per tant, ja incorpora mesures ambientals derivades d’aquest procés. 
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7.5 Integració de les determinacions del Document d’Abast i informes sectorials 

 
DETERMINACIONS DEL DOCUMENT D’ABAST INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 

Completar l’apartat de Relació amb altres plans i 
programes amb les referències expresses del 
marc legal i planificador internacional, europeu, 
estatal i català en matèria de canvi climàtic 
recollides a l’informe sectorial de l’OCCC. 

S’ha tingut en compte les determinacions de 
l’informe alhora d’elaborar els corresponents 
apartats de diagnosi ambiental, inclosos a 
l’apartat 2.2.2 del present EAE. 

ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS 

Tenir present i valorar els aspectes recollits als 
documents ambientals del Pla Territorial Parcial 
del Camp de Tarragona, al document de referència 
per a l’avaluació ambiental del Pla director 
urbanístic de l’àmbit central del Camp de 
Tarragona i a la declaració d’impacte ambiental i 
informe integrat per a la implantació del projecte 
constructiu de 45 forats del camp de golf, al CRT 
als municipis de Vila-seca i Salou. 

Els aspectes ambientals relacionats amb el 
desenvolupament del PDU que es deriven 
d’aquests documents s’han tingut en compte 
alhora d’efectuar la diagnosi ambiental de 
l’àmbit. Així mateix, s’han incorporat les 
mesures ambientals que en són d’aplicació.  

Completar i aprofundir en la descripció dels 
elements naturals de rellevància presents dins 
l’àmbit territorial del PDU (en especial: espai 
Sèquia Major, connectivitat ecològica, espècies 
protegides, cicle de l’aigua, abastament energètic i 
gestió dels residus. 

La descripció específica dels elements 
naturals de rellevància rpesents dins l’àmbit 
del PDU es tracten a l’apartat 2.2.2 del present 
EAE, avaluant-se’n, entre d’altres, la 
sensibilitat ambiental de cadascun d’ells. 

Sintentitzar la informació relativa als elements de 
rellevància ambiental en una cartografia de 
sensibilitat ambiental. 

El present EAE inclou la corresponent 
cartografia de sensibilitat ambiental de l’àmbit 
del PDU.  

OBJECTIUS I OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL PREDETERMINATS 

Incloure un recull d’altres objectius, criteris i 
obligacions de protecció ambiental establerts en la 
normativa o en d’altres instruments de 
planejament. 

Els objectius, criteris i obligacions de protecció 
ambiental derivats de la normativa i d’altres 
instruments de planjeament s’inclouen als 
apartats 3.1 i 3.2 del present EAE. 

OBJECTIUS AMBIENTALS 

Definir i jerarquitzar els objectius ambientals del 
PDU i, si escau, els criteris ambientals de redacció 
i desenvolupament del PDU, així com detallar els 
indicadors corresponents quan sigui possible. 

Els objectius ambientals específics per al PDU 
es defineixen i es jerarquitzen a l’apartat 3.3 
del present EAE.  

En aquells objectius en què ha estat possible, 
s’ha incorporat la definició d’un o diversos 
indicadors per al seguiment ambiental. Veure 
apartat 3.3 del present EAE. 

ALTERNATIVES 

Proposar noves alternatives per tal de garantir 
l’assoliment dels objectius ambientals del PDU 
definits: 

• El no desenvolupament del planejament 
actual 

Pel que referència a les alternatives en l’EAE 
es recull, d’una banda, una justificació a 
escala territorial, a partir de criteris econòmics, 
tècnics, socials i jurídics, sobre el perquè 
l’emplaçament en aquest àmbit esdevé 
l’adequat pel desenvolupament de les 

• Únicament el desenvolupament del 
planejament vigent o l’alternativa 0 

• El desenvolupament parcial del 
planejament aprovat actualment, 
mantenint el sector S3 de la figura 10 de la 
DIE sense desenvolupar 

• La reordenació de l’àmbit Residencial 
Sèquia del subsector 2 (sector S3 de la 
figura 10 de la DIE) 

• El manteniment del planejament actual 
limitant els nous desenvolupaments als 
complexes turístics integrats (en endavant 
CTIs) a la zona qualificada actualment 
amb la clau D2 (Desenvolupament 
d’activitat econòmica) 

activitats que es preveuen i, d’altra banda, un 
planteig inicial de possibles alternatives 
d’ordenació interna, les quals feien referència 
a l’emplaçament de l’element principal 
associat als usos més intensius del Centre 
Turístic Integrat (CTI). Tot i que no es 
desenvolupen de forma específica les 
alternatives que es sol·licitaven al Document 
d’Abast (pels motius que s’exposen en 
l’apartat 4) es realitza una anàlisi d’aquelles 
alternatives plantejables i viables en el marc 
de desenvolupament del PDU:  

Avaluar les diverses alternatives considerades 
(incloent l’alternativa 0) confrontant-les amb els 
objectius ambientals adoptats. S’exposaran els 
motius socials, econòmics, ambientals, etc. de 
l’elecció de l’alternativa seleccionada i es 
justificarà des del punt de vista estrictament 
ambiental la conveniència i l’adequació d’aquesta 
alternativa als objectius adoptats. 

La valoració del grau de compliment dels 
objectius ambientals proposats per a 
cadascuna de les alternatives considerades es 
du a terme a l’apartat 4 del present EAE. En 
aquest apartat es confronten amb els objectius 
ambientals i realitza una justificació, des del 
punt de vista ambiental, de l’alternativa 
seleccionada.  

DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA 

Cal exposar de manera esquemàtica les 
determinacions del pla amb possibles 
repercussions significatives, tant positives com 
negatives, sobre el medi ambient 

La descripció ambiental del Pla, incloent 
l’explicació de les principals determinacions 
d’aquest amb repercussions ambientals, es du 
a terme a l’apartat 1.2 del present EAE. 
Igualment, en l’apartat 5 del present EAE 
s’avaluen les principals repercussions del Pla, 
caracteritzant els impactes identificats en el 
DIE. 

EFECTES AMBIENTALS DEL PLA 

Tenir en compte que per a la valoració dels 
probables efectes significatius s’ha de considerar 
de forma específica els efectes del canvi climàtic 
sobre el Pla i d’aquest sobre el canvi climàtic. 

En els apartats 5.2 i 5.3 del present EAE 
s’avaluen específicament els impactes sobre 
el consum de recursos i sobre les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle respectivament. 
Així mateix, s’annexa al PDU un Pla 
d’Adaptació al Canvi Climàtic el qual avalua en 
detall aquest vector. 

Identificar els efectes ambientals significatius 
derivats del desenvolupament del Pla tant a nivell 
de les estratègies d’ordenació urbanística  
d’aquest com a nivell de les propostes concretes. 
En particular, cal incloure diverses consideracions 
en referència a: 

• Ocupació del sòl 

• Espais naturals de valor 

• Emissions de CO2 

• Consum de recursos 

- Aigua 

Per a la identificació i caracterització dels 
efectes significatius del PDU, tasca inclosa a 
l’apartat 5.1 del present EAE, s’ha atès als dos 
nivells d’anàlisi proposats pel DA.  

Igualment, els efectes significatius dels 
diferents sectors de desenvolupament 
proposats pel PDU s’han avaluat 
específicament a l’apartat 5.4 de l’EAE, 
segons les consideracions del DA.  



 IV. Estudi Ambiental Estratègic  Desembre 2016 

 

 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU 
 

173

- Residus 

- Energia 

• Ambient atmosfèric 

- Contaminació atmosfèrica 

- Contaminació acústica 

- Contaminació lluminosa 

• Paisatge 

• Mobilitat generada 

• Afectacions per riscos 

• Patrimoni arqueològic i arquitectònic 

Sempre que sigui possible es quantificaran i 
localitzaran els impactes de les propostes, i 
s’expressaran els resultats en taules i plànols que 
facilitin la síntesi i la comprensió de la informació. 

La localització dels impactes previstos es 
representa a través de la sobreposició dels 
sectors previstos amb la cartografia de 
sensibilitat ambiental elaborada, tal com es 
recull en l’apartat 5.4 del present EAE.  

Especificar les mesures preventives, correctores i 
compensatòries previstes pel pla i avaluar la seva 
idoneïtat i suficiència. Per això, caldrà també 
estudiar la viabilitat econòmica d’aquestes 
mesures. 

Es proposen diverses mesures i 
recomanacions ambientals per minimitzar les 
afectacions detectades. Aquestes s’inclouen 
en les fitxes del sectors (apartat 5.4.) i 
aquelles que són genèriques en l’apartat 6. 
Les mateixes han quedat íntegrament 
recollides per la normativa del PDU i per tant, 
integrades en els costos d’urbanització i 
edificació que es derivin.  

Verificar la introducció en el Pla d’aquelles 
modificacions necessàries per tal de millorar la 
integració dels aspectes ambientals en el 
planejament, així com mesures preventives, 
correctores o compensatòries addicionals per 
mitigar l’impacte negatiu de les propostes. 

S’ha dut a terme una valoració específica de la 
integració final de les estratègies ambientals 
en la versió final del PDU, la qual s’inclou en 
l’apartat 5.5 del present EAE. Així mateix, 
s’inclou, en l’apartat 7.1, una valoració del 
grau d’assoliment dels objectius ambientals 
proposats. 

AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA 

Verificar i justificar la congruència del Pla amb els 
objectius ambientals establerts, esmentant per a 
cadascun les propostes concretes que hi 
incideixen de manera rellevant i descrivint i 
valorant el seu impacte final. 

L’EAE inclou, en l’apartat 7.1 una valoració del 
grau d’assoliment dels objectius ambientals 
proposats. 

Sintetitzar els resultats assolits i es determinaran 
les conclusions generals sobre la idoneïtat 
ambiental del PDU, especialment en referència a 
l’espai de la Sèquia Major, la connectivitat 
ecològica i social i la gestió dels recursos (sòl, 
paisatge, energia, aigua i residus). 

L’EAE inclou, en l’apartat 7 una valoració 
global del Pla amb què es dóna resposta a les 
determinacions fixades. Aquesta determinació 
es complementa a través de la justificació 
ambiental de l’alternativa seleccionada 
(apartat 4 de l’EAE) així com amb l’avaluació 
de les estratègies ambientals (apartat 5.5 de 
l’EAE). 

Especificar en aquest apartat aquells problemes 
que hagin pogut condicionar el desenvolupament 
de l’avaluació ambiental del pla  

L’EAE inclou, en l’apartat 7.2 una relació de 
les principals dificultats detectades al llarg del 
procés d’avaluació ambiental. 

SEGUIMENT 

Incloure un Programa de vigilància ambiental que 
determini:  

• Paràmetres que requereixen seguiment 

• Periodicitat i moment de les verificacions 

• Contingut i freqüència dels informes de 
seguiment dels objectius ambientals i la 
resta de determinacions ambientals del 
PDU 

• Organisme o organismes responsables 

• Directrius i altres determinacions 
ambientals per a la formulació i l’avaluació 
ambiental dels projectes que es 
desenvolupin en vigència del PDU 

L’EAE inclou, en l’apartat 8, el Programa de 
Vigilància Ambiental elaborat segons les 
determinacions del DA. 

VIABILITAT ECONÒMICA 

Si els documents econòmics financers del PDU no 
ho especifiquen, caldrà incloure un informe sobre 
la viabilitat econòmica de les alternatives, i de les 
mesures dirigides a prevenir-ne, reduir-ne o 
pal·liar-ne els efectes negatius. En la mesura en 
què es concretin les actuacions podrà també 
concretar-se la manera de finançar les accions 
proposades a l’EAE i les institucions que hauran 
d’assumir-les. 

Les mesures han estat integrades en la 
normativa del PDU, fet pel qual queden 
integrades en la valoració dels costos 
d’urbanització i edificació que es derivin.  

SINTESI 

Incloure un resum de la informació facilitada en els 
apartats precedents, contenint, específicament, 
una ressenya dels objectius i criteris ambientals, 
els treballs d’integració ambiental realitzats al llarg 
de tot el procés de planejament urbanístic i 
l’explicació justificada de l’avaluació global del pla. 

L’EAE inclou, en l’apartat 9, un resum de 
caràcter no tècnic dels apartats anteriors. 

 

determinacions informe de la direcció general de 
medi natural i biodiversitat 

integració a eae o al pla 

Es realitzen diverses aportacions que caldrà tenir 
en compte per a la diagnosi, incorporant aquells 
aspectes que no hagin quedat suficientment 
recollits 

S’ha tingut en compte les determinacions de 
l’informe alhora d’elaborar els corresponents 
apartats de diagnosi ambiental, inclosos a 
l’apartat 2.2.2 del present EAE. 

Cntemplar mesures de protecció sobre l’espai de 
la Sèquia Major en les fases de construcció i 
d’execució i també mesures que redueixin la 
pressió antròpica a què estaria sotmesa la Sèquia 
Major com a conseqüència de l’ordenació del Pla.  

S’incorporen mesures i recomanacions 
ambientals per minimitzar la pressió sobre 
aquest espai. 

Reconsiderar l’ús del sòl de la zona Residencial de 
baixa intensitat prevista a l’àmbit de la Sèquia.  

En tant que és sól urbà, no s’efectuen 
modificacions en els criteris d’ordenació 
previstos pel planejametn vigent en aquest 
àmbit.  

Analitzar les actuacions contemplades en el 
projecte de recuperació i arranjament de la Sèquia 
Major (2006) per recuperar-les i incloure-les. 

S’incorpora una recomanació ambiental que fa 
referència a la necessitat de vetllar per 
l’execució de les actuacions de les quals no 
s’ha tingut constància que s’hagin executat.   

Donar compliment a allò que estableix l’article 6, L’avaluació de l’impacte del PDU sobre aquest 
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apartat 3 de la Directiva 92/43 CEE, a la zona de 
la Sèquia Major, respecte a la vulnerabilitat i el 
manteniment de la integritat de l’espai.  

espai s’ha dut a terme segons els objectius de 
conservació d’aquest. Cal tenir en compte, a 
més, l’establiment d’una estratègia ambiental 
específica amb criteris concrets per a aquest 
espai. Així mateix, s’incorporen mesures i 
recomanacions ambientals per minimitzar la 
pressió sobre aquest espai. 

Tenir en consideració les recomanacions de gestió 
de l’estudi “Descripció i avaluació de les localitats 
d’interès per a la conservació del fartet i el 
samaruc a les comarques del Baix Empordà, el 
Tarragonès i el Baix Camp” per contemplar-ne les 
mesures correctores. 

S’ha tingut en compte les determinacions 
d’aquest estudi alhora d’elaborar els 
corresponents apartats de diagnosi ambiental, 
inclosos a l’apartat 2.2.2 del present EAE. Així 
mateix, s’han plantejat els criteris de gestió 
aplicables com a recomanacions ambientals. 

Contemplar mesures per a la preservació de l’HIC 
prioritari de prats rics en anuals, basòfils, en la 
zona residencial del S2. 

A partir del treball de camp realitzat es 
descarta la seva presència en el sector S2. 

Contemplar mesures protectores per a les clapes 
d’estepa arenal (Halimium halimifolium) que es 
localitzen en l’àmbit del PDU 

S’inclourà anàlisi sobre la presència d’aquesta 
espècies i en cas de que es determini la seva 
presència, es preveuran les mesures 
necesàries per a la seva conservació.  

Donar compliment a les determinacions de la Llei 
5/2003, de 22 d’abril de mesures de prevenció 
d’incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana, al 
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de 
prevenció d’incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
trama urbana, que la desplega, i a l’article 179, de 
la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, que 
la modifica. 

Les determinacions derivades de la normativa 
sobre el risc d’incendi s’han pres en 
consideració en la redacció del Pla i s’inclouen 
mesures i recomanacions ambientals 
específiques. 

 

DETERMINACIONS INFORME DE L’OFICINA 
CATALANA DEL CANVI CLIMÀTIC 

INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

Actualitzar el marc legal aplicable amb les 
referències que s’especifiquen en matèria de canvi 
climàtic. 

L’apartat 1.3 aixi com el 3.1 del present EAE 
s’han redactat tenint en compte les referències 
citades en aquest informe. 

Incorporar un nou objectiu ambiental diferenciat 
que sigui Minimitzar la contribució del planejament 
sobre les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernavle i reduir la vulnerabilitat front als 
impactes del canvi climàtic. 

L’objectiu proposat s’incorpora a la proposta 
d’objectius ambientals específics del PDU, 
recollits a l’apartat 3.3 del present EAE. 

Dur a terme una avaluació quantitativa de les 
emissions de gasos amb efecte hivernacle 
generades directa i indirectament pel pla. 

El present EAE inclou, en l’apartat 5.3, un 
càlcul quantitatiu de les emissions de gasos 
amb efecte hivernacle derivades del 
desenvolupament del PDU. 

Incloure les característiques mediambientals de les 
zones que poden veure’s afectades d’una manera 
significativa pel canvi climàtic i la incidència del pla 
sobre el canvi climàtic.  

En compliment de la Llei 21/2013 l’EAE inclou 
una fitxa “Canvi climàtic” en què s’avalua 
específicament la situació actual d’aquest 
aspecte. 

Incorporar un balanç de CO2 equivalent originat 
pel nou instrument planificador, avaluat per a les 
diverses alternatives de desenvolupament 
plantejades. 

El present EAE inclou un Pla d’Adaptació al 
Canvi Cimàtic que incorpora aquest balanç per 
a l’alternativa seleccionada atès que les 
alternatives plantejades són de tipus estratègic 
i no presenten paràmetres d’ordenació que 
permetin el càlcul. Sí que se’efectua en 
l’apartat 4.2.1 la seva comparació amb 
l’alternativa 0 corresponent al planejament 
vigent.  

Incorporar com a indicador de seguiment les tones 
de CO2 i la tendència a la reduccció d’emissions 
prevista per tal de cotnribuir a la lluita contra el 
canvi climàtic. 

L’indicador proposat s’inclou en la proposta 
d’indicadors ambientals associats als objectius 
ambientals específics del PDU, en l’apartat 3.3 
del present EAE. 

Detallar un llistat de mesures específiques per tal 
de reduir l’impacte generat pel nou planejament en 
l’increment de les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle. 

Les mesures i recomanacions ambientals 
proposades referides a eficiència energètica, 
gestió del cicle de l’aigua i mobilitat permeten 
minimitzar l’efecte del nou planejament en 
l’increment d’emissions de gasos amb efecte 
hivernacle. 

D’altra banda, el present EAE inclou un Pla 
d’Adaptació al Canvi Cimàtic el qual avalua en 
detall aquest vector i proposa mesures de 
mitigació. 

Incorporar un Programa de compensació 
d’emissions per a aquelles emissions que no 
s’hagin pogut reduir. 

El PDU conté un Annex amb el Pla 
d’Adaptació al Canvi Climàtic on s’inclou una 
mesura que preveu la realització d'aquest 
programa de compensació de les emissions. 

Elaborar un Pla específic d’adaptació per a l‘àmbit 
del PDU que avaluï les mesures específiques per 
a garantir els serveis bàsics en cas de fenòmens 
meteorològics extrems. 

El PDU inclou un Pla d’Adaptació al Canvi 
Cimàtic el qual avalua en detall aquest vector i 
proposa mesures d’adaptació. 

 

DETERMINACIONS INFORME DE L’AGÈNCIA 
DE RESIDUS DE CATALUNYA 

INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus 
municipals i facilitar la disponibilitat d’instal·lacions 
adequades per al seu tractament.  

Gestionar els residus d’enderrocs, de la 
construcció i d’excavació que es puguin generar 
en el desenvolupament de les actuacions d’acord 
amb la normativa vigent en matèria de residus. 

S’incorporen mesures i recomanacions 
ambientals que fan referència a aquesta 
determinació. 

Qualsevol actuació que es desenvolupi en un 
emplaçament relacionat amb activitats 
potencialment contaminats del sòl, cal que s’ajusti 
al compliment del Real Decreto 9/2005, de 14 de 
gener, pel que s’estableix la relació d’activitats 
potencialment contaminants del sòl i els criteris i 
estàndars per a la declaració de sòls contaminats.  

Es descarta la existència d’activitats que facin 
preveure un risc potencial per contaminació de 
sòls a l’àmbit. Únicament s’ha localitzat un 
antic abocador clausurat, si bé no es preveuen 
usos que puguin entrar en conflicte amb 
aquesta preexistència.  

En cas que es prevegi enderrocar edificacions que 
presentin elements de fibrociment amb contingut 
d’amiant, caldrà donar compliment al Real Decreto 

No es preveu l’enderroc d’edificacions amb 
elements de fibrociment amb contingut 
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396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant, així com el Decret 93/1999, de 6 d’abril, 
sobre procediments de gestió de residus. Aquests 
residus es gestionaran ens instal·lacions 
autoritzades per l’Agència de Residus de 
Catalunya. 

d’amiant.  

 

DETERMINACIONS INFORME DEL GRUP 
D’ESTUDI I PROTECCIÓ DELS ECOSISTEMES 

CATALANS -  ECOLOGIESTES DE 
CATALUNYA (GEPEC-EDC) 

INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

Incorporar l’alternativa zero, la qual hauria de 
contemplar l’opció de deixar la planificació tal i 
com està actualment, així com aturar l’aprofitament 
urbanístic de qualsevol tipus en aquest àmbit 

S’incorpora l’alternativa zero a l’anàlisi 
d’alternatives que s’inclou a l’apartat 4 del 
present EAE  

Contemplar l’afectació dels següents vectors 
ambientals (tenint en compte l’àmbit 
extraterritorial): 

• Consum de recursos hídrics i origen dels 
mateixos 

• Subministrament energètic: abastament, 
transport i transformació de potència 

• Connexions del nou creixement del CRT 
amb infraestructures de transport públic 

• Infraestructures viàries per l’accés i 
l’evacuació dels nous usuaris del CRT en 
cas de situacions de risc químic 

• Revisió i modificació dels plans de risc 
químic interior i exterior del polígon sud 

• Encaix de la nova reordenació amb el Pla 
Territorial Parcial del Camp de Tarragona i 
amb el catàleg del Paisatge de la mateixa 
Regió 

L’EAE incorpora, en l’apartat 5.2, la 
quantificació del consum de recursos 
associats al densevolupament del PDU. 

 

Plantejar un llistat d’infraestructures necessàries 
pel funcionament de la nova ordenació del CRT, 
amb les administracions responsables i la 
calanderització de la seva execució. 

En la memòria i plànols del PDU es relacionen 
els sistemes i instal·lacions necessàries pel 
seu desenvolupament.  

 

DETERMINACIONS INFORME DE LA 
SUBDIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT 

INDUSTRIAL (DEPARTAMENT D’EMPRESA I 
OCUPACIÓ) 

INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

Analitzar la situació respecte al risc individual per 
als establiments AG en quan es disposi dels 
corresponents AQR. 

Aquesta determinació queda resposta a través 
de les mesures i recomanacions ambientals 
proposades.  

Analitzar la situació en referència a l’establiment 
Ercros Vila-seca I i prendre, si s’escau, les 
mesures d’allunyament des de les corbes de risc 
que afecten als elements vulnerables o molt 

El Pla ha tingut en compte en la seva 
ordenació els condicionants que es deriven 
dels potencials riscos químics. 

vulnerables, que es projectin. 

Respectar i tenir en compte els criteris 
d’acceptabilitat esmentats a l’informe sobre 
l’afectació de les franges de seguretat. 

El Pla ha tingut en compte en la seva 
ordenació els condicionants que es deriven 
dels potencials riscos químics. 

Sotmetre al procediment d’autorització ambiental 
corresponent qualsevol implantació d’algun nou 
establiment afectat per la legislació d’AG, o si es 
modifica substancialment alguna instal·lació 
d’algun d’aquests establiments existents afectats 
per AG.  

Aquesta determinació queda resposta a través 
de les mesures i recomanacions ambientals 
proposades. 

Garantir que, en les possibles modificacions 
urbanístiques actuals i/o futures, les corbes de risc 
individual i els límits de les franges de seguretat 
dels establiments AG pròxims arribin a elements 
vulnerables o molt vulnerables.  

Aquesta determinació queda resposta a través 
de les mesures i recomanacions ambientals 
proposades.  

Tenir en compte que es prohibeix la utilització 
residencial i turística dels sectors urbanitzables del 
planejament vigent o aquells que es puguin 
plantejar de nou mitjançant les corresponents 
modificacions o revisions d’aquests a una distància 
menor de 500 metres dels polígons químics.  

El Pla ha tingut en compte en la seva 
ordenació els condicionants que es deriven 
dels potencials riscos químics. 

 

DETERMINACIONS INFORME DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA 

INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

Tenir en compte la necessitat d’executar diverses 
actuacions prèvies a l’inici de qualsevol obra 
(preferentment en fase de redacció de projecte 
d’obra) i en fase d’execució d’obra (preferentment 
en fase prèvia al seu inici). 

 

Aquesta determinació queda resposta a través 
de les mesures i recomanacions ambientals 
proposades. 

Conservar i protegir la torre del Mas dels 
Carboners (BCIN-Monument Històric), incloent part 
del seu entorn immediat.  

 Aquesta determinació queda resposta a 
través de les mesures i recomanacions 
ambientals proposades. 

Estudiar la possibilitat de conservació de les zones 
de jaciments amb estructures construïdes i establir 
mesures de protecció de manera que en aquestes 
àrees no s’hi preveiés construcció. 

 Aquesta determinació queda resposta a 
través de les mesures i recomanacions 
ambientals proposades. 

Tenir en compte les mateixes consideracions 
arqueològiques a l’hora d’executar el planejament. 

Aquesta determinació queda resposta a través 
de les mesures i recomanacions ambientals 
proposades. 

 

DETERMINACIONS INFORME DE RISCOS DE 
PROTECCIÓ CIVIL (DIRECCIÓ GENERAL DE 

PROTECCIÓ CIVIL) 
INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

Es realitzen diverses aportacions que caldrà tenir 
en compte per a la diagnosi, incorporant aquells 
aspectes que no hagin quedat suficientment 
recollits, en termes d’anàlisi de riscos del 
planejament. 

S’ha tingut en compte les determinacions de 
l’informe alhora d’elaborar els corresponents 
apartats de diagnosi ambiental, inclosos a 
l’apartat 2.2.2 del present EAE. 
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Incendis forestals: 

Donar compliment a la normativa bàsica de 
prevenció d’incendis forestals (Decret 64/1995 i la 
Llei 2/2014). 

Seguir les especificacions recollides en el Codi 
Tècnic de l’Edificació quant a les vies d’accés i 
zones de protecció per a les noves edificacions 
que siguin limítrofes o es trobin a l’interior d’àrees 
forestals. 

Es proposen mesures i recomanacions 
ambientals que fan referència a aquesta 
determinació.  

Risc d’inundacions:  

La implantació de nous elements vulnerables resta 
condicionada a la implantació de mesures 
estructurals concretes. 

S’adjunta estudi específic d’inundabilitat que 
analitza el risc existent i planteja les mesures 
necessàries.  

Risc químic en el transport de mercaderies 
perilloses: 

Establiment d’una zona d’indefensió de 300 metres 
per a l’A-7 (reduïble fins a 150 metres si s’adopten 
mesures preventives o correctores, detallades a la 
Instrucció Tècnica o fins a 100 metres en base a 
un estudi climatològic de la zona) on només són 
compatibles determinats elements (punt 4.3 de la 
corresponent Instrucció Tècnica). 

El Pla ha tingut en compte en la seva 
ordenació els condicionants que es deriven 
dels potencials riscos. 

Risc químic en establiments industrials:  

Establiment d’una zona d’indefensió envers 
l’autoprotecció de 500 metres des del perímetre 
dels establiments (reduïble si s’apliquen mesures 
estructurals i de prevenció per mitigar el risc) on no 
són viables les previsions de desenvolupaments 
urbanístics amb implantació de nous elements 
vulnerables. 

Establiment d’una zona d’intensitat límit a l’exterior 
dels establiments amb nivell Seveso alt, on no hi 
són viables les previsions de desenvolupaments 
amb implantació d’edificacions residencials o 
vivendes, àmbits de pública concurrència i àmbits 
d’oci en general. 

Establiment d’una zona de confinament general, 
que inclou tot l’àmbit, on instal·lar mitjans d’avís a 
la població i que els municipis revision el seu Pla 
d’Actuació Municipal.  

El Pla ha tingut en compte en la seva 
ordenació els condicionants que es deriven 
dels potencials riscos. 

Redactar els plans d’actuació municipal (PAM) que 
tenen l’obligació d’elaborar (Ajuntaments) 

Aquest aspecte es tindrà en compte per tal 
d’incloure-ho en les determinacions per als 
plans i projectes derivats del desenvolupament 
del PDU. 

 

DETERMINACIONS INFORME DE L’AGÈNCIA 
CATALANA DE L’AIGUA 

INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

Es realitzen diverses aportacions que caldrà tenir 
en compte per a la diagnosi, incorporant aquells 
aspectes que no hagin quedat suficientment 
recollits, en termes de zonificació de l’espai fluvial, 

S’ha tingut en compte les determinacions de 
l’informe alhora d’elaborar els corresponents 
apartats de diagnosi ambiental, inclosos a 

abastament, sanejament, inundabilitat i afeccions 
mediambientals.  

l’apartat 2.2.2 del present EAE. 

Acreditar la suficiència de recursos d’abastament i 
quantificar el consum associat al 
desenvolupament. 

Caldrà l’emissió d’un informe sobre la capacitat de 
la xarxa de distribució municipal. 

El PDU incorpora els informes corresponents 
per garantir la suficiència del recurs 
d’abastament.  

Incorporar un estudi d’inundabilitat del canal 
artificial i la conca del camí del Mas de la Cuca.  

S’incorpora estudi d’inundabilitat específic pel 
PDU.  

 

DETERMINACIONS INFORME DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE QUALITAT DE L’AIRE 

(QUALITAT DE L’AIRE) 
INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

Realitzar l’avaluació de la qualitat de l’aire de la 
zona de qualitat de l’aire a la qual pertany el 
municipi (ZQA 4 Camp de tarragona) durant els 
darrers 5 anys (2009-2013). 

L’avaluació de la qualitat de l’aire a la ZQA 
corresponent s’inclou a l’apartat 2.2.2 del 
present EAE. 

Tenir en compte que les activitats i nous usos no 
comportin molèsties posteriors a la població 
resident a la zona més propera 

Aquesta determinació queda resposta a través 
de les mesures i recomanacions ambientals 
proposades. 

Incloure mesures en referència a l’impacte sobre la 
qualitat de l’aire en fase de construcció.   

Aquesta determinació queda resposta a través 
de les mesures i recomanacions ambientals 
proposades. 

Incorporar, en l’Estudi de la Mobilitat Generada, 
mesures per assegurar la connectivitat entre els 
municipis amb modes de transport no motoritzats i 
que l’augment de desplaçaments (orígen-
destinació la Regió Metropolitana de Barcelona) 
quedi reforçats per l’ús de transport públic.  

Queda incorporat a l’EAMG i l’EAE s’hi remet. 

 

DETERMINACIONS INFORME DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE QUALITAT DE L’AIRE 

(QUALITAT ACÚSTICA) 
INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

Integrar els objectius de qualitat acústica d’acord 
amb les zones de sensibilitat i usos del sòl dels 
dos municipis, de manera que s’aconsegueixi 
disminuir l’impacte acústic sobre els receptors 
sensibles. 

Aquesta determinació queda resposta a través 
de les mesures i recomanacions ambientals 
proposades. 

Incloure una zonificació acústica del territori 
(sensibilitat acústica alta, moderada o baixa) i la 
zona de soroll de les infraestructures de transport 
existents. 

S’incorporen les dades del mapa de capacitat 
acústica de Vila-seca, en tant que a Salou no 
es troba disponible.  

Assegurar el compliment d’uns objectius de 
qualitat a l’espai interior en les edificacions 
sensibles. 

Aquesta determinació queda resposta a través 
de les mesures i recomanacions ambientals 
proposades. 

Assegurar (Ajuntaments) que el projecte bàsic del 
pla recull els objectius de qualitat acústica 
exigibles i preveu les mesures necessàries per al 

Aquesta determinació queda resposta a través 
de les mesures i recomanacions ambientals 
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seu compliment abans d’atorgar els permisos i les 
llicències corresponents.  

proposades. 

Elaborar, adequar i aprovar el mapa de capacitat 
acústica que estableix els objectius de qualitat 
amb la zonaificació acústica del territori i els valors 
límit d’immissió (Ajuntaments). 

Aquest aspecte es tindrà en compte per tal 
d’incloure-ho en les determinacions per als 
plans i projectes derivats del desenvolupament 
del PDU. 

 

 
DETERMINACIONS INFORME DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE QUALITAT DE L’AIRE (VECTOR 

LLUM) 
INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

No es podran classificar zones amb una protecció 
menor (E4) a menys de 2 km de zones E1, 
prohibició que haurà de tenir-se en compte per a 
l’espai de la Sèquia Major. 

Aquesta determinació queda resposta a través 
de les mesures i recomanacions ambientals 
proposades.  

Dissenyar les instal·lacions d’il·luminació exterior 
que hi puguin tenir incidència amb l’objectiu de 
minimitzar l’impacte en dita zona. 

Aquesta determinació queda resposta a través 
de les mesures i recomanacions ambientals 
proposades.  

Complir les determinacions de la normativa vigent 
en matèria d’enllumenat exterior (Llei 6/2001, Reial 
Decret 1890/2008 i instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07) pel que fa a les 
noves instal·lacions d’il·luminació exterior 
destinades a pas de vehicles i de vianants, hotel, 
pàrquings, serveis, etc, en funció de les zones de 
protecció envers la contaminació lluminosa 
aprovades. 

Aquesta determinació queda resposta a través 
de les mesures i recomanacions ambientals 
proposades.  

Vetllar perquè la il·luminació exterior romangui 
apagada quan no sigui necessària i mentre no 
estigui en funcionament l’activitat. 

Aquesta determinació queda resposta a través 
de les mesures i recomanacions ambientals 
proposades.  
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8 Programa de vigilància ambiental 
8.1 Coordinació i finançament 

La vigent legislació relativa a l’avaluació ambiental (Llei 21/2013) estableix, en el punt 9 de l’Annex 
IV referit al contingut de l’Estudi Ambiental Estratègic, l’obligació d’incloure un Programa de 
vigilància ambiental (PVA d’ara en endavant) en el qual es descriguin les mesures previstes per 
dur a terme el seguiment dels efectes sobre el medi ambient derivats de l’execució del PDU, un cop 
aquest s’hagi aprovat definitivament. En tant que són documents directament relacionats, es 
considera necessari que el seguiment inclogui tant l’aplicació de les mesures i objectius del present 
Estudi Ambiental Estratègic, com el seguiment del desenvolupament de les accions previstes al Pla 
d’Adaptació al Canvi Climàtic.  
 
Tenint en compte la rellevància ambiental del projecte del PDU, i dels desenvolupaments urbanístics 
que es preveuen, en aquest cas es creu necessari determinar la figura del Responsable del 
seguiment ambiental del Pla. Aquesta figura haurà de ser designada per l’administració actuant en 
les diferents fases d’execució del projecte i estaria integrada en una Comissió de seguiment 
ambiental que inclouria: 

• Un representant de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme 

• Un representant de l'Administració actuant 

• Un representant de la Direcció General de Polítiques Ambientals (Subdirecció General 
d’Avaluació Ambiental) 

• Un representant de la Direcció General de Qualitat Ambiental (Oficina Catalana de 
Canvi Climàtic) 

• Un representant dels Serveis Territorials de Tarragona responsables de Medi Natural 

• Un representant de l'Ajuntament de Vila-seca i de l'Ajuntament de Salou 

• Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona. 

• Un representant dels operadors dels 3 sectors d’interès supramunicipal 

*D’acord amb el desenvolupament i gestió del PDU, la composició de la Comissió podrà 
variar posteriorment, amb el vistiplau de l’òrgan ambiental. 

 
Aquesta figura serà, per tant, la responsable de dur a terme les accions de seguiment que es 
preveuen en aquest Programa de Vigilància Ambiental i en el Pla de Seguiment del Pla d’Adaptació 
al Climàtic.  
 
A banda, cal tenir en compte que la Comissió designarà un gestor de mobilitat i energia per tal 
d’articular les diferents mesures amb el màxim d’eficiència en relació amb el model de mobilitat i 
d’eficiència energètica del PDU des de l’inici de la primera fase de desenvolupament urbanístic 
d’aquest Pla.  
 

Tal i com determina la normativa del PDU, el promotor establirà els mecanismes per tal d’assegurar 
els fons econòmics necessaris per assegurar la viabilitat de la comissió mixta de seguiment 
ambiental i de les actuacions que se’n puguin derivar. 

 
8.2 Accions a desenvolupar 

Un cop definida l’estructura de coordinació i seguiment ambiental del PDU, es detallen a continuació 
les accions a realitzar, sota la direcció de la figura designada com a responsable del Seguiment 
ambiental del PDU.  
 

Es proposa la realització, un cop aprovat definitivament el PDU, d’una reunió de seguiment anual 
d’aquesta comissió, en la que el responsable del seguiment exposi l’evolució del PDU des del punt 
de vista ambiental.  
 
Per tal de poder documentar de manera efectiva l’aplicació i la incidència real de les mesures 
proposades per al PDU, així com de la seva incidència en els objectius ambientals, aquestes 
reunions derivaran en un informe de vigilància ambiental, els quals esdevenen una eina bàsica de 
gestió del PDU. 
 
En concret, es proposa la realització d’un informe de vigilància ambiental transcorregut un any a 
partir de l’aprovació definitiva del PDU i successivament amb la mateixa freqüència fins que es 
produeixi la seva revisió o fins que, a proposta de l’administració actuant. i amb el vist i plau de 
l’òrgan ambiental, es consideri que se’n pot modificar la freqüència o que es pot donar per finalitzat 
el pla de seguiment pel fet d’estar garantit el compliment dels objectius ambientals previstos 
 
Aquest informes de vigilància ambiental hauran d’incorporar: 

• Grau de desenvolupament de les propostes previstes en el PDU. 

• Actualització dels valors dels indicadors de seguiment determinats en el present EAE i el Pla 

d’Adaptació al Canvi Climàtic i valoració de la seva evolució segons la tendència desitjable 

plantejada. 

• Compleció de les mesures que requereixin els aspectes ambientals sorgits del propi procés 

(a aplicar en fases posteriors). 

• Valoració del grau de compliment de les determinacions de la Memòria Ambiental i la seva 

resolució per part de l’òrgan ambiental. 

• Valoració del grau de compliment dels objectius ambientals establerts per al PDU, detallats 

en el present EAE. 

• Descripció del grau d’aplicació de les mesures establertes per al PDU i pel Pla d’Adaptació 

al Canvi Climàtic i valoració de la seva idoneïtat. En cas de detectar-se efectes adversos no 

previstos o possibles millores o modificacions justificades a incorporar al PVA que es derivin 

de fets de la realitat no identificats inicialment, caldrà determinar mesures compensatòries o 

de reparació, les quals hauran d’ésser validades per l’òrgan ambiental.  

• Recull de dificultats o incidències detectades en el procés de desplegament del PDU així 

com experiències d’èxit que calgui destacar.  

• Programació de les tasques i accions a desenvolupar en l’any següent, tenint en compte la 

seva programació pressupostària a partir dels fons derivats de la taxa anual que es proposa 

pels operadors presents a l’àmbit del PDU,  
 
Amb això la tasca de seguiment serà responsabilitat de l’administració actuant, a través de la figura 
del responsable de seguiment ambiental del desenvolupament del PDU. Aquesta haurà de trametre 
una còpia dels informes de seguiment a l’òrgan ambiental (en aquest cas la Direcció General de 
Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat) als efectes del 
seguiment previst al Capítol I del Títol III de la Llei 21/2013. 
 
No obstant això, cal tenir en compte que part de la incidència ambiental derivada del 
desenvolupament del PDU es vincula directament amb els projectes individuals que s’hi preveuen, 
els quals concretaran determinats paràmetres amb incidència ambiental. Així doncs, de manera 
prèvia a l’inici de l’execució d’aquests projectes d’edificació, caldrà que l’òrgan ambiental determini 
la necessitat de dur a terme un procediment de vigilància ambiental específic.  
 
A més a més, pel que fa al seguiment ambiental en fase d’obra de l’execució d’aquests projectes, 
caldrà garantir l’aplicació de les mesures proposades en present EAE. D’altra banda, caldrà tenir en 
compte el Pla de Medi Ambient, que incorpora els continguts necessaris per al control de les 
actuacions que poden produir afeccions al medi ambient. 
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Així, en resum, les tasques a realitzar i coordinar per part de la figura responsable del seguiment 
ambiental del PDU són les següents:  
 

• Convocar les reunions anuals de la comissió de seguiment 
• Redactar l’informe anual de seguiment a partir dels continguts fixats anteriorment 
• Realitzar una programació de les mesures de protecció ambiental (que no vagin associades 

als projectes d’urbanització i edificació)  que es detallen en el present Estudi Ambiental 
Estratègic 

• Coordinar, programar i impulsar les accions que es preveuen en el Pla d’Adaptació al Canvi 
Climàtic.  

• Fer el seguiment de l’adequació dels projectes derivats (projectes d’urbanització i 
edificació), per tal de que donin compliment a les mesures de protecció ambiental previstes.  

• Coordinar-se amb tots aquells agents responsables o implicats en el desenvolupament de 
les mesures de protecció ambiental.  

• Realitzar el control i manteniment de l’eficàcia de les mesures de protecció ambiental, i de 
les accions previstes al Pla d’Adaptació.  

 
8.3 Gestió de mobilitat i energia 

 
Correspondrà a la Comissió mixta de seguiment ambiental supervisar i definir les atribucions del 
gestor de mobilitat i energia. Les tasques principals del gestor de mobilitat i energia seran: 

• Articular i coordinar les mesures que recull l’EAMG per tal d’aconseguir un model de 
mobilitat sostenible a l’àmbit del PDU. En aquest sentit serà especialment rellevant 
assegurar els objectius de distribució modal establerts. L’objectiu final d’aquestes mesures 
ha de ser minimitzar les emissions de contaminants atmosfèrics locals (principalment òxids 
de nitrogen i  partícules) i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. 

• Vetllar, entre d’altres, per l’aplicació en l’execució dels projectes d’urbanització i en les 
posteriors fases d’implantació de les activitats en l’àmbit del PDU, de les mesures dels 
estudis de la mobilitat generada que es redactin d’acord amb l’article 70.3 d’aquestes 
normes. 

• Assegurar la implementació de les mesures ambientals preventives i correctores per 
minimitzar les emissions de gasos amb efecte hivernacle previstes a l’EAE. Addicionalment 
a les vinculades al model de mobilitat, s’incorporen mesures en relació amb els nous edificis 
i activitats, la integració de les quals s’ha de realitzar tant en la fase de projecte com en la 
fase de construcció i d’ús. 

• Supervisar els plans de medi ambient que hauran de desenvolupar les empreses 
contractistes per tal d’assegurar una gestió ambiental de les obres d’urbanització i la 
incorporació de les mesures ambientals definides al Pla. 

• Fomentar la contractació de gestors energètics a nivell de sector o a nivell d’edifici, per a 
que aquest pugui gestionar tots els sistemes productius (subministrament i generació 
d’energia, sistemes de climatització i refrigeració, sistemes de producció d’ACS, enllumenat 
públic, etc.), cercant l’eficiència energètica, la introducció d’energies renovables, la reducció 
d’emissions de gasos efecte hivernacle i la millora econòmica del preu de recepció dels 
serveis energètics prestats per als usuaris en relació als sistemes individuals de 
contractació d’aquests serveis. 

• Fer el seguiment de la mobilitat i de la despesa energètica associada a mesura que es 
desenvolupin els sectors. 

• En cas necessari, de manera coordinada amb la comissió mixta de seguiment, definir i 
implementar mesures complementàries correctores. 

• Totes aquelles altres atribucions que en el futur pugui establir la comissió mixta de 
seguiment del Pla.  
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9 Resum de caràcter no tècnic 
El present Estudi Ambiental Estratègic (EAE) és el document ambiental que, tal i com determina la 
Llei 21/2013 i la Llei 16/2015, avalua ambientalment la proposta del Pla Director Urbanístic (PDU) de 
reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. Els apartats de 
l’EAE els determina l’annex IV de la Llei 21/2013 i, entre d’altres, requereix incloure un resum de 
caràcter no tècnic de la informació facilitada en virtut de la resta de continguts establerts que es 
presenta a continuació. 

L’objectiu general del PDU objecte d’estudi és reordenar l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic de 
Vila-seca i Salou, per tal de facilitar, en determinades zones, la implantació de noves activitats 
relacionades amb el turisme de negocis, congressos, convencions, comerç, i activitats de joc i 
apostes, i a fi de ajustar-ne els paràmetres urbanístics, amb l’objectiu d’impulsar l’oferta turística a 
Catalunya i afavorir nous projectes d’inversió que s’adaptin a les demandes del mercat turístic. La 
proposta s’encamina, doncs, a reforçar, complementar i reactivar l’activitat turística per tal de 
reforçar la zona en termes d’activitat econòmica i generació de llocs de treball, vetllant per contribuir 
a la desestacionalització de la demanda actual a la costa daurada.  

De caràcter discontinu, l’àmbit té una superfície de 816,32 ha i la proposta del PDU delimita tres 
àmbits de planejament en els quals es proposen actuacions específiques: Àmbit Rambla del Parc, 
en el que es mantenen els paràmetres previstos en el planejament vigent; l’Àmbit Central, en el que 
es delimiten tres sectors amb actuacions específiques (Sector 1 Complex Turístic Integrat, Sector 2 
Turístic Nord i Sector 3 Centre de Convencions); i l’Àmbit Sud, en el que es mantenen els 
paràmetres previstos en el planejament vigent. 

Des del PDU es marquen una sèrie de directrius que han de guiar l’ordenació de l’àmbit del PDU 
que són, en síntesi les següents:  

• Integració territorial i urbanística 

• Articulació de les noves activitats relacionades amb el turisme de negocis, congressos, 
convencions, comerç i activitats de jocs i apostes 

• Compatibilitat de la nova proposta amb el planejament anterior i amb els usos existents 

• Altres criteris de sostenibilitat ambiental 

• Establiment de fases de transformació 

En el marc de l’avaluació ambiental del PDU, i de l’anterior directriu que fa referència a 
compatibilitzar la nova proposta amb el planejament anterior, caldrà tenir en compte els plans i 
programes de rang superior que estableixen determinacions o requeriments que seran d’aplicació, 
així com identificar els casos en què la seva superposició, entre sí i amb el PDU, pot representar 
impactes acumulatius rellevants que s’hagin de tenir en consideració. Així, a nivell territorial, a 
banda del Pla Territorial General de Catalunya, els plans i programes més significatius que caldrà 
tenir en compte són: Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, el Pla director de les activitats 
industrials i turístiques del Camp de Tarragona, el Pla director urbanístic de l’àmbit central del camp 
de Tarragona i el Pla director urbanístic del sistema costaner. A nivell sectorial caldria destacar el 
Pla d’Espais d’Interès Natural, així com els plans de protecció civil relacionats amb el Pla especial 
d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT) i el Pla especial d’emergències 
per a accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya 
(TRANSCAT), entre d’altres. 

En l’EAE s’identifiquen els elements rellevants de la situació actual del medi ambient i s’analitza la 
sensibilitat ambiental del sector. Amb tot, se n’extreu la següent diagnosi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des del punt de vista paisatgístic, esdevé un àmbit esquitxat de nombrosos usos antròpics (urbanitzacions, 
infraestructures, parc temàtic, camps de golf...). Així mateix, es localitzen algunes àrees d’elevada exposició 
visual. 

En l’àmbit es localitzen elements puntuals (torres) o lineals (xarxa de camins) amb valor des del punt de 
vista patrimonial, així com punts d’expectativa arqueològica.  

Existeixen zones habitades i zones de valor ambiental (Sèquia Major), amb una major sensibilitat pel que fa 
als impactes acústics i lluminosos. 

No s’identifiquen problemàtiques rellevants en referència a la qualitat de l’aire, si bé cal tenir en compte 
l’existència de diversos focus emissors (polígons industrials i vies de comunicació). 

Actualment existeixen usos que demanden un notable subministrament d’aigua, el qual és proveït pel 
Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), del qual formen part ambdós municipis. Pel que fa al sanejament, 
cal tenir en compte que l’EDAR de Vila-seca es troba propera a la saturació. 

L’àmbit es localitza sobre l’espai ocupat per l’aqüífer del Baix Francolí, el qual presenta uns nivells alts de 
pressió sobre l’estat químic i moderada sobre l’estat qualitatiu. 

A banda del canal existent al límit est de l’àmbit no es localitzen cursos permanents d’aigües superficials. 

Especialment a l’àmbit est del sector, s’identifica un risc alt d’inundació.  

S’identifica, en aquest àmbit un perill de contaminació marina, molt alt. 

L’àmbit d’actuació es troba parcialment afectat per zones de servitud associades a les indústries químiques i 
a les xarxes de transport de mercaderies perilloses existents en aquest àmbit. 

Es localitzen diverses zones de risc alt d’incendi forestal, especialment a la zona sud de l’àmbit on s’hi 
ubiquen les principals peces de pineda, en un àmbit amb existència o previsió d’urbanitzacions residencials 
de baixa densitat. 

Tot i que la presència d’infraestructures i usos urbans dificulta la connectivitat ecològica existeixen alguns 
eixos connectors potencials de tipus local pel manteniment/millora de la permeabilitat ecològica. 

Es localitzen altres elements ambientals de tipologia més local i puntual, com poden ser peus arboris 
d’interès o les basses del Parc de la Torre d’en Dolça. 

La Sèquia Major i l’espai del seu entorn esdevenen una zona humida rellevant ja que conforma una mostra 
residual d’antics aiguamolls i d’antigues zones inundables i s’alimenta principalment per l’aportació d’aigües 
freàtiques. 

La Sèquia Major, protegida com a zona PEIN i XN2000, esdevé el principal element de valor natural a 
l’àmbit, i es localitza en una entorn amb una rellevant pressió antròpica. 

Existeixen zones de valor faunístic, especialment les relacionades amb les zones humides i ambients 
aquàtics (Sèquia Major i altres espais humits existents a la zona est de l’àmbit). 

La distribució dels hàbitats difereix de la disponible en la cartografia oficial d’hàbitats, existint al sector 
diverses zones amb presència d’Hàbitats d’Interès Comunitari però amb una distribució diferent a la de la 
cartografia oficial. Únicament es localitzen hàbitats d’interès comunitari prioritari a la zona de la Sèquia 
Major. 

Dins de l’àmbit existeixen usos agraris a la zona est i peces forestals de diferent entitat, predominantment 
pinedes mediterrànies localitzades al sud de l’autovia C31B. 
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En base a la identificació dels elements ambientalment rellevants, dels objectius de protecció 
ambiental fixats a l'àmbit internacional, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb 
l’instrument objecte d’avaluació ambiental i del concepte de desenvolupament urbanístic 
sostenibles, es defineixen els objectius ambientals als que el Pla haurà de donar-hi compliment.  

 

ELEMENT AMBIENTALMENT RELLEVANT NÚM. OBJECTIU AMBIENTAL 

Dins de l’àmbit existeixen usos agraris a la 
zona est i peces forestals de diferent entitat, 
predominantment pinedes mediterrànies 
localitzades al sud de l’autovia C31B. 

1 
Compatibilitzar la proposta del PDU amb 
els usos agraris i forestals de més valor 

La distribució dels hàbitats difereix de la 
disponible en la cartografia oficial d’hàbitats, 
existint al sector diverses zones amb presència 
d’Hàbitats d’Interès Comunitari però amb una 
distribució diferent a la de la cartografia oficial. 
Únicament es localitzen hàbitats d’interès 
comunitari prioritari a la zona de la Sèquia 
Major. 

2 
Maximitzar la conservació dels hàbitats de 
més interès identificats, especialment els 
de tipus prioritari 

Existeixen zones de valor faunístic, 
especialment les relacionades amb les zones 
humides i ambients aquàtics (Sèquia Major i 
altres espais humits existents a la zona est de 
l’àmbit). 

3 
Mantenir aquells ambients més propicis 
pel desenvolupament de les espècies 
faunístiques identificades  

La Sèquia Major, protegida com a zona PEIN i 
XN2000, esdevé el principal element de valor 
natural a l’àmbit, i es localitza en una entorn 
amb una rellevant pressió antròpica 

4 
Compatibilitzar els usos previstos al PDU 
amb el manteniment dels valors naturals 
de la Sèquia Major 

La Sèquia Major i l’espai del seu entorn 
esdevenen una zona humida rellevant ja que 
conforma una mostra residual d’antics 
aiguamolls i d’antigues zones inundables i 
s’alimenta principalment per l’aportació 
d’aigües freàtiques. 

5 

Garantir la no afectació a les aigües 
subterrànies en tant que són la font 
d’alimentació de la zona humida de la 
Sèquia Major.  

Es localitzen altres elements ambientals de 
tipologia més local i puntual, com poden ser 
peus arboris d’interès o les basses del Parc de 
la Torre d’en Dolça. 

6 
Maximitzar la conservació i integració dels 
elements de valor ambiental locals 
identificats 

Tot i que la presència d’infraestructures i usos 
urbans dificulta la connectivitat ecològica 

7 Mantenir, potenciar i fins i tot millorar els 
eixos de connectivitat local existents a 

ELEMENT AMBIENTALMENT RELLEVANT NÚM. OBJECTIU AMBIENTAL 

existeixen alguns eixos connectors potencials 
de tipus local pel manteniment/millora de la 
permeabilitat ecològica. 

l’àmbit 

Es localitzen diverses zones de risc alt 
d’incendi forestal, especialment a la zona sud 
de l’àmbit on s’hi ubiquen les principals peces 
de pineda, en un àmbit amb existència o 
previsió d’urbanitzacions residencials de baixa 
densitat 

 

8 
Mantenir les condicions de seguretat 
enfront el risc d’incendi forestal 

L’àmbit d’actuació es troba parcialment afectat 
per zones de servitud associades a les 
indústries químiques i a les xarxes de transport 
de mercaderies perilloses existents en aquest 
àmbit. 

9 
Garantir l’adequació de la proposta a la 
presència de zones de servitud 
associades al risc químic 

S’identifica, en aquest àmbit un perill de 
contaminació marina, molt alt. 

10 
Garantir que els usos previstos no 
impliquin un augment de la pressió 
derivada del risc de contaminació marina 

Especialment a l’àmbit est del sector, 
s’identifica un risc alt d’inundació. 

11 

Garantir l’adequació de la proposta a la 
presència de les zones inundables 
identificades i assegurar que la proposta 
no comporti un augment del risc.  

L’àmbit es localitza sobre l’espai ocupat per 
l’aqüífer del Baix Francolí, el qual presenta uns 
nivells alts de pressió sobre l’estat químic i 
moderada sobre l’estat qualitatiu. 

5 

Garantir la no afectació a les aigües 
subterrànies en tant que són la font 
d’alimentació de la zona humida de la 
Sèquia Major. 

Actualment existeixen usos que demanden un 
notable subministrament d’aigua, el qual és 
proveït pel Consorci d’Aigües de Tarragona 
(CAT), del qual formen part ambdós municipis. 
Pel que fa al sanejament, .cal tenir en compte 
que l’EDAR de Vila-seca es troba propera a la 
saturació. 

12 

Garantir la suficiència de recursos 
d’abastament i sanejament pels usos 
previstos, sense afectar a l’entorn on es 
localitzen.  

No s’identifiquen problemàtiques rellevants en 
referència a la qualitat de l’aire, si bé cal tenir 
en compte l’existència de diversos focus 
emissors (polígons industrials i vies de 
comunicació). 

13 
Minimitzar l’impacte sobre la qualitat de 
l’aire derivada dels nous usos previstos 
pel PDU  

Existeixen zones habitades i zones de valor 
ambiental (Sèquia Major), amb una major 
sensibilitat pel que fa als impactes acústics i 
lluminosos. 

14 
Evitar les afectacions a població i espais 
naturals derivades de la contaminació 
acústica i lluminosa 

En l’àmbit es localitzen elements puntuals 
(torres) o lineals (xarxa de camins) amb valor 
des del punt de vista patrimonial, així com 
punts d’expectativa arqueològica.  

15 
Mantenir i integrar els elements de valor 
social i cultural existents a l’àmbit. 

Des del punt de vista paisatgístic, esdevé un 
àmbit esquitxat de nombrosos usos antròpics 

16 Integrar els criteris necessaris per a 
garantir la mínima afectació sobre el 

Del mapa de sensibilitat ambiental se’n desprèn que la zona est de l’àmbit és la més vulnerable per la 
presència del risc d’inundabilitat i l’espai protegit de la zona de la Sèquia. Alhora, també es detecten zones 
de sensibilitat alta i molt alta, per la presència de pendents de més del 20%, hàbitats i zones molt visibles 
des del punt de vista paisatgístic, al turó de la Torre del Telègraf i la zona litoral. 

El PDU es localitza en un àmbit litoral, pel qual es preveuen uns determinats impactes associats als efectes 
del canvi climàtic.  

Els usos existents actualment presenten uns consums de recursos i una generació de residus destacable, 
amb la consegüent afectació sobre les emissions de GEH.  
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ELEMENT AMBIENTALMENT RELLEVANT NÚM. OBJECTIU AMBIENTAL 

(urbanitzacions, infraestructures, parc temàtic, 
camps de golf...). Així mateix, es localitzen 
algunes àrees d’elevada exposició visual. 

paisatge i la qualitat paisatgística dels 
nous usos previstos.  

Els usos existents actualment presenten uns 
consums de recursos i una generació de 
residus destacable, amb la consegüent 
afectació sobre les emissions de GEH.  

17 
Promoure i garantir un model urbà eficient 
des del punt de vista energètic i de gestió 
de residus. 

El PDU es localitza en un àmbit litoral, pel qual 
es preveuen uns determinats impactes 
associats als efectes del canvi climàtic. 
(concretar quins seran els ppals riscos o 
vulnerabilitats) 

18 
Minimitzar l’afectació sobre la generació 
de GEH. 

19 
Incloure en la proposta d’ordenació criteris 
i mesures d’adaptació al canvi climàtic.  

 

Aquests objectius ambientals s’han jerarquitzat en base a la rellevància i l’aplicabilitat per part del 
PDU quedant com es mostra a continuació: 

Objectius 
prioritaris 

Objectiu 2: S’haurà de maximitzar la conservació dels hàbitats de més interès 
identificats, especialment els de tipus prioritari 

Objectiu 4: Els usos previstos al PDU hauran de ser compatibles amb el 
manteniment dels valors naturals de la Sèquia Major 

Objectiu 5: Es garantirà la no afectació a les aigües subterrànies en tant que són 
la font d’alimentació de la zona humida de la Sèquia Major. 

Objectiu 7: Caldrà mantenir i potenciar els eixos de connectivitat local existents a 
l’àmbit 

Objectiu 11: Garantir l’adequació de la proposta a la presència de les zones 
inundables identificades i assegurar que la proposta no comporti un augment del 
risc. 

Objectiu 12: Caldrà garantir la suficiència de recursos d’abastament i sanejament 
pels usos previstos, sense afectar a l’entorn on es localitzen. 

Objectiu 13: Es minimitzarà l’impacte sobre la qualitat de l’aire derivada dels nous 
usos previstos pel PDU 

Objectiu 14: Caldrà evitar les afectacions a població i espais naturals derivades de 
la contaminació acústica i lluminosa 

Objectiu 16: Caldrà integrar els criteris necessaris per a garantir la mínima 
afectació sobre el paisatge i la qualitat paisatgística dels nous usos previstos. 

Objectiu 17: Promoure i garantir un model urbà eficient des del punt de vista 
energètic i de gestió de residus 

Objectiu 18: Es minimitzaran l’afectació sobre la generació de GEH 

Objectiu 19: S’inclouran en la proposta d’ordenació criteris i mesures d’adaptació 
al canvi climàtic. 

Objectius 
rellevants 

Objectiu 1: La proposta del PDU s’haurà de compatibilitzar amb els usos agraris i 
forestals de més valor 

Objectiu 3: S’hauran de mantenir aquells ambients més propicis pel 
desenvolupament de les espècies faunístiques identificades 

Objectiu 9: Es garantirà l’adequació de la proposta a la presència de zones de 
servitud associades al risc químic 

Objectius 
secundaris 

Objectiu 6: Caldrà maximitzar la conservació i integració  dels elements de valor 
ambiental locals identificats 

Objectiu 8: Es mantindran les condicions de seguretat enfront el risc d’incendi 
forestal 

Objectiu 10: Es garantirà que els usos previstos no impliquin un augment de la 
pressió derivada del risc de contaminació marina 

Objectiu 15: Es mantindran i integraran els elements de valor social i cultural 
existents a l’àmbit 

 

Pel que referència a les alternatives en l’EAE es recull, d’una banda, una justificació a escala 
territorial, a partir de criteris econòmics, tècnics, socials i jurídics, sobre el perquè l’emplaçament en 
aquest àmbit esdevé l’adequat pel desenvolupament de les activitats que es preveuen i, d’altra 
banda, un planteig inicial de possibles alternatives d’ordenació interna, les quals feien referència a 
l’emplaçament de l’element principal associat als usos més intensius del Centre Turístic Integrat 
(CTI). Concretament, es plantegen 4 alternatives: 

• Alternativa 0: planejament vigent 

• Alternativa 1: Intensificació sobre els sòls urbans no edificats provinents de l’execució del 
sòl urbanitzable dels subsectors 1 i 2. 

• Alternativa 2: Dues grans àrees de concentració de les noves activitats. 

• Alternativa 3: Concentració dels usos més intensius en l’espai entre la C-31B i el Parc de 
Port Aventura.  
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A partir del plantejament de les alternatives es fa una confrontació amb els objectius ambientals 
concloent que:  

• L’alternativa 0 esdevé la més coherent des del punt de vista ambiental (puntuació de 53,5). 
Aquest fet és lògic tenint en compte que aquesta preveu uns desenvolupaments urbanístics 
d’una intensitat molt menor dels que es preveuen en les alternatives 1, 2 i 3 (amb 
puntuacions de 48, 48 i 49 respectivament). 

• Tot i això, es considera que la diferència entre els valors de coherència entre l’alternativa 0 i 
la resta, si bé existeixen, no és significativa en termes comparatius. Aquest fet deriva de que 
l’alternativa 0, que implicaria desenvolupar el planejament vigent, suposaria un número 
similar d’impactes, si bé de menys intensitat que els previstos en les alternatives 1, 2 i 3. 
Aquest nivell d’intensitat és el que ha de ser mitigat, en la mesura que sigui possible, per les 
mesures de protecció ambiental que s’han integrat en la proposta del PDU.  

• En referència a les tres alternatives de localització, presenten, cadascuna, els següents 
elements positius, essent la 3 la que presenta un nivell lleugerament superior d’adequació 
global als objectius ambientals: 

o L’alternativa 1, permet alliberar la major extensió d’espai lliure a l’àmbit est, amb els 
consegüents beneficis per a la connectivitat. A banda, permet alliberar dels usos 
més intensius la zona propera a la costa i els concentra a la zona amb més usos 
antròpics. Alhora, aquesta alternativa permet conservar gran part dels elements de 
valor ambiental local identificats.  

o L’alternativa 2 permet un alliberament de les zones residencials a l’entorn de la 
Sèquia, fet que suposa un element beneficiós pel manteniment i millora del principal 
valor ambiental de l’àmbit, amb la consegüent millora dels hàbitats associats i de les 
espècies de fauna que es localitzen en aquest entorn.   

o Per l’alternativa 3 cal destacar que:  

� S’eviten les zones de major exposició visual de la façana litoral, on la 
monumentalitat de les construccions previstes suposaria un impacte 
paisatgístic difícilment minimitzable (a diferència de l’alternativa 2, on la 
concentració dels usos a la zona litoral podria suposar un impacte molt 
important i entrar en contradicció amb les determinacions de la Llei de 
Costes).  

� Permet una continuïtat amb l’àmbit de Port Aventura, permetent una 
concentració dels usos antròpics més intensos (a diferència de l’alternativa 
2). 

� No hi ha cap element ambientalment rellevant a la zona on es preveu ubicar 
el sector dels CTIs (a diferència de la zona de pinedes a la zona més 
propera a la costa que preveu l’alternativa 2). 

� S’evita la ubicació de la peça dels CTI a una zona propera a una escola 
(ubicació de la peça al Pla parcial aprovat) i al nucli urbà de Salou (a 
diferència de l’alternativa 1) on la població vulnerable als impactes de 
contaminació acústica i lluminosa és major. 

Amb tot, i tenint en compte a banda dels criteris ambientals, altres criteris de tipus econòmic, 
urbanístic i de tipus estratègic, la proposta del PDU desenvolupa l’alternativa 3. 

Des del EAE s’ha considerat interessant l’establiment d’estratègies ambientals que, a partir de 
l’alternativa escollida i en base a la proposta inicial d’ordenació, permetin la integració d’aspectes 
ambientals que facilitin el compliment dels objectius ambientals plantejats.  

Es important destacar que en el procés de redacció del PDU s’ha afavorit un treball conjunt amb 
l’equip redactor, amb l’objectiu de fixar des de l’inici aquells elements claus que es considera que 
han de facilitar l’adequació de la proposta als objectius i criteris ambientals. Amb això, la integració 
des de l’inici del procés de les estratègies ambientals ha permès una major ambientalització de la 
proposta i, per tant, un major compliment dels objectius ambientals per part de la mateixa que, en 
d’altres casos, potser hagués requerit del planteig de mesures correctores o compensatòries. 

Les estratègies ambientals plantejades són les següents: 
 

 

ESTRATÈGIES AMBIENTALS 

EA-
01 

Identificació d’àrees preferents de manteniment dels hàbitats existents, tant de pineda mediterrània com 
zones de matollar mediterrani 

EA-
02 

Manteniment de la franja litoral de pineda 

EA-
03 

Preservació de l’entorn forestal de la Torre del Telègraf, pels seus valors naturals, connectors, 
patrimonials i paisatgístics 

EA-
04 

Manteniment de les condicions de connectivitat i millora de les zones de pineda existents a la zona de 
golf Nord, amb recuperació del sotabosc 

EA-
05 

Creació d’eixos paisatgístics de connexió social i paisatgística 

EA-
06 

Evitar l’afectació directa o indirecta sobre l’espai protegit de la Sèquia Major 

EA-
07 

Creació d’una zona tampó al voltant de l’espai protegit de la Sèquia i garantir el manteniment natural de 
les basses que es localitzen al voltant 

EA-
08 

Garantir les condicions de connectivitat de la sèquia cap al nord i cap a la zona dels prats de la pineda 

EA-
09 

Preveure una composició mixta de zona agrícola i basses naturals a l’àmbit est del sector que garanteixi 
les condicions de connectivitat entre la zona de la Sèquia i les basses de la Torre d’en Dolça 

EA-
10 

Manteniment i gestió de l’entorn i les basses existents a la zona del parc de la Torre d’en Dolça 

EA-
11 

Garantir el manteniment de l’eix paisatgístic de connexió interna dels sectors turístics 

EA-
12 

Compatibilitzar la proposta amb les zones de servitud associades als riscos químics 

EA-
13 

Evitar l'afectació sobre l'Aqüífer del Baix Francolí 

EA-
14 

Maximitzar l’eficiència energètica i de consum de recursos dels nous desenvolupaments previstos 

EA-
15 

Evitar l'afectació derivada de contaminació acústica i lluminosa 

EA-
16 

Manteniment de les àrees de seguretat de protecció envers el risc d'incendi forestal 

EA-
17 

Incloure criteris per a l’adequació paisatgística dels desenvolupaments que es prevegin 

EA-
18 

Garantir la integració de criteris de mobilitat sostenible 

EA-
19 

Integrar les mesures necessàries per tal d’evitar l’afectació derivada del risc d’inundació 

 

Segons la Llei 21/2013 cal dur a terme una identificació, descripció i avaluació dels possibles 
efectes significatius sobre el medi ambient que resulten de l’aplicació del pla objecte d’estudi. A 
nivell general cal apuntar que tenint en compte la magnitud dels desenvolupaments que es 
preveuen amb el desenvolupament del PDU, molts d’aquest impactes no podran ser evitats, i per 
tant únicament es podran prendre mesures per tal de reduir la seva magnitud.  
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Així, a partir dels elements ambientalment rellevants identificats en la diagnosi, l’EAE identifica i 
caracteritza els impactes ambientals, essent els impactes més rellevants i sobre els quals caldrà 
preveure un major nombre de mesures estan els relacionats amb:  

• Pressió sobre els espais d’interès ambiental (especialment l’àmbit de la Sèquia) 

• Impacte paisatgístic dels nous usos previstos 

• Desaparició o degradació de taques d’HIC 

• Necessitat de subministrament energètic dels usos previstos 

• Pressió sobre els sistemes d’abastament d’aigua i sanejament 

• Pressió sobre les aigües subterrànies 

• Increment del risc d’inundabilitat existent, amb afectació a la zona del Càmping de la Pineda 

• Augment de les problemàtiques de contaminació atmosfèrica (qualitat de l’aire, impacte 
acústic, impacte lluminós) 

• Augment de la generació de residus 

• Efectes derivats del canvi climàtic i augment de l’emissió de GEH 

Pel que fa referència al canvi climàtic, cal destacar que el PDU ha incorporat un Pla d’Adaptació al 
Canvi Climàtic amb l’objectiu d’esdevenir un dels eixos a tenir en compte de manera rellevant. Amb 
això, de l’anàlisi dut a terme es destaca que s’estimen unes emissions anuals totals de 59.946 
tCO2e/any: 8.566 tCO2e/any generades pels consums d’electricitat, de combustibles i d’aigua dels 
hotels, casinos, establiments comercials, equipaments i sector residencial de nova construcció i 
51.380 tCO2e/any generades per la mobilitat generada associada al CRT. 
Alhora, quan al consum de recursos cal tenir en compte que, en general, pel fet de tractar-se de 
nous sectors de creixement, aquests necessàriament implicaran un increment de població (encara 
que sigui de manera temporal) i, per tant, també, en major o menor mesura, de la demanda de 
recursos (aigua, energia, materials, etc.), de la generació de residus (residus sòlids, aigües 
residuals, emissions de gasos) i de la mobilitat, entre d’altres. 

A partir dels sectors previstos pel PDU l’EAE fa una avaluació ambiental específica dels sòls objecte 
de transformació en la que, a mode de fitxes, s’avalua la incidència ambiental de cadascun dels 
àmbits d’actuació, tot parant atenció als usos del sòl, riscos ambientals i els valors naturals que 
s’identifiquen en cada sector. A partir d’aquesta anàlisi es poden identificar els principals impactes 
derivats i proposar mesures correctores i compensatòries per tal de disminuir l’impacte ambiental.  

Aquestes mesures ambientals es plantegen per a cadascun dels sectors analitzats, alhora que 
s’inclouen mesures de caràcter general relacionades amb: medi natural i biodiversitat, connectivitat 
ecològica, riscos naturals i tecnològics, cicle de l’aigua, contaminació atmosfèrica, contaminació 
acústica, contaminació lluminosa, paisatge, patrimoni cultural, consum de recursos i generació de 
residus. 

També s’analitzen específicament els sòls urbans consolidats de l’àmbit sud en tant que en la 
diagnosi s’identifiquen elements ambientalment rellevants i es proposen estratègies que hi 
incideixen. En el cas d’aquests sòls urbans les mesures ambientals s’incorporen a mode de 
recomanacions ja que el PDU únicament refon el Pla Parcial que regula aquest àmbit, sense 
incorporar modificacions.  

D’altra banda, i en tant que es plantegen com una eina que permetrà una millor avaluació global del 
Pla i del grau de compliment dels objectius ambientals, s’ha analitzat com s’integren les estratègies 
ambientals a la proposta del PDU. Des de l’EAE s’apunta que cal tenir en compte que aquestes 
estratègies van ser plantejades un cop es coneixien els paràmetres generals de la proposta, i per 
tant, més que evitar els possibles impactes, es tractava de mitigar al màxim els seus efectes, tenint 
en compte que molts d’aquests impactes es consideren inevitables. Així, s’ha de tenir en compte 
que en aquesta valoració s’avalua la manera en que s’han integrat aquests criteris en la proposta 
del PDU, mentre que la valoració de l’adequació i incidència sobre els diferents vectors es realitza 
en l’apartat de valoració del grau de compliment dels objectius ambientals.  

Per avaluar el grau d’integració s’ha fet servir una codificació de colors que representa si l’estratègia 
ha estat integrada en la proposta del PDU de manera satisfactòria (verd), parcialment (taronja) o no 
queda integrada (vermell). Segons això, s’obté que no hi ha cap estratègia que no hagi quedat 

integrada i de les 19 estratègies plantejades, 9 queden parcialment integrades (47%) i 10 queden 
integrades totalment (53%). 

Pel que fa referència al compliment dels objectius ambientals, s’ha avaluat si la proposta del PDU 
compleix satisfactòriament, majoritàriament, parcialment o no dóna compliment als objectius. Amb 
això, dels 19 objectius plantejats, 7 es compleixen satisfactòriament (37%), 9 majoritàriament (47%) 
i 3 parcialment (16%). No hi ha cap objectiu ambiental al qual no es doni compliment. 

A la valoració global del Pla s’identifiquen les principals àrees d’atenció així com els punts forts del 
Pla, que són: 

ÀREES D’ATENCIÓ 

• La proposta del Pla suposarà un augment considerable de la mobilitat amb les 
repercussions sobre l’ambient atmosfèric i el canvi climàtic. 

• La pressió existent sobre les aigües subterrànies i el fet que siguin la font d’alimentació de la 
Sèquia Major fa que sigui una àrea d’atenció a tenir en compte en el desenvolupament del 
PDU, si bé s’incorporen diverses mesures per tal de minimitzar al màxim aquest risc. 

• La proposta del PDU suposarà inevitablement un augment del consum de recursos i una 
pressió sobre les infraestructures existents. 

• L’impacte paisatgístic serà inevitable i caldrà garantir la integració a partir d’estratègies de 
singularització en la zona dels CTIs i de contextualització i/o mimetització per a la resta de 
desenvolupaments. 

• El desenvolupament de les propostes del Pla suposaran un augment de la pressió sobre 
l’espai protegit de la Sèquia Major derivada, principalment, pels desenvolupaments previstos 
en sòl urbà propers a aquest espai, així com dels usos previstos al sector del CTIs. 

• Es considera que serà especialment rellevant el seguiment del Pla per tal avaluar la 
incorporació de les mesures ambientals i les estratègies proposades.  

• També serà rellevant dur a terme el seguiment de les accions que es deriven del Pla 
d’Adaptació del Canvi Climàtic en tant que és un vector molt rellevant a tenir en compte i 
més tenint en compte la proposta del Pla i la seva ubicació en una zona costanera. 

• Quan als sòls urbans consolidats, sobretot de l’àmbit sud, en tant que es fan recomanacions 
ambientals no es pot tenir certesa de la integració de les mateixes ni de les estratègies 
ambientals proposades. 

 

PUNTS FORTS 

• El Pla incorpora la totalitat de les mesures ambientals que recull l’EAE alhora que, en 
general, integra les estratègies ambientals plantejades. Aquestes mesures suposaran una 
minimització de gran part dels impactes que es derivin i que són difícilment eliminables, com 
per exemple, sobre el paisatge o el consum de recursos. 

• Es considera un pla exemplificador quan al vector energètic en tant que preveu mesures 
que tendiran a que esdevinguin edificis de consum d’energia gairebé nul. 

• Es considera que el PDU fa una proposta ambiciosa pel que fa a la connectivitat ecològica, 
especialment de la Sèquia Major cap al nord (peça d’espais lliures) i cap a l’est(espai 
protegit dels Prats de la Pineda). Cal tenir en compte que aquest fet millora la situació actual 
i permet reduir la vulnerabilitat de l’espai protegit en tant que en redueix l’isolament respecte 
altres espais naturals  

• Destaca el tractament de via urbana de l’actual autovia de Salou, fet alhora que permetrà 
que esdevingui una zona de transició entre l’àmbit dels CTIs, d’ús més intensiu, i la zona de 
la Sèquia.  

• S’ha apostat per avaluar específicament el vector del canvi climàtic i el Pla incorpora un 
annex “Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic del PDU del CRT”. Aquest fet deriva en un reforç 
en la proposta de mesures i accions relacionades. 

• La concentració dels espais lliures de la zona del CTI en una única peça, i la incorporació de 
criteris d’integració paisatgística, de gestió agrícola, biodiversitat i connectivitat ecològica fan 
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que la proposta inclogui un espais lliures de qualitat paisatgística que reforçaran alhora la 
funcionalitat de la Sèquia en tant que preveu també zones humides. 

• En referència amb el paisatge, es valora positivament la incorporació d’un Estudi 
d’Integració Paisatgística on s’apunten algunes recomanacions a tenir en consideració a 
l’hora d’abordar les fases posteriors de desenvolupament de les actuacions previstes, on es 
concretaran i materialitzaran les intervencions. A més a més, s’incorpora una mesura 
ambiental per a la peça dels CTIs que estableix la necessitat de sotmetre els projectes 
derivats del PDU a un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística on s’avaluï en detall aquest 
aspecte.  

• Es valora positivament el corredor d’activitats existent i es preveu replicar amb la 
incorporació d’eixos socials i paisatgístics arreu de l’àmbit que connectarà internament, 
alhora que amb els municipis de Salou i Vila-seca. 

• Atenent a la identificació d’una problemàtica de partida en relació al risc d’inundabilitat, s’ha 
dut a terme una ampliació de l’Estudi d’inundabilitat per tal de modelitzar les condicions 
d’inundabilitat en funció de les mesures proposades per corregir el risc existent, de manera 
que se’n garanteixi la seva efectivitat, tot permetent l’adequació dels desenvolupaments 
previstos a la legislació urbanística i evitant l’afectació al balanç hídric de la Sèquia Major. 
En base a les conclusions de l’estudi d’inundabilitat i degut a l’afectació a tercers en la zona 
de Prats de la Pineda, es fa necessari la redacció d’un pla especial per definir les solucions 
conjuntament amb altres agents implicats en aquest àmbit. Aquest Pla especial haurà 
d’incorporar les prescripcions del PDU en el sentit d’una gestió sostenible de les aigües 
d’escorrentiu i millorar la connectivitat ecològica dels dos àmbits PEIN, la Sèquia Major i Els 
Prats de la Pineda. 

 

Finalment, l’EAE incorpora un Programa de vigilància ambiental en el qual es descriuen les mesures 
previstes per dur a terme el seguiment dels efectes sobre el medi ambient derivats de l’execució del 
PDU, un cop aquest s’hagi aprovat definitivament. En la proposta del Pla de Vigilància s’estableix la 
necessitat de dur a terme també el seguiment de les accions previstes pel Pla d’Adaptació al Canvi 
Climàtic que annexa el PDU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 14 de desembre de 2016  
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10 Annex I. Pla de Medi Ambient 
10.1 Pla de Medi Ambient (PMA) a realitzar pel Contractista 

El Pla de Medi Ambient (PMA) constitueix el document clau per que el Responsable de la Vigilància 
Ambiental de la Direcció d’Obra pugui dur a terme el seguiment de les obres des de la perspectiva 
ambiental.  

Es tracta d’un document dinàmic, és a dir, amb l’avanç de les obres poden sorgir nous condicionants 
ambientals no previstos a la fase de replanteig i que, per tant, hauran de ser incorporats al Pla de 
Medi Ambient (PMA) a mesura que el Responsable de la Vigilància Ambiental ho requereixi o que el 
propi Contractista ho dugui a terme per iniciativa pròpia. Cada vegada que es realitzi una 
modificació del Pla de Medi Ambient (PMA), el Contractista haurà d’entregar una nova còpia del citat 
document al Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra. 

És imprescindible que aquest document (el PMA) incorpori els continguts necessaris per al control 
de les actuacions que poden produir afeccions al medi ambient. Igualment, ha de recollir el conjunt 
de requeriments legals obligats per al correcte funcionament de les obres, un llistat de residus que 
previsiblement es generaran al llarg de l’execució de les diferents actuacions i l’explicació de 
determinades activitats i procediments amb implicació ambiental (recollides en plans específics).                                                   

En aquest sentit, el Pla de Medi Ambient (PMA) ha d’incorporar els apartats que es citen a 
continuació: 

• Emplaçament de l’actuació en l’àmbit municipal 

• Breu descripció de l’actuació a desenvolupar 

• Organització de l’obra 

• Recull de legislació aplicable 

• Permisos requerits 

• Identificació i avaluació dels requeriments ambientals 

• Llistat de residus previstos 

• Plans específics 

 

Emplaçament de l’actuació 

S’ha de situar l’actuació indicant municipi/s, comarca i província. S’haurà d’incorporar un plànol al 
text on figuri la ubicació respecte el municipi i un altre a escala 1:25.000 o hi indiquin clarament les 
principals vies d’accés. 

 

Descripció de l’actuació a desenvolupar 

Caldrà incloure una breu descripció de l’actuació que es desenvolupa, especificant els trets més 
característics i acompanyant-la d’un plànol de l’actuació insertat al text i a escala prou detallada. 

En aquest apartat s’ha de fer referència, de forma esquemàtica i clara, a les prescripcions 
ambientals i a les mesures que cal executar per compatibilitzar l’actuació amb el medi receptor i que 
han estat incloses al projecte constructiu i prèviament a l’informe ambiental. 

 

Organització de l’obra 

Organigrama 

S’inclourà un diagrama clar on hi figuri el personal principal de l’empresa contractista (Cap d’Obra, 
Cap de Producció, encarregat de  medi ambient, encarregat de seguretat i salut, etc.) i de la Direcció 
d’Obra (Director d’Obra, ajudant de la Direcció d’Obra, encarregat de la Vigilància Ambiental, 
encarregat de Seguretat i Salut, etc.).  

Ubicació de les instal·lacions auxiliars amb implicació ambiental 

En segon lloc, s’especificarà en un plànol de l’àmbit d’actuació, la ubicació de totes les instal·lacions 
auxiliars amb implicació ambiental (Punt Net de Residus Especials/Perillosos, Punt Net de Residus 
Inerts, zona de neteja de canaletes de formigó, zona d’aplec de terres vegetals, parc de maquinària i 
àrea destinada a la reparació i manteniment de maquinària, etc.) 

Aquest darrer plànol s’actualitzarà tantes vegades com es modifiqui la ubicació de dites 
instal·lacions auxiliars i s’entregarà a Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra 
per a que aquest l’incorpori al Pla de Medi Ambient (PMA), especificant que es tracta d’una 
modificació. 

 

Informació d’interès 

Caldrà incloure un apartat on s’especifiquin els telèfons i les adreces dels organismes amb els que 
calgui contactar  en casos de situacions anòmales o d’emergències ambientals. 

Com a mínim haurien de figurar els telèfons, les adreces i els plànols detallats de: 

- Els bombers d’actuació municipal 

- Els bombers forestals de la Generalitat de Catalunya (incloent el telèfon de la base més 
propera). 

- L’Oficina territorial del Departament d’Agricultura (DAAM) de la comarca en la que s’ubiqui 
l’actuació. 

- El Centre de Recuperació de Fauna Silvestre més proper a l’àmbit d’actuació i que estigui 
autoritzat pel Departament d’Agricultura (DAAM). 

 

Recull legislatiu 

En aquest apartat cal que figuri el recull normatiu de caire ambiental que té incidència en les obres 
que s’executen. Aquest recull normatiu ha d’estar ordenat segons els aspectes ambientals afectats 
(aigua, fauna, flora, contaminació acústica, contaminació atmosfèrica, etc.) 

S’inclouran també el llistat d’ordenances municipals d’implicació ambiental. 

 

Requeriment de permisos 

És necessari agrupar en una sola taula els permisos d’implicació ambiental requerits per al correcte 
funcionament de les obres. Aquests han de classificar-se segons els aspectes als que fan referència 
i s’ha de reflectir l’òrgan que l’atorga. 

Tot seguit  s’adjunta la taula tipus ha d’incloure el Pla de Medi Ambient (PMA)i a complimentar 
pel Contractista. 
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Taula 1. Permisos que es poden requerir en obres. 

 Permisos, sol·licituds i altres requeriments 

D’ÀMBIT GENERAL 

Llicència d’activitats per als processos que ho requereixin, com ara 
plantes d’aglomerats, d’esmicolament, plantes de formigó, etc.) 

Permís d’ocupació temporal de terrenys de fora de l’àmbit del 
projecte 

MAQUINÀRIA 

Certificats de ITV 

Certificats de conformitat CE 

Documentació de gestió dels olis usats 

RESIDUS 
ESPECIALS 

Inscripció al registre de productors de residus especials 

Document de transportista autoritzat de residus especials 

Sol·licitud d’admissió de residus especials per gestor autoritzat 

Albarans de recollida dels residus especials 

Fulls de seguiment de residus especials 

RESIDUS INERTS 

Inscripció al registre de productor de residus de la construcció 

Albarans de recollida del residus inerts  

Autorització de l’abocador de runes (en cas que no les gestioni un 
gestor autoritzat) 

TERRES 

Autorització de l’abocador de terres 

Autorització de l’Ajuntament i conformitat del propietari (per 
abocadors d’obra en parcel·les privades) 

Legalització de la cantera proveïdora de terres de préstec 

Autorització de l’Ajuntament i conformitat del propietari (per 
préstecs d’obra en parcel·les privades). 

AIGÜES 

Permís de captació d’aigües 

Autorització d’abocament a la xarxa 

Autorització d’abocament a la conca 

Connexió a clavegueram 

VEGETACIÓ 

Permís per a tales 

Permís per a cremes 

Permís per crear restes vegetals 

Passaport fitosanitari del material vegetal que ho requereixi 

ENLLUMENAT 
Certificant del fabricant conforme els pàmpols compleixen la 
normativa en relació al % màxim de FHS (Flux Hemisferi Superior) 

MATERIALS Certificats de sostenibilitat ambiental (DAP, DGQA, FSC, PEFC, ... 

 

Identificació i avaluació dels requeriments ambientals en obra 

En aquest apartat s’inclouen les activitats previstes per a les obres els requeriments ambientals 
necessaris per evitar, pal·liar o compensar els efectes sobre el medi ambient i les condicions 
requerides per al compliment dels citats requeriments.  

Aquests aspectes ambientals constitueixen els punts d’inspecció del conjunt de les obres i són 
objecte de seguiment i control amb l’aplicació del Seguiment Ambiental definit en aquest document. 

 

Activitats d’obra 

Les activitats d’obra que acostumen a donar-se en les obres. Per al cas  d’urbanització s’inclouen a 
la següent taula.. 

Taula 2. Principals activitats d’obra que pot comportar l’execució d’obres 

ACTIVITATS D’OBRA 

0 IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 

1 DEMOLICIONS I ENDERROCS d’estructures preexistents 

2 MOVIMENT DE TERRES 

3 XARXES DE SERVEIS  

3.1 CLAVEGUERAM 

3.1.1 Canalització 

3.1.2 Depuració (estacions depuradores d’aigües residuals) 1 

3.2 XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

3.2.1 Abastament d’aigua (fonts de subministrament) 2 

3.2.2 Canalització (per a la distribució) 

3.3 XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 

3.3.1 Línia d’alta o mitja tensió per a la connexió al sector 3 

3.3.2 Estacions transformadores 

3.3.3 Distribució (xarxa aèria) 

3.3.4 Distribució (soterrament) 

3.4 XARXA DE TELEFONIA (distribució) 

3.5 XARXA DE GAS (distribució) 

4 URBANITZACIÓ 

4.1 VIALITAT 

4.1.1 Vials (afermat i pavimentació) 

4.1.2 Voreres 

4.2 ESTRUCTURES  

4.3 ENLLUMENAT (instal·lacions de punts de llum i quadres de comandament) 

4.4 ENJARDINAMENT 

4.4.1 Sistema de reg 

4.4.2 Operacions de plantacions i sembres 

5 RESTAURACIÓ DE L’OBRA 

5.1 RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS AUXILIARS 

5.2 RESTAURACIÓ D’ÀREES D’OCUPACIÓ TEMPORAL  

5.2.1 Restitució d’ús agrícola 

5.2.2 Restitució d’ús forestal 

 

Identificació dels requeriments ambientals per a les activitats d’obra 

Les afectacions al medi ambient varien segons el medi receptor amb el que ens trobem i en funció 
de les obres que s’executen. Tot i així, es poden identificar algunes que són comunes per a una 
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activitat (com ara implantació de l’obra, demolicions i enderrocs i moviments de terres) o per un 
conjunt d’activitats (com és el cas de les xarxes de serveis). 

Al Pla de Medi Ambient (PMA) que ha de realitzar el Contractista, s’ha d’incorporar el llistat dels 
requeriments ambientals identificats per a cada activitat d’obra per a la seva avaluació periòdica. 

El Contractista haurà d’entregar al responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra, 
amb la periodicitat que s’estableixi, les taules convenientment complimentades. 

 

Llistat de residus 

S’ha d’incorporar el llistat de residus especials, no especials i inerts que es preveu que es generaran 
per a cada activitat d’obra. Cal acompanyar cada residu amb el codi CER (Catàleg Europeu de 
Residus) i/o el codi del Catàleg de Residus de Catalunya. 

El llistat de residus s’ha de incorporar al Pla de Medi Ambient (PMA) incloent-lo a la taula que es 
mostra tot seguit: 

Taula 3. Format de taula per incloure el llistat de residus al PMA 

Obra: .... 

DENOMINACIÓ DEL 
RESIDU 

Activitat d’obra on es 
genera 

Codi del residu Classificació 

(E: especial, NE: no 
especial IN:inert) 

    

    

...    

 

El Contractista ha de portar adequadament la documentació associada als residus, entre aquests 
cal diferenciar: 

- Residus especials (ES): en la seva gestió s’ha de generar el la fitxa d’acceptació i el full de 
seguiment del residu  

- Residus no especials (NE) que no tenen tractament de valorització estipulat (segons el 
Catàleg de Residus de Catalunya): en la seva gestió s’ha de generar el la fitxa d’acceptació 
i el full de seguiment del residu. Ex: terres contaminades, draps contaminats, aerosols, 
fibrociment, etc. 

- Residus no especials (NE) que sí tenen tractament de valorització estipulat (segons el 
Catàleg de Residus de Catalunya)sempre que es tracti de paper, cartró i fusta: la seva 
gestió es justifica amb un albarà. 

- Residus inerts (IN) destinats a valoritzar, si es tracta de ferralla, vidre i plàstic: la seva 
gestió es justifica amb un albarà. 

- Residus inerts (IN) destinats a valoritzar, si es tracta de runa: cal justificar la gestió per amb 
el full de seguiment corresponent. 

 

Plans Específics 

El Contractista ha d’incorporar Plans o Procediments Específics al Pla de Medi Ambient (PMA). 
Aquests plans es referiran a les actuacions que requereixen un coneixement més detallat (per part 
del Responsable del Seguiment Ambiental de la Direcció d’Obra) dels procediments que segueix el 
Contractista per dur a terme dita activitat. 

Com a mínim, s’hauran d’incorporar els Plans Específics que es detallen a continuació: 

⇒ Pla Específic de gestió de residus (especials, no especials i inerts) 

Ha de figurar el procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una correcta 
gestió, especificant quin serà el/s gestor/s de residus especials, no especials amb necessitat 
de seguiment per part de l’administració (terres amb substàncies orgàniques/inorgàniques, 
draps bruts amb substàncies orgàniques/inorgàniques, material absorbent amb substàncies 
orgàniques/inorgàniques, aerosols, etc.), no especials sense seguiment per part de 
l’administració (fusta, paper,  cartró, etc.), inerts (vidre, runa, ferralla, etc.) i inerts amb 
obligatorietat de seguiment per l’administració (runa destinada a valorització). 

 

S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració al final de l’obra de les àrees 
emprades per als punt de gestió de residus (retirada de les instal·lacions per a la gestió dels 
residus en obra, gestió dels residus i materials i restitució de l’ús del sòl que correspongui). 

⇒ Pla Específic d’abocadors (gestió de terres inerts) 

Ha de figurar el procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una correcta 
gestió de les terres sobrants, especificant quins seran els abocadors a emprar al llarg de les 
obres (abocadors legalitzats i en actiu o bé, abocadors de nova creació, públics o privats). 

Cal incorporar plànols dels abocadors de nova creació on figuri el següent: 

• la situació de la parcel·la a emprar com abocador respecte la situació de  l’actuació dins 
el municipi. 

• la planta i els perfils dels abocadors previstos, incloent la situació inicial i la cubicació 
total de terres que es pretenen aportar. 

S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració dels abocadors de nova 
creació (restitució de l’ús original del terreny). 

⇒ Pla Específic de préstecs (gestió de terres de préstec) 

Ha de figurar el procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una correcta 
gestió de les terres a aportar, especificant quins seran els préstecs a emprar al llarg de les 
obres (préstecs legalitzats i en actiu o bé, préstecs de nova creació, públics o privats). 

Cal incorporar plànols dels préstecs de nova creació on figuri el següent: 

• la situació de la parcel·la a emprar com a préstec respecte la situació de  l’actuació dins 
el municipi. 

• la planta i els perfils dels mateixos, incloent la cubicació total de terres que es pretenen 
extreure. 

S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració dels préstecs de nova creació 
(restitució de l’ús original del terreny). 

⇒ Pla Específic de terres vegetals  

Ha de figurar el procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una correcta 
gestió de les terres vegetals, d’acord amb les condicions establertes amb anterioritat (a 
l’apartat relatiu a “Condicions Ambientals de Caràcter Específic” i al Pla de Vigilància 
Ambiental) per al decapatge, aplec, manteniment i millora. 

Cal especificar quina/es seran la/es zona/es a emprar per a l’aplec de les terres vegetals al 
llarg de les obres. 

S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració de les àrees emprades per a 
l’aplec de tes terres vegetals (restitució de l’ús del terreny). 

⇒ Pla Específic d’accessos 

Ha de contemplar la previsió total d’accessos que s’empraran a l’obra, tant els ja existents 
com els de nova creació i es marcaran en plànols. 

Per als camins de nova creació, cal explicar el procediment i les condicions de construcció. 

S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració dels accessos existents i de 
nova creació. Per aquests últims, en cas que no s’aprofitin per a la nova urbanització o nou 
projecte, s’ha de restituir l’ús del sòl. 
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⇒ Pla Específic de control d’emissions  

Ha de contemplar les activitats generadores d’emissions atmosfèriques i acústiques i les 
actuacions que es preveuen desenvolupar per al seu control. 

⇒ Pla Específic  d’instal·lacions auxiliars 

Ha de contemplar la ubicació de les instal·lacions auxiliars, incloent les que ja hagin estat 
contemplades en altres plans específics. Caldrà adjuntar un plànol amb la localització 
detallada de cada una d’elles. 

Cal explicar les instal·lacions bàsiques, els dispositius que conformen cada una d’elles i el 
procediment de construcció. 

S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració de les àrees emprades per a 
ubicar les instal·lacions auxiliars, restituint l’ús del sòl que correspongui. 

⇒ Pla Específic de restauració de l’obra 

En aquest document s’establiran les pautes per a la restauració de les àrees d’ocupació 
temporal de fora de l’àmbit del planejament i d’altres que, tot i estar a dins del sector, es 
preveu que el seu ús no sigui urbanitzable o en tot cas, sigui zona verda. 

La restauració ha de perseguir la restitució original del sòl o la prevista al projecte constructiu 
que es tracti. 
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11 Annex II. Cartografia ambiental 
 
 
IA-01 Situació 
 
IA-02 Cobertes del sòl 
 
IA-03 Hàbitats 
 
IA-04 Hidrografia 
 
IA-05 Riscos naturals 
 
IA-06 Zonificació lumínica 
 
IA-07 Figures de protecció 
 
IA-08 Pendents 
 
IA-09 Visibilitats 
 
IA-10 Sensibilitat ambiental 
 
IA-11 Estratègies ambientals 
 
 



Sit
ua

ció

IA-
01

E: 
1/1

2.5
00

De
se

mb
re 

20
16

Ap
rov

ac
ió 

pro
vis

ion
al

ET
RS

89

PL
A D

IR
EC

TO
R 

UR
BA

NÍ
ST

IC
de

 re
ord

en
ac

ió 
de

 l'à
mb

it d
el

Ce
ntr

e R
ec

rea
tiu

 Tu
rís

tic
 de

 Vi
la-

se
ca

 i S
alo

u

Lím
it à

mb
it P

DU
 C

RT

Lím
its

 m
un

icip
als

0
0,

1
0,

2
0,

3
km



 

 
 



Co
be

rte
s d

el 
sò

l

IA-
02

E: 
1/1

2.5
00

De
se

mb
re 

20
16

Ap
rov

ac
ió 

pro
vis

ion
al

ET
RS

89

PL
A D

IR
EC

TO
R 

UR
BA

NÍ
ST

IC
de

 re
ord

en
ac

ió 
de

 l'à
mb

it d
el

Ce
ntr

e R
ec

rea
tiu

 Tu
rís

tic
 de

 Vi
la-

se
ca

 i S
alo

u

Lím
it à

mb
it P

DU
 C

RT
Co

be
rte

s d
el 

sò
l

Ab
oc

ad
ors

Au
top

ist
es

 i a
uto

vie
s

Ba
ss

es
 ag

ríc
ole

s
Ba

ss
es

 ur
ba

ne
s

Bo
sc

os
 cl

ars
 (n

o d
e r

ibe
ra)

Bo
sc

os
 de

ns
os

 (n
o d

e r
ibe

ra)
Ca

mp
s d

e g
olf

Ca
rre

ter
es

Co
nre

us
 ab

an
do

na
ts 

- p
rat

s
Co

nre
us

 en
 tra

ns
for

ma
ció

Co
nre

us
 he

rba
cis

 (n
o a

rro
ss

ars
)

Co
nre

us
 lle

ny
os

os
 (n

o v
iny

es
)

Cà
mp

ing
s

Gr
an

ge
s

Gr
an

s v
ial

s i
 zo

ne
s d

'ap
arc

am
en

t
Lla

cu
ne

s l
ito

ral
s

Ma
tol

lar
s

Pla
nta

cio
ns

 d'
eu

ca
lip

tus
Pla

tge
s

Pr
ats

 i h
erb

as
sa

rs
Ro

qu
iss

ars
Sò

ls 
nu

s f
ore

sta
ls

Sò
ls 

nu
s u

rba
ns

Ur
ba

nit
za

t re
sid

en
cia

l c
om

pa
cte

Ur
ba

nit
za

t re
sid

en
cia

l la
x

Ve
ge

tac
ió 

d'a
igu

am
oll

s l
ito

ral
s

Vie
s d

e f
err

oc
arr

il
Vin

ye
s

Zo
ne

s d
'es

po
rt i

 lle
ure

 (e
xc

ep
te 

cà
mp

ing
s i

 ca
mp

s d
e g

olf
)

Zo
ne

s i
nd

us
tria

ls 
i c

om
erc

ial
s

Zo
ne

s p
ort

uà
rie

s
Zo

ne
s v

erd
es

 ur
ba

ne
s

Zo
ne

s v
erd

es
 vi

àri
es

0
0,1

0,2
0,3

km



 

 
 



Hà
bit

ats

IA-
03

E: 
1/1

2.5
00

De
se

mb
re 

20
16

Ap
rov

ac
ió 

pro
vis

ion
al

ET
RS

89

PL
A D

IR
EC

TO
R 

UR
BA

NÍ
ST

IC
de

 re
ord

en
ac

ió 
de

 l'à
mb

it d
el

Ce
ntr

e R
ec

rea
tiu

 Tu
rís

tic
 de

 Vi
la-

se
ca

 i S
alo

u

Lím
it à

mb
it P

DU
 C

RT
Hà

bit
ats

 d'
Int

erè
s C

om
un

ita
ri (

HI
C)

Hà
bit

ats
 do

mi
na

nts
Bo

sc
os

 ac
icu

lifo
lis

Bo
sq

uin
es

 i m
ato

lla
rs 

me
dit

err
an

is 
i s

ub
me

dit
err

an
is

Ca
mp

s a
ba

nd
on

ats
, e

rm
ots

 i à
ree

s r
ud

era
ls

Ciu
tat

s, 
po

ble
s i

 àr
ee

s i
nd

us
tria

ls
Co

nre
us

 he
rba

cis

Co
nre

us
 lle

ny
os

os
Pa

rcs
 ur

ba
ns

 i j
ard

ins
Pla

tge
s a

ren
os

es
 i d

un
es

Pr
ats

 ge
ne

ral
me

nt 
ba

sò
fils

, s
ec

s, 
de

 te
rra

 ba
ixa

 i d
e l

a m
un

tan
ya

 m
itja

na
Vo

res
 d'

aig
ua

 i a
ltre

s h
àb

ita
ts 

inu
nd

ats

0
0,1

0,2
0,3 km



 

 
 



Hi
dr

og
raf

ia

IA-
04

E: 
1/1

2.5
00

De
se

mb
re 

20
16

Ap
rov

ac
ió 

pro
vis

ion
al

ET
RS

89

PL
A D

IR
EC

TO
R 

UR
BA

NÍ
ST

IC
de

 re
ord

en
ac

ió 
de

 l'à
mb

it d
el

Ce
ntr

e R
ec

rea
tiu

 Tu
rís

tic
 de

 Vi
la-

se
ca

 i S
alo

u

Lím
it à

mb
it P

DU
 C

RT
Cu

rso
s s

up
erf

ici
als

Ma
ss

es
 d'

aig
ua

 (n
atu

ral
s o

 ar
tifi

cia
ls)

Sè
qu

ia 
Ma

jor
Aq

uif
ers

 pr
ote

git
s

0
0,1

0,2
0,3

km



 

 
 



Ri
sc

os
 na

tur
als

IA-
05

E: 
1/1

2.5
00

De
se

mb
re 

20
16

Ap
rov

ac
ió 

pro
vis

ion
al

ET
RS

89

PL
A D

IR
EC

TO
R 

UR
BA

NÍ
ST

IC
de

 re
ord

en
ac

ió 
de

 l'à
mb

it d
el

Ce
ntr

e R
ec

rea
tiu

 Tu
rís

tic
 de

 Vi
la-

se
ca

 i S
alo

u

Lím
it à

mb
it P

DU
 C

RT
Ris

c d
'in

ce
nd

i m
olt

 al
t

Ris
c d

'in
ce

nd
i a

lt

Ris
c d

'in
un

da
ció

 (T
10

)
Ris

c d
'in

un
da

ció
 (T

10
0)

Ris
c d

'in
un

da
ció

 (T
50

0)

Ris
c g

eo
lòg

ic
Av

ing
ud

a d
e l

a P
ed

rer
a

Pe
dre

ra 
de

l C
en

dra
 (n

ord
)

Pe
dre

ra 
de

l T
elè

gra
f

Pe
dre

ra 
de

l c
en

dra
 (s

ud
)

Re
bli

me
nt 

an
trò

pic

0
0,1

0,2
0,3

km



 

 
 



Zo
nif

ica
ció

 lu
mí

nic
a

IA-
06

E: 
1/1

2.5
00

De
se

mb
re 

20
16

Ap
rov

ac
ió 

pro
vis

ion
al

ET
RS

89

PL
A D

IR
EC

TO
R 

UR
BA

NÍ
ST

IC
de

 re
ord

en
ac

ió 
de

 l'à
mb

it d
el

Ce
ntr

e R
ec

rea
tiu

 Tu
rís

tic
 de

 Vi
la-

se
ca

 i S
alo

u

Lím
it à

mb
it P

DU
 C

RT
Zo

nif
ica

ció
 lu

mí
nic

a
E1

 - P
rot

ec
ció

 m
àx

im
a

E2
 - P

rot
ec

ció
 al

ta
E3

 - P
rot

ec
ció

 m
od

era
da

E4
 - P

rot
ec

ció
 m

en
or

0
0,1

0,2
0,3

km



 

 
 



Fig
ur

es
 de

 pr
ote

cc
ió

IA-
07

E: 
1/1

2.5
00

De
se

mb
re 

20
16

Ap
rov

ac
ió 

pro
vis

ion
al

ET
RS

89

PL
A D

IR
EC

TO
R 

UR
BA

NÍ
ST

IC
de

 re
ord

en
ac

ió 
de

 l'à
mb

it d
el

Ce
ntr

e R
ec

rea
tiu

 Tu
rís

tic
 de

 Vi
la-

se
ca

 i S
alo

u

Lím
it à

mb
it P

DU
 C

RT
Zo

ne
s h

um
ide

s
PE

IN
 i X

arx
a N

atu
ra 

20
00

Es
pa

is 
d'i

nte
rès

 ge
olò

gic
SN

U 
Co

sta
ne

r

Pr
ote

cc
ió 

es
pe

cia
l

Pr
ote

cc
ió 

ter
rito

ria
l

Pr
ote

cc
ió 

pre
ve

nti
va

0
0,1

0,2
0,3

km



 

 
 



Pe
nd

en
ts

IA-
08

E: 
1/1

2.5
00

De
se

mb
re 

20
16

Ap
rov

ac
ió 

pro
vis

ion
al

ET
RS

89

PL
A D

IR
EC

TO
R 

UR
BA

NÍ
ST

IC
de

 re
ord

en
ac

ió 
de

 l'à
mb

it d
el

Ce
ntr

e R
ec

rea
tiu

 Tu
rís

tic
 de

 Vi
la-

se
ca

 i S
alo

u

Lím
it à

mb
it P

DU
 C

RT
Pe

nd
en

ts 
(%

)
0 -

 5
5 -

 10
10

 - 1
5

15
 - 2

0
20

 - 3
0

30
 - 4

0
40

 - 5
0

> 5
0

0
0,

1
0,

2
0,

3
km



 

 
 



Vis
ibi

lita
ts

IA-
09

E: 
1/1

2.5
00

De
se

mb
re 

20
16

Ap
rov

ac
ió 

pro
vis

ion
al

ET
RS

89

PL
A D

IR
EC

TO
R 

UR
BA

NÍ
ST

IC
de

 re
ord

en
ac

ió 
de

 l'à
mb

it d
el

Ce
ntr

e R
ec

rea
tiu

 Tu
rís

tic
 de

 Vi
la-

se
ca

 i S
alo

u

0
0,0

95
0,1

9
0,2

85 km

Lím
it à

mb
it P

DU
 C

RT
Ex

po
sic

ió 
vis

ua
l a

cu
mu

lad
a

Alt
a

Ba
ixa

Ga
ire

bé
 nu

l·la

Mo
de

rad
a



 

 
 



Se
ns

ibi
lita

t a
mb

ien
tal

IA-
10

E: 
1/1

2.5
00

De
se

mb
re 

20
16

Ap
rov

ac
ió 

pro
vis

ion
al

ET
RS

89

PL
A D

IR
EC

TO
R 

UR
BA

NÍ
ST

IC
de

 re
ord

en
ac

ió 
de

 l'à
mb

it d
el

Ce
ntr

e R
ec

rea
tiu

 Tu
rís

tic
 de

 Vi
la-

se
ca

 i S
alo

u

Lím
it à

mb
it P

DU
 C

RT
Se

ns
ibi

lita
t a

mb
ien

tal
 m

olt
 al

ta
Se

ns
ibi

lita
t a

mb
ien

tal
 al

ta
Se

ns
ibi

lita
t a

mb
ien

tal
 m

od
era

da
Se

ns
ibi

lita
t a

mb
ien

tal
 ba

ixa

0
0,1

0,2
0,3

km



 

 
 



ÏÏ
ÏÏ
ÏÏÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ

ÏÏÏÏÏÏ

ÏÏ
ÏÏ

ÏÏÏÏÏÏ

ÏÏÏÏÏÏ

ÏÏÏÏÏÏ
ÏÏ

ÏÏÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ

ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ÏÏÏÏ

ÏÏÏÏÏÏÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏÏÏÏÏÏÏ

ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ

ÏÏÏÏ
ÏÏÏÏ

ÏÏ

ÏÏÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ

ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ

ÏÏÏÏ
ÏÏÏÏ

ÏÏÏÏÏÏ
ÏÏÏÏÏÏ

ÏÏÏÏÏÏ
ÏÏ

ÏÏÏÏ
ÏÏÏÏ

ÏÏÏÏ
ÏÏÏÏ

ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

ÏÏ

ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ

ÏÏÏÏÏÏÏÏ

ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ

ÏÏÏÏÏÏÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ

ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ

ÏÏÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ

ÏÏÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ

ÏÏ
ÏÏ

ÏÏÏÏ
ÏÏÏÏ

ÏÏ
ÏÏÏÏ

ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ

ÏÏÏÏÏÏ

ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ

ÏÏÏÏ
ÏÏÏÏ

ÏÏÏÏ
ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

ÏÏ
ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ

ÏÏÏÏ
ÏÏÏÏ

ÏÏÏÏ
ÏÏ
ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ

ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ

ÏÏÏÏÏÏ
ÏÏÏÏÏÏÏÏ

ÏÏÏÏÏÏ
ÏÏÏÏÏÏ

ÏÏÏÏÏÏ
ÏÏÏÏÏÏ

ÏÏÏÏÏÏÏÏ

ÏÏ

k

k k

k

k

k

k

k

Ma
tol

lar
 m

ed
ite

rra
ni

Ma
tol

lar
 m

ed
ite

rra
ni

Pin
ed

a d
e p

i b
lan

c (
am

b d
un

es
)

Pin
ed

a d
e p

i b
lan

cPin
ed

a d
e p

i b
lan

c

Pin
ed

a d
e p

i b
lan

c

Pin
ed

a d
e p

i b
lan

c

Pin
ed

a d
e p

i b
lan

c

Es
tra

tèg
ies

 am
bie

nta
ls

IA-
11

E: 
1/1

2.5
00

De
se

mb
re 

20
16

Ap
rov

ac
ió 

pro
vis

ion
al

ET
RS

89

PL
A D

IR
EC

TO
R 

UR
BA

NÍ
ST

IC
de

 re
ord

en
ac

ió 
de

 l'à
mb

it d
el

Ce
ntr

e R
ec

rea
tiu

 Tu
rís

tic
 de

 Vi
la-

se
ca

 i S
alo

u

0
0,1

0,2
0,3

km

Lím
it à

mb
it P

DU
 C

RT
Ac

tua
cio

ns
 en

 ba
ss

es
 d'

aig
ua

Cr
ite

ris
 de

 ge
sti

ó d
e l

es
 ba

ss
es

Ma
nte

nim
en

t d
e l

a g
es

tió
 ex

ist
en

t
Re

na
tur

ali
tza

ció
 de

 ba
ss

es
 ex

ist
en

ts
No

ve
s b

as
se

s (
ori

en
tat

ive
s)

Àr
ee

s e
str

atè
giq

ue
s

Es
pa

is 
pro

teg
its

Ma
nte

nim
en

t d
els

 hà
bit

ats
 ex

ist
en

ts
Ma

nte
nim

en
t d

els
 va

lor
s n

atu
ral

s
Ac

tua
cio

ns
 de

 m
illo

ra 
am

bie
nta

l
Zo

ne
s d

'ac
tua

ció
 pe

r c
on

ne
cti

vit
at

Zo
na

 d'
ate

nc
ió 

en
ve

rs 
el 

ris
c q

uím
ic

Eix
os

 es
tra

tèg
ics

Eix
os

 de
 co

nn
ec

tiv
ita

t e
co

lòg
ica

ÏÏ
Ma

nte
nim

en
t l'

eix
 pa

isa
tgí

sti
c d

e c
on

ne
xió

 
int

ern
a d

els
 se

cto
rs 

tur
íst

ics

ÏÏ
Eix

os
 pa

isa
tgí

sti
cs

 de
 co

nn
ex

ió 
so

cia
l

Pu
nts

 es
tra

tèg
ics

k
Co

nn
ec

tiv
ita

t

k
Pa

trim
on

ial

ES
TR

AT
ÈG

IES
 AM

BIE
NT

AL
S T

RA
NS

VE
RS

AL
S

- E
vit

ar 
l'a

fec
tac

ió 
so

bre
 l'

Aq
üíf

er 
de

l
Ba

ix 
Fra

nc
olí

 (E
A-

13
)

- M
ax

im
itz

ar 
l'e

fic
ièn

cia
 e

ne
rgè

tic
a 

i d
e

co
ns

um
 

de
 

rec
urs

os
 

de
ls

de
se

nv
olu

pa
me

nts
 pr

ev
ist

os
 (E

A-
14

)
- 

Ev
ita

r 
l'a

fec
tac

ió 
de

riv
ad

a 
de

co
nta

mi
na

ció
 a

cú
sti

ca
 i 

llu
mi

no
sa

 (E
A-

15
)

- 
Ma

nte
nim

en
t 

de
 

les
 

àre
es

 
de

se
gu

ret
at 

de
 p

rot
ec

ció
 e

nv
ers

 e
l r

isc
d'i

nc
en

di 
for

es
tal

 (E
A-

16
)

- 
Inc

lou
re 

cri
ter

is 
pe

r 
a 

l'a
de

qu
ac

ió
pa

isa
tgí

sti
ca

 
de

ls 
de

se
nv

olu
pa

me
nts

qu
e e

s p
rev

eg
in 

(E
A-

17
)

- 
Gr

an
tir 

la 
int

eg
rac

ió 
de

 c
rite

ris
 d

e
mo

bil
ita

t s
os

ten
ibl

e (
EA

-18
)

- I
nte

gra
r l

es
 m

es
ure

s n
ec

es
sà

rie
s p

er
tal

 d'
ev

ita
r l'

afe
cta

ció
 de

riv
ad

a d
el 

ris
c

Ma
nte

nim
en

t d
'un

a f
ran

ja
lito

ral
 de

 pi
ne

da
 (E

A0
2)

Ma
nte

nir
 ei

x p
ais

atg
íst

ic 
de

 co
nn

ex
ió 

int
ern

a d
els

se
cto

rs 
tur

íst
ics

 (E
A-

11
)

Cr
ea

ció
 d'

eix
os

 pa
isa

tgí
sti

cs
 de

 co
nn

ex
ió

so
cia

l (E
A-

05
 - E

ix 
Es

t/T
ram

 3)

Pr
es

erv
ac

ió 
d'u

na
 zo

na
 ta

mp
ó

a l
'en

tor
n d

e l
a S

èq
uia

 (E
A-

07
)

Cr
ite

ris
 de

 m
illo

ra 
de

 ge
sti

ó
am

bie
nta

l d
e l

es
 ba

ss
es

 (E
A-

08
)

Ga
ran

tir 
les

 co
nd

ici
on

s d
e c

on
ne

cti
vit

at
de

 la
 Sè

qu
ia 

ca
p a

l n
ord

 i c
ap

 a 
la 

zo
na

de
ls 

Pr
ats

 de
 la

 P
ine

da
 (E

A-
08

)

Cr
ea

ció
 d'

un
a z

on
a c

om
bin

ad
a

d'u
so

s a
grí

co
les

 i b
as

se
s d

'ai
gu

a (
EA

-09
)

Cr
ea

ció
 d'

eix
os

 pa
isa

tgí
sti

cs
 de

 co
nn

ex
ió

so
cia

l (E
A-

05
 - E

ix 
Es

t/T
ram

 1)

Ma
nte

nim
en

t d
e l

a g
es

tió
 i ú

s
de

l P
arc

 de
 la

 To
rre

 d'
en

 D
olç

a (
EA

-10
)

Ma
nte

nim
en

t d
e l

a z
on

a f
ore

sta
l d

e l
aT

orr
e

de
l T

elè
gra

f, p
el 

se
u v

alo
r a

mb
ien

tal
,

co
nn

ec
tor

, p
ais

atg
ísi

tic
 i p

atr
im

on
ial

 (E
A-

03
)

Ev
ita

r a
fec

tac
ion

s d
ire

cte
s o

ind
ire

cte
s c

ap
 a 

la 
zo

na
 de

 la
Sè

qu
ia 

(E
A-

06
)

Mi
llo

ra 
de

 le
s c

on
dic

ion
s d

e l
es

pin
ed

es
 lo

ca
litz

ad
es

 al
 go

lf i
 de

 le
s

co
nd

icio
ns

 de
l s

eu
 so

tab
os

c (
EA

-
04

)
Cr

ea
ció

 d'
eix

os
 pa

isa
tgí

sti
cs

 de
 co

nn
ex

ió
so

cia
l (E

A-
06

 - E
ix 

Es
t/T

ram
 2)

Cr
ea

ció
 d'

eix
os

 pa
isa

tgí
sti

cs
 de

co
nn

ex
ió 

so
cia

l (E
A-

05
 - E

ix
Tra

ns
ve

rsa
l N

ord
)

Cr
ea

ció
 d'

eix
os

 pa
isa

tgí
sti

cs
 de

co
nn

ex
ió 

so
cia

l (E
A-

05
- E

ix 
Tra

ns
ve

rsa
l S

ud
)

Ga
ran

tir 
les

 co
nd

ici
on

s d
e

co
nn

ec
tiv

ita
t d

e l
a S

èq
uia

ca
p a

l n
ord

 i c
ap

 a 
la 

zo
na

de
ls 

Pr
ats

 de
 la

 P
ine

da
 (E

A-
08

)



 

 
 



IV.  Document resum del procediment d’avaluació ambiental  Desembre 2016 

 

 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU  

 1

2. DOCUMENT RESUM DEL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

 

 

1 INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................................... 2 

1.1 MARC NORMATIU D’AVALUACIÓ AMBIENTAL .................................................................................................... 2 
1.2 DESCRIPCIÓ DEL PLA .................................................................................................................................... 2 

1.2.1 Objectius del Pla ............................................................................................................................ 3 
1.2.2 Principals determinacions del Pla .................................................................................................. 4 

2 DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA ......................................... 6 

2.1 RAÓ PER LA QUAL EL PLA ES SOTMET A AVALUACIÓ AMBIENTAL ............................................................................ 6 
2.2 HISTÒRIC DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL ............................................................................................... 6 
2.3 VALORACIÓ DE L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC ............................................................................................. 7 

2.3.1 Estructura formal de l’EAE ............................................................................................................ 7 
2.3.2 Síntesi dels continguts i conclusions de l’EAE ................................................................................ 8 
2.3.3 Anàlisi d’alternatives ................................................................................................................... 10 

3 CONSULTES AMB LES ADMINISTRACIONS AFECTADES ................................................................................ 12 

3.1 FASE D’AVANÇ.......................................................................................................................................... 12 
3.1.1 Document d’abast ....................................................................................................................... 12 
3.1.2 Informes sectorials ...................................................................................................................... 14 

3.2 FASE D’APROVACIÓ INICIAL (PRIMERA) .......................................................................................................... 17 
3.2.1 Informe de l’òrgan ambiental ..................................................................................................... 19 
3.2.2 Altres ........................................................................................................................................... 21 

3.3 FASE D’APROVACIÓ INICIAL (SEGONA) ........................................................................................................... 23 
3.3.1 Informe de l’òrgan ambiental ..................................................................................................... 23 
3.3.2 Altres ........................................................................................................................................... 25 

4 CONCLUSIONS ............................................................................................................................................. 27 

4.1 VALORACIÓ DE LA INTEGRACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS EN EL PLA ................................................ 27 
4.2 IMPACTES DERIVATS DE L’APLICACIÓ DEL PDU ................................................................................................ 28 
4.3 PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL ........................................................................................................ 28 

4.3.1 Indicadors ambientals de seguiment .......................................................................................... 29 
 

 



 IV. Document resum del procediment d’avaluació ambiental  Desembre 2016 

 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU 
 

2

1 Introducció 
1.1 Marc normatiu d’avaluació ambiental 

La incorporació de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic pren importància i concreció a 
Catalunya a partir del Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament (Decret Legislatiu 1/2010 i Decret 
305/2006), que es pronuncia clarament a favor d’un desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de 
l’ús racional del territori, per a comptabilitzar el creixement i el dinamisme econòmic necessari amb la cohesió 
social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures. Des d’aquesta 
perspectiva el primer objectiu de la Llei és impregnar les polítiques urbanístiques de l’exigència de conjugar 
les necessitats de creixement amb els imperatius del desenvolupament sostenible.  

D’altra banda, cal tenir en compte la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental que estableix les 
bases que han de regir l’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que poden tenir efectes 
significatius sobre el medi ambient. No obstant això, segons la disposició addicional vuitena de la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, mentre no es duu a terme l’adaptació de la 
normativa catalana a la normativa bàsica estatal d’avaluació ambiental, és la Llei 6/2009 del 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes, la que esdevé el marc legal d’avaluació ambiental, sempre i quan 
no es contradigui amb les prescripcions de dita normativa estatal. 

Amb tot, el Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou 
(PDU del CRT d’ara en endavant) és objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària en tant que conforma 
un dels supòsits que fixa el marc normatiu.  

El procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària s'integra en la tramitació pròpia de cada pla i, fins 
al moment de redacció d’aquest document, consta de:  

• Document Inicial Estratègic (DIE) presentat juntament amb l’avanç del Pla per tal que l’òrgan 
ambiental emeti el corresponent Document d’abast en què s’estableixen els principis de sostenibilitat, 
els objectius ambientals, els criteris i els indicadors que cal aplicar en l’elaboració, modificació i 
avaluació del Pla així com una avaluació de la idoneïtat ambiental de les alternatives i les propostes 
inicials.  

• Estudi Ambiental Estratègic (EAE) document integrat en la documentació per aprovar inicialment el 
Pla, on es formalitza l'avaluació ambiental estratègica.  

Atenent al marc normatiu en matèria d’avaluació ambiental (article 24.d de la Llei 21/2013), abans de 
l’aprovació final del Pla, el promotor ha de presentar al Departament de Territori i Sostenibilitat l’expedient 
d’avaluació ambiental estratègica complet per tal que l’òrgan ambiental n’efectuï l’anàlisi i emeti la declaració 
ambiental estratègica corresponent. 

Els documents que integren l’expedient d’avaluació ambiental estratègica complet són: 

• La proposta final del Pla 

• L’Estudi Ambiental Estratègic esmenat, si s’escau 

• El resultat de la informació pública i de les consultes, incloent si s’escau les consultes transfrontereres 
així com la seva consideració. 

• Un document resum en què el promotor descrigui la integració ambiental en la proposta final de pla o 
programa dels aspectes ambientals, de l’EAE i de la seva adequació al document d’abast, del resultat 
de les consultes realitzades i com aquestes s’han pres en consideració. 

Per tot l’anterior, a continuació es presenta el Document resum del procediment d’avaluació ambiental del 
Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, per tal 
que l’òrgan ambiental formuli la declaració ambiental estratègica que posa fi al procediment d’avaluació 
ambiental estratègica ordinària a què s’ha sotmès.  

 

1.2 Descripció del Pla 

El present document es refereix al Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu i 
Turístic de Vila-seca i Salou, formulat a l’empara de la resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de 31 
de juliol de 2014 (que va acordar iniciar el procediment de formulació del Pla) i fonamentat en allò establert a 

la disposició addicional segona de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics i en 
l’article 2 de la Llei 6/2014, de 10 de juny, de modificació de l’anterior, en què es preveu la figura del PDU.  

A continuació es presenten les dades bàsiques del pla: 
 

Tipus de pla Pla  Director Urbanístic (PDU) 

Òrgan promotor 
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
(Departament de Territori i Sostenibilitat – Generalitat 
de Catalunya) 

Municipi Vila-seca i Salou 

Plans territorials i 
urbanístics aprovats de 
rang superior 

Pla Territorial General de Catalunya 

Pla territorial parcial del Camp de Tarragona 

Pla director de les activitats industrials i turístiques del 
Camp de Tarragona 

Pla director urbanístic de l’àmbit central del camp de 
Tarragona 

Superfície de l’àmbit del pla 816,32 ha 

Sòl urbà i sòl urbanitzable 
actual1 

• Superfície sòl urbanitzable: 311,70 ha 

• Superfície sòl no urbanitzable: 514,00 ha 

• Superfície total àmbit CRT: 825,70 ha 

Sòl urbà i sòl urbanitzable 
previst pel pla 

• Superfície sòl urbà: 287,16 ha 

• Superfície sòl urbanitzable: 101,71 ha 

• Superfície sòl no urbanitzable: 427,45 ha 

•  Superfície total àmbit CRT: 816,32 h 

Altres actuacions 
remarcables 

Ubicació dels sòls de cessió per sistemes (espais 
lliures i equipaments) en el front de la Pineda 
configurant un gran parc urbà. 

Concentració dels nous usos i intensitats a la façana 
de l’actual autovia C-31b. 

Refós dels Plans Parcials Urbanístics existents, sense 
proposar modificacions sobre aquests sòls urbans 
consolidats. 

Equip redactor dels 
documents d’avaluació 
ambiental 

Lavola 1981, SA 

 
  

                                                      
1 La no coincidència de superfícies entre planejament vigent i proposta (825,70 ha i 816,32 ha) respon al fet que el PDU ha ajustat les superfícies a la realitat 
executada i a una nova base topogràfica actualitzada. En el planejament vigent no hi ha sòl urbà, atès que els sòls desenvolupats ho han estat en base als plans 
parcials aprovats i vigents en sòls classificats d’urbanitzable pel planejament anterior (per bé que avui ja tenen la condició de sòl urbà). 
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Delimitació de l’àmbit del PDU 
Font: Equip redactor del PDU 

 
 

1.2.1 Objectius del Pla 

L’objectiu general del PDU és reordenar l’àmbit CRT, per tal de facilitar, en determinades zones, la 
implantació de noves activitats relacionades amb el turisme de negocis, congressos, convencions, 
comerç, i activitats de joc i apostes, que impulsin l’oferta turística a Catalunya i afavorir, en l’àmbit del CRT, 
nous projectes d’inversió que s’adaptin a les demandes del mercat turístic.  

A banda, la proposta del PDU planteja una sèrie de requeriments generals per tal d’assolir  aquest objectiu 
general: 

• Integració territorial i urbanística 

o Visió supramunicipal 

Coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast supramunicipal que asseguri la 
coherència i cohesió en l’encaix territorial de les noves activitats, el tractament de les 
infraestructures i en l’ús dels recursos patrimonials com a criteris d’intervenció, així com la 
unitat dels instruments de gestió.  

o Activitat i protecció:  

Conciliar la correcta implantació de les noves activitats recreatives i turístiques amb la 
garantia d’una protecció de l’espai natural i el patrimoni. 

o Singularitat i integració urbana:  

Contribuir al caràcter compacte i continu dels nous creixements amb una certa 
proporcionalitat i graduació dels creixements en ares d’uns teixits urbans cohesionats. 

Respectar la qualitat paisatgística singular de l’actual concepte de resort recreatiu i turístic del 
complex de Port Aventura i integrar les línies estructurants d’ambdós projectes. 

Localitzar un sistema d’espais lliures perimetrals de protecció a l’entorn dels àmbits químics, 
d’acord amb el Pla director urbanístic de les activitats industrials i turístiques, que afavoreixi la 
seguretat de les àrees residencials i l’activitat turística i minimitzi l’impacte visual de la 
indústria química en un indret d’alt valor turístic. 

o Connectivitat i permeabilitat del sistema d’espais oberts territorials:  

Afavorir les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la biodiversitat, la 
salut del ecosistemes i la conservació dels valors geològics i de les zones humides. 

Garantir la continuïtat del corredor paisatgístic d’activitats, i la dels recorreguts “verds” al llarg 
de la vialitat bàsica interior i perimetral (carretera de la Pineda i avinguda de Pere Molas). 

Integrar el sòl no urbanitzable i el de sistemes de vora de l’àmbit del CRT bé dins les trames 
urbanes preexistents o bé amb la resta d’espais oberts, restaurant els seus valors naturals i 
ordenant-los per permetre’n l’ús social. 

o Sostenibilitat mediambiental, social i econòmic:  

Aprofitar l’enorme potencial d’aquest desenvolupament turístic per a posar en pràctica la 
revalorització del paisatge a través d’una intervenció activa on natura i artifici convergeixen, 
es restitueixen les relacions funcionals i continuïtats ambientals interrompudes i se’n creen de 
noves. 

o Esquelet viari bàsic 

Configurar un esquelet viari jerarquitzat a partir de l’estructura actual i rellevant a l’escala del 
Pla, que vertebri les activitats existents i els nous assentaments recreatius i turístics, asseguri 
uns nivells de connectivitat amb la xarxa bàsica estructurant i prevegi, si s’escau, la integració 
i permeabilitat d’aquesta amb la de la nova ordenació. 

Integrar els eixos de connectivitat no motoritzada (vianants i bicicletes) i l’accessibilitat al 
sector en transport públic. 

Apostar per la integració dels sistemes que permetin la mobilitat amb vehicles eficients des 
del punt de vista energètic (vehicles elèctrics o de gas). 

• Articulació de les noves activitats relacionades amb el turisme de negocis, congressos, 
convencions, comerç i activitats de jocs i apostes 

o Flexibilitat i coherència: 

Aplicar els principis de flexibilitat i de coherència i harmonia formal en la configuració 
específica de les peces que permeti l’ajust i adaptació als condicionants del projecte i de 
l’entorn, afrontar i resoldre els diversos requeriments territorials, ambientals, de mobilitat, de 
programa, etc. alhora que doni resposta a la recerca de les formes i els espais de relació. 

o Qualitat urbana:  

Aconseguir un àrea diversa, que contingui paisatge, usos i activitats, espais públics i 
equipaments, amb una imatge alhora unitària i diversa, on la relació de les peces amb l’entorn 
immediat i entre els diversos complexos pot esdevenir una de les principals estratègies vers 
la superació de models autònoms o descontextualitzats; 

Considerar l’espai públic com element principal d’organització, coherència i formalització. 

Afavorir la mixtura d’usos perquè els CTIs esdevinguin, a més d’espais d’oci i consum, espais 
mixtes de centralitat. 

Tenir en compte, a més de les relacions metropolitanes (d’accessibilitat, visibilitat, etc.) les 
relatives a l’encaix de les peces en l’entorn immediat (accessos, agregació, transició públic-
privat, urbanització i continuïtat dels espais lliures, límit urbà, etc.). 

• Compatibilitat de la nova proposta amb el planejament anterior i amb els usos existents 

o Manteniment de les preexistències:  

Posar ordre i compatibilitzar els nous usos amb les preexistències provinents de l’execució 
del planejament vigent, amb el criteri de màxim respecte i interacció entre les activitats 
preexistents i el concepte de ressort de l’ordenació del CRT. En aquest sentit, s’integren dins 
la reordenació de l’àmbit la façana comercial / hotelera de la Rambla del Parc, els usos 
globals del parc temàtic d’atraccions, l’estructura i configuració de la meitat sud de l’àmbit del 
CRT, on es barregen les peces de sòl no urbanitzable destinades a golf i les peces 
edificables residencials, els sòls de sistemes i els sòls corresponents a la cessió del 10% de 
l’aprofitament mitjà del sector, obtinguts per execució del planejament vigent. 
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• Eficiència dels fluxos ambientals i energètics 

o Minimitzar la pressió sobre el subministrament de recursos, a partir de la previsió d’un model 
que maximitzi l’autosuficiència del sistema de producció energètica a partir de la diversificació 
de les fonts d’energia (moltes d’elles de caràcter local) i redueixi la dependència energètica 
de l’exterior. 

o Prioritzar la inclusió de mesures i criteris per a garantir l’eficiència de consums, tant pel que fa 
al consum energètic com al consum d’aigua, tant a nivell d’edificació com a nivell 
d’urbanització. 

• Preservació enfront els riscos 

o Introduir les directrius de preservació davant els riscos analitzats en els planejament territorial 
i sectorial per tal d’aconseguir-ne la compatibilitat amb l’ordenació de l’àmbit. 

• Establiment de fases de transformació 

o Prioritzar les actuacions que estiguin dotades de major centralitat i major aportació en 
l’estructura general de l’ordenació. 

 

1.2.2 Principals determinacions del Pla 

La reordenació de l’àmbit es concreta en la determinació de la superfície de sòl i l’edificabilitat dels espais 
destinats a activitats de joc i apostes, a usos hoteleres i a usos comercials; l’establiment dels paràmetres 
corresponents per als diferents usos; i l’establiment, per als increments d’aprofitament, de les reserves de sòl 
per a sistemes i de sòl amb aprofitament de cessió obligatòria i gratuïta que corresponguin, d’acord amb la 
legislació urbanística. 

Tenint en compte les preexistències de l’àmbit del CRT, el parc d’atraccions de Port Aventura, l’estat de 
consolidació del sector de la rambla del Parc i la urbanització de la vialitat interna i dels camps de golf del 
subsector 2, les actuacions es situen en el sòl encara per edificar o transformar i en el sòl no urbanitzable 
sense ús específic. 

Amb tot, el PDU divideix els terrenys objecte de reordenació en tres àmbits: 

• Àmbit de la Rambla del Parc i parc d’atraccions: en aquest àmbit s’inclou l’antic 
subsector 1 i el parc temàtic d’atraccions Port Aventura. 

Es recullen les actuals condicions urbanístiques i s’actualitzen, als efectes 
d’homogeneïtzar la normativa urbanística global de l’àmbit, per fer possible, d’una 
banda, la viabilitat econòmica dels seus desenvolupaments i, d’altra banda, el 
foment l’activitat turística amb major intensitat. En concret: 

o Pel que fa l’antic subsector 1 es mantenen les condicions actuals, atès 
el seu estat de consolidació, amb petits ajustos.  

o D’acord amb l’esperit de la Llei 6/2014, de 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc, es mantenen els usos globals del parc temàtic d’atraccions de Port 
Aventura i es respecten els usos hotelers temàtics vinculats al parc i els seus serveis 
complementaris. 

 

• Àmbit al nord de l’autovia C-31b: corresponent a l’àmbit central on s’aglutina la 
nova façana d’activitats. S’inclou la part de l’antic subsector 2 que es situa en 
paral·lel a la C-31b, en la que es localitza el sector 1 del Complex Turístic Integrat 
CTI, el sector 2 turístic Nord i el sector 3 del Centre de Convencions. 

La proposta d’aquest àmbit dóna resposta a les previsions determinades a la Llei 
6/2014 en el sentit de crear les condicions urbanístiques que permetin ubicar les 
activitats relacionades amb el turisme de negocis, congressos, convencions, 
comerç i activitats de joc i apostes. 

Es preveu implantar en l’anomenat Complex Turístic Integrat (CTI) els usos: hoteler, 
comercial, oci (genèric que inclou congressos, convencions, exposicions, etc.) i de joc i apostes. 
L’objectiu del pPla Director en aquesta àrea és definir una ordenació flexible i coherent que contingui 

usos i activitats, espais públics i equipaments, amb una imatge alhora unitària i diversa, contextualitzada 
en l’entorn immediat i singular, que es preveu articular mitjançant l’espai públic, com a element principal 
d’organització, coherència i formalització, juntament amb la llibertat interior dels elements. 

En relació amb l’ordenació de les activitats i els espais lliures, aquest Pla Director establirà unes regles 
de joc en relació amb la tipologia dels espais públics, les diferents façanes del projecte o la manera de 
treure partit a la topografia en la seva funció de transició i límit. 

En l’àmbit corresponent a l’extrem oest de la façana de l’autovia (parcel·la XXIIa2, antic subsector 2), 
entre l’avinguda de Pere Molas i el corredor d’activitats, es situarà una peça hotelera vinculada als usos 
hotelers temàtics dels parc d’atraccions i als complexos integrats turístics, de manera que esdevingui una 
“ròtula” que complementa l’oferta hotelera i turística en el punt més proper al nucli de Salou.  

La delimitació de l’àmbit nord i els quadres de superfícies pels 3 sectors que es preveuen en el present 
PDU es concreta en les següents figures:  

 

SECTOR CTI 

SÒL m2 % 

Sistema hidràulic 18.569 2 

Sistema d'espais lliures 211.772 21 

Sistema d'equipaments 151.749 15 

Sistema viari 251.313 25 

Total sistemes 633.403 62 

Zona CTI 383.707 38 

Zona hoteler nord 
 

  

Zona centre de convencions 
 

  

Total zones 383.707 38 

Total sector 1.017.110   

   SOSTRE m2st % 

Hoteler 425.000 557 

Àrea de joc 30.000 4 

Comercial 50.000 7 

Oci 120.000 16 

Aparcament/instal·lacions 120.000 16 

Hoteler 
 

  

Centre convencions/hoteler 
 

  

Total sostre        745.000   

   EDIFICABILITAT m2st/m2 
 Edificabilitat neta 1,94   

Edificabilitat bruta 0,73   
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SECTOR NORD 

SÒL m2 % 

Sistema hidràulic     

Sistema d'espais lliures 12.824 12 

Sistema d'equipaments 
 

  

Sistema viari 7.623 7 

Total sistemes     

Zona CTI 87.892 81 

Zona hoteler nord 
 

  

Zona centre de convencions 
 

  

Total zones 87.892 81 

Total sector 108.339   

   SOSTRE m2st % 

Hoteler     

Àrea de joc 
 

  

Comercial 
 

  

Oci 
 

  

Aparcament/instal·lacions 
 

  

Hoteler 50.000 100 

Centre convencions/hoteler 
 

  

Total sostre 50.000   

   EDIFICABILITAT m2st/m2 
 Edificabilitat neta 0,57   

Edificabilitat bruta 0,46   
 

SECTOR CC 

SÒL m2 % 

Sistema hidràulic     

Sistema d'espais lliures 2.000 4 

Sistema d'equipaments 
 

  

Sistema viari 
 

  

Total sistemes 2.000 4 

Zona CTI     

Zona hoteler nord 
 

  

Zona centre de convencions 50.188 96 

Total zones 50.188 96 

Total sector 50.188   

 
 
 
 
 
 
 

  

SOSTRE m2st % 

Hoteler     

Àrea de joc 
 

  

Comercial 
 

  

Oci 
 

  

Aparcament/instal·lacions 
 

  

Hoteler 
 

  

Centre convencions/hoteler 24.612 100 

Total sostre 24.612   

   EDIFICABILITAT m2st/m2 
 Edificabilitat neta 0,49   

Edificabilitat bruta 0,47   
 

 

• Àmbit al sud de l’autovia C-31B: s’inclou la part per sota de l’autovia de l’antic 
sector S2, els camps de golf i el Beach Club a prop de la platja. 

Es manté el concepte de resort de l’actual ordenació, on es barregen els usos 
residencials i turístics, de baixa densitat, amb els espais del golf. Es manté 
l’estructura orgànica configurada d’una banda pel corredor d’activitats, espina 
dorsal del concepte general de ressort i nexe d’unió entre el parc temàtic, l’àmbit 
central i la platja, i d’altra per la xarxa viària de titularitat privada i ús públic de 
l’interior. 

Així mateix, es mantenen els tres camps de golf (dos de 18 forats i un de 9 forats) i 
les parcel·les residencials i turístiques vigents. Pel que fa la part estrictament 
residencial, el PDU manté el sostre aprovat pel planejament vigent.  

 
Altrament, en relació als espais oberts, paisatge i patrimoni, la principal proposta del PDU és la configuració 
d’un gran parc equipat en el front a la carretera de la Pineda, coincident amb el sòl amb valor ecològic i estètic 
del paisatge litoral assenyalat al Catàleg de Paisatge. Aquest parc equipat integra els sòls agrícoles enfront el 
sector petroquímic i l’element patrimonial de la Torre de Mas Carboners, donant continuïtat als espais naturals 
del PEIN de la Sèquia, i s’inserta dins el corredor ecològic interior-costa de la Pineda que abasta terrenys des 
del nucli de Vila-seca fins la platja. El corredor inclou espais de protecció especial del planejament territorial i 
sectorial (Sèquia Major i prats de la Pineda i de Cal·lípolis), elements patrimonials catalogats BCIN (Torre 
d’en Dolça), i el passeig de la Mare de Déu de la Pineda, dins i fora de l’àmbit del CRT. 
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2 DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 
ESTRATÈGICA 

2.1 Raó per la qual el Pla es sotmet a avaluació ambiental 

L’apartat 6 de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015 estableix els supòsits d’avaluació ambiental 
estratègica (ordinària i simplificada), així com també identifica els casos en què no s’aplica cap procediment 
d’avaluació ambiental estratègica.  

Així doncs, segons el precepte 6.a) de l’esmentada Llei, són objecte d’avaluació ambiental estratègica 
ordinària: 

• Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal. 

• Segon. Els plans parcials urbanístics de delimitació. 

• Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de projectes i 
activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir efectes apreciables en espais 
de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007, del 13 de desembre, del 
patrimoni natural i de la biodiversitat, o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 

• Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura autorització de 
projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes apreciables 
en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais del 
Pla d’espais d’interès natural. 

• Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica 
ordinària que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o 
de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 

• Sisè. Els instruments de planejament urbanístic inclosos en l’apartat b, si així ho determina l’òrgan 
ambiental en l’informe ambiental estratègic o a sol·licitud del promotor. 

El PDU del CRT es troba inclòs en el supòsit previst en l’apartat tercer d’aquest llistat, en tant que afecta a 
espais de la Xarxa Natura 2000, concretament a l’espai protegit de la Sèquia Major. Per tant, cal sotmetre’l a 
avaluació ambiental. 

 

2.2 Històric del procés d’avaluació ambiental 

La taula que segueix fa un repàs de les fases de l’avaluació ambiental que s’han seguit i dels documents 
elaborats en cada fase del procés, i en fa constar algunes dades de referència com la data o la localització 
dels documents per a la seva consulta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 
TRAMITACIÓ 

DEL PLA 
DOCUMENTS GENERATS 

DATA 
D’EMISSIÓ/PUBLICACIÓ 

LOCALITZACIÓ I 
CONSULTA 

Tramesa de 
l’Avanç del PDU 

Document d’objectius i propòsits 
generals del PDU +  

Document Inicial Estratègic 
(DIE) 

20 de gener de 2015  

Informació 
pública 

Document d’abast 20 de març del 2015 
BDAA 2  (Departament 
de Territori i 
Sostenibilitat) 

Primera 
aprovació inicial 
del PDU 

Proposta de Pla +  

Estudi Ambiental Estratègic 
31 de juliol del 2015  

Exposició 
pública 

Període d’exposició pública 
1 de setembre de 2015 –  

1 de desembre de 2015 BDAA2 (Departament 
de Territori i 
Sostenibilitat) Informe relatiu a l’aprovació 

inicial 
14 de desembre de 2015 

Segona 
aprovació inicial 
del PDU 

Proposta de Pla +  

Estudi Ambiental Estratègic 
30 de juny de 2016  

Exposició 
pública 

Període d’exposició pública 
4 de juliol de 2015 –  

27 de setembre de 2015 BDAA2 (Departament 
de Territori i 
Sostenibilitat) Informe relatiu a l’aprovació 

inicial 
26 d’octubre de 2016 

Proposta de Pla +  

Document resum del 
procediment d’avaluació 
ambiental 

Pendent - 

Informe sobre la proposta 
Document resum del 
procediment d’avaluació 
ambiental 

Pendent - 

Declaració Ambiental 
Estratègica 

Pendent - 

Aprovació 
provisional 

Pla aprovat provisionalment Pendent - 

Nota: En gris es marquen els documents a emetre per l’òrgan ambiental i en negre els que ha de presentar el promotor. 

 

                                                      
2 BADAIA: Banc de Dades d’Avaluació Ambiental 
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2.3 Valoració de l’Estudi Ambiental Estratègic 

2.3.1 Estructura formal de l’EAE 

L’Estudi Ambiental Estratègic s’estructura de la manera següent: 

1.  Introducció 

 1.1.  Antecedents 

 1.2. Marc normatiu 

 1.3. Contingut i objectius principals del PDU 

 1.4.  Relació amb altres Plans i Programes 

 

2. Elements rellevants de la situació actual del medi ambient 

 2.1. Descripció general de l’àmbit del PDU 

  2.1.1. Àmbit nord 

  2.1.2.  Àmbit sud 

 2.2. Caracterització ambiental de l‘àmbit del PDU 

  2.2.1. Matriu de caracterització ambienta 

  2.2.2. Anàlisi ambiental dels elements rellevants 

  2.2.3. Mapa de sensibilitat ambiental 

2.2.4. Definició dels elements ambientalment significatius per al desenvolupament del Pla 

 

3. Objectius i criteris ambientals del Pla 

 3.1. Objectius, criteris i obligacions ambientals predeterminats 

 3.2. Objectius generals per a un desenvolupament urbanístic sostenible 

 3.3.  Objectius ambientals derivats dels instruments de planejament de rang superior 

 3.4. Objectius i criteris ambientals del PDU 

  3.4.1. Jerarquització dels objectius ambientals  

  3.4.2. Indicadors de seguiment 

 

4. Descripció i valoració ambiental de les alternatives 

 4.1. Alternatives considerades 

4.1.1. Justificació de localització del Centre Turístic Integral a l’àmbit del CRT  

  4.1.2. Descripció de les alternatives considerades 

  4.1.3. Alternativa 0 

4.1.4. Alternativa 1 

4.1.5. Alternativa 2 

4.1.6. Alternativa 3 

 4.2. Avaluació ambiental de les alternatives 

  4.2.1. Emissions de GEH associades a les alternatives 

 4.3. Valoració ambiental de l’alternativa seleccionada 

 4.4. Estratègies ambientals 

 

5. Determinació dels efectes significatius sobre el medi ambient 

 5.1. Matriu de definició i caracterització dels efectes significatius 

 5.2. Efecte sobre el consum de recursos 

 5.3. Emissions de gasos d’efecte hivernacle 

5.4. Avaluació ambiental específica dels sectors previstos pel PDU 

 5.4.1. Avaluació ambiental dels sòls objecte de transformació 

 5.4.2. Avaluació ambiental dels sòls urbans de l’àmbit sud del PDU 

5.5. Integració de les estratègies ambientals de la proposta del PDU 

 

6. Mesures de protecció ambiental previstes 

 6.1. Medi natural i biodiversitat 

 6.2. Connectivitat ecològica 

 6.3. Riscos naturals 

 6.4. Riscos antròpics 

 6.5. Cicle de l’aigua 

 6.6. Contaminació atmosfèrica 

 6.7. Contaminació acústica 

 6.8. Contaminació lluminosa 

 6.9. Paisatge 

 6.10. Patrimoni cultural 

 6.11. Consum de recursos 

 6.12. Generació de residus 

 6.13. Canvi climàtic 

 

7. Valoració global del Pla 

 7.1. Grau d’assoliment dels objectius ambientals 

 7.2. impactes residuals i necessitat d’un Programa de compensació ambiental 

 7.3. Valoració global del PDU 

 7.4. Valoració del procés de treball i dificultats detectades 

 7.5. Integració de les determinacions del Document d’abast i informes sectorials 

 

8. Programa de Vigilància Ambiental 

 8.1. Coordinació i finançament 

 8.2. Accions a desenvolupar 

 8.3. Gestió de mobilitat i energia 

 

9. Resum de caràcter no tècnic 

 

10. Annex I. Pla de Medi Ambient 

 

Per tant, l’estructura de l’EAE s’adapta a allò que s’estableix a la normativa (Annex IV de la Llei 21/2013 i  
article 70 i 100 del Reglament de la Llei d’urbanisme). 
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Pel que fa al punt de vista formal, l’EAE segueix un ordre lògic i dependent. La definició d’objectius ambientals 
s’ha fet a partir dels aspectes ambientals rellevants detectats a la fase de diagnosi. A més a més, des de 
l’EAE s’han proposat diverses estratègies ambientals per a facilitar l’adequació de la proposta del PDU a 
l’assoliment dels objectius ambientals, les quals han estat treballades conjuntament amb l’equip redactor del 
Pla. 

Amb tot, els objectius ambientals i les estratègies ambientals establertes han estat la base de l’avaluació 
ambiental, i conseqüentment tant l’avaluació d’alternatives com la justificació de l’ordenació adoptada s’ha 
realitzat conforme els objectius i estratègies plantejades des de l’òptica ambiental. Així, els apartats de 
diagnosi, objectius i avaluació ambiental del pla i de les alternatives es troben estretament lligats entre sí, de 
manera que l’avaluació ambiental s’ha centrat en els aspectes ambientals més rellevants del territori, seguint 
l’esquema següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Síntesi dels continguts i conclusions de l’EAE 

2.3.3.1 Identificació dels aspectes ambientalment rellevants 

En referència a la identificació dels aspectes ambientalment rellevants, de l’anàlisi ambiental de l’àmbit del 
PDU se’n desprenen les següents conclusions:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Del mapa de sensibilitat ambiental se’n desprèn que la zona est de l’àmbit és la més vulnerable 
per la presència del risc d’inundabilitat i l’espai protegit de la zona de la Sèquia. Alhora, també es 
detecten zones de sensibilitat alta i molt alta, per la presència de pendents de més del 20%, 
hàbitats i zones molt visibles des del punt de vista paisatgístic, al turó de la Torre del Telègraf i la 
zona litoral. 

El PDU es localitza en un àmbit litoral, pel qual es preveuen uns determinats impactes associats 
als efectes del canvi climàtic.  

Els usos existents actualment presenten uns consums de recursos i una generació de residus 
destacable, amb la consegüent afectació sobre les emissions de GEH.  

Des del punt de vista paisatgístic, esdevé un àmbit esquitxat de nombrosos usos antròpics 
(urbanitzacions, infraestructures, parc temàtic, camps de golf...). Així mateix, es localitzen 
algunes àrees d’elevada exposició visual. 

En l’àmbit es localitzen elements puntuals (torres) o lineals (xarxa de camins) amb valor des del 
punt de vista patrimonial, així com punts d’expectativa arqueològica.  

Existeixen zones habitades i zones de valor ambiental (Sèquia Major), amb una major sensibilitat 
pel que fa als impactes acústics i lluminosos. 

No s’identifiquen problemàtiques rellevants en referència a la qualitat de l’aire, si bé cal tenir en 
compte l’existència de diversos focus emissors (polígons industrials i vies de comunicació). 

Actualment existeixen usos que demanden un notable subministrament d’aigua, el qual és proveït 
pel Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), del qual formen part ambdós municipis. Pel que fa al 
sanejament, .cal tenir en compte que l’EDAR de Vila-seca es troba propera a la saturació. 

L’àmbit es localitza sobre l’espai ocupat per l’aqüífer del Baix Francolí, el qual presenta uns 
nivells alts de pressió sobre l’estat químic i moderada sobre l’estat qualitatiu. 

A banda del canal existent al límit est de l’àmbit no es localitzen cursos permanents d’aigües 
superficials. 

Especialment a l’àmbit est del sector, s’identifica un risc alt d’inundació.  

S’identifica, en aquest àmbit un perill de contaminació marina, molt alt. 

L’àmbit d’actuació es troba parcialment afectat per zones de servitud associades a les indústries 
químiques i a les xarxes de transport de mercaderies perilloses existents en aquest àmbit. 

Es localitzen diverses zones de risc alt d’incendi forestal, especialment a la zona sud de l’àmbit 
on s’hi ubiquen les principals peces de pineda, en un àmbit amb existència o previsió 
d’urbanitzacions residencials de baixa densitat. 

Tot i que la presència d’infraestructures i usos urbans dificulta la connectivitat ecològica 
existeixen alguns eixos connectors potencials de tipus local pel manteniment/millora de la 
permeabilitat ecològica. 

Es localitzen altres elements ambientals de tipologia més local i puntual, com poden ser peus 
arboris d’interès o les basses del Parc de la Torre d’en Dolça. 

La Sèquia Major i l’espai del seu entorn esdevenen una zona humida rellevant ja que conforma 
una mostra residual d’antics aiguamolls i d’antigues zones inundables i s’alimenta principalment 
per l’aportació d’aigües freàtiques. 

La Sèquia Major, protegida com a zona PEIN i XN2000, esdevé el principal element de valor 
natural a l’àmbit, i es localitza en una entorn amb una rellevant pressió antròpica. 

Existeixen zones de valor faunístic, especialment les relacionades amb les zones humides i 
ambients aquàtics (Sèquia Major i altres espais humits existents a la zona est de l’àmbit). 

La distribució dels hàbitats difereix de la disponible en la cartografia oficial d’hàbitats, existint al 
sector diverses zones amb presència d’Hàbitats d’Interès Comunitari però amb una distribució 
diferent a la de la cartografia oficial. Únicament es localitzen hàbitats d’interès comunitari prioritari 
a la zona de la Sèquia Major. 

Dins de l’àmbit existeixen usos agraris a la zona est i peces forestals de diferent entitat, 
predominantment pinedes mediterrànies localitzades al sud de l’autovia C31B. 

Mesures 
correctores i 
preventives 

Avaluació 
ambiental del 
Pla 

Objectius i  
estratègies 
ambientals 

Aspectes 
ambientalment 
rellevants 

Àmbit i abast 
del Pla 

Avanç de Pla i 
alternatives 

Redacció de la proposta de Pla 
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2.3.3.2 Definició dels objectius ambientals 

Així doncs, a partir de la diagnosi i dels objectius ambientals inclosos en altres documents de planejament 
superior, l’EAE planteja els següents objectius ambientals específics per al PDU objecte d’estudi. Aquests 
objectius ambientals s’han jerarquitzat i agrupat segons si es consideren prioritaris, rellevants o secundaris, 
atenent a la seva rellevància i la seva aplicabilitat: 

 

Objectius 
prioritaris 

Objectiu 2: S’haurà de maximitzar la conservació dels hàbitats de més interès identificats, 
especialment els de tipus prioritari 

Objectiu 4: Els usos previstos al PDU hauran de ser compatibles amb el manteniment dels 
valors naturals de la Sèquia Major 

Objectiu 5: Es garantirà la no afectació a les aigües subterrànies en tant que són la font 
d’alimentació de la zona humida de la Sèquia Major. 

Objectiu 7: Caldrà mantenir i potenciar els eixos de connectivitat local existents a l’àmbit 

Objectiu 11: Garantir l’adequació de la proposta a la presència de les zones inundables 
identificades i assegurar que la proposta no comporti un augment del risc. 

Objectiu 12: Caldrà garantir la suficiència de recursos d’abastament i sanejament pels usos 
previstos, sense afectar a l’entorn on es localitzen. 

Objectiu 13: Es minimitzarà l’impacte sobre la qualitat de l’aire derivada dels nous usos 
previstos pel PDU 

Objectiu 14: Caldrà evitar les afectacions a població i espais naturals derivades de la 
contaminació acústica i lluminosa 

Objectiu 16: Caldrà integrar els criteris necessaris per a garantir la mínima afectació sobre 
el paisatge i la qualitat paisatgística dels nous usos previstos. 

Objectiu 17: Promoure i garantir un model urbà eficient des del punt de vista energètic i de 
gestió de residus 

Objectiu 18: Es minimitzaran l’afectació sobre la generació de GEH 

Objectiu 19: S’inclouran en la proposta d’ordenació criteris i mesures d’adaptació al canvi 
climàtic. 

Objectius 
rellevants 

Objectiu 1: La proposta del PDU s’haurà de compatibilitzar amb els usos agraris i forestals 
de més valor 

Objectiu 3: S’hauran de mantenir aquells ambients més propicis pel desenvolupament de 
les espècies faunístiques identificades 

Objectiu 9: Es garantirà l’adequació de la proposta a la presència de zones de servitud 
associades al risc químic 

 

Objectius 
secundaris 

Objectiu 6: Caldrà maximitzar la conservació i integració  dels elements de valor ambiental 
locals identificats 

Objectiu 8: Es mantindran les condicions de seguretat enfront el risc d’incendi forestal 

Objectiu 10: Es garantirà que els usos previstos no impliquin un augment de la pressió 
derivada del risc de contaminació marina 

Objectiu 15: Es mantindran i integraran els elements de valor social i cultural existents a 
l’àmbit 

 
 

2.3.3.3 Valoració de la informació emprada 

Per l’elaboració de la diagnosi i l’avaluació ambiental del pla s’ha utilitzat informació de base actualitzada, 
procedent de fonts fiables com són: 

• Institut d’Estadística de Catalunya 

• Sistema d'Informació Territorial de la xarxa d’espais lliures (SITxell) 

• Bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat 

• Bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

• Mapa de cobertes del sòl del CREAF 

• Agència Catalana de l’Aigua 

• Servei Meteorològic de la Generalitat de Catalunya 

• Departament d’Interior-Protecció Civil 

• Institut Català de l’Energia 

• Agència de Residus de Catalunya 

• Ajuntament de Vila-seca 

• Ajuntament de Salou 

• Document d’avaluació ambiental dels Plans Parcials Urbanístics aprovats a l’àmbit 

• Grup Port Aventura 

• Instruccions per a la compensació dels impactes residuals significatius en el marc de l’avaluació 
ambiental estratègica de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental.  
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Així mateix, la informació disponible s’ha complementat amb diferents visites de treball de camp in situ que 
han permès el detallat d’algun dels aspectes analitzats.  

A més a més convé apuntar que per a l’elaboració del PDU s’ha encarregat la redacció dels següents estudis 
específics, que permeten complementar l’avaluació ambiental d’aquest: 

• Estudi de riscos geològics i geotècnics 

• Estudi d’inundabilitat 

• Pla d’adaptació al canvi climàtic 

• Estudi hidrològic sectors Nord i CTI 

• Estudi d’integració paisatgística 

 

2.3.3 Anàlisi d’alternatives 

Pel que referència a les alternatives en l’EAE es recull, d’una banda, una justificació a escala territorial, a 
partir de criteris econòmics, tècnics, socials i jurídics, sobre el perquè l’emplaçament en aquest àmbit esdevé 
l’adequat pel desenvolupament de les activitats que es preveuen i, d’altra banda, un planteig inicial de 
possibles alternatives d’ordenació interna, les quals feien referència a l’emplaçament de l’element principal 
associat als usos més intensius del Centre Turístic Integrat (CTI). Concretament, es plantegen 4 alternatives: 

• Alternativa 0: planejament vigent 

• Alternativa 1: Intensificació sobre els sòls urbans no edificats provinents de l’execució del sòl 
urbanitzable dels subsectors 1 i 2. 

• Alternativa 2: Dues grans àrees de concentració de les noves activitats. 

• Alternativa 3: Concentració dels usos més intensius en l’espai entre la C31b i el Parc de Port 
Aventura.  

En qualsevol cas, i atès que no queda reflectit en l’EAE, és important posar de manifest que s’ha dut a terme 
una tasca d’ajust i millora de l’alternativa seleccionada com a conseqüència de les determinacions marcades 
pels diferents informes així com pels resultats de l’estudi d’inundabilitat que s’ha elaborat en el marc del PDU. 
Aquest treball de correcció ha comportat modificacions sobre l’alternativa escollida que s’han traduït en 
millores substancials d’aquesta des del punt de vista ambiental.  

Per tal de fer una primera aproximació a les alternatives des del punt de vista ambiental, l’EAE incorpora, en 
l’apartat 4.2. dues taules de coherència de les alternatives plantejades en relació als objectius de 
desenvolupament urbanístic així com als objectius ambientals específics del Pla. La finalitat d’aquesta tasca 
és avaluar la idoneïtat ambiental de cada alternativa, mitjançant l’assignació d’un valor numèric a cadascun 
dels objectius definits (Poc compatible -1-, parcialment compatible -2-, majoritàriament compatible -3- i molt 
compatible -4-). 

La taula següent resumeix aquesta valoració: 

Objectius per al desenvolupament urbanístic sostenible 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 
URBANÍSTIC SOSTENIBLE 

ALTERNATIVA 
0 

ALTERNATIVA 
1 

ALTERNATIVA 
2 

ALTERNATIVA 
3 

Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-
ne l’ús, d’acord amb un model urbanístic 
globalment eficient i atent als condicionants 
ambientals existents 

1 1 1 1 

Compatibilitzar el planejament amb el cicle 
natural de l’aigua, garantir-ne la 
disponibilitat i racionalitzar l’ús d’aquest 
recurs en el marc d’un model urbanístic 
globalment eficient 

2 2 2 2 

Minimitzar els efectes del planejament 
sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic i, 
en general, reduir al màxim les immissions 
de substàncies contaminants 

3 2 2 2 

Prevenir i corregir la contaminació acústica, 
lluminosa i electromagnètica 3 1 2 2 

Fomentar el reciclatge i la reutilització dels 
residus urbans i, si és el cas, facilitar la 
disponibilitat d’instal·lacions adequades per 
al seu tractament 

3 3 3 3 

Minimitzar l’impacte de la construcció sobre 
el cicle dels materials i el medi ambient en 
general. 

2 1 1 1 

Considerar la biodiversitat urbana en 
l’ordenació i conservar els elements 
d’interès natural 

2 3 3 3 

Integrar el paisatge en el procés de 
planejament urbanístic i garantir-ne la 
qualitat 

3 2 1 2 

TOTALS 19 15 15 16 

 

OBJECTIU AMBIENTAL ALTERNATIVA 
0 

ALTERNATIVA 
1 

ALTERNATIVA 
2 

ALTERNATIVA 
3 

Objectiu 2: Maximitzar la conservació dels 
hàbitats de més interès identificats, 
especialment els de tipus prioritari. 

3 2,5 3 2,5 

Objectiu 4: Els usos previstos al PDU 
hauran de ser compatibles amb el 
manteniment dels valors naturals de la 
Sèquia Major. 

3,5 2 3 2 

Objectiu 5: Garantir la no afectació a les 
aigües subterrànies en tant que són la font 
d’alimentació de la zona humida de la 
Sèquia Major. 

3 2,5 3 2,5 

Objectiu 7: Mantenir i potenciar els eixos de 
connectivitat local existents a l’àmbit. 

2 2,5 1 2,5 

Objectiu 11: Garantir l’adequació de la 
proposta a la presència de les zones 
inundables identificades i assegurar que la 
proposta no comporti un augment del risc 

1 2 2 2 

Objectiu 12: Garantir la suficiència de 
recursos d’abastament i sanejament pels 
usos previstos, sense afectar a l’entorn on 
es localitzen. 

3 2 2 2 

Objectiu 13: Minimitzar l’impacte sobre la 
qualitat de l’aire derivada dels nous usos 
previstos pel PDU 

3 2 2 2 

Objectiu 14: Evitar les afectacions a 
població i espais naturals derivades de la 

3 1 2 2 
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contaminació acústica i lluminosa 

Objectiu 16: Integrar els criteris necessaris 
per a garantir la mínima afectació sobre el 
paisatge i la qualitat paisatgística dels nous 
usos previstos. 

3 2 1 2 

Objectiu 17: Promoure i garantir un model 
urbà eficient des del punt de vista energètic 
i de gestió de residus 

3 3 3 3 

Objectiu 18: Minimitzar l’afectació sobre la 
generació de GEH 

3 2,5 2,5 2,5 

Objectiu 19: Incloure en la proposta 
d’ordenació criteris i mesures d’adaptació 
al canvi climàtic. 

2 3 3 3 

Objectiu 1: Compatibilitzar la proposta del 
PDU amb els usos agraris i forestals de 
més valor 

3 2 1 2 

Objectiu 3: Mantenir aquells ambients més 
propicis pel desenvolupament de les 
espècies faunístiques identificades 

3 3 3,5 3 

Objectiu 9: Garantir l’adequació de la 
proposta a la presència de zones de 
servitud associades al risc químic 

4 4 4 4 

Objectiu 6: Maximitzar la conservació i 
integració  dels elements de valor 
ambiental locals identificats 

3 3 2,5 3 

Objectiu 8: Mantenir les condicions de 
seguretat enfront el risc d’incendi forestal 

3 3 3 3 

Objectiu 10: Garantir que els usos previstos 
no impliquin un augment de la pressió 
derivada del risc de contaminació marina 

3 3 3 3 

Objectiu 15: Mantenir i integrar els 
elements de valor social i cultural existents 
a l’àmbit 

2 3 3,5 3 

TOTALS 53,5 48 48 49 

 

Com a conclusions d’aquesta valoració confrontada de l’adequació de les alternatives amb els objectius 
ambientals es poden extreure les següents conclusions:  

• L’alternativa 0 esdevé la més coherent des del punt de vista ambiental. Aquest fet és lògic tenint en 
compte que aquesta preveu uns desenvolupaments urbanístics d’una intensitat molt menor dels que 
es preveuen en les alternatives 1, 2 i 3. 

• Tot i això, es considera que la diferència entre els valors de coherència entre l’alternativa 0 i la resta, 
si bé existeixen, no és significativa en termes comparatius. Aquest fet deriva de que l’alternativa 0, 
que implicaria desenvolupar el planejament vigent, suposaria un número similar d’impactes, si bé de 
menys intensitat que els previstos en les alternatives 1, 2 i 3. Aquest nivell d’intensitat és el que ha de 
ser mitigat, en la mesura que sigui possible, per les mesures de protecció ambiental que s’han 
integrat en la proposta del PDU.  

• En referència a les 3 alternatives de localització, presenten, cadascuna, els següents elements 
positius, essent la 3 la que presenta un nivell lleugerament superior d’adequació global als objectius 
ambientals: 

o L’alternativa 1, permet alliberar la major extensió d’espai lliure a l’àmbit est, amb els 
consegüents beneficis per a la connectivitat. A banda, permet alliberar dels usos més 

intensius la zona propera a la costa i els concentra a la zona amb més usos antròpics. Alhora, 
aquesta alternativa permet conservar gran part dels elements de valor ambiental local 
identificats.  

o L’alternativa 2 permet un alliberament de les zones residencials a l’entorn de la Sèquia, fet 
que suposa un element beneficiós pel manteniment i millora del principal valor ambiental de 
l’àmbit, amb la consegüent millora dels hàbitats associats i de les espècies de fauna que es 
localitzen en aquest entorn.   

o Per l’alternativa 3 cal destacar que:  

� S’eviten les zones de major exposició visual de la façana litoral, on la monumentalitat 
de les construccions previstes suposaria un impacte paisatgístic difícilment 
minimitzable (a diferència de l’alternativa 2, on la concentració dels usos a la zona 
litoral podria suposar un impacte molt important i entrar en contradicció amb les 
determinacions de la Llei de Costes).  

� Permet una continuïtat amb l’àmbit de Port Aventura, permetent una concentració 
dels usos antròpics més intensos (a diferència de l’alternativa 2). 

� No hi ha cap element ambientalment rellevant a la zona on es preveu ubicar el sector 
dels CTIs (a diferència de la zona de pinedes a la zona més propera a la costa que 
preveu l’alternativa 2). 

� S’evita la ubicació de la peça dels CTI a una zona propera a una escola (ubicació de 
la peça al Pla parcial aprovat) i al nucli urbà de Salou (a diferència de l’alternativa 1) 
on la població vulnerable als impactes de contaminació acústica i lluminosa és major. 
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3 CONSULTES AMB LES ADMINISTRACIONS AFECTADES 
L’objectiu d’aquest apartat és avaluar el grau de consideració d’aquelles aportacions al PDU que tinguin 
implicacions en l’avaluació ambiental i que les hagin efectuades les administracions afectades. Així, 
s’esmenten a mode de resum les aportacions de caire ambiental recollides en els informes dels òrgans del 
Departament de Territori i Sostenibilitat i d’altres administracions afectades, emesos en les fases d’avanç de 
pla així com en les dues aprovacions inicials a què s’ha sotmès aquest.  

 
3.1 Fase d’avanç 

En el tràmit de consulta del Document d’objectius i propòsits, els Ajuntaments de Vila-seca i Salou, inclosos 
en l’àmbit del Pla director, no han presentat suggeriments. 
 

3.1.1 Document d’abast 

En data 20 de gener de 2015, el promotor del PDU va presentar a l’òrgan ambiental un avanç de l’instrument 
de planejament (Document d’objectius i propòsits) juntament amb el Document Inicial Estratègic (DIE), 
sol·licitant així l’inici de l’avaluació ambiental estratègica ordinària . 

En base a l’avanç de Pla i la informació continguda al DIE, l’òrgan ambiental va emetre, amb data de 20 de 
març de 2015, el Document d’abast, el qual delimita l’amplitud, el nivell de detall i el grau d’especificació que 
ha de tenir l’Estudi Ambiental Estratègic, tot identificant les administracions públiques afectades i el públic 
interessat.  

El Document d’Abast recull les respostes a les consultes efectuades de les Administracions públiques 
afectades i el públic interessat que han participat en aquest procés. Són les següents:  
 

- Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Departament de Territori i Sostenibilitat 

- Agència de Residus de Catalunya (ARC). Departament de Territori i Sostenibilitat 

- Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC). Departament de Territori i Sostenibilitat 

- Subdirecció General de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic. Direcció General 
d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. Departament de Cultura 

- Subdirecció General de Programes en Protecció Civil. Direcció General de Protecció Civil. 
Departament d'Interior 

- Subdirecció General de Seguretat Industrial. Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial. 
Departament d'Empresa i Ocupació 

- Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona 

- Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans - Ecologistes de Catalunya(GEPEC-EdC) 

A continuació es resumeixen les principals determinacions del Document d’abast pel que fa a l’avaluació 
ambiental i als continguts de l’EAE així com la manera en que han estat incorporades: 

DETERMINACIONS DEL DOCUMENT D’ABAST INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 

Completar l’apartat de Relació amb altres plans i programes amb 
les referències expresses del marc legal i planificador 
internacional, europeu, estatal i català en matèria de canvi 
climàtic recollides a l’informe sectorial de l’OCCC. 

S’ha tingut en compte les determinacions 
de l’informe alhora d’elaborar els 
corresponents apartats de diagnosi 
ambiental, inclosos a l’apartat 2.2.2 del 
present EAE. 

ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS 

Tenir present i valorar els aspectes recollits als documents 
ambientals del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, al 
document de referència per a l’avaluació ambiental del Pla 
director urbanístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona i a 

Els aspectes ambientals relacionats amb 
el desenvolupament del PDU que es 
deriven d’aquests documents s’han tingut 
en compte alhora d’efectuar la diagnosi 

la declaració d’impacte ambiental i informe integrat per a la 
implantació del projecte constructiu de 45 forats del camp de 
golf, al CRT als municipis de Vila-seca i Salou. 

ambiental de l’àmbit. Així mateix, s’han 
incorporat les mesures ambientals que en 
són d’aplicació.  

Completar i aprofundir en la descripció dels elements naturals de 
rellevància presents dins l’àmbit territorial del PDU (en especial: 
espai Sèquia Major, connectivitat ecològica, espècies protegides, 
cicle de l’aigua, abastament energètic i gestió dels residus. 

La descripció específica dels elements 
naturals de rellevància rpesents dins 
l’àmbit del PDU es tracten a l’apartat 2.2.2 
del present EAE, avaluant-se’n, entre 
d’altres, la sensibilitat ambiental de 
cadascun d’ells. 

Sintentitzar la informació relativa als elements de rellevància 
ambiental en una cartografia de sensibilitat ambiental. 

El present EAE inclou la corresponent 
cartografia de sensibilitat ambiental de 
l’àmbit del PDU.  

OBJECTIUS I OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL PREDETERMINATS 

Incloure un recull d’altres objectius, criteris i obligacions de 
protecció ambiental establerts en la normativa o en d’altres 
instruments de planejament. 

Els objectius, criteris i obligacions de 
protecció ambiental derivats de la 
normativa i d’altres instruments de 
planjeament s’inclouen als apartats 3.1 i 
3.2 del present EAE. 

OBJECTIUS AMBIENTALS 

Definir i jerarquitzar els objectius ambientals del PDU i, si escau, 
els criteris ambientals de redacció i desenvolupament del PDU, 
així com detallar els indicadors corresponents quan sigui 
possible. 

Els objectius ambientals específics per al 
PDU es defineixen i es jerarquitzen a 
l’apartat 3.3 del present EAE.  

En aquells objectius en què ha estat 
possible, s’ha incorporat la definició d’un o 
diversos indicadors per al seguiment 
ambiental. Veure apartat 3.3 del present 
EAE. 

ALTERNATIVES 

Proposar noves alternatives per tal de garantir l’assoliment dels 
objectius ambientals del PDU definits: 

• El no desenvolupament del planejament actual 

• Únicament el desenvolupament del planejament vigent o 
l’alternativa 0 

• El desenvolupament parcial del planejament aprovat 
actualment, mantenint el sector S3 de la figura 10 de la 
DIE sense desenvolupar 

• La reordenació de l’àmbit Residencial Sèquia del 
subsector 2 (sector S3 de la figura 10 de la DIE) 

• El manteniment del planejament actual limitant els nous 
desenvolupaments als complexes turístics integrats (en 
endavant CTIs) a la zona qualificada actualment amb la 
clau D2 (Desenvolupament d’activitat econòmica) 

Pel que referència a les alternatives en 
l’EAE es recull, d’una banda, una 
justificació a escala territorial, a partir de 
criteris econòmics, tècnics, socials i 
jurídics, sobre el perquè l’emplaçament en 
aquest àmbit esdevé l’adequat pel 
desenvolupament de les activitats que es 
preveuen i, d’altra banda, un planteig 
inicial de possibles alternatives 
d’ordenació interna, les quals feien 
referència a l’emplaçament de l’element 
principal associat als usos més intensius 
del Centre Turístic Integrat (CTI). Tot i que 
no es desenvolupen de forma específica 
les alternatives que es sol·licitaven al 
Document d’Abast (pels motius que 
s’exposen en l’apartat 4) es realitza una 
anàlisi d’aquelles alternatives plantejables 
i viables en el marc de desenvolupament 
del PDU:  

Avaluar les diverses alternatives considerades (incloent 
l’alternativa 0) confrontant-les amb els objectius ambientals 
adoptats. S’exposaran els motius socials, econòmics, 

La valoració del grau de compliment dels 
objectius ambientals proposats per a 
cadascuna de les alternatives 
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ambientals, etc. de l’elecció de l’alternativa seleccionada i es 
justificarà des del punt de vista estrictament ambiental la 
conveniència i l’adequació d’aquesta alternativa als objectius 
adoptats. 

considerades es du a terme a l’apartat 4 
del present EAE. En aquest apartat es 
confronten amb els objectius ambientals i 
realitza una justificació, des del punt de 
vista ambiental, de l’alternativa 
seleccionada.  

DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA 

Cal exposar de manera esquemàtica les determinacions del pla 
amb possibles repercussions significatives, tant positives com 
negatives, sobre el medi ambient 

La descripció ambiental del Pla, incloent 
l’explicació de les principals 
determinacions d’aquest amb 
repercussions ambientals, es du a terme a 
l’apartat 1.2 del present EAE. Igualment, 
en l’apartat 5 del present EAE s’avaluen 
les principals repercussions del Pla, 
caracteritzant els impactes identificats en 
el DIE. 

EFECTES AMBIENTALS DEL PLA 

Tenir en compte que per a la valoració dels probables efectes 
significatius s’ha de considerar de forma específica els efectes 
del canvi climàtic sobre el Pla i d’aquest sobre el canvi climàtic. 

En els apartats 5.2 i 5.3 del present EAE 
s’avaluen específicament els impactes 
sobre el consum de recursos i sobre les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle 
respectivament. Així mateix, s’annexa al 
PDU un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic 
el qual avalua en detall aquest vector. 

Identificar els efectes ambientals significatius derivats del 
desenvolupament del Pla tant a nivell de les estratègies 
d’ordenació urbanística  d’aquest com a nivell de les propostes 
concretes. En particular, cal incloure diverses consideracions en 
referència a: 

• Ocupació del sòl 

• Espais naturals de valor 

• Emissions de CO2 

• Consum de recursos 

- Aigua 

- Residus 

- Energia 

• Ambient atmosfèric 

- Contaminació atmosfèrica 

- Contaminació acústica 

- Contaminació lluminosa 

• Paisatge 

• Mobilitat generada 

• Afectacions per riscos 

• Patrimoni arqueològic i arquitectònic 

Per a la identificació i caracterització dels 
efectes significatius del PDU, tasca 
inclosa a l’apartat 5.1 del present EAE, 
s’ha atès als dos nivells d’anàlisi 
proposats pel DA.  

Igualment, els efectes significatius dels 
diferents sectors de desenvolupament 
proposats pel PDU s’han avaluat 
específicament a l’apartat 5.4 de l’EAE, 
segons les consideracions del DA.  

Sempre que sigui possible es quantificaran i localitzaran els 
impactes de les propostes, i s’expressaran els resultats en taules 

La localització dels impactes previstos es 
representa a través de la sobreposició 

i plànols que facilitin la síntesi i la comprensió de la informació. dels sectors previstos amb la cartografia 
de sensibilitat ambiental elaborada, tal 
com es recull en l’apartat 5.4 del present 
EAE.  

Especificar les mesures preventives, correctores i 
compensatòries previstes pel pla i avaluar la seva idoneïtat i 
suficiència. Per això, caldrà també estudiar la viabilitat 
econòmica d’aquestes mesures. 

Es proposen diverses mesures i 
recomanacions ambientals per minimitzar 
les afectacions detectades. Aquestes 
s’inclouen en les fitxes del sectors (apartat 
5.4.) i aquelles que són genèriques en 
l’apartat 6. Les mateixes han quedat 
íntegrament recollides per la normativa del 
PDU i per tant, integrades en els costos 
d’urbanització i edificació que es derivin.  

Verificar la introducció en el Pla d’aquelles modificacions 
necessàries per tal de millorar la integració dels aspectes 
ambientals en el planejament, així com mesures preventives, 
correctores o compensatòries addicionals per mitigar l’impacte 
negatiu de les propostes. 

S’ha dut a terme una valoració específica 
de la integració final de les estratègies 
ambientals en la versió final del PDU, la 
qual s’inclou en l’apartat 5.5 del present 
EAE. Així mateix, s’inclou, en l’apartat 7.1, 
una valoració del grau d’assoliment dels 
objectius ambientals proposats. 

AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA 

Verificar i justificar la congruència del Pla amb els objectius 
ambientals establerts, esmentant per a cadascun les propostes 
concretes que hi incideixen de manera rellevant i descrivint i 
valorant el seu impacte final. 

L’EAE inclou, en l’apartat 7.1 una 
valoració del grau d’assoliment dels 
objectius ambientals proposats. 

Sintetitzar els resultats assolits i es determinaran les conclusions 
generals sobre la idoneïtat ambiental del PDU, especialment en 
referència a l’espai de la Sèquia Major, la connectivitat ecològica 
i social i la gestió dels recursos (sòl, paisatge, energia, aigua i 
residus). 

L’EAE inclou, en l’apartat 7 una valoració 
global del Pla amb què es dóna resposta 
a les determinacions fixades. Aquesta 
determinació es complementa a través de 
la justificació ambiental de l’alternativa 
seleccionada (apartat 4 de l’EAE) així com 
amb l’avaluació de les estratègies 
ambientals (apartat 5.5 de l’EAE). 

Especificar en aquest apartat aquells problemes que hagin pogut 
condicionar el desenvolupament de l’avaluació ambiental del pla  

L’EAE inclou, en l’apartat 7.2 una relació 
de les principals dificultats detectades al 
llarg del procés d’avaluació ambiental. 

SEGUIMENT 

Incloure un Programa de vigilància ambiental que determini:  

• Paràmetres que requereixen seguiment 

• Periodicitat i moment de les verificacions 

• Contingut i freqüència dels informes de seguiment dels 
objectius ambientals i la resta de determinacions 
ambientals del PDU 

• Organisme o organismes responsables 

• Directrius i altres determinacions ambientals per a la 
formulació i l’avaluació ambiental dels projectes que es 
desenvolupin en vigència del PDU 

 

 

L’EAE inclou, en l’apartat 8, el Programa 
de Vigilància Ambiental elaborat segons 
les determinacions del DA. 
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VIABILITAT ECONÒMICA 

Si els documents econòmics financers del PDU no ho 
especifiquen, caldrà incloure un informe sobre la viabilitat 
econòmica de les alternatives, i de les mesures dirigides a 
prevenir-ne, reduir-ne o pal·liar-ne els efectes negatius. En la 
mesura en què es concretin les actuacions podrà també 
concretar-se la manera de finançar les accions proposades a 
l’EAE i les institucions que hauran d’assumir-les. 

Les mesures han estat integrades en la 
normativa del PDU, fet pel qual queden 
integrades en la valoració dels costos 
d’urbanització i edificació que es derivin.  

SINTESI 

Incloure un resum de la informació facilitada en els apartats 
precedents, contenint, específicament, una ressenya dels 
objectius i criteris ambientals, els treballs d’integració ambiental 
realitzats al llarg de tot el procés de planejament urbanístic i 
l’explicació justificada de l’avaluació global del pla. 

L’EAE inclou, en l’apartat 9, un resum de 
caràcter no tècnic dels apartats anteriors. 

 
3.1.2 Informes sectorials 

Donada la rellevància del PDU, es recullen a continuació les principals determinacions dels informes 
sectorials i la manera com s’hi ha donat resposta.  

DETERMINACIONS INFORME DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT 

INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

Es realitzen diverses aportacions que caldrà tenir en 
compte per a la diagnosi, incorporant aquells aspectes 
que no hagin quedat suficientment recollits 

S’ha tingut en compte les determinacions de 
l’informe alhora d’elaborar els corresponents 
apartats de diagnosi ambiental, inclosos a l’apartat 
2.2.2 del present EAE. 

Cntemplar mesures de protecció sobre l’espai de la 
Sèquia Major en les fases de construcció i d’execució i 
també mesures que redueixin la pressió antròpica a què 
estaria sotmesa la Sèquia Major com a conseqüència 
de l’ordenació del Pla.  

S’incorporen mesures i recomanacions ambientals 
per minimitzar la pressió sobre aquest espai. 

Reconsiderar l’ús del sòl de la zona Residencial de 
baixa intensitat prevista a l’àmbit de la Sèquia.  

En tant que és sól urbà, no s’efectuen 
modificacions en els criteris d’ordenació previstos 
pel planejametn vigent en aquest àmbit.  

Analitzar les actuacions contemplades en el projecte de 
recuperació i arranjament de la Sèquia Major (2006) per 
recuperar-les i incloure-les. 

S’incorpora una recomanació ambiental que fa 
referència a la necessitat de vetllar per l’execució 
de les actuacions de les quals no s’ha tingut 
constància que s’hagin executat.   

Donar compliment a allò que estableix l’article 6, apartat 
3 de la Directiva 92/43 CEE, a la zona de la Sèquia 
Major, respecte a la vulnerabilitat i el manteniment de la 
integritat de l’espai.  

L’avaluació de l’impacte del PDU sobre aquest 
espai s’ha dut a terme segons els objectius de 
conservació d’aquest. Cal tenir en compte, a més, 
l’establiment d’una estratègia ambiental específica 
amb criteris concrets per a aquest espai. Així 
mateix, s’incorporen mesures i recomanacions 
ambientals per minimitzar la pressió sobre aquest 
espai. 

Tenir en consideració les recomanacions de gestió de 
l’estudi “Descripció i avaluació de les localitats d’interès 
per a la conservació del fartet i el samaruc a les 
comarques del Baix Empordà, el Tarragonès i el Baix 
Camp” per contemplar-ne les mesures correctores. 

S’ha tingut en compte les determinacions d’aquest 
estudi alhora d’elaborar els corresponents apartats 
de diagnosi ambiental, inclosos a l’apartat 2.2.2 del 
present EAE. Així mateix, s’han plantejat els criteris 
de gestió aplicables com a recomanacions 

ambientals. 

Contemplar mesures per a la preservació de l’HIC 
prioritari de prats rics en anuals, basòfils, en la zona 
residencial del S2. 

A partir del treball de camp realitzat es descarta la 
seva presència en el sector S2. 

Contemplar mesures protectores per a les clapes 
d’estepa arenal (Halimium halimifolium) que es 
localitzen en l’àmbit del PDU 

S’inclourà anàlisi sobre la presència d’aquesta 
espècies i en cas de que es determini la seva 
presència, es preveuran les mesures necesàries 
per a la seva conservació.  

Donar compliment a les determinacions de la Llei 
5/2003, de 22 d’abril de mesures de prevenció 
d’incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana, al Decret 
123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció 
d’incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana, que la 
desplega, i a l’article 179, de la Llei 2/2014, del 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic, que la modifica. 

Les determinacions derivades de la normativa 
sobre el risc d’incendi s’han pres en consideració 
en la redacció del Pla i s’inclouen mesures i 
recomanacions ambientals específiques. 

 

DETERMINACIONS INFORME DE L’OFICINA 
CATALANA DEL CANVI CLIMÀTIC 

INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

Actualitzar el marc legal aplicable amb les referències 
que s’especifiquen en matèria de canvi climàtic. 

L’apartat 1.3 aixi com el 3.1 del present EAE s’han 
redactat tenint en compte les referències citades en 
aquest informe. 

Incorporar un nou objectiu ambiental diferenciat que 
sigui Minimitzar la contribució del planejament sobre les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernavle i reduir la 
vulnerabilitat front als impactes del canvi climàtic. 

L’objectiu proposat s’incorpora a la proposta 
d’objectius ambientals específics del PDU, recollits 
a l’apartat 3.3 del present EAE. 

Dur a terme una avaluació quantitativa de les emissions 
de gasos amb efecte hivernacle generades directa i 
indirectament pel pla. 

El present EAE inclou, en l’apartat 5.3, un càlcul 
quantitatiu de les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle derivades del desenvolupament del 
PDU. 

Incloure les característiques mediambientals de les 
zones que poden veure’s afectades d’una manera 
significativa pel canvi climàtic i la incidència del pla 
sobre el canvi climàtic.  

En compliment de la Llei 21/2013 l’EAE inclou una 
fitxa “Canvi climàtic” en què s’avalua 
específicament la situació actual d’aquest aspecte. 

Incorporar un balanç de CO2 equivalent originat pel nou 
instrument planificador, avaluat per a les diverses 
alternatives de desenvolupament plantejades. 

El present EAE inclou un Pla d’Adaptació al Canvi 
Cimàtic que incorpora aquest balanç per a 
l’alternativa seleccionada atès que les alternatives 
plantejades són de tipus estratègic i no presenten 
paràmetres d’ordenació que permetin el càlcul. Sí 
que se’efectua en l’apartat 4.2.1 la seva 
comparació amb l’alternativa 0 corresponent al 
planejament vigent.  

Incorporar com a indicador de seguiment les tones de 
CO2 i la tendència a la reduccció d’emissions prevista 
per tal de cotnribuir a la lluita contra el canvi climàtic. 

L’indicador proposat s’inclou en la proposta 
d’indicadors ambientals associats als objectius 
ambientals específics del PDU, en l’apartat 3.3 del 
present EAE. 
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Detallar un llistat de mesures específiques per tal de 
reduir l’impacte generat pel nou planejament en 
l’increment de les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle. 

Les mesures i recomanacions ambientals 
proposades referides a eficiència energètica, gestió 
del cicle de l’aigua i mobilitat permeten minimitzar 
l’efecte del nou planejament en l’increment 
d’emissions de gasos amb efecte hivernacle. 

D’altra banda, el present EAE inclou un Pla 
d’Adaptació al Canvi Cimàtic el qual avalua en 
detall aquest vector i proposa mesures de 
mitigació. 

Incorporar un Programa de compensació d’emissions 
per a aquelles emissions que no s’hagin pogut reduir. 

El PDU conté un Annex amb el Pla d’Adaptació al 
Canvi Climàtic on s’inclou una mesura que preveu 
la realització d'aquest programa de compensació 
de les emissions. 

Elaborar un Pla específic d’adaptació per a l‘àmbit del 
PDU que avaluï les mesures específiques per a garantir 
els serveis bàsics en cas de fenòmens meteorològics 
extrems. 

El PDU inclou un Pla d’Adaptació al Canvi Cimàtic 
el qual avalua en detall aquest vector i proposa 
mesures d’adaptació. 

 

DETERMINACIONS INFORME DE L’AGÈNCIA DE 
RESIDUS DE CATALUNYA 

INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus 
municipals i facilitar la disponibilitat d’instal·lacions 
adequades per al seu tractament.  

Gestionar els residus d’enderrocs, de la construcció i 
d’excavació que es puguin generar en el 
desenvolupament de les actuacions d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de residus. 

S’incorporen mesures i recomanacions ambientals 
que fan referència a aquesta determinació. 

Qualsevol actuació que es desenvolupi en un 
emplaçament relacionat amb activitats potencialment 
contaminats del sòl, cal que s’ajusti al compliment del 
Real Decreto 9/2005, de 14 de gener, pel que 
s’estableix la relació d’activitats potencialment 
contaminants del sòl i els criteris i estàndars per a la 
declaració de sòls contaminats.  

Es descarta la existència d’activitats que facin 
preveure un risc potencial per contaminació de sòls 
a l’àmbit. Únicament s’ha localitzat un antic 
abocador clausurat, si bé no es preveuen usos que 
puguin entrar en conflicte amb aquesta 
preexistència.  

En cas que es prevegi enderrocar edificacions que 
presentin elements de fibrociment amb contingut 
d’amiant, caldrà donar compliment al Real Decreto 
396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als 
treballs amb risc d’exposició a l’amiant, així com el 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de 
gestió de residus. Aquests residus es gestionaran ens 
instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de 
Catalunya. 

No es preveu l’enderroc d’edificacions amb 
elements de fibrociment amb contingut d’amiant.  

 

 

DETERMINACIONS INFORME DEL GRUP D’ESTUDI I 
PROTECCIÓ DELS ECOSISTEMES CATALANS -  
ECOLOGIESTES DE CATALUNYA (GEPEC-EDC) 

INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

Incorporar l’alternativa zero, la qual hauria de 
contemplar l’opció de deixar la planificació tal i com està 
actualment, així com aturar l’aprofitament urbanístic de 
qualsevol tipus en aquest àmbit 

S’incorpora l’alternativa zero a l’anàlisi 
d’alternatives que s’inclou a l’apartat 4 del present 
EAE  

Contemplar l’afectació dels següents vectors 
ambientals (tenint en compte l’àmbit extraterritorial): 

• Consum de recursos hídrics i origen dels 
mateixos 

• Subministrament energètic: abastament, 
transport i transformació de potència 

• Connexions del nou creixement del CRT amb 
infraestructures de transport públic 

• Infraestructures viàries per l’accés i l’evacuació 
dels nous usuaris del CRT en cas de situacions 
de risc químic 

• Revisió i modificació dels plans de risc químic 
interior i exterior del polígon sud 

• Encaix de la nova reordenació amb el Pla 
Territorial Parcial del Camp de Tarragona i amb 
el catàleg del Paisatge de la mateixa Regió 

L’EAE incorpora, en l’apartat 5.2, la quantificació 
del consum de recursos associats al 
densevolupament del PDU. 

 

Plantejar un llistat d’infraestructures necessàries pel 
funcionament de la nova ordenació del CRT, amb les 
administracions responsables i la calanderització de la 
seva execució. 

En la memòria i plànols del PDU es relacionen els 
sistemes i instal·lacions necessàries pel seu 
desenvolupament.  

 

DETERMINACIONS INFORME DE LA SUBDIRECCIÓ 
GENERAL DE SEGURETAT INDUSTRIAL 

(DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ) 
INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

Analitzar la situació respecte al risc individual per als 
establiments AG en quan es disposi dels corresponents 
AQR. 

Aquesta determinació queda resposta a través de 
les mesures i recomanacions ambientals 
proposades.  

Analitzar la situació en referència a l’establiment Ercros 
Vila-seca I i prendre, si s’escau, les mesures 
d’allunyament des de les corbes de risc que afecten als 
elements vulnerables o molt vulnerables, que es 
projectin. 

El Pla ha tingut en compte en la seva ordenació els 
condicionants que es deriven dels potencials riscos 
químics. 

Respectar i tenir en compte els criteris d’acceptabilitat 
esmentats a l’informe sobre l’afectació de les franges 
de seguretat. 

El Pla ha tingut en compte en la seva ordenació els 
condicionants que es deriven dels potencials riscos 
químics. 

Sotmetre al procediment d’autorització ambiental 
corresponent qualsevol implantació d’algun nou 
establiment afectat per la legislació d’AG, o si es 
modifica substancialment alguna instal·lació d’algun 
d’aquests establiments existents afectats per AG.  

Aquesta determinació queda resposta a través de 
les mesures i recomanacions ambientals 
proposades. 
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Garantir que, en les possibles modificacions 
urbanístiques actuals i/o futures, les corbes de risc 
individual i els límits de les franges de seguretat dels 
establiments AG pròxims arribin a elements vulnerables 
o molt vulnerables.  

Aquesta determinació queda resposta a través de 
les mesures i recomanacions ambientals 
proposades.  

Tenir en compte que es prohibeix la utilització 
residencial i turística dels sectors urbanitzables del 
planejament vigent o aquells que es puguin plantejar de 
nou mitjançant les corresponents modificacions o 
revisions d’aquests a una distància menor de 500 
metres dels polígons químics.  

El Pla ha tingut en compte en la seva ordenació els 
condicionants que es deriven dels potencials riscos 
químics. 

 

DETERMINACIONS INFORME DEL DEPARTAMENT 
DE CULTURA 

INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

Tenir en compte la necessitat d’executar diverses 
actuacions prèvies a l’inici de qualsevol obra 
(preferentment en fase de redacció de projecte d’obra) i 
en fase d’execució d’obra (preferentment en fase prèvia 
al seu inici). 

 

Aquesta determinació queda resposta a través de 
les mesures i recomanacions ambientals 
proposades. 

Conservar i protegir la torre del Mas dels Carboners 
(BCIN-Monument Històric), incloent part del seu entorn 
immediat.  

 Aquesta determinació queda resposta a través de 
les mesures i recomanacions ambientals 
proposades. 

Estudiar la possibilitat de conservació de les zones de 
jaciments amb estructures construïdes i establir 
mesures de protecció de manera que en aquestes 
àrees no s’hi preveiés construcció. 

 Aquesta determinació queda resposta a través de 
les mesures i recomanacions ambientals 
proposades. 

Tenir en compte les mateixes consideracions 
arqueològiques a l’hora d’executar el planejament. 

Aquesta determinació queda resposta a través de 
les mesures i recomanacions ambientals 
proposades. 

 

DETERMINACIONS INFORME DE RISCOS DE 
PROTECCIÓ CIVIL (DIRECCIÓ GENERAL DE 

PROTECCIÓ CIVIL) 
INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

Es realitzen diverses aportacions que caldrà tenir en 
compte per a la diagnosi, incorporant aquells aspectes 
que no hagin quedat suficientment recollits, en termes 
d’anàlisi de riscos del planejament. 

S’ha tingut en compte les determinacions de 
l’informe alhora d’elaborar els corresponents 
apartats de diagnosi ambiental, inclosos a l’apartat 
2.2.2 del present EAE. 

Incendis forestals: 

Donar compliment a la normativa bàsica de prevenció 
d’incendis forestals (Decret 64/1995 i la Llei 2/2014). 

Seguir les especificacions recollides en el Codi Tècnic 
de l’Edificació quant a les vies d’accés i zones de 
protecció per a les noves edificacions que siguin 
limítrofes o es trobin a l’interior d’àrees forestals. 

Es proposen mesures i recomanacions ambientals 
que fan referència a aquesta determinació.  

Risc d’inundacions:  

La implantació de nous elements vulnerables resta 
condicionada a la implantació de mesures estructurals 

S’adjunta estudi específic d’inundabilitat que 
analitza el risc existent i planteja les mesures 
necessàries.  

concretes. 

Risc químic en el transport de mercaderies perilloses: 

Establiment d’una zona d’indefensió de 300 metres per 
a l’A-7 (reduïble fins a 150 metres si s’adopten mesures 
preventives o correctores, detallades a la Instrucció 
Tècnica o fins a 100 metres en base a un estudi 
climatològic de la zona) on només són compatibles 
determinats elements (punt 4.3 de la corresponent 
Instrucció Tècnica). 

El Pla ha tingut en compte en la seva ordenació els 
condicionants que es deriven dels potencials 
riscos. 

Risc químic en establiments industrials:  

Establiment d’una zona d’indefensió envers 
l’autoprotecció de 500 metres des del perímetre dels 
establiments (reduïble si s’apliquen mesures 
estructurals i de prevenció per mitigar el risc) on no són 
viables les previsions de desenvolupaments urbanístics 
amb implantació de nous elements vulnerables. 

Establiment d’una zona d’intensitat límit a l’exterior dels 
establiments amb nivell Seveso alt, on no hi són viables 
les previsions de desenvolupaments amb implantació 
d’edificacions residencials o vivendes, àmbits de 
pública concurrència i àmbits d’oci en general. 

Establiment d’una zona de confinament general, que 
inclou tot l’àmbit, on instal·lar mitjans d’avís a la 
població i que els municipis revision el seu Pla 
d’Actuació Municipal.  

El Pla ha tingut en compte en la seva ordenació els 
condicionants que es deriven dels potencials 
riscos. 

Redactar els plans d’actuació municipal (PAM) que 
tenen l’obligació d’elaborar (Ajuntaments) 

Aquest aspecte es tindrà en compte per tal 
d’incloure-ho en les determinacions per als plans i 
projectes derivats del desenvolupament del PDU. 

 

DETERMINACIONS INFORME DE L’AGÈNCIA 
CATALANA DE L’AIGUA 

INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

Es realitzen diverses aportacions que caldrà tenir en 
compte per a la diagnosi, incorporant aquells aspectes 
que no hagin quedat suficientment recollits, en termes 
de zonificació de l’espai fluvial, abastament, 
sanejament, inundabilitat i afeccions mediambientals.  

S’ha tingut en compte les determinacions de 
l’informe alhora d’elaborar els corresponents 
apartats de diagnosi ambiental, inclosos a l’apartat 
2.2.2 del present EAE. 

Acreditar la suficiència de recursos d’abastament i 
quantificar el consum associat al desenvolupament. 

Caldrà l’emissió d’un informe sobre la capacitat de la 
xarxa de distribució municipal. 

El PDU incorpora els informes corresponents per 
garantir la suficiència del recurs d’abastament.  

Incorporar un estudi d’inundabilitat del canal artificial i la 
conca del camí del Mas de la Cuca.  

S’incorpora estudi d’inundabilitat específic pel PDU.  
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DETERMINACIONS INFORME DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE QUALITAT DE L’AIRE (QUALITAT DE 

L’AIRE) 
INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

Realitzar l’avaluació de la qualitat de l’aire de la zona de 
qualitat de l’aire a la qual pertany el municipi (ZQA 4 
Camp de tarragona) durant els darrers 5 anys (2009-
2013). 

L’avaluació de la qualitat de l’aire a la ZQA 
corresponent s’inclou a l’apartat 2.2.2 del present 
EAE. 

Tenir en compte que les activitats i nous usos no 
comportin molèsties posteriors a la població resident a 
la zona més propera 

Aquesta determinació queda resposta a través de 
les mesures i recomanacions ambientals 
proposades. 

Incloure mesures en referència a l’impacte sobre la 
qualitat de l’aire en fase de construcció.   

Aquesta determinació queda resposta a través de 
les mesures i recomanacions ambientals 
proposades. 

Incorporar, en l’Estudi de la Mobilitat Generada, 
mesures per assegurar la connectivitat entre els 
municipis amb modes de transport no motoritzats i que 
l’augment de desplaçaments (orígen-destinació la 
Regió Metropolitana de Barcelona) quedi reforçats per 
l’ús de transport públic.  

Queda incorporat a l’EAMG i l’EAE s’hi remet. 

 

DETERMINACIONS INFORME DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE QUALITAT DE L’AIRE (QUALITAT 

ACÚSTICA) 
INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

Integrar els objectius de qualitat acústica d’acord amb 
les zones de sensibilitat i usos del sòl dels dos 
municipis, de manera que s’aconsegueixi disminuir 
l’impacte acústic sobre els receptors sensibles. 

Aquesta determinació queda resposta a través de 
les mesures i recomanacions ambientals 
proposades. 

Incloure una zonificació acústica del territori (sensibilitat 
acústica alta, moderada o baixa) i la zona de soroll de 
les infraestructures de transport existents. 

S’incorporen les dades del mapa de capacitat 
acústica de Vila-seca, en tant que a Salou no es 
troba disponible.  

Assegurar el compliment d’uns objectius de qualitat a 
l’espai interior en les edificacions sensibles. 

Aquesta determinació queda resposta a través de 
les mesures i recomanacions ambientals 
proposades. 

Assegurar (Ajuntaments) que el projecte bàsic del pla 
recull els objectius de qualitat acústica exigibles i 
preveu les mesures necessàries per al seu compliment 
abans d’atorgar els permisos i les llicències 
corresponents.  

Aquesta determinació queda resposta a través de 
les mesures i recomanacions ambientals 
proposades. 

Elaborar, adequar i aprovar el mapa de capacitat 
acústica que estableix els objectius de qualitat amb la 
zonaificació acústica del territori i els valors límit 
d’immissió (Ajuntaments). 

Aquest aspecte es tindrà en compte per tal 
d’incloure-ho en les determinacions per als plans i 
projectes derivats del desenvolupament del PDU. 

 

 

 

 

DETERMINACIONS INFORME DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE QUALITAT DE L’AIRE (VECTOR LLUM) 

INTEGRACIÓ A EAE O AL PLA 

No es podran classificar zones amb una protecció 
menor (E4) a menys de 2 km de zones E1, prohibició 
que haurà de tenir-se en compte per a l’espai de la 
Sèquia Major. 

Aquesta determinació queda resposta a través de 
les mesures i recomanacions ambientals 
proposades.  

Dissenyar les instal·lacions d’il·luminació exterior que hi 
puguin tenir incidència amb l’objectiu de minimitzar 
l’impacte en dita zona. 

Aquesta determinació queda resposta a través de 
les mesures i recomanacions ambientals 
proposades.  

Complir les determinacions de la normativa vigent en 
matèria d’enllumenat exterior (Llei 6/2001, Reial Decret 
1890/2008 i instruccions tècniques complementàries 
EA-01 a EA-07) pel que fa a les noves instal·lacions 
d’il·luminació exterior destinades a pas de vehicles i de 
vianants, hotel, pàrquings, serveis, etc, en funció de les 
zones de protecció envers la contaminació lluminosa 
aprovades. 

Aquesta determinació queda resposta a través de 
les mesures i recomanacions ambientals 
proposades.  

Vetllar perquè la il·luminació exterior romangui apagada 
quan no sigui necessària i mentre no estigui en 
funcionament l’activitat. 

Aquesta determinació queda resposta a través de 
les mesures i recomanacions ambientals 
proposades.  

 
3.2 Fase d’aprovació inicial (primera) 

El 31 de juliol de 2015 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, per correspondre els municipis de 
l’àmbit del Pla director urbanístic, Salou i Vila-seca, a l’àmbit de competencial de l’esmentada Comissió, va 
aprovar el Document d’Aprovació Inicial del Pla director urbanístic. 

El dia 1 de setembre de 2015 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat número 6647 l’edicte pel qual es 
fa pública l’aprovació inicial del Pla director urbanístic. Així mateix, es va procedir a la inserció d’un anunci en 
dos dels diaris de més divulgació en l’àmbit supramunicipal (El Punt avui  i el Diari de Tarragona), al web del 
Departament de Territori i Sostenibilitat i en l'e-tauler de la Generalitat de Catalunya,  d’acord amb allò que 
disposa l’article 83.2 del TRLUC, a fi de que es puguin presentar les al·legacions oportunes. 

A partir d’aquesta data, el PDU es va sotmetre a exposició pública per un període de com a mínim 45 dies 
hàbils, i simultàniament es van sol·licitar els informes preceptius als departaments interessats i organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials, que els han d’emetre també en un termini de 45 dies hàbils. 
Així mateix, es va notificar als organismes i associacions que estableixi el document d’abast (articles 21 i 22 
de la Llei 21/2013). 

El dia 16 d’octubre es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat número 6977 l’edicte pel qual es va ampliar 
el període d'informació pública del Pla director urbanístic de reordenació de l'àmbit del centre recreatiu i 
turístic de Vila-seca i Salou, fins als 3 mesos de quan es va iniciar el còmput del termini per mitjà de la 
publicació, el dia 1 de setembre de 2015.  
 
Així mateix es va ampliar fins als 3 mesos, el tràmit de consulta a les administracions públiques afectades i a 
les persones interessades segons el que disposa el Document d'abast per a l'avaluació ambiental estratègica. 
Es va procedir a la inserció d’un anunci en dos dels diaris de més divulgació en l’àmbit supramunicipal (El unt 
avui  i el Diari de Tarragona), al web del Departament de Territori i Sostenibilitat i en l'e-tauler de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Durant el període d’informació pública s’han rebut: 

• Un total de 28 informes d’organismes: 
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Informes organismes 

Organisme Data de registre 

Consorci d’Aigües de Tarragona 14.09.2015 

Ministerio de Fomento    Dirección General de Ferrocarriles 25.09.2015 

Adif 06.10.2015 

Direcció General de Transports i Mobilitat   Servei de Ports* 07.10.2015 

Agència de Residus de Catalunya 14.10.2015 

Departament de Cultura Patrimoni Arqueològic 16.10.2015 

Departament d’Interiors    Protecció Civil 16.10.2015 

Direcció General de Comerç 22.10. 2015 

Departament de Cultura Patrimoni Arquitectònic 26.10.2 015 

Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació 

27.10.2015 

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información  

30.10. 2015 

Departament d’Empresa i Ocupació Secció de Seguretat industrial 02.11. 2015 

ICGC Patrimoni i paleontològic 05.11.2015 

Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 

Servei de Costes  
26.11. 2015 

ACA 01.12. 2015 

Autoritat Territorial de la Mobilitat Camp de Tarragona 01.12.2015 

DARPAM Serveis Territorials a Tarragona  03.12.2015 

DARPAM Biodiversitat  03.12.2015 

Direcció General de Transports i Mobilitat    Servei de Ports** 04.12.2015 

Servei Català de Trànsit 15.12.2015 

Direcció General de Polítiques Ambientals 15.12.2015 

Direcció General de Turisme* 15.12.2015 

Ministerio de Fomento Secretaria General de transporte- Dirección 
General de Aviación Civil 

18.12.2015 

Departament d’Empresa i Ocupació Informe Sectorial Energètic 23.12.2015 

Diputació de Tarragona 23.12. 2015 

Direcció General de Qualitat Ambiental 30.12.2015 

ICGC Riscos geològics i geotècnics 30.12.2015 

Direcció General de Turisme** 12.01.2016 

Subdirección general de Dominio Público Marítimo-Terrestre 12.01.2016 

 

• Un total de 7 escrits d’al·legacions del públic interessat consultat pel procediment ambiental d’acord 
amb allò que estableix la legislació urbanística vigent: 

 
Escrits al·legacions 

Interessat Data de registre 

Col·legi d’Economistes de Catalunya 27.11.2015 

Col·legi de Geògrafs de Catalunya 30.11.2015 

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 30.11.2015 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 30.11.2015 

GEPEC 30.11.2015 

Col·legi d’Enginyers de Camins, canals i ports de Catalunya 30.11.2015 

DEPANA Lliga per a la defensa del patrimoni natural 18.12.2015 

 

• Un total de 9 escrits d’al·legacions de particulars: 

 
Escrits al·legacions 

Interessat Data de registre 

Ajuntament de Cambrils 09.11.2015 

Associació Empresarial Química de Tarragona 27.11.2015 

ENDESA Distribución 27.11.2015 

ERCROS 30.11.2015 

Port Aventura Entertainment SAU 30.11.2015 

REUS ALCOVER 01.12.2015 

Gran Casino Barcelona 02.12.2015 

Mediterrània MBGC 03.12.2015 

MELCO  03.12.2015 

 

• Acabat el termini d’informació pública, en el tràmit d’informació als ens locals, un total de dos 
ajuntaments han presentat escrits. 

 

Escrits ens locals 

Ens locals Data de registre 

Ajuntament de Vila-seca 28.12.2015 

Ajuntament de Salou 29.12.2015 

 

Així mateix, s’han dut a terme diverses presentacions públiques per donar a conèixer l’estat dels treballs 
d’elaboració del PDU. A banda, s’han mantingut reunions de treball específiques entre els equips redactors 
dels diferents documents que integren el PDU amb les administracions afectades que han emès informes per 
tal de posar sobre la taula les millors solucions per donar resposta a les corresponents determinacions.  

 

Tot seguit es recullen les aportacions amb incidència ambiental realitzades per les diferents administracions i 
organismes dels que s’ha rebut informe, així com una valoració de com s’han tingut en compte: 
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3.2.1 Informe de l’òrgan ambiental 

 

DETERMINACIO DE L’INFORME INTEGRACIÓ A L’EAE O AL PLA 

Consideracions al Pla 

Cal que el Pla estableixi la zona fluvial, la zona de 
sistema hídric i la zona inundable per episodis 
extraordinaris per tots els elements que poden 
comportar riscos d’inundació i en fixi els usos 
propis i n’exclogui els impropis. 

L’estudi d’inundabilitat fet per l’àmbit del PDU conclou 
que l’afectació de la conca Oest no suposa cap afectació 
als sectors propers. En canvi, els resultats per la conca 
Est fan preveure que el sector del CTI presenta zones 
inundables amb el que es preveu la zonificació de l’espai 
fluvial i l’ajust a allò que determina el Reglament de la 
Llei d’urbanisme. 

Revisar l’ordenació i la normativa del Pla per tal 
que qualsevol actuació prevista pel Pla respecti la 
prescripció no afectació al flux freàtic de l’aqüífer. 

L’EAE recull, a mode de recomanació per al sector 
residencial de la Sèquia,la prohibició de construir plantes 
soterrades. D’altra banda, també s’incorpora una mesura 
referida a la necessitat d’atendre a les conclusions de 
l’estudi hidrogeològic dels terrenys de l’àmbit per tal de 
descartar l’alteració de les dinàmiques de la massa 
d’aigua subterrània, en tant que esdevé la principal font 
d’alimentació de la zona humida protegida de la Sèquia 
Major. En cas que es prevegi una superació dels valors 
que aquest estudi determina, caldrà realitzar un estudi 
hidrogeològic de detall. En tant que l’article 193 de les 
Normes Urbanístiques del PDU incorpora les mesures de 
l’EAE, es considera que queda garantida a la no 
afectació a les masses d’aigua subterrànies.  

Cal establir mesures o modificacions que 
minimitzin l’augment de la pressió sobre l’espai 
protegit. 

La principal pressió sobre l’espai de la Sèquia Major 
deriva dels creixements urbanístics al voltant de l’actual 
activitat de golf i, en tant que es tracta de sòl urbà, el 
PDU no efectua modificacions en els criteris d’ordenació 
previstos pel planejament vigent aprovat en aquest 
àmbit. A banda, cal tenir en compte que el manteniment 
de l’activitat del golf suposa una pressió baixa sobre els 
valors naturals de l’espai atès que no es tracta d’una 
activitat d’ús intensiu, comporta pocs impactes 
ambientals en termes de soroll, molèsties a la fauna, 
deixalles,... i, a més, el fet que només es desenvolupi en 
horari diürn facilita el desplaçament de la fauna en les 
franges horàries de nit. Tot i això, es proposa fer un 
seguiment de la qualitat de l’aigua de reg del golf. D’altra 
banda, en les mesures que s’incorporen a l’Estudi 
Ambiental Estratègic s’inclouen recomanacions a 
incloure en els projectes de construcció de les zones 
residencials previstes en aquest àmbit.  

A més a més, la proposta que es presenta per a 
l’aprovació inicial comporta una reducció notable del 
sostre previst per al sector d’ús més intensiu, el dels 
CTIs, i planteja la transformació de l’actual autovia C-31B 
en una via de tipus urbà, per la qual es preveu un 
tractament de tipus tous amb elements que permetin 
esmorteir part dels efectes generats pels usos previstos 
en el sector CTIs.   

Cal assegurar la funcionalitat i viabilitat de les 
mesures proposades per garantir les condicions 
de connectivitat de la Sèquia cap a la resta 
d’espais lliures, garantint la no afectació de 
l’aqüífer. 

El pas de fauna proposat segueix les recomanacions del 
manual “Prescripciones técnicas para el diseño de pasos 
de fauna y vallados perimetrales” del Ministerio de Medio 
Ambiente per a la principal fauna de desplaçament 
terrestre de la Sèquia Major (principalment 
microvertebrats com amfibis, rèptils i petits mamífers). 
De fet, aquesta solució es considera òptima per a 
espècies de requeriments aquàtics que realitzen només 
petits desplaçaments. A més, es considera que la 
proposta de passos de fauna no ha de comportar una 
afectació a l’aqüífer.  

Establir condicionants per garantir la no afectació 
a l’avifauna, atenent al que estableix el marc 
normatiu  corresponent (Directiva 79/409/CEE, 
Ley 42/2007 i Decret Legislatiu 2/2008). Si 
s’escau, caldrà determinar les directrius per a la 
regulació de les condicions d’edificació del sector 
CTI. 

Es descarta un risc en termes d’accidents i col·lisions 
d’ocells donat que el manteniment dels camps de golf 
adjacents a la Sèquia permet el vol adequat a les 
espècies associades a l’espai, que són les de més 
interès. A banda, la majoria d’espècies d’avifauna 
d’interès són aquàtiques o de caràcter litoral, de manera 
que els seus desplaçaments són principalment seguint la 
línia de costa i no pas terra endins, on s’ubiquen els 
principals creixements d’edificis a nivell d’alçada. 

Per tal d’evitar afectacions puntuals sobre l’avifauna, es 
proposa instal·lar pantalles, preferentment vegetals, a 
banda i banda de la carretera C-31b per obligar als ocells 
a volar alt en aquella zona.  

Cal que l’EAMG tingui en compte la quantificació 
dels quilòmetres recorreguts per cada tipologia de 
vehicle, incloent desplaçaments interns i de 
connexió.  

S’ha tingut en compte en l’EAMG 

Cal especificar la composició del parc de vehicles 
utilitzada. 

S’ha tingut en compte en l’EAMG 

Cal considerar quina serà la repercussió de 
l’increment de mobilitat en la presència 
d’elevades concentracions de contaminants crítics 
en l’àmbit del PDU i el seu entorn proper.  

S’ha tingut en compte en la valoració dels efectes 
derivats del desenvolupament que inclou l’EAE.  

Cal que el Pla desenvolupi un model de mobilitat 
sostenible que aposti per un canvi de model 
efectiu i modèlic a l’àmbit. 

El PDU es tramita connjuntament amb un EAMG en què 
s’analitza específicament el model de mobilitat en l’àmbit, 
vetllant per tendir cap a un model el més sostenible 
possible.  

Cal que s’estimi quantitativament el potencial de 
reducció d’emissions vinculades a aquelles 
actuacions prioritàries en l’àmbit de la mobilitat 
sostenible. 

El càlcul d’emissions s’ha considerat de manera global 
per a la nova mobilitat associada a les propostes del 
PDU.  

Cal que les Normes urbanístiques del Pla fixin 
quin és el nivell d’emissions de GEH que es vol 
assolir. 

No s’ha tingut en compte aquesta determinació.  

Cal que la Directiva 2010/31/UE esdevingui el 
marc normatiu per als edificis proposats. 

Es considera que amb l’article 139 de les Normes 
Urbanístiques del PDU que recull les mesures 
proposades a l’EAE, es dóna compliment a aquesta 
determinació.  

És necessari que totes les actuacions previstes 
pel PACC siguin recollides al capítol de mesures 
de protecció ambiental de l’EAE i les seves 
estratègies i en les Normes urbanístiques del Pla. 

Tant l’EAE com la normativa del PDU recullen les 
actuacions previstes en el PACC. 

L’EAE haurà d’establir prescripcions i mesures 
ambientals a incorporar al PMU que ha de 

La fixa corresponent al sector CTI incorpora un llistat de 
mesures ambientals específiques, més enllà de les 
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precedir al desenvolupament del sector CTI. mesures ambientals genèriques incloses en l’apartat 6 
de l’EAE, que s’inclouran com a  determinacions per als 
plans i projectes derivats del desenvolupament del PDU. 

El document d’avaluació econòmica i financera 
del Pla ha de tenir en compte el cost de les 
mesures preventives, correctores i 
compensatòries ambientals per tal que la previsió 
de despeses les inclogui. 

S’ha tingut en compte en el document d’avaluació 
econòmica i financera del Pla.  

Consideracions a l’EAE 

Corregir els desajustos en les dades d’emissions 
de GEH dels diferents apartats. 

S’han esmenat els desajustos detectats en l’apartat 
corresponent de l’EAE. Així mateix s’han incorporat els 
criteris derivats de la reunió mantinguda amb l’OCCC. 

Analitzar més detalladament la presència de 
gavina capnegra (Larus melanocephaluls) a 
l’àmbit d’estudi. 

L’EAE incorpora l’anàlisi de la presència de gavina 
capnegra, si bé cal precisar que es tracta d’una espècie 
litoral que difícilment tendeix a realitzar desplaçaments 
cap a l’interior. La presència d’aquesta espècie a la zona 
es deu a una recuperació de les seves poblacions, si bé 
es tracta d’una espècie sobretot migradora.  

Tenir en compte l’existència de la Taula de 
qualitat de l’aire al Camp de Tarragona. 

L’EAE fa esment a l’existència de la Taula de qualitat de 
l’aire del Camp de Tarragona en l’apartat de diagnosi 
corresponent a l’ambient atmosfèric. 

Cal que l’EAE estableixi quins són els criteris, 
condicionants o objectius ambientals que ha 
d’assolir el PDU per obtenir el nivell mínim de 
sostenibilitat ambiental considerat acceptable per 
part de l’EAE. 

La definició de les anomenades Estratègies Ambientals 
que incorpora l’EAE es planteja com una eina per a la 
concreció dels objectius ambientals en relació amb la 
proposta del Pla. Per això, es considera que l’elevat 
nivell d’integració d’aquestes estratègies en la proposta 
final es tradueix en el nivell de sostenibilitat mínim 
exigible. Més enllà d’això, es considera que la integració 
de les mesures ambientals proposades, com a 
determinacions o bé com a recomanacions, permet 
augmentar la sostenibilitat global del Pla a un nivell 
acceptable. 

Es posa de manifest que l’anàlisi d’alternatives 
esdevé una eina poc útil.  

S’estima que les mancances senyalades pel que fa a 
l’anàlisi d’alternatives deriven directament de les 
alternatives proposades. 

En relació amb les mesures per mitigar el risc 
d’inundació, determinar els efectes que generà la 
nova situació dins i fora de l’àmbit del PDU amb la 
finalitat d’identificar afectacions indirectes a la 
Sèquia Major i a tercers. 

Es considera que les mesures per mitigar el risc 
d’inundació corresponents al document d’aquesta fase 
poden comportar efectes significatius sobre la Sèquia 
Major i es confirma una afectació a tercers a la zona del 
Càmping la Pineda.  

Estudiar els efectes sobre la qualitat i la quantitat 
de l’aqüífer del Baix Francolí, tant de les 
edificacions com de les mesures que s’estableixin 
de mitigació del risc per inundabilitat, de millora 
de la connectivitat, etc.  

L’EAE haurà de valorar com aquesta afectació pot 
influir en l’equilibri ecològic de la Sèquia major i 
les seves fauna i flora associades. 

En referència a les mesures per a reforçar la 
connectivitat, en la seva definició es té en compte que no 
suposin una alteració dels cicle natural de l’aigua i es 
garanteixin els nivells de recàrrega de l’aqüífer.  

Preveure les afeccions que poden ocasionar les 
noves construccions de l’anella CTI sobre 
l’avifauna present a l’àmbit, tenint en compte la 
proximitat a les zones humides existents i futures i 
l’alçada de les construccions esmentades 

Aquest aspecte s’analitza en el corresponent apartat 
d’identificació i caracterització d’impactes. No obstant 
això, tal i com ja s’ha apuntat, es descarta un risc 
rellevant en termes d’accidents i col·lisions d’ocells. 

Avaluar les afeccions que generarà la mobilitat 
del PDU sobre les emissions de GEH i sobre els 
contaminants atmosfèrics locals, amb la finalitat 
de determinar els efectes de la nova implantació 
sobre el canvi climàtic i la salut de les persones. 

Tant l’EAE com el PACC, partint de les conclusions de 
l’EAMG, inclouen una avaluació de les emissions de 
GEH generades. 

Esmenar la referència al potencial mitigador de 
les mesures del PACC atès que són d’adaptació. 

S’ha esmenat l’esmentada errada conceptual allà on 
correspongui, tot i que es considera que algunes de les 
mesures relacionades amb elements de consum 
energètic tenen a l’hora un paper mitigador.  

Revisar el càlcul dels indicadors de seguiment 
ambiental i substituir la tendència desitjable per 
valors objectiu. 

S’ha revisat el càlcul dels indicadors de seguiment de 
què es disposa d’informació suficient. No obstant això, es 
considera que no es disposa d’informació contrastada 
suficient per tal de poder determinar valors objectiu en 
relació a cada indicador proposat, fet pel qual es va optar 
per considerar-ne la tendència desitjable. En cas què es 
disposi de valors objectius de referència, en l’EAE es 
substituirà la tendència desitjable per aquest valor 
objectiu. En qualsevol cas, s’inclou un aclariment al 
Programa de Vigilància Ambiental de l’EAE que fa 
referència a que, en cas que existeixin valors objectius 
contrastats, la valoració dels indicadors es durà a terme 
segons aquests.  

Cal que el PVA prevegi la compleció de les 
mesures que requereixin els aspectes ambientals 
sorgits del propi procés de seguiment ambiental.  

S’ha revisat el Programa de Vigilància Ambiental 
proposat per tal que incorpori aquesta determinació. 

Crear un sistema de finançament que vinculi als 
operadors privats perquè contribueixin en el 
desenvolupament de les mesures ambientals 
correctores i compensatòries. 

El Programa de Vigilància Ambiental proposat a l’EAE ja 
apunta aquesta possibilitat de contribució financera per 
part dels operadors. 

Requerir la participació de l’ATM del Camp de 
Tarragona en la Comissió de seguiment 
ambiental 

S’ha inclòs un responsable de l’ATM del Camp de 
Tarragona a la Comissió de seguiment ambiental 
proposada al Programa de Vigilància Ambiental. 

Tant les mesures de mitigació del canvi climàtic 
que s’executin com el programa de compensació 
d’emissions que no s’hagin pogut reduir, hauran 
de ser objecte d’avaluació per part de la Comissió 
de seguiment ambiental, de la qual la Direcció 
General de Polítiques Ambientals en formarà part. 

S’ha revisat el Programa de Vigilància Ambiental 
proposat per tal que incorpori aquesta determinació. 
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3.2.2 Altres 

Informe dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural – 31 de novembre de 2015: 

DETERMINACIÓ DE L’INFORME INTEGRACIÓ A L’EAE O AL PLA 

Incorporar les mesures que es desprenguin per 
tal de donar compliment a l’informe redactat en 
data 16 de març de 2015 pel tècnic de la Secció 
de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques 
d’aquests Serveis Territorials 

Segons converses mantingudes amb la societat Luminee, 
les actuacions contemplades en el projecte de 
recuperació i arranjament de la Sèquia Major del 2006 
han estat executades i l’espai es gestiona atenent als 
acords inclosos al Conveni signat amb l’Ajuntament i la 
Generalitat de Catalunya. 

Si bé la cartografia oficial d’Hàbitats d’Interès Comunitari 
(HIC) localitza una taca de prats mediterranis rics en 
anuals basòfils (6220), atenent a l’escala de treball 
d’aquesta cartografia, per a l’elaboració de l’EAE s’ha 
procedit al seu ajust. Així doncs, a través del treball de 
camp realitzat i a la revisió mitjançant ortoimatges, s’ha 
descartat la presència de l’esmentat HIC, el qual té 
consideració de prioritari. 

En referència als HIC de tipus no prioritari (matollars 
termomediterranis i pinedes mediterrànies), en l’exercici 
de definició de les Estratègies Ambientals (EA-01 
concretament) s’han identificat les peces de major 
rellevància per tal de garantir-ne la seva preservació.  

Pel que fa a les clapes d’estepa arenal, cal tenir en 
compte que la diagnosi efectuada no localitza cap 
exemplar dins l’àmbit, tot i que sí que se n’han detectat a 
l’entorn proper. Per això es proposa una mesura 
específica referida a la necessitat de donar compliment al 
que determina l’article 2 del Decret 172/2008 en què es 
llisten les actuacions prohibides referides a les espècies 
catalogades.    

 

Informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental (vector soroll) – 14 de desembre de 2015 

DETERMINACIÓ DE L’INFORME INTEGRACIÓ A L’EAE O AL PLA 

El Pla ha d’integrar els objectius de qualitat acústica 
d’acord amb les zones de sensibilitat i usos del sòl del 
municipi, de manera que s’aconsegueixi disminuir 
l’impacte acústic sobre els receptors sensibles afectats, 
en cas que n’hi hagi. 

El PDU integra en l’article 182 de la normativa els 
objectius de qualitat acústica  segons les zones de 
sensibilitat acústica i usos del sòl.  

El Pla ha de contenir: 

• Zonificació acústica del territori, assegurant els 
objectius de qualitat acústica que es detallen a 
l’informe per als edificis d’ús residencial. 

• Zona de soroll de les infraestructures de 
transport existents i les seves limitacions per a 
determinats usos del sòl, activitats, 
instal·lacions, construccions o edificacions.  

L’EAE incorpora, a l’apartat corresponent de la 
diagnosi ambiental, la zonificació acústica derivada 
del Mapa de Capacitat Acústica de Vila-seca, en 
tant que Salou no en disposa.  

 

 

Informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental (vector aire) – 14 de desembre de 2015 

DETERMINACIÓ DE L’INFORME INTEGRACIÓ A L’EAE O AL PLA 

Fer un seguiment per tal que, tant en la fase de 
construcció com en la d’explotació, no es comprometi el 
compliment de la legislació en quant a la qualitat de 
l’aire, i que l’ús d’aquesta nova infraestructura no 
comporti un augment de les emissions associades al 
trànsit que pugui tenir una afectació a la població 
resident a la zona més propera. 

El Programa de Vigilància Ambiental proposat 
inclou l’actualització dels valors dels indicadors de 
seguiment proposats, entre els quals s’inclouen les 
concentracions dels principals contaminants 
atmosfèrics. Es fa referència expressa al fet que 
aquests valors no podran superar, en cap cas, els 
valors que fixa la legislació corresponent.  

L’avaluació de les emissions associades al trànsit 
deriva de les conclusions de l’EAMG.  

Caldria incorporar la quantificació dels contaminants 
locals a l’àmbit d’estudi. 

S’ha descartat la realització d’un estudi específic 
de  quantificació dels contaminants locals a l’àmbit 
d’estudi. 

Caldria fer una estimació de les emissions degudes als 
desplaçaments de connexió, incidint principalment a la 
ZPE amb l’objectiu de preveure la possible afectació 
que tindrà aquest projecte a una zona on la capacitat 
del medi es troba restringida i on la planificació pot tenir 
un efecte directe sobre dos pols atractors de mobilitat 
com són el port i l’aeroport. 

Cal tenir en compte que les ZPE per al Camp de 
Tarragona no estan definides en aquest moment.  

 

Informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental (vector llum) – 15 de desembre de 2015 

DETERMINACIÓ DE L’INFORME INTEGRACIÓ A L’EAE O AL PLA 

Assegurar el compliment del Decret 190/2015 de 25  
d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a 
la protecció del medi nocturn. 

L’EAE incorpora una mesura que fa referència al 
fet que els desenvolupaments urbans previstos 
hauran de garantir que, com a mínim, es 
compleixen els valors d’il·luminació associats a la 
zona envers la protecció lluminosa en què 
s’enquadren, segons els textos normatius vigents 
en el moment del seu desenvolupament.  

No obstant això, s’ha incorporat una referència 
explícita al Decret 190/2015 quan es faci esment 
del marc normatiu associat a aquest vector 
ambiental. 

 

Al·legacions PORT AVENTURA ENTERTAINMENT (PAESA) – 27 de novembre de 2015 

AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS INTEGRACIÓ A L’EAE O AL PLA 

Tenir en compte la proposta de modificació del Mapa de 
protecció envers la contaminació lumínica de Catalunya 
pel que fa a l’àmbit del Parc temàtic de Port Aventura 
per atribuir una qualificació de zona de protecció 
moderada (E3). 

La zonificació lumínica que reconeix el Pla es 
defineix segons els acords presos amb la Direcció 
General de Qualitat Ambiental i el DTES. 

Esmena d’incoherències i errades de la documentació. 
L’EAE ha esmenat l’errada referent a la limitació 
del nombre de parcel·les en coherència amb les 
Normes urbanístiques del Pla.  
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Al·legacions Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans – Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) 
– 27 de novembre de 2015 

AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS INTEGRACIÓ A L’EAE O AL PLA 

Revisar la coherència entre les Normes urbanístiques 
del Pla i l’EAE en matèria d’eficiència energètica i cicle 
de vida. 

Es considera que amb l’article 139 de les Normes 
Urbanístiques del PDU que recull les mesures 
proposades a l’EAE, es redueix qualsevol 
incoherència entre els documents.  

Incloure informació en referència a l’abastament 
d’aigua. Vetllar per una proposta no suportada per 
aigua de l’Ebre que tendeixi cap a un model de 
desenvolupament turístic amb menys consum d’aigua i 
concordant amb la realitat hídrica del territori. 

Es demana que cal tendir cap a models de 
desenvolupament turístic amb menys consums 
d’aigua i concordants ambla realitat hídrica del 
territori, es tracta doncs d’una al·legació de 
concepte, no tècnica.  Les dotacions d’aigua han 
estat calculades en base a les recomanacions de 
l’ACA, seguint el model residencial normal. No s’ha 
previst dotacions més altes a les habitualment 
utilitzades. 

Es considera que la proposta d’actuacions prioritàries 
que incorpora el PACC no resol la problemàtica dels 
riscos previstos. 

El programa d’actuacions proposat s’estructura 
atenent als principals riscos detectats que deriven 
del canvi climàtic. En la descripció específica de 
cadascuna de les actuacions d’adaptació que es 
proposen es fa una valoració del grau en què es 
redueix la vulnerabilitat enfront del/s risc/os. El Pla 
s’ha concebut tenint en compte mesures que 
puguin ser realitzables en l’àmbit competencial de 
les activitats que es proposen.  

Es considera que l’ús de biomassa com a font 
energètica no és una solució òptima i que va en contra 
de les pròpies recomanacions del Departament 
d’Agricultura de la Generalitat. 

S’han refet les mesures referides a l’ús de 
biomassa, com a eina per minimitzar l’impacte en 
el consum de recursos, en el sentit de fomentar l’ús 
de la biomassa per a usos tèrmics (tal i com 
recomana el Departament d’Agricultura en suport a 
l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic 
de la biomassa forestal i agrícola) i l’energia 
fotovoltaica per a producció d’electricitat. 

Es considera que no hi ha una aposta decidida per 
renovables com la solar o la minieòlica per autoabastir 
el propi CRT.  

L’EAE proposa una mesura que fa referència a que 
els projectes de nova edificació hauran de 
contemplar un estudi de viabilitat tècnica, ambiental 
i econòmica d’instal·lacions tècniques d’alta 
eficiència, entre les quals s’especifiquen les 
instal·lacions descentralitzades d’abastiment 
d’energia basada en energia procedent de fonts 
renovables. Així mateix, es preveu que les noves 
edificacions previstes en l’àmbit del CTI tendeixin a 
ser edificacions d’energia gairebé nul·la.  

Es considera l’increment de sostre previst a la zona 
dels CTIs incrementa la vulnerabilitat enfront del risc 
químic, amb una difícil gestió d’aquest. 

Els usos previstos s’han concebut tenint en compte 
les distàncies de seguretat regulades en els 
documents de protecció civil i de seguretat 
industrial. 

Incorporar estratègies i accions clares per garantir la 
funcionalitat del corredor verd paral·lel a la Raval de 
Mar. 

Precisament l’EA-09 fa referència a la gestió 
d’aquesta peça de zona verda per tal d’afavorir la 
seva funcionalitat connectora, en tant que es 
preveu potenciar la creació de basses que han de 
suposar una extensió cap al nord dels ambients 
humits típics de la Sèquia Major i, d’altra banda, es 
preveu també la introducció de vegetació pròpia 
d’aquesta mena d’ambients. 

Incorporar mecanismes de connectivitat ecològica que 
vagin més enllà de la fauna i permetin la connectivitat 
hídrica de la Sèquia amb la zona del parc de la Torre 
d’en Dolça. 

El plantejament dut a terme en l’avaluació 
ambiental s’enfoca a la connectivitat ecològica de 
les principals espècies d’interès, associades a 
l’espai de la Sèquia Major. 

Estudiar a fons els jaciments arqueològics presents a 
l’àmbit abans d’efectuar cap tipus de moviment de 
terres que els pugui afectar.  

Les Normes Urbanístiques del PDU incorporen tots 
els requeriments de l’informe de Cultura emès en el 
marc de la tramitació del PDU.  S’incorpora una 
mesura que fa referència a diverses previsions de 
realització d’intervenció arqueològica, en fase 
prèvia a l’inici de qualsevol treball a la zona o 
durant l’execució de les obres. Així mate  

 

Al·legacions Lliga de defensa del patrimoni natural (DEPANA) – 18 de desembre de 2015 

AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS INTEGRACIÓ A L’EAE O AL PLA 

Considerar, entre les alternatives possibles, l’alternativa 
0 corresponent a no desenvolupar el planejament 
urbanístic actual i una nova alternativa consistent en 
aplicar els criteris pretesos per a les alternatives 1, 2 i 3 
per a l’alternativa 0. 

En aquest cas cal ponderar la impossibilitat radical 
de desenvolupar les previsions d’interès públic  de 
desenvolupar el CTI, pel qual es va aprovar la Llei 
6/2014, que preveu la ubicació d’aquests usos en 
l’àmbit del CRT. 

Reformular l’apartat de valoració ambiental de les 
alternatives, establint-se un altre criteri de valoració 
amb un interval més ampli que permeti copsar de 
manera més clara la diferència entre les alternatives. 

La metodologia emprada per a l’avaluació 
ambiental de les alternatives va més enllà dels 
requeriments normatius d’anàlisi i avaluació de les 
alternatives considerades, en tant que incorpora un 
estudi del nivell de compliment tant dels objectius 
predeterminats per a un desenvolupament 
urbanístic sostenible com pel que fa als objectius 
específics proposats per a aquest Pla. En concret, 
la valoració del compliment d’aquests objectius a 
través d’un valor numèric ha d’entendre’s com un 
recurs per a facilitar la comparació, mentre que el 
fet d’emprar 4 categories de compliment deriva del 
llarg bagatge i experiència en avaluació ambiental 
estratègica de l’equip ambiental, sempre amb la 
finalitat d’objectivitzar al màxim la tasca de 
comparació de les alternatives. En qualsevol cas, 
precisament perquè es pren consciència de les 
limitacions que comporta la metodologia emprada, 
per al compliment dels objectius ambientals 
específics s’incorpora un camp que pretén actuar a 
mode de justificació del valor assignat.   

Indicar el valor actual dels indicadors de seguiment 
ambiental dels què sigui possible el càlcul.  

L’EAE incorpora el valor actual de tots aquells 
indicadors de seguiment ambiental dels que es 
disposi d’informació suficient.  

Desenvolupar un programa de monitoreig professional 
de flora i fauna amenaçada de la zona que es 
materialitzi en un inventari i cens de flora i fauna 
amenaçada. 

Es descarta aquesta aportació en tant que ja es 
preveuen mesures per minimitzar l’impacte sobre 
les espècies amenaçades detectades a l’àmbit.  
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Al·legacions de Mediterranea Beach & Golf Community S.A. – 1 de desembre de 2015 

AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS INTEGRACIÓ A L’EAE O AL PLA 

El PDU aprovat inicialment preveu la creació d’un 
corredor ecològic (entre la Sèquia i les zones ubicades 
al nord de l’àmbit) mancat de justificació, tenint en 
compte les preexistències (infraestructures). Es 
preveuen també altres corredors menors que van a 
parar al polígon industrial colindant amb l’àmbit del 
PDU, posant en entredit l’efectivitat del disseny dels 
corredors ecològics definits pel PDU. 

És precisament per la identificació de l’efecte 
barrera que suposa el pas de l’autovia C-31 que es 
proposa l’acondicionament de dos passos de fauna 
(representats amb asteriscos al plànol referit) en 
aquesta infraestructura, els quals es consideren 
mecanismes eficients per a dotar-la d’una mínima 
permeabilitat en termes ecològics. Els treballs 
realitzats han conduït a considerar que la fauna de 
major interès a l’àrea es compon de comunitats 
pròpies d’ambients humits amb desplaçament 
terrestre i, a raó d’aquest fet, l’EAE incorpora una 
mesura específica amb criteris i recomanacions per 
als esmentats passos de fauna 

S?ha suprimit la referència a la necessitat de dur a 
terme un estudi a fons de la connectivitat, en tant 
que és precisament la tasca que s’ha dut a terme 
per a la definició dels passos de fauna proposats. 

En referència als corredors ecològics menors que 
es proposen en sentit est, cap d’ells pretén dirigir 
els fluxos ecològics a la zona industrial, sinó que, 
en consonància amb l’EA-08, es potencia la 
connectivitat amb l’espai d’interès natural adjacent 
dels Prats de la Pineda i de Cal·lípolis. En aquest 
sentit, cal tenir en compte que aquesta proposta es 
recolza en l’estratègia específica definida al PTPCT 
per als terrenys situats a l’est de la carretera TV-
3146, entre la carretera de la costa i el carrer de 
Lluís Mariano. En concret, es recomana l’eliminació 
o la transferència dels aprofitaments d’aquest 
sector cap a localitzacions més adients a fi de 
garantir una correcta connectivitat ecològica i social 
entre la Sèquia Major i els Prats de la Pineda i de 
Cal·lípolis.  

El PDU no té en compte les determinacions dels 
instruments de planejament i gestió urbanística que 
tendeixen a protegir l’àmbit de la Sèquia Major. 

El PDU planteja la protecció de l’àmbit de la Sèquia 
Major i, fins tot, recull propostes i mesures que 
amplien la protecció del seu entorn immediat, en la 
mesura del possible.   

 

3.3 Fase d’aprovació inicial (segona) 

3.3.1 Informe de l’òrgan ambiental 

DETERMINACIO DE L’INFORME INTEGRACIÓ A L’EAE O AL PLA 

Consideracions al Pla 

Caldrà que els usos del sòl previstos s’adeqüin a 
l’article 6 del RLU, establint la zona fluvial, la zona 
del sistema hídric i la zona inundable per episodis 
extraordinaris. 

En base a l’estudi d’inundabilitat modificat de cara a 
l’aprovació provisional del PDU, es qualificaran de 
sistema hidràulic (clau H) els terrenys situats a 
l’extrem est del sector CTI afectats per la inundabilitat 
per un període de retorn Q10. Tanmateix, es manté la 
qualificació de sistema d’espais lliures dels terrenys 
afectats pel període de retorn Q100, qualificació 
compatible amb aquesta afectació d’acord amb 
l’article 6 del RLU. 

Caldrà col·laborar amb l’Autoritat Portuària de 
Tarragona en l’elaboració del projecte que es 
realitzarà en els terrenys adjacents a l’àmbit, amb 
esment especial a la gestió de les aigües pluvials i 
d’escorrentiu i, per tant, del risc d’inundació al 
territori. 

En base a les conclusions de l’estudi d’inundabilitat, 
degut a l’afectació a tercers que es provoca a 
l’incrementar la secció del pas sota la C-31, es fa 
necessari la redacció d’un pla especial per definir les 
solucions i poder actuar fora de l’àmbit del PDU. 
Aquest pla especial haurà d’incorporar les 
prescripcions del PDU en el sentit d’una gestió 
sostenible de les aigües d’escorrentiu i millorar dins 
de les possibilitats reals la connectivitat ecològica dels 
dos àmbits PEIN, La Sèquia Major i Els Prats de la 
Pineda.  

Caldrà que el PDU estableixi uns llindars màxims 
d’actuació (profunditat màxima) d’acord amb les 
conclusions de l’estudi geomorfològic inclòs en el 
Pla. 

Tal i com estableix l’article 173, en cas que els 
projectes edificatoris prevegin plantes subterrànies 
hauran d’incorporar els estudis hidrogeomorfologics 
pertinents i en cap cas podran dissenyar-se a una 
distància inferior a 1 metre per sobre del nivell freàtic 
determinat per l’esmentat estudi 

Caldrà que el canal de drenatge que limita el sector 
per l’est formi part de l’àmbit del PDU com a mínim 
fins la rotonda de la C-31b. 

Per bé que tant el canal de drenatge esmentat com la 
carretera TV3148, que discorren en paral·lel, estan 
inclosos en l’àmbit del CRT, aquests no s’inclouen en 
l’àmbit del sector 1 CTI que el pla director delimita de 
nou, en tractar-se de dues infraestructures 
preexistents ja executades.  

Es demana que en el marc de la transformació de la 
C-31b, s’estudiïn solucions de permeabilitat que 
garanteixin la connexió directa Així mateix, caldrà 
que el Pla justifiqui la viabilitat de les mesures de 
connexió que finalment s’adoptin tenint en compte la 
proximitat del nivell freàtic i el condicionant de no 
afectació d’aquest. 

En la transformació de la C-31, la zona potencialment 
més apte per aconseguir la permeabilitat faunística es 
la zona topogràficament més baixa i per on es 
concentra la circulació de l’aigua d’escorrentiu. Per  
aquest àmbit, en una amplada de no menys de 150 
metres, la C-31 anirà en viaducte per garantir la 
connexió directa entre els habitats situats a ambdós 
marges de la via. En aquesta zona el terreny quedarà 
a cota existent i al plantejar la infraestructura de 
viaducte elevat no caldrà executar passos de fauna 
per sota la cota de la actual C-31 evitant així la 
possible afectació al nivell freàtic. Al mateix temps el 
projecte del viaducte haurà de complir la normativa 
del PDU en el sentit de realitzar estudis 
hidrogeomorfologics que garanteixen que les 
solucions constructives adoptaves no afectin el nivell 
freàtic, mesures que hauran de ser verificades pel 
seguiment ambiental de l’obra d’urbanització. 

Cal que la peça de sòl urbà ubicada al sud del 
càmping la Pineda de Vila-seca es gestioni com 
espais lliure. L’objectiu del PTPCT és concentrar els 
espais lliures per afavorir la connectivitat ecològica 
entre les dues subzones de l’espai Sèquia Major, i 
aquest ha de ser també el del PDU. 

La peça de sòl urbà ubicada al sud del càmping la 
Pineda de Vila-seca es troba fora de l’àmbit del CRT 
on, per tant, el PDU no pot plantejar el canvi de 
qualificació que es demana en aquest punt de 
l’informe, passant de residencial a espais lliures. 

Per tal de donar entitat al conjunt d’espais naturals 
convertint el drenatge en un element vertebrador de 
la connectivitat ecològica des de la Torre d’en Dolça 
fins al mar (figura 1 de l’informe) i per tal de garantir 
l’eficiència de la mesura proposada cal que 
s’incorporin diverses actuacions. 

El PDU planteja incorporar la depuració parcial o total 
de les aigües grises del sector CTI mitjançant 
procediments naturals i com a part funcional del 
tractament de les zones verdes. El PDU incorporarà 
aquests requeriments que es traslladaran al projecte 
d’urbanització de les zones verdes del CTI així com al 
Pla especial que s’haurà de redactar per portar a 
terme les mesures de mitigació de la inundabilitat per 
la no afectació a tercers en l’àmbit dels Prats de la 
Pineda. 
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Totes les mesures en matèria de connectivitat que 
incorpori el Pla hauran de tenir en compte 
l’instrument de gestió de les ZEC declarades a la 
regió mediterrània, document que determina els 
elements clau d’interès comunitari presents a l’àmbit 
i n’estableix els objectius de conservació. 

El PDU incorpora aquest requeriment per tal que els 
projecte d’urbanització així com el Pla especial àmbit 
Prats de la Pineda tinguin en compte l’Instrument de 
gestió des les Zones Especials de Conservació 
declarades a la regió mediterrània. 

L’informe recull tot un seguit de determinacions 
referides a la implantació d’un model de mobilitat 
sostenible a l’àmbit. 

Veure Informe de participació annex al PDU.  

Es considera prioritària la creació de la Comissió de 
seguiment integrada pels ajuntament de Vila-seca i 
Salou, l’INCASOL, la DGOTU, la SGAA i l’OCCC per 
tal que coordini i impulsi totes les mesures de 
mitigació i adaptació al canvi climàtic, vetlli pel seu 
compliment i plantegi les bases del Programa de 
compensació d’emissions de GEH. 

L’article 212 de la normativa del PDU ja estableix que 
la Comissió mixta de seguiment ambiental s’ha de 
constituir abans de l’inici dels instruments de 
desenvolupament i execució previstos pel PDU amb 
la finalitat de vetllar per la concreció i compliment del 
seguiment ambiental i per l’aplicació de les mesures 
establertes en el Pla. Així mateix, la comissió 
assegurarà l’aplicació adient del programa de 
compensació d’emissions i l’execució de les mesures 
d’adaptació al canvi climàtic indicades en el Pla 
d’adaptació al canvi climàtic i en l’EAE. A l’article 
també es detalla quins són els òrgans que integraran 
la comissió. 

Consideracions a l’EAE 

Estudiar la presencia, a la zona que correspon a 
l’àmbit nord d’actuació, de l’eriço clar (Aethechimus 
algirus). 

S’ha completat l’apartat de diagnosi 2.2.2 de l’EAE 
amb la informació disponible relativa a la presència de 
l’eriçó clar (Aethechimus algirus) a l’àmbit, el qual és 
una espècie protegida de fauna salvatge autòctona 
d’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei d’animals.  

En referència a l’existència d’aquesta espècie 
protegida i la seva possible afectació, cal tenir en 
compte que en l’elaboració del PDU s’ha treballat la 
connectivitat ecològica i, de manera específica, la 
connectivitat ecològica en relació a la Sèquia Major 
(tant a l’interior de l’àmbit com cap a fora del mateix), 
posat èmfasi en les espècies habituals presents a 
l’espai protegit, majoritàriament espècies d’ambients 
humits.  

En aquest sentit, tenint en compte que l’eriçó clar 
presenta certa plasticitat en quant a la selecció 
d’hàbitat però que tendeix a ocupar indrets humits o 
zones d’ecotó, es considera que les mesures 
proposades quan a connectivitat permeten garantir 
les possibilitats de desplaçament de l’espècie i, per 
tant, evitar que el PDU comporti la fragmentació o 
l’aïllament de les poblacions existents.  

Al sector 1 s’hi localitzen taques d’estepa d’arenal 
(Halimium halimifolium). En conseqüència, cal que 
l’EAE adeqüi la localització d’aquestes taques 
d’acord amb el plànol annex de l’informe. 

En referència a les taques d’estepa arenal, s’ha 
modificat l’apartat de diagnosi 2.2.2 de l’EAE per tal 
d’incorporar la localització d’aquestes taques d’acord 
amb el plànol annex a l’informe de la Direcció General 
de Polítiques Ambientals i Medi Natural, en tant que 
en el treball de camp realitzat no es va confirmar de 
manera específica i concreta la presència d’aquest 
hàbitat.  

Així mateix, aquesta identificació s’ha tingut en 
compte en la modificació del plànol de sensibilitat 

ambiental i al d’estratègies ambientals inclosos als 
documents ambientals presentats.  

Cal que l’EAE estableixi quins són els criteris, 
condicionants o objectius ambientals que ha d’assolir 
el PDU per obtenir el nivell mínim de sostenibilitat 
ambiental considerat acceptable per part de l’EAE. 

La definició de les anomenades Estratègies 
Ambientals que incorpora l’EAE, i que el PDU integra 
en la seva totalitat, es planteja com una eina per a la 
concreció dels objectius ambientals en relació amb la 
proposta del Pla. Per això, es considera que l’elevat 
nivell d’integració d’aquestes estratègies en la 
proposta final es tradueix en el nivell de sostenibilitat 
mínim exigible. Més enllà d’això, es considera que la 
integració de les mesures ambientals proposades, 
com a determinacions o bé com a recomanacions, 
permet augmentar la sostenibilitat global del Pla a un 
nivell acceptable. 

Cal que l’EAE proposi mesures protectores per a les 
clapes d’estepa d’arenal que es localitzen a l’àmbit 
sud del PDU. 

Cal tenir en compte que les taques d’estepa arenal 
identificades s’ubiquen a l’àmbit sud de la peça del 
CRT, la qual inclou sòls urbans consolidats previstos 
pel planejament vigent, per als quals el PDU no 
proposa modificacions. De fet, gran part d’aquest 
àmbit ja es troba, en l’actualitat, urbanitzat i 
únicament resten per desenvolupar algunes 
edificacions. Atenent a aquest fet, l’EAE incorpora a 
mode de recomanació per als sectors corresponents, 
la següent determinació específica: Prèviament a la 
concessió de qualsevol permís d’obra, en les fases 
successives d’execució del projecte, caldrà fer una 
cartografia de detall dels sectors afectats, per detectar 
la possible presència de l’espècie Halimium 
halimifolium i establir mesures de conservació o 
mesures compensatòries amb l’objectiu de conservar 
i millorar l’estat de les poblacions preexistents. 

A banda dels impactes residuals que l’EAE 
determina, cal que l’EAE consideri com a residuals 
els impactes generats per l’augment de pressions 
que el desenvolupament del PDU generarà sobre la 
Sèquia Major, tant pel que fa a les aigües 
subterrànies com a la resta de l’espai. 

Atenent a les mesures incorporades per fer front al 
risc d’inundabilitat identificat en la proposta del PDU 
aprovat inicialment, es considera que la corresponent 
afectació a tercers que s’havia identificat queda 
resolta i, per tant, s’ha omès la seva identificació com 
a impacte residual.  

Per altra banda, tot i que el PDU incorpora diverses 
propostes i mesures enfocades a minimitzar l’impacte 
directe i indirecte sobre l’espai de la Sèquia Major, 
s’ha considerat necessari incloure l’augment de la 
pressió generada sobre aquest espai protegit com a 
impacte residual del desenvolupament del PDU, 
atenent a l’elevada sensibilitat ambiental que presenta 
i a l’entorn en què s’ubica.  

En aquest sentit, la previsió de desenvolupar un Pla 
Especial en l’àmbit dels Prats de la Pineda, de 
manera coordinada amb la ZAL, si bé es planteja com 
a una mesura de mitigació dels impactes 
d’inundabilitat, també permet compensar aquest 
impacte residual en tant que millora la connectivitat 
entre els espais PEIN de la Sèquia Major i els Prats 
de la Pineda i, per tant, reforça l’aposta per la 
connectivitat ecològica que fa el PDU. 

Vist que alguns aspectes del desenvolupament del 
PDU poden entrar en contradicció amb alguns dels 
principis del desenvolupament urbanístic sostenible i 
que la justificació estratègica del Pla prové 

L’EAE, partint de la identificació dels previsibles 
impactes residuals associats al desenvolupament del 
PDU, incorpora un apartat corresponent al Programa 
de compensació ambiental proposat, el qual es basa 
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principalment de criteris econòmics, jurídics i socials, 
tot i la tasca de prevenció i minimització realitzada, 
cal que s’acabi de definir un programa de 
compensació ambiental. 

en les prescripcions de l’informe de la Direcció 
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i que 
es recullen de la manera que s’especifica als punts 
anteriors. 

Cal afegir només, donat que no s’ha esmentat fins 
ara, que la normativa del PDU, concretament en 
l’article 187 i segons s’estructura també al Pla 
d’Adaptació al Canvi Climàtic que incorpora el PDU, 
es preveu un Pla de Compensació d’emissions de 
GEH per a les emissions que no s’hagin pogut mitigar 
amb l’aplicació de mesures.  

L’EAE haurà de revisar els valors actuals dels 
indicadors proposats i substituir la tendència 
desitjable per valors objectiu que tinguin una relació 
directa amb els objectius del PDU i les actuacions 
que preveu. 

L’EAE incorpora uns indicadors de seguiment, el 
càlcul dels quals ha estat revisat en la mesura en què 
s’ha disposat de la informació necessària. Pel que fa 
a la determinació d’uns valors objectiu per a cadascun 
dels indicadors, es considera que no es disposa 
d’informació contrastada suficient en tots els casos i, 
a més, es considera que alguns aspectes són 
susceptibles d’evolucionar en el temps, podent posar 
en contradicció el seu seguiment.  

En qualsevol cas, igualment s’ha revisat el 
plantejament dels indicadors i la tendència desitjable 
per tal que s’ajusti als objectius del PDU i a les 
actuacions que preveu (per exemple en relació a 
l’indicador de permeabilitat). Alhora, en el cas que 
l’òrgan ambiental faciliti valors objectius de referència 
o s’identifiquin per altres vies en l’EAE es substituirà 
la tendència desitjable per aquest valor objectiu.  

A més a més, s’inclou un aclariment al Programa de 
Vigilància Ambiental de l’EAE que fa referència a que, 
en cas que existeixin valors objectius contrastats, la 
valoració dels indicadors es durà a terme segons 
aquests.  

En relació a la Comissió de seguiment ambiental, cal 
que s’estableixi un gestor energètic i de mobilitat 
intern que depengui del CRT i que realitzi el 
seguiment i control de la implantació del model de 
mobilitat sostenible finalment establert. 

La Comissió mixta de seguiment ambiental, tal i com 
es detalla a l’article 213 de la normativa del PDU, ja 
recull la necessitat de designar les figures de gestor 
energètic i de mobilitat intern del PDU des de l’inici de 
la primera fase de desenvolupament urbanístic del 
Pla.  

 

3.3.2 Altres 

Oficina Catalana del Canvi 

AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS INTEGRACIÓ A L’EAE O AL PLA 

Cal justificar en l’EAE la reducció d’emissions de GEH, 
originades per l’ús de gas natural i per la mobilitat del 
PDU. 

En el PDU aprovat inicialment l’any 2015 hi havia 
un error de càlcul, ja que es van comptabilitzar el 
doble de desplaçaments (els trajectes 
d’anada/tornada es van computar com a 2 viatges). 
Aquest fet va comportar un nombre total de 
desplaçament molt superior al real, amb la 
conseqüent errada també pel que feia a l’emissió 
de GEH generats per la mobilitat del PDU. D’altra 
banda, la reducció de consum de gas que passa de 
130 kWh/any a  97,5 kWh/any, es degut a que els 
primers càlculs es varen fer a partir de dades reals 
d'edificis de classe C o D, amb la nova classificació 

energètica B proposada pel PDU es considera un 
reducció del 25 % del consum respecte a la 
classificació C. 

Cal aprofundir en l’aplicació del criteri de 
corresponsabilitat del promotor davant un increment 
previst de les emissions de GEH tan substancial com el 
que preveu el PDU, En conseqüència, el dèficit 
d’explotació calculat a 10 anys per finançar mesures de 
mobilitat sostenible no pot assumir-lo únicament 
l’administració impulsora, sinó que cal l’establiment de 
mecanismes de col·laboració público-privada en el 
finançament.  

EL PDU preveu la contribució al dèficit d’explotació 
del transport públic de superfície que recull el 
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació 
dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
Aquestes previsions han estat informades 
favorablement per l’ATM del Camp de Tarragona. 
El dèficit d’explotació del transport públic no es un 
cost que assumeixi l’administració, es un cost més 
que es te en compte en la reparcel·lació. 

Cal concretar en la normativa la creació d’un sistema de 
finançament que vinculi els operadors privats perquè 
contribueixin al desenvolupament de totes les mesures 
previstes al document VII.3. Pla d’adaptació al canvi 
climàtic i fer constar l’estimació econòmica per a la 
implantació d’aquestes mesures en el document VI. 
Avaluació econòmica i financera i informe de 
sostenibilitat econòmica. 

El Pla d’adaptació al canvi climàtic ja estableix per 
a cadascuna de les mesures a càrrec de qui va el 
seu finançament, diferenciant quines estan 
incorporades en el projecte d’urbanització i quines 
en fase d’explotació. 

És prioritari crear la Comissió de seguiment integrada 
pels ajuntaments de Vila-seca i Salou, INCASOL, 
DGOTU, Subdirecció d’Avaluació Ambiental i Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic, per tal que coordini i 
impulsi totes les mesures de mitigació i adaptació al 
canvi climàtic, vetlli pel seu compliment i plantegi les 
bases del programa de compensació d’emissions de 
GEH. 

L’article 212 de la normativa del PDU ja estableix 
que la Comissió mixta de seguiment ambiental s’ha 
de constituir abans de l’inici dels instruments de 
desenvolupament i execució previstos pel PDU 
amb la finalitat de vetllar per la concreció i 
compliment del seguiment ambiental i per 
l’aplicació de les mesures establertes en el Pla. 
Així mateix, la comissió assegurarà l’aplicació 
adient del programa de compensació d’emissions i 
l’execució de les mesures d’adaptació al canvi 
climàtic indicades en el Pla d’adaptació al canvi 
climàtic i en l’EAE. A l’article també es detalla quins 
són els òrgans que integraran la comissió. 

 

GEPEC-EdC i Assemblea Aturem Bcn World 

AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS INTEGRACIÓ A L’EAE O AL PLA 

El PDU no concreta l’ús d’energies renovables als nous 
edificis i l’edificació de consum d’energia gairebé nul i 
només es parla d’un cert grau d’autosuficiència 
energètica.  
 
Caldria concretar i fixar indicadors energètics 
d’emissions CO2 desagregades per usos 
(calefacció/refrigeració, producció aigua calenta 
sanitària i il·luminació) i fixar el percentatge de 
procedència d’origen renovable.  
 
Considera insuficient que el PDU consideri que el 40% 
d’energia tèrmica consumida als hotels del CRT sigui 
d’origen renovable. 

En base a les fonts energètiques, i no als usos, 
s’han fet les següents consideracions als consums 
estimats d’energia al àmbit CRT: 
• El 100% de l’energia elèctrica consumida per 

CRT serà renovable amb certificat de garantia 
d’origen, amb la qual cosa les emissions 
associades a aquesta font energètica seran 0. 

• S’ha fixat també que el 40% de l’energia 
tèrmica consumida en els hotels del CRT 
sigui d’origen renovable (amb una combinació 
de biomassa, termosolar, calor residual, etc.). 

Caldria incorporar estratègies i accions clares per 
garantir la funcionalitat del corredor verd paral·lel al 
raval de Mar.  

En l’encreuament de la C31b hi ha una manca de 
mecanismes de connectivitat ecològica que vagin més 
enllà de la fauna i que permetessin la connectivitat 
hídrica de la Sèquia amb la zona del parc de la Torre 

L’informe de l’òrgan ambiental fa especial èmfasi 
amb els aspectes relacionats amb la connectivitat 
ecològica amb la Sèquia Major i amb l’espai dels 
Prats de la Pineda. S’han tingut en compte totes 
les determinacions de l’informe, fet pel qual es 
considera que ja s’hi dóna cabuda als aspectes 
especificats en aquest punt (veure punt 25 de 
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d’en Dolça.  

Caldria que el PDU exigís accions que garantissin la 
connectivitat ecològica en tots els sentit i recuperar 
l’estat ambiental dels prats inundables per l’ocupació 
industrial i turística. 

l’apartat 3.1.). 

 

Associació Empresarial Química de Tarragona  

AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS INTEGRACIÓ A L’EAE O AL PLA 

Caldria que el PDU contingui un criteri de sensibilitat 
ambiental unitari i coherent que s’ajusti a la realitat 
existent (en funció del potencial risc químic concurrent) 
de manera que pugui suposar una disminució dels 
legítims drets i interessos de les indústries químiques al 
costat d’aquestes zones, ni un increment dels riscos 
existents. 

La necessitat i l’oportunitat de concentració dels 
espais lliures en la zona més propera a la industria 
química ve determinada per acords entre aquests 
dos usos ja assolits pel PDU de la indústria i el 
turisme i que el present document no modifica. La 
ubicació del sòls de sistemes en el front de la 
Pineda, a més de crear un “coixí” respecte al 
recinte químic, completa el corredor interior-costa 
conformat pel sòls reconeguts en el catàleg de 
paisatge del Camp de Tarragona pel seu valor 
estètic com a “paisatge aquàtic”. La cessió de sòls 
de cessió està localitzada de forma immediata als 
nous creixements urbans i als usos recreatius, amb 
un excés de cessions mínimes que en qualsevol  
oment compensen la limitació en alguns dels 
equipaments més vulnerables que no es poden 
ubicar en aquests àmbits, però que no incideixen 
sobre els espais lliures. Els usos previstos s’han 
concebut tenint en compte les distàncies de 
seguretat regulades en els documents de protecció 
civil. En aquest sentit, s’han introduït en la 
normativa els condicionants relatius als sòls de 
sistemes afectats, que es situen a l’est del sector, 
d’acord amb les conclusions dels informes emesos 
per seguretat industrial i protecció civil. 
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4 CONCLUSIONS 
A nivell general es considera que els elements ambientals han estat tinguts especialment en compte a l’hora 
de plantejar els criteris d’ordenació del Pla objecte d’estudi.  

En aquest sentit, la proposta ha assumit com a primer objectiu la revisió del planejament vigent, adequant-lo 
als nous criteris socials i mediambientals que regeixen en l’actualitat fruit de la major sensibilització ciutadana 
en la preservació del medi ambient i la qualitat urbana. Amb això, juntament amb el treball paral·lel entre els 
equips redactors de la documentació urbanística i de la documentació ambiental, s’ha aconseguit una 
integració de criteris i objectius de caire ambiental que han permès vetllar per la minimització dels impactes 
derivats del desenvolupament del Pla.  

En aquest sentit, es considera que el PDU esdevé una bona eina per dotar de coherència i racionalitat el 
desenvolupament futur de l’àmbit del CRT. No obstant això, en els apartats que segueixen, es descriu, a 
mode de síntesi, la valoració ambiental del Pla.  

 

4.1 Valoració de la integració dels aspectes ambientals rellevants en el Pla 

A partir de l’avaluació ambiental del PDU-CRT de Vila-seca i Salou es considera que el desenvolupament de 
les actuacions previstes pel Pla impliquen un notable impacte ambiental derivat del procés d’urbanització, si 
bé aquest impacte es considera moderat pel fet de tractar-se d’una proposta en la que s’han tingut en compte 
de forma efectiva els principals requeriments ambientals detectats a l’àmbit d’estudi, i en la que es recullen, 
majoritàriament, les mesures ambientals que suposaran una reducció dels possibles impactes. En aquest 
sentit s’ha de posar en valor que des de l’equip redactor del PDU s’han incorporat com a pròpies dins els 
requeriments normatius dels sectors de desenvolupament les mesures de caire ambiental efectuades per 
l’equip redactor dels documents d’avaluació ambiental, així com d’altres mesures de caràcter més general 
aplicables, a mode de recomanacions, a qualsevol sector.  

D’altra banda, en referència a la valoració global del Pla, es considera adequat destacar aquí el grau de 
compliment dels objectius ambientals establerts per al PDU, el qual es sintetitza a continuació: 

Objectius 
prioritaris 

Objectiu ambiental Grau de 
compliment 

Objectiu 2: S’haurà de maximitzar la conservació dels hàbitats de 
més interès identificats, especialment els de tipus prioritari 

Parcialment 

Objectiu 4: Els usos previstos al PDU hauran de ser compatibles 
amb el manteniment dels valors naturals de la Sèquia Major 

Majoritàriament 

Objectiu 5: Es garantirà la no afectació a les aigües subterrànies en 
tant que són la font d’alimentació de la zona humida de la Sèquia 
Major. 

Majoritàriament 

Objectiu 7: Caldrà mantenir i potenciar els eixos de connectivitat 
local existents a l’àmbit 

Majoritàriament 

Objectiu 11: Garantir l’adequació de la proposta a la presència de 
les zones inundables identificades i assegurar que la proposta no 
comporti un augment del risc. 

Majoritàriament 

Objectiu 12: Caldrà garantir la suficiència de recursos d’abastament 
i sanejament pels usos previstos, sense afectar a l’entorn on es 
localitzen. 

Satisfactòriament 

Objectiu 13: Es minimitzarà l’impacte sobre la qualitat de l’aire 
derivada dels nous usos previstos pel PDU Parcialment 

Objectiu 14: Caldrà evitar les afectacions a població i espais 
naturals derivades de la contaminació acústica i lluminosa Majoritàriament 

Objectiu 16: Caldrà integrar els criteris necessaris per a garantir la 
mínima afectació sobre el paisatge i la qualitat paisatgística dels 
nous usos previstos. 

Parcialment 

Objectiu 17: Promoure i garantir un model urbà eficient des del punt 
de vista energètic i de gestió de residus 

Majoritàriament 

Objectiu 18: Es minimitzaran l’afectació sobre la generació de GEH 
Majoritàriament 

Objectiu 19: S’inclouran en la proposta d’ordenació criteris i 
mesures d’adaptació al canvi climàtic. Satisfactòriament 

Objectius 
rellevants 

Objectiu 1: La proposta del PDU s’haurà de compatibilitzar amb els 
usos agraris i forestals de més valor 

Majoritàriament 

Objectiu 3: S’hauran de mantenir aquells ambients més propicis pel 
desenvolupament de les espècies faunístiques identificades 

Majoritàriament 

Objectiu 9: Es garantirà l’adequació de la proposta a la presència de 
zones de servitud associades al risc químic 

Satisfactòriament 

Objectius 
secundaris 

Objectiu 6: Caldrà maximitzar la conservació i integració  dels 
elements de valor ambiental locals identificats 

Satisfactòriament 

Objectiu 8: Es mantindran les condicions de seguretat enfront el risc 
d’incendi forestal 

Satisfactòriament 

Objectiu 10: Es garantirà que els usos previstos no impliquin un 
augment de la pressió derivada del risc de contaminació marina 

Satisfactòriament 

Objectiu 15: Es mantindran i integraran els elements de valor social 
i cultural existents a l’àmbit Satisfactòriament 
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4.2 Impactes derivats de l’aplicació del PDU 

Per tot plegat, a continuació és detallen, a manera de síntesi, les principals apostes de millora de la 
sostenibilitat del Pla, així com les àrees d’atenció: 

ÀREES D’ATENCIÓ 

• La proposta del Pla suposarà un augment considerable de la mobilitat amb les repercussions sobre 
l’ambient atmosfèric i el canvi climàtic. 

• La pressió existent sobre les aigües subterrànies i el fet que siguin la font d’alimentació de la Sèquia 
Major fa que sigui una àrea d’atenció a tenir en compte en el desenvolupament del PDU, si bé 
s’incorporen diverses mesures per tal de minimitzar al màxim aquest risc. 

• La proposta del PDU suposarà inevitablement un augment del consum de recursos i una pressió 
sobre les infraestructures existents. 

• L’impacte paisatgístic serà inevitable i caldrà garantir la integració a partir d’estratègies de 
singularització en la zona dels CTIs i de contextualització i/o mimetització per a la resta de 
desenvolupaments. 

• El desenvolupament de les propostes del Pla suposaran un augment de la pressió sobre l’espai 
protegit de la Sèquia Major derivada, principalment, pels desenvolupaments previstos en sòl urbà 
propers a aquest espai, així com dels usos previstos al sector del CTIs. 

• Es considera que serà especialment rellevant el seguiment del Pla per tal avaluar la incorporació de 
les mesures ambientals i les estratègies proposades.  

• També serà rellevant dur a terme el seguiment de les accions que es deriven del Pla d’Adaptació del 
Canvi Climàtic en tant que és un vector molt rellevant a tenir en compte i més tenint en compte la 
proposta del Pla i la seva ubicació en una zona costanera. 

• Quan als sòls urbans consolidats, sobretot de l’àmbit sud, en tant que es fan recomanacions 
ambientals no es pot tenir certesa de la integració de les mateixes ni de les estratègies ambientals 
proposades. 

 

PUNTS FORTS 

• El Pla incorpora la totalitat de les mesures ambientals que recull l’EAE alhora que, en general, integra 
les estratègies ambientals plantejades. Aquestes mesures suposaran una minimització de gran part 
dels impactes que es derivin i que són difícilment eliminables, com per exemple, sobre el paisatge o el 
consum de recursos. 

• Es considera un pla exemplificador quan al vector energètic en tant que preveu mesures que tendiran 
a que esdevinguin edificis de consum d’energia gairebé nul. 

• Es considera que el PDU fa una proposta ambiciosa pel que fa a la connectivitat ecològica, 
especialment de la Sèquia Major cap al nord (peça d’espais lliures) i cap a l’est(espai protegit dels 
Prats de la Pineda). Cal tenir en compte que aquest fet millora la situació actual i permet reduir la 
vulnerabilitat de l’espai protegit en tant que en redueix l’isolament respecte altres espais naturals  

• Destaca el tractament de via urbana de l’actual autovia de Salou, fet alhora que permetrà que 
esdevingui una zona de transició entre l’àmbit dels CTIs, d’ús més intensiu, i la zona de la Sèquia.  

• S’ha apostat per avaluar específicament el vector del canvi climàtic i el Pla incorpora un annex “Pla 
d’Adaptació al Canvi Climàtic del PDU del CRT”. Aquest fet deriva en un reforç en la proposta de 
mesures i accions relacionades. 

• La concentració dels espais lliures de la zona del CTI en una única peça, i la incorporació de criteris 
d’integració paisatgística, de gestió agrícola, biodiversitat i connectivitat ecològica fan que la proposta 
inclogui un espais lliures de qualitat paisatgística que reforçaran alhora la funcionalitat de la Sèquia 
en tant que preveu també zones humides. 

• En referència amb el paisatge, es valora positivament la incorporació d’un Estudi d’Integració 
Paisatgística on s’apunten algunes recomanacions a tenir en consideració a l’hora d’abordar les fases 
posteriors de desenvolupament de les actuacions previstes, on es concretaran i materialitzaran les 

intervencions. A més a més, s’incorpora una mesura ambiental per a la peça dels CTIs que estableix 
la necessitat de sotmetre els projectes derivats del PDU a un Estudi d’Impacte i Integració 
Paisatgística on s’avaluï en detall aquest aspecte.  

• Es valora positivament el corredor d’activitats existent i es preveu replicar amb la incorporació d’eixos 
socials i paisatgístics arreu de l’àmbit que connectarà internament, alhora que amb els municipis de 
Salou i Vila-seca. 

• Atenent a la identificació d’una problemàtica de partida en relació al risc d’inundabilitat, s’ha dut a 
terme una ampliació de l’Estudi d’inundabilitat per tal de modelitzar les condicions d’inundabilitat en 
funció de les mesures proposades per corregir el risc existent, de manera que se’n garanteixi la seva 
efectivitat, tot permetent l’adequació dels desenvolupaments previstos a la legislació urbanística i 
evitant l’afectació al balanç hídric de la Sèquia Major. En base a les conclusions de l’estudi 
d’inundabilitat i degut a l’afectació a tercers en la zona de Prats de la Pineda, es fa necessari la 
redacció d’un pla especial per definir les solucions conjuntament amb altres agents implicats en 
aquest àmbit. Aquest Pla especial haurà d’incorporar les prescripcions del PDU en el sentit d’una 
gestió sostenible de les aigües d’escorrentiu i millorar la connectivitat ecològica dels dos àmbits PEIN, 
la Sèquia Major i Els Prats de la Pineda. 

 

4.3 Programa de Vigilància Ambiental 

La legislació per a l’avaluació ambiental, estableix l’obligació de determinar mesures de supervisió i control 
per a les diferents fases que comporta l’execució de l’actuació. Aquesta determinació queda recollida en 
l’apartat 8 de l’EAE, el qual detalla el Programa de Vigilància Ambiental per al PDU (PVA). 

L’esmentat PVA, proposa la creació de la figura del Responsable del seguiment ambiental del Pla, designada 
per l’administració actuant en les diferents fases d’execució del projecte i integrada en una Comissió de 
seguiment ambiental que inclouria a responsables de diferents administracions i entitats. Aquest Responsable 
s’encarregarà de dur a terme les accions de seguiment previstes en el PVA així com les corresponents al Pla 
de Seguiment del Pla d’Adaptació al Climàtic. També es proposa la creació de la figura del gestor de mobilitat 
i energia, atenent a la rellevància d’aquests dos vectors a nivell ambiental. 
 

Tal i com determina la normativa del PDU, el promotor establirà els mecanismes per tal d’assegurar els fons 
econòmics necessaris per assegurar la viabilitat de la comissió mixta de seguiment ambiental i de les 
actuacions que se’n puguin derivar. 

 
En concret, les accions del PVA a desenvolupar: 

• Reunió de seguiment anual de la Comissió de seguiment ambiental, en la que el responsable del 

seguiment exposi l’evolució del PDU des del punt de vista ambiental.  
 

• Redacció d’un informe de vigilància ambiental, transcorregut un any a partir de l’aprovació definitiva 

del PDU i successivament amb la mateixa freqüència fins que es produeixi la seva revisió o fins que, 

a proposta de l’administració actuant i amb el vist i plau de l’òrgan ambiental, es consideri que se’n 

pot modificar la freqüència o que es pot donar per finalitzat el pla de seguiment pel fet d’estar garantit 

el compliment dels objectius ambientals previstos. Aquest informes de vigilància ambiental hauran 

d’incorporar: 

o Grau de desenvolupament de les propostes previstes en el PDU. 

o Actualització dels valors dels indicadors de seguiment determinats en el present EAE i el Pla 

d’Adaptació al Canvi Climàtic i valoració de la seva evolució segons la tendència desitjable 

plantejada. 

o Compleció de les mesures que requereixin els aspectes ambientals sorgits del propi procés (a 

aplicar en fases posteriors). 

o Valoració del grau de compliment de les determinacions de la Memòria Ambiental i la seva 

resolució per part de l’òrgan ambiental. 
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o Valoració del grau de compliment dels objectius ambientals establerts per al PDU, detallats 

en el present EAE. 

o Descripció del grau d’aplicació de les mesures establertes per al PDU i pel Pla d’Adaptació al 

Canvi Climàtic i valoració de la seva idoneïtat. En cas de detectar-se efectes adversos no 

previstos o possibles millores o modificacions justificades a incorporar al PVA que es derivin 

de fets de la realitat no identificats inicialment, caldrà determinar mesures compensatòries o 

de reparació, les quals hauran d’ésser validades per l’òrgan ambiental.  

o Recull de dificultats o incidències detectades en el procés de desplegament del PDU així com 

experiències d’èxit que calgui destacar.  

o Programació de les tasques i accions a desenvolupar en l’any següent, tenint en compte la 

seva programació pressupostària a partir dels fons derivats de la taxa anual que es proposa 

pels operadors presents a l’àmbit del PDU,  
 

L’administració actuant haurà de trametre una còpia d’aquests informes de seguiment a l’òrgan 

ambiental . 

• De manera prèvia a l’inici de l’execució d’aquests projectes d’edificació, caldrà que l’òrgan ambiental 

determini la necessitat de dur a terme un procediment de vigilància ambiental específic.  

• Garantir l’aplicació de les mesures proposades en present EAE. D’altra banda, caldrà tenir en compte 

el Pla de Medi Ambient, que incorpora els continguts necessaris per al control de les actuacions que 

poden produir afeccions al medi ambient. 
 

4.3.1 Indicadors ambientals de seguiment 

Tot seguit es detalla el càlcul d’indicadors de seguiment per tal de comparar el perfil inicial de l’àmbit d’estudi 
amb l’alternativa seleccionada a banda d’establir uns indicadors de seguiment pels successius informes 
previstos: 

OBJECTIU 
AMBIENTAL 

INDICADORS PROPOSATS VALOR ACTUAL* 
TENDÈNCIA 
DESITJABLE** 

OBSERVACIONS 

Compatibilitzar la 
proposta del PDU 
amb els usos 
agraris i forestals 
de més valor 

Percentatge de superfície 
agrícola respecte superfície 
total 

6,37 = 
Aquest indicador s’ha calculat 
en funció del mapa de 
cobertes del sòl de l’àmbit.  

En el moment de 
desenvolupament del PDU 
caldrà re-calcular el valor 
d’aquest indicador i prendre’l 
com a valor de referència.  

Percentatge de superfície 
forestal respecte superfície 
total 

9,04 = 

Maximitzar la 
conservació dels 
hàbitats de més 
interès 
identificats, 
especialment els 
de tipus prioritari 

Percentatge de superfície 
d’hàbitats d’interès 
comunitari respecte la 
superfície total 

9,06  

(HIC 9540) 

= 

 

6,10  

(HIC 5330) 

2,61  

(HIC 7210) 

Mantenir aquells 
ambients més 
propicis pel 
desenvolupament 
de les espècies 
faunístiques 
identificades 

Percentatge de superfície 
d’espais amb ambients 
similars a la Sèquia Major 
respecte la superfície total 

2,06 ↑ 

Per al càlcul d’aquest 
indicador s’han considerat 
únicament les basses 
existents al mas Pantaleoni i 
al Parc de la Torre d’en Dolça. 

Compatibilitzar 

els usos previstos 
al PDU amb el 
manteniment dels 
valors naturals de 
la Sèquia Major 

Garantir la no 
afectació a les 
aigües 
subterrànies en 
tant que són la 
font d’alimentació 
de la zona 
humida de la 
Sèquia Major. 

Nivell qualitatiu de les 
aigües subterrànies 
d’entrada a la Sèquia 

SD = o ↑ 

 

Maximitzar la 
conservació i 
integració dels 
elements de valor 
ambiental locals 
identificats. 

Percentatge d’elements de 
valor ambiental conservats 

100 100 

 

Mantenir, 
potenciar i fins i 
tot millorar els 
eixos de 
connectivitat local 
existents a 
l’àmbit. 

Metres continus d’eixos amb 
valor connector  

 ↑ 

Actualment només s’ha 
comptabilitzat el corredor 
d’activitats com a eix de 
connectivitat local 

Mantenir les 
condicions de 
seguretat enfront 
el risc d’incendi 
forestal. 

Nombre d’incendis forestals 0 0 

 

Garantir 
l’adequació de la 
proposta a la 
presència de 
zones de servitud 
associades al risc 
químic. 

Nombre d’elements 
vulnerables ubicats en 
zones de servitud risc 
químic 

0 0 

 

Garantir que els 
usos previstos no 
impliquin un 
augment de la 
pressió derivada 
del risc de 
contaminació 
marina. 

Nombre d’episodis de 
contaminació marina 

SD 0 

 

Garantir 
l’adequació de la 
proposta a la 
presència de les 
zones inundables 
identificades i 
assegurar que la 
proposta no 
comporti un 
augment del risc. 

Percentatge de sòl 
permeable (%) 

66,72 = 

Aquest indicador s’ha calculat 
en funció del mapa de 
cobertes del sòl de l’àmbit.  

En el moment de 
desenvolupament del PDU 
caldrà re-calcular el valor 
d’aquest indicador i prendre’l 
com a valor de referència.  

Actuacions dutes a terme 
per minimitzar l’afectació 
derivada del risc 
d’inundabilitat 

0 ↑ 
 

Garantir la 
suficiència de 
recursos 

Consum anual d’aigua 
d’abastament (m3/any) 

1.001.665 ↓ 
Aquest indicador s’ha calculat 
a partir de les ràtios de 
consum segons el 
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d’abastament i 
sanejament pels 
usos previstos, 
sense afectar a 
l’entorn on es 
localitzen. 

planejament vigent.  

En el moment de 
desenvolupament del PDU 
caldrà re-calcular el valor 
d’aquest indicador i prendre’l 
com a valor de referència. 

Volum d’aigües grises i 
pluvials reutilitzades per 
altres usos 

0 ↑ 
 

Minimitzar 
l’impacte sobre la 
qualitat de l’aire 
derivada dels 
nous usos 
previstos pel 
PDU. 

Concentració dels principals 
contaminants atmosfèrics 
(Estació de mesura de Vila-
seca) 

NO2: 20 

= o ↓ 

Es considera que cal tendir cap 
als valors objectiu de cada 
contaminant que fixa l’OMS 
(valors límit diaris per a la 
protecció de la salut humana) 

NO2: 40 µg/m3 

SO2: 20 µg/m3 

O3: 100 µg/m3 

PM10: 20 µg/m3 

PM2,5: 10 µg/m3 

SO2: 2 

O3: 54 

PM10: 17 

PM2,5: 12 

Evitar les 
afectacions a 
població i espais 
naturals 
derivades de la 
contaminació 
acústica i 
lluminosa. 

Percentatge de persones (o 
habitatges o similars) 
exposades a nivells sonors 
superiors als admesos 

SD 0 

 

Percentatge d’enllumenat 
públic adaptat als nivells de 
lluminositat admesos. 

SD 100 

 

Mantenir i integrar 
els elements de 
valor social i 
cultural existents 
a l’àmbit. 

Elements catalogats 2 = o ↑ 

 

Integrar els 
criteris necessaris 
per a garantir la 
mínima afectació 
sobre el paisatge i 
la qualitat 
paisatgística dels 
nous usos 
previstos. 

Percentatge de projectes 
d’edificació que incorporen 
projecte d’adequació 
paisatgística 

0 ↑ 

Caldrà garantir com a mínim 
la realització d’aquests estudis 
en el cas dels CTIs 

Promoure i 
garantir un model 
urbà eficient des 
del punt de vista 
energètic i de 
gestió de residus. 

Consum energètic 

Electricitat: 

87.527.901,7 kW 

↓ 

Aquest indicador s’ha calculat 
a partir de les ràtios de 
consum segons el 
planejament vigent.  

En el moment de 
desenvolupament del PDU 
caldrà re-calcular el valor 
d’aquest indicador i prendre’l 
com a valor de referència. 

Gas: 

67884082,50 KWh/any 

Producció local d’energies 
renovables  

0 ↑  
Nous edificis d’alta 
eficiència energètica 

0 ↑  
Generació de residus per 
càpita (kg/hab/any) 

818,575 ↓ Segons dades mitjanes de 
l’ARC per als dos municipis 
que abasta l’àmbit (2015). Percentatge de recollida 

selectiva de residus 
42,90 ↑ 

municipals 

Minimitzar 
l’afectació sobre 
la generació de 
GEH. 

Emissions de GEH (t) 238.266 ↓ 

Aquest indicador s’ha calculat 
a partir de les ràtios de 
consum segons el 
planejament vigent.  

En el moment de 
desenvolupament del PDU 
caldrà re-calcular el valor 
d’aquest indicador i prendre’l 
com a valor de referència. 

Incloure en la 
proposta 
d’ordenació 
criteris i mesures 
d’adaptació al 
canvi climàtic. 

Mesures aplicades 
d’adaptació al canvi climàtic. 

0 ↑ 

 

 

*SD (sense dades): indicadors pels quals no s’ha pogut calcular el valor corresponent a la situació actual atès que no es disposa de la 
informació necessària corresponent.  

**La simbolització emprada respon a les següents tendències: 

↑ Increment o millora 

↓ Disminució 

= Manteniment 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Barcelona,14 de desembre 2016 
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