PLA DIRECTOR URBANÍSTIC
de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou
ANNEXOS
VII.3. PLA D’ADAPTACIÓ
AL CANVI CLIMÀTIC

Aprovació provisional
Desembre 2016

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

Document d’aprovació provisional
0.

DOCUMENT COMPRENSIU

I.

MEMÒRIA
I.1 MEMÒRIA D’INFORMACIÓ
I.2 MEMÒRIA D’ORDENACIÓ

II.

NORMATIVA URBANÍSTICA

III.

PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I D’ORDENACIÓ

IV.

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC

V.

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA I ESTUDI DE TRÀNSIT

VI.

AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

VII.

ANNEXOS:
VII.1 ESTUDI DE RISCOS GEOLÒGICS I GEOTÈCNICS
VII.2 ESTUDI D’INUNDABILITAT
VII.3 PLA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
VII.4 INFORMES
VII.5 DADES REGISTRALS
VII.6 ESTUDI HIDROLÒGIC SECTORS NORD I CTI
VII.7 ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
VII.8 ESTUDI D’IMPACTE ECONÒMIC I TURÍSTIC SOBRE EL TERRITORI

VIII.

INFORME DE PARTICIPACIÓ

VII.3. Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic

Desembre 2016

PLA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
Índex
1

INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................... 2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2

ANTECEDENTS ........................................................................................................................... 2
OBJECTE DE L’ESTUDI ESPECÍFIC SOBRE CANVI CLIMÀTIC ............................................................. 2
CONTINGUT DEL DOCUMENT ....................................................................................................... 2
PLANS RELACIONATS .................................................................................................................. 2
COORDINACIÓ I GESTIÓ DEL DOCUMENT ...................................................................................... 2

DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ .................................................................................... 4
2.1 CONTEXT TERRITORIAL I SOCIOECONÒMIC ................................................................................... 4
2.1.1 Caracterització sociodemogràfica.................................................................................... 5
2.1.2 Caracterització sectorial .................................................................................................. 6
2.1.3 Caracterització ambiental ................................................................................................ 9
2.2 CARACTERITZACIÓ CLIMÀTICA ................................................................................................... 11
2.2.1 Clima actual ................................................................................................................... 11
2.2.2 Projeccions climàtiques ................................................................................................. 15
2.2.3 Resum de la caracterització climàtica ........................................................................... 19

3

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I IMPACTES ................................................................................. 20
3.1 INCIDÈNCIA DEL PLA SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC......................................................................... 20
3.1.1 Avaluació de la petjada de carboni associada al PDU .................................................. 20
3.2 IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES ESPERATS DERIVATS DEL CANVI CLIMÀTIC.................................... 21
3.2.1 Increment de les temperatures: estius més calorosos i secs ........................................ 22
3.2.2 Canvis en els cicles de les estacions ............................................................................ 24
3.2.3 Augment del nivell del mar ............................................................................................ 26
3.2.4 Sequera ......................................................................................................................... 28
3.2.5 Pluges torrencials majors i més freqüents ..................................................................... 28
3.3 IDENTIFICACIÓ I JERARQUITZACIÓ DE RISCOS ............................................................................. 31

4

PROGRAMA D’ACTUACIONS .................................................................................................... 35
4.1 MESURES D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC ............................................................................... 35
4.1.1 Àmbit general ................................................................................................................. 36
4.1.2 Increment de les temperatures: estius més calorosos i secs ........................................ 40
4.1.3 Canvis en el cicle de les estacions ................................................................................ 48
4.1.4 Augment del nivell del mar i canvi de temperatura de les aigües ................................. 49
4.1.5 Sequera ......................................................................................................................... 50
4.1.6 Pluges torrencials majors i més freqüents ..................................................................... 53
4.2 MATRIU RESUM D’ACCIONS EN RELACIÓ ALS RISCOS................................................................... 56
4.3 MESURES DE COMPENSACIÓ ..................................................................................................... 57

5

PROGRAMA DE SEGUIMENT .................................................................................................... 58
ANNEX 1: MATRIU DE RELACIÓ ENTRE IMPACTES I SECTORS AFECTATS .............................................. 59

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

1

VII.3. Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic

Introducció

Desembre 2016

•

No haver de fer front a futures pèrdues materials o personals derivades dels fenòmens derivats
del canvi climàtic.

•

Establir amb temps suficient un programa d’actuació, i no haver de fer front a inversions sobtades
i urgents.

•

Tenir presents possibles potencialitats i elements d’oportunitat que també es poden derivar del
canvi climàtic.

•

Esdevenir un desenvolupament capdavanter en el disseny i aplicació de mesures d’adaptació als
efectes del canvi climàtic, tenint en compte la rellevància del Pla Director, la sensibilitat a nivell
de país i el caràcter estratègic del mateix.

•

Integrar de forma transversal l’anàlisi del canvi climàtic, tenint en compte que és un element que
es considera estratègic a partir de l’aprovació de la Llei 21/2013, d’Avaluació Ambiental.

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.
La darrera modificació d’aquesta Llei, concretada 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, preveu 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 la iniciació 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 a la Direcció General d’Ordenació del Territori
i Urbanisme la redacció del document.

Contingut del document
En aquest marc, el present document s’estructura en els següents apartats:

Objecte de l’estudi específic sobre canvi climàtic
El cinquè informe del IPCC (Panell Intergovernamental d'experts sobre Canvi Climàtic), basat en noves
evidències i una metodologia millorada, suposa una confirmació i un reforçament dels resultats de l’anterior
informe, constatant que l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc i que, per tant, el canvi climàtic ja està
tenint lloc i continuarà durant les properes dècades i segles.
Aquest informe reitera que l’escalfament observat des de 1951 és resultat dels desequilibris en el balanç
energètic de la Terra, causats tant per processos naturals com antropogènics. La contribució d’aquests
factors ha estat quantificada i això permet afirmar que la influència humana ha estat (amb una probabilitat
superior al 95%) la causa dominant de més de la meitat de l’augment observat en la temperatura superficial
mitjana global, ocasionant, entre d’altres, l’escalfament dels oceans, la fusió de gel i neu, l’elevació del nivell
del mar i canvis en alguns extrems climàtics. En concret, les emissions de CO2 constitueixen el principal agent
responsable de l’escalfament a llarg termini i és per això que la problemàtica s'associa a un model de consum
energètic clarament insostenible que suposa un esgotament dels recursos no renovables i l'emissió de gasos
amb capacitat per modificar els vectors ambientals.
De fet, una de les principals conclusions d’aquest informe és la declaració que les conseqüències del canvi
climàtic estan ja catalogades com a greus. En aquest sentit, si bé cal tenir present que molts dels aspectes
del canvi climàtic persistiran durant segles, l’informe subratlla, la necessitat urgent d’actuar significativament
per tal de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i així evitar que els impactes del canvi climàtic
siguin encara més greus.
Així, una estratègia integral de resposta al canvi climàtic ha de pivotar sobre l’establiment d’accions de
mitigació del canvi climàtic, però a la vegada definint mesures per a l’adaptació als efectes que ja es preveuen
com a inevitables.
En aquest document sobre adaptació al canvi climàtic, s’analitzarà per una banda la incidència de l’ordenació
proposada sobre la generació de GEH, tenint en compte que en el treball realitzat des del procediment
d’avaluació ambiental s’han integrat tot un conjunt de mesures orientades a disminuir la petjada energètica
dels nous usos, i en conseqüència de la seva petjada de carboni.

•

Contextualització terrirorial, demogràfica, sectorial i ambiental de l’àmbit: Aquest apartat
introductori té per objectiu identificar aquells sectors socials, econòmics o ambientals presents a
l’àmbit del PDU que es poden veure afectats pels efectes derivats del canvi climàtic

•

Caracterització climàtica: descripció de les condicions actuals del clima i projeccions climàtiques
que ens permetran identificar aquelles dinàmiques climàtiques que poden suposar riscos futurs.

•

Indetificació dels riscos i impactes: A partir de creuar la diagnosi sectorial i ambiental amb les
dinàmiques climàtiques, es procedeix a identicar els riscos concrets que s’esperen en l’àmbit del
PDU. Aquests riscos seran jerarquitzats per tal d’avaluar el seu grau d’incidència.

•

Directament relacionats amb aquests riscos identificats s’establirà un programa d’actuacions amb
un conjunt d’accions orientades a incrementar l’adaptació al canvi climàtic dels usos i espais
previstos al PDU.

•

Programa de seguiment

Plans relacionats
En tant que el present document s’emmarca en un marc territorial definit pel PDU i de caire supramunicipal, sí
que es considera necessari tenir en compte les accions i actuacions ambientals impulsades des dels
Ajuntaments de Salou i Vila-seca. En aquest sentit, en el plantejament d’accions caldrà cercar les sinergies i
possibles complementacions amb les accions proposades en les respectives Agendes 21.
Així mateix, es considera que donada la magnitud del planejament que es proposa, s’ha cregut necessari
redactar aquest document, al qual es podran vincular futures actuacions en matèria d’adaptació al canvi
climàtic que es realitzin des dels municipis de Vila-seca i Salou.
Passant del marc més local a un marc d’escala territorial, caldrà tenir en compte els criteris i determinacions
inclosos a l’Estratègia Catalana del Canvi Climàtic.

A banda d’aquestes mesures que podrien integrar-se en el marc de la mitigació, i que queden integrades a la
normativa del PDU, s’ha cregut convenient definir un document específic per a definir un conjunt d’actuacions
d’adaptació per dotar a l’àmbit de les eines per reduir la vulnerabilitat i millorar la seva capacitat de resposta
al canvi climàtic i minimitzar els impactes potencials.

Coordinació i gestió del document

Així, el present document estableix un conjunt de mesures per donar una resposta cohesionada, coherent,
multidisciplinar i global als riscos identificats. Aquest Pla anirà per tant orientat a definir accions concretes i
relacionades amb els agents i sectors que es localitzen a l’entorn de l’àmbit ordenat pel PDU. Amb aquestes
actuacions, es pretén assolir els següents objectius:

Per a la funcionalitat del document resulta imprescindible definir de forma clara els responsables del
seguiment i execució de les mesures previstes. Tot i que en cadascuna de les accions es detallaran els
agents responsables i implicats, es creu necessari delimitar des dels inicis del treballs els agents que hi
estaran involucrats.

•

Un estalvi de mitjans econòmics que s’haurien de destinar a la reparació d’aquests efectes.

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

Es considera que el paper coordinador l’haurà de tenir el l’Administració actuant i/o òrgan gestor de
l’explotació, que s’encarregui del seguiment ambiental del PDU. En el marc del seguiment ambiental del
desenvolupament del PDU, es considera necessari integrar el seguiment del present Pla d’Adaptació, amb la
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participació directa dels Ajuntament de Vila-seca i de Salou, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, i els
operadors que s’implantin al sector.
En l’apartat de seguiment es concreten les accions de seguiment que es proposen, i la seva necessària
coordinació amb el Programa de vigilància ambiental que es preveu en l’Estudi Ambiental Estratègic.
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Descripció de l’àmbit d’actuació
El present document tal com s’ha descrit en el punt d’introducció té per objectiu analitzar de forma específica
l’afectació sobre i derivada del canvi climàtic en un entorn territorial concret que ve definit per l’àmbit
urbanístic que desenvolupa el Pla Director Urbanístic del Centre recreatiu i Turístic del Vila-seca i Salou.
Per tant en la present anàlisi, tot i situar l’àmbit en el seu marc territorial de referència, s’analitzarà de forma
concreta les característiques territorials, sociodemogràfiques, econòmiques i ambientals existents a l’àmbit,
però també aquelles previstes pel PDU. Es considera rellevant descriure de forma sintètica el que hi ha
actualment, però també el que es desenvoluparà a partir de l’aprovació del PDU, en tant que es considera
que serà el marc on analitzar les relacions amb el canvi climàtic i on desenvolupar i fer el seguiment de les
mesures que es proposin.
Per tant, a mode general, els diferents elements analitzats s’analitzaran des del punt de vista del seu marc
territorial (especialment els municipis de Vila-seca i Salou), l’òptica des de l’àmbit estricte del PDU i l’escenari
previst un cop es desenvolupi el PDU.

Context territorial i socioeconòmic
L’àmbit d’estudi del Pla director urbanístic és el del Centre Recreatiu Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, que
s’ubica als termes municipals de Vila-seca i Salou, amb el perímetre que apareix a l’annex 1 del Decret
152/1989, de 23 de juny, pel qual s’aprova la instal·lació d’un centre recreatiu turístic a Vila-seca i Salou, en el
qual figura també la descripció dels límits.
El CRT està ubicat a l’àmbit central del Camp de Tarragona, la segona àrea metropolitana més gran de
Catalunya, i es configura com a polaritat singular dins de l’espai turístic de la marca Costa Daurada. El seu
àmbit completa el procés de conversió en escenari turístic del litoral de Tarragona i alhora el qualifica, en tant
que manté la demanda exigent de millora i qualitat del turisme.
Es tracta d’un espai molt accessible des de les principals vies de comunicació del corredor del Mediterrani,
tant a nivell ferroviari com viari, i molt proper al “strip” turístic de Salou-Cambrils i als nuclis urbans de Vilaseca i Salou.
En concret, es situa entre els municipis de Vila-seca i Salou, sobre el sortint de “cap Salou”, un promontori
que s’erigeix com a una singularitat en el front litoral de l’àmbit central del Camp de Tarragona, entre la
planícia del Litoral del Camp i la de la Pineda.
De caràcter discontinu, l’àmbit té una superfície de 825,70Ha, d’acord amb els antecedents legals i
urbanístics. Limita al nord-oest amb la línia del ferrocarril de València a Barcelona, a l’est amb la carretera de
Vila-seca a la Pineda (TV-3148) i la carretera de Salou a Tarragona per la costa (TV-3146), al sud-est amb els
darreres del barri de la Pineda a Vila-seca, al sud amb la urbanització Port-Pirata i la platja Llargade Salou, i
al sud-oest amb el càmping la Union, la urbanització Mar i Camp i els creixements hotelers de Salou.
S’exclouen de l’àmbit les urbanitzacions Xalets de Salou-Club de Tennis Salou, Mirador de Salou i zona
estival alta-urbanització del Bosc Gran, la parcel·la de l’antiga sala de festes Galas Nord a l’encreuament de
l’avinguda Pere Moles i Av. dels Països Catalans, l’autovia de Salou a Tarragona (AP-1), l’avinguda de
l’alcalde Pere Moles i la carretera de Salou a Tarragona per la costa (TV-3146).

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

Àmbit del PDU CRT
Font: Equip redactor
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Caracterització sociodemogràfica
Estructura demogràfica
Tenint en compte les dades disponibles, es creu necessari partir de la caracterització demogràfica dels
municipis en que es localitza el PDU.
Vila-seca
seca presenta una població de 21.923 habitants (Idescat, 2014), i Salou una població de 26.558 (Idescat,
2014).
4). Cal tenir en compte que aquests dos municipis formaven un únic municipi fins a la seva segregació a
l’octubre de 1989, fet pel qual en la següent gràfica d’evolució es reflecteixen dades comuns fins al 1990, i a
partir de 1991 es donen les dades per se
separat,
parat, tot i que s’ha cregut oportú mantenir l’evolució comuna dels
dos municipis. Tal com es pot observar presenten una pauta similar a molts municipis catalans, amb una
pujada important de població a partir de la dècada dels 60, una segona onada a princi
principis d’aquest segle i una
estabilització dels creixements a partir del 2009.

Població segons sexe i edat. Vila-seca. 2014
Font: IDESCAT

Evolució de la població dels municipis de Vila
Vila-seca i Salou 1900-2014
Font: IDESCAT

Per la seva banda Salou presenta
presenta una població empadronada al 2014 formada per 13.982 homes i 12.576
dones. A diferència de Vila-seca,
Vila seca, presenta una estructura on no és tan rellevant la població entre 35 i 45 anys,
fet que es tradueix en que el repunt de població menor de 10 anys sigui
si
inferior al cas de Vila-seca.
seca.

Per gènere a l’any 2014 hi havia a Vila
Vila-seca
seca 11.118 homes i 10.805 dones empadronades. La piràmide
d’edats mostra com l’elevat percentatge de població d’edats compreses entre 35 i 45 anys s’ha traduït en un
repunt d’aquells d’edats inferiors a 10 anys.

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

Hotels i zones d’allotjament relacionades amb els parcs recreatius: 4 hotels tematitzats amb una
capacitat aproximada de 2.000 habitacions.

•

1 Centre de Convencions (capacitat per entre 4.000 i 10.000 persones)

•

1 Centre Comercial (Olzina – Port Halley)

•

3 camps de Golf: Golf Nord (18 forats), Golf Centre (9 forats) i Golf Sud (18 forats).

•

Beach Club (localitzat a la zona de la Platja Llarga)

•

Un centre educatiu (EIC – Escola Internacional del Camp)

•

Usos residencials: Urbanitzacions dels Xalets de Salou i del Mirador i zones residencials previstes en el
planejament vigent en l’àmbit sud (386.812 m2 sostre – 2.477 habitatges)

•

Usos comercials previstos pel planejament vigent al sector sud: 9.870 m2 de sostre

•

Espais lliures existents i previstos pel planejament vigent al sector sud

•

Usos agrícoles a l’est del Parc de Port Aventura

A tots aquests usos ja existents cal afegir aquells usos que es desenvoluparan a partir de l’aprovació i
execució del PDU, i que són els següents:
•

Població segons sexe i edat. Salou. 2014
Font: IDESCAT

El municipi de Vila-seca s’organitza en tres nuclis principals de població (a banda d’alguna urbanització
disseminada). Així al nord, al límit amb Reus i apareix el nucli de la Plana amb una població a l’entorn dels
500 habitants, el nucli central (que concentra la major part de la població, a l’entorn dels 12.000 habitants) i
finalment el nucli de La Pineda amb aproximadament 1.800 habitants i que esdevé el nucli de població més
proper a l’àmbit del PDU.

Centres Turístics Integrats (CTIs): Es preveuen aquests centres turístics, els quals integraran els
següents usos:
2

o

Complex hoteler: 425.000 m de sostre

o

Àrea de lloc: 30.000 m de sostre

o

Usos comercials: 50.000 m de sostre

o

Teatres i espais d’oci: 120.000 m de sostre

o

Aparcaments i serveis tècnics edificis: 120.000 m sostre

o

Equipaments: 149.457 m de sostre

o

Espais lliures: 228.438 m

o

Vialitat: 255.508 m

2

2

2

2

2

2

2
2

2

Per la seva banda Salou es divideix entre la zona del nucli i les seves extensions, i la zona del Cap de Salou,
àmbits urbans que queden separats per terrenys inclosos en l’àmbit del PDU.

•

Usos hotelers en el sector nord: 1.385m de sostre ja previst en el planejament vigent i 48.615m de nou
sostre.

Un element caracteritzador de la població d’aquests municipis és, especialment en el cas de Salou, la
marcada influència de la població flotant, especialment concentrada al llarg dels mesos d’estiu. Així, segons
informació continguda a la memòria descriptiva del POUM de Salou, aquesta pot arribar a xifres a l’entorn de
les 150.000 persones al mes d’agost, 115.000 al juliol i 75.000 al juny i setembre. A la primavera aquestes
xifres poden estar a l’entorn de les 45.000 persones, mentre que als mesos d’hivern la xifra es redueix
significativament. Per tant, una dada important a tenir en compte, és que al mes d’agost la població de Salou
es pot multiplicar per 6.

•

Centre de convencions al sector CC: 24.612 m de sostre

•

Espais lliures en altes sectors (Sector Nord i CC): 12.824 m al sector nord i 500 m al CC.

2

2

•

Xarxa de transports i mobilitat. 182.035 m de nova vialitat a als sectors de CTI i sector Nord més la
vialitat existent i prevista pel planejament vigent a la zona sud.

•

Xarxes d’infraestructures:
o

Energia (gas i electricitat)

o

Subministrament d’aigua

Cal diferenciar entre aquells usos que ja es troben actualment l’àmbit del PDU i aquells de nous que es
preveuen a partir del desenvolupament de les previsions del PDU.

o

Sanejament

El usos existents actualment es poden sintetitzar en:

o

Telecomunicacions

•

Usos recreatius: Parc temàtic de Port Aventura i parc aquàtic de Costa Caribe. Aquest any s’ha iniciat la
construcció d’un nou parc temàtic (Ferrari Land)

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU
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Tots aquests usos i activitats necessiten lògicament d’un serveis i xarxes d’infraestructures que els hi donin
suport, i que esdevenen en sí mateixos sectors a tenir en compte en el present pla d’adaptació, i que es
poden resumir en:

Caracterització sectorial
Tenint en compte l’àmbit d’actuació, i prèviament a la caracterització dels principals riscos, és indispensable
realitzar una determinació d’aquells elements que es poden veure més afectats per l’evolució del canvi
climàtic. Un primer pas és identificar aquells sectors de caire socioeconòmic que es poden veure afectats.

2

•

Serveis de recollida de residus

6
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•

Serveis de neteja viària

•

Serveis sanitaris i assistencials

•

Serveis de seguretat i emergència

Desembre 2016

En síntesi, en la següent gràfica es concreten aquells sectors de tipus socioeconòmic (tant principals com
auxiliars que hauran de ser tinguts en compte a l’hora de determinar els principals riscos associats al
desenvolupament del PDU). Tal com es pot comprovar, s’exclouen d’aquesta primera anàlisi els elements de
caire ambiental, en tant que seran analitzats amb detall en el següent apartat.
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Principals sectors socioeconòmics contemplats per la definició dels riscos

Abastament

Xarxa viària

Recollida
de
residus i neteja

Xarxa vianants
ciclistes

i

Sanejament

EQUIPAMENTS

CENTRE COMERCIAL

Telecomunicacions

USOS AGRÍCOLES

HOTELS TEMÀTICS

Energia
EIC DEL CAMP

COSTA CARIBE

PORT AVENTURA

URBANITZACIÓNS PENDENTS
DE DESENVOLUPAR

Seguretat
i
emergències
CTIs

URBANITZACIONS

CENTRE DE CONVENCIONS

FF.CC

Xarxa sanitària
CAMPS DE GOLF

URBANITZACIÓNS PENDENTS
DE DESENVOLUPAR

BEACH CLUB

Llegenda

Sectors
existents

principals

Sectors
previstos

principals

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

Usos auxiliars
suport

de
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Caracterització ambiental
A banda dels sectors de tipologia social i econòmica que es poden veure afectats pels riscos derivats del
canvi climàtic, és necessari tenir en compte aquells elements de rellevància ambiental existents a l’àmbit del
PDU i que es poden veure especialment afectats per possibles impactes derivats de l’acció del canvi climàtic.
A partir de la caracterització ambiental realitzada en la documentació corresponent al procediment d’avaluació
ambiental estratègica, els principals elements ambientals a tenir en compte són els següents:
•

La Sèquia Major (espai integrat en el Pla d’Espais d’Interès Natural – PEIN i XN200), i tots els
ecosistemes associats (basses), esdevenen el principal element de valor ambiental, per les seves
pròpies característiques com a zona humida i per la seva influència en el seu enton.

•

Zones de tipologia forestal (essent les de més valor les zones de pineda i zones de matollars
termomediterranis i predesèrtics). Aquestes zones tenen valor pel seu paper en la connectivitat
ecològica i manteniment d’ecosistemes de valor per a la fauna, així com en la qualitat paisatgística de
l’àmbit. Cal posar de rellevància l’existència a la zona de sud de zones de pineda amb estructures
dunars.

•

La zona agrícola existent a l’est de l’àmbit esdevé una zona amb potencial rellevant, pels seus propis
valors i com a àmbit de valor per a potenciar la connectivitat entre els Prats de la Pineda i la zona de la
Sèquia Major amb la zona del Parc de la Torren d’en Dolça i les basses que s’hi localitzen.

•

La dinàmica hídrica es veu definida per un règim d’aigües superficials a la qual s’associa un risc
d’inundabilitat rellevant a l’àmbit est del sector, i per la rellevància del cicle d’aigües subterrànies, tenint
en compte que esdevenen la principal aportació d’aigües a la zona de la Sèquia.

•

Cal tenir en compte les dinàmiques pròpies que es localitzen en la zona del litoral. En aquest cas, cal
diferencia entre la costa més accidentada de la zona del Cap de Salou i la zona més planera a la zona
de La Pineda i la seva relació amb la zona dels Prats de la Pineda.

•

Així mateix cal tenir en compte les zones verdes urbanes, en tant que esdevenen àmbits importants en
aquest àmbit pel manteniment de les condicions de biodiversitat.

Afegint aquesta caracterització ambiental a l’esquema realitzat per la caracterització sectorial, ens resulta el
següent esquema que esdevindria la base per a l’anàlisi d’aquells sectors i elements sobre els quals poden
tenir una major incidència els impactes derivats del canvi climàtic:
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Sectors i elements sobre els quals poden tenir una major incidència els impactes derivats del canvi climàtic

Abastament

Xarxa viària

Recollida
de
residus i neteja

Xarxa vianants
ciclistes

i

PARC DE LA TORRE D’EN
DOLÇA

Sanejament

CENTRE COMERCIAL
ESPAIS LLIURES AMB
USOS AGRÍCOLES

Telecomunicacions

HOTELS TEMÀTICS

Energia

AIGÜES SUPERFICIALS
EIC DEL CAMP
URBANITZACIÓNS PENDENTS DE
DESENVOLUPAR
COSTA CARIBE

PORT AVENTURA
ESPAIS LLIURES URBANS

Seguretat
i
emergències
CTIs

SÈQUIA MAJOR

URBANITZACIONS
CENTRE DE CONVENCIONS

FF.CC

AIGÜES SUBTERRÀNIES

MASSES BOSCOSES

FRANJA LITORAL

Xarxa sanitària
CAMPS DE GOLF

URBANITZACIÓNS PENDENTS DE
DESENVOLUPAR

MASSES BOSCOSES

BEACH CLUB

FRANJA LITORAL

Llegenda

Sectors
existents

principals

Sectors
previstos

principals

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

Usos auxiliars
suport

de

Elements
ambiental

de

valor
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Així mateix, la taula següent mostra els diferents episodis extrems enregistrats a l’estació de l’aeroport de
Reus.

Caracterització climàtica
Clima actual

Taula 2. Relació d’episodis extrems

Els termes de Vilaseca i Salou, on es desenvoluparà el Centre Recreatiu i Turístic, s'inclouen dins el domini
del clima mediterrani marítim (tipus litoral sud), amb temperatures típiques del clima mediterrani però
suavitzades per la seva proximitat a la línia de costa.
Segons l’Atles Climàtic de Catalunya la temperatura mitjana anual és d’uns 16ºC, amb hiverns moderats (al
gener la mitjana és d’uns 9ºC) i estius calorosos (amb mitjanes al juliol de 24ºC). L’amplitud tèrmica anual és
moderada, entre els 14 i 15ºC. Les precipitacions mitjanes anuals al municipi estan al voltant dels 550mm,
amb un règim pluviomètric estacional del tipus TPEH: l’època de major pluviositat és la tardor, mentre que a
l'hivern i l’estiu les precipitacions són molt escasses, sent l’hivern l’època més àrida de l’any.
A continuació es mostren les dades de l’estació meteorològica de l’aeroport de Reus (ubicada a uns 7km
lineals de l’àmbit del PDU) com a estació meteorològica oficial més propera a l’àmbit d’estudi, i amb una
major representativitat de les dades (dades el període 1981 – 2010).

ESTACIÓ. AEROPORT DE REUS.
PERÍODE 1945-2015 (PRECIPITACIÓ) / 1952 – 2015 (TEMPERATURA) / 1955-2015 (VENT)
VARIABLE
Màx. nombre de dies de pluja en un mes

20 (maig de 2008)

Màx. nombre de dies de neu en un mes

2 (març de 2010)

Màx. nombre de tempesta en un mes

9 (agost de 2002)

2

Prec. màxima en un dia (l/m )
2

TM

R

H

DR

DN

DT

DF

DH

DD

I

Gener

9,0

14,1

29

70

4

0,2

0,2

0,3

5,7

7,2

157

Febrer

9,7

14,9

28

68

3,5

0,1

0,1

1,3

2,9

5,4

162

Març

11,9

17,1

28

67

3,8

0,1

0,3

1,9

0,8

6,0

197

Abril

13,8

19,0

37

66

5

0

0,5

0,8

0,0

3,9

222

Maig

17,2

22,2

54

66

5,4

0

1,5

0,4

0,0

4,2

251

Juny

21,2

26,3

25

63

3,1

0

1,4

0,2

0,0

6,3

274

Juliol

24,2

29,3

15

63

2

0

1,3

0,1

0,0

9,4

306

Agost

24,6

29,4

42

66

3,6

0

2,6

0,2

0,0

6,2

265

Setembre

21,5

26,3

77

70

5,1

0

3,1

0,2

0,0

4,8

209

Octubre

17,5

22,3

75

73

6

0

1,9

0,4

0,0

3,9

182

Novembre

12,6

17,5

53

72

4,4

0

0,6

0,3

1,3

5,4

157

Desembre

9,7

14,6

36

72

4,1

0

0,3

0,7

3,6

5,7

145

Total

16,1

21,1

500

68

49,8

0,4

13,9

6,7

12,5

68,3

-

Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
T

Temperatura mitjana mensual/anual (°C)

TM Mitja mensual/anual de las temperatures màximes diàries (°C)
R

Precipitació mensual/anual mitjana (mm)

H

Humitat relativa mitjana (%)

DR Número mitjà mensual/anual de dies de precipitació superior o igual a 1 mm
DN Número mitjà mensual/anual de dies de neu
DT Número mitjà mensual/anual de dies de tempesta
DF Número mitjà mensual/anual de dies de boira
DH Número mitjà mensual/anual de dies de gelada

0.0 (desembre 1988)

Ratxa de vent màxima: velocitat i direcció (Km/h)

Vel 148, Dir 290 (13 de març de 1976 - 15:00)

Tem. màxima absoluta (°C)

38,0 ( 27 d’agost de 2010)

Tem. mitjana de les màximes més alta (°C)

32.6 (agost 2003)

Tem. mitjana de les mínimes més baixa (°C)

0,0 (gener 2005)

Tem. mitjana més elevada (°C)

26,8 (agost 2003)

Tem. mitjana més baixa (°C)

5,5 (gener 1985)

Tem. mín. absoluta (°C)

-8.0 (11 de febrer de 1983)

Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Tal com es pot comprovar es disposa en aquest àmbit de registres des de l’any 1981, element que si bé
permet visualitzar els comportaments generals, no permet efectuar una visió completa de l’evolució del clima
en aquest àmbit. Tot seguit s’analitzen un seguit de variables anuals per tal de poder visualitzar l’evolució en
aquests darrers 30 anys.
Inicialment s’analitza la precipitació mitjana anual, segons la qual no es pot apreciar una tendència clara i es
produeix una alternança entre anys més secs i anys més plujosos, amb una precipitació mitjana que es situa
entorn als 500 mm/any.
1200
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1981
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1984
1985
1986
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010

T

MES

Prec. mensual més baixa (l/m )

Litres

ESTACIÓ DE L’AEROPORT DE REUS. PERÍODE 1981-2010

160,6 (3 d’octubre de 1955)
33 0,8 (octubre 1987)

Prec. mensual més alta (l/m )
2

Taula 1. Caracterització climàtica de l’estació de l’Aeroport de Reus

EPISODI

DD Número mitjà mensual/anual de dies assolellats
I

Número mitjà mensual/anual d’hores de sol

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

Mitjana anual de precipitació
Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
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A nivell català, i a partir de dades amb un període més ampli (1950 – 2013), indiquen per a l’àmbit d’estudi
una disminució de la precipitació mitjana a l’entorn del 2%/dècada (respecte la mitjana climàtica del període
1971-2000).

Tendència de la precipitació d’estiu, per al període 1950-2013 expressada en percentatge
Font: Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics—Any 2013 (Servei Meteorològic de Catalunya)
Tendència de la precipitació anual (període 1950-2013) a cada una de les 67 sèries
Font: Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics—Any 2013 (Servei Meteorològic de Catalunya)

Es creu rellevant indicar com als mesos d’estiu es produeix un descens entorn al 11-12% en l’àrea d’estudi
(respecte la mitjana climàtica del període 1971-2000).

La figura següent mostra el nombre de dies anuals amb una precipitació superior a 10 mm i el nombre de dies
amb més de 30 mm. Com podem observar, la variabilitat és la que marca el comportament en aquests darrers
30 anys.
Pel que fa a la precipitació, és significatiu posar de manifest, segons el que s’indica al Butlletí Anual
d’Indicadors Climàtics—Any 2013, que a l’Observatori de l’Ebre (amb dades des de principis del S.XX) , la
tendència de la precipitació anual des de principis del segle XX és lleugerament positiva, però sense ser
estadísticament significativa
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Dies amb precipitació >10mm
Dies amb precipitació >30mm
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nre. de dies
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Nombre de dies amb una precipitació mes gran de 10 mm i 30 mm
Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

En relació a l’evolució de la temperatura del període 1981-2010, que és de 16,4ºC l’estació de l’aeroport del
Reus. El diferencial mitjà entre la temperatura mitjana de les màximes i de les mínimes se situa entorn dels
10ºC. A l’igual que la precipitació, aquesta sèrie de 30 anys no permet efectuar conclusions relatives a la
variació de temperatura, tot i que en els darrers anys la temperatura mitjana es situa més a prop dels 16ªC
que no pas dels 15ºC

ºC

.
40
35

Temp. Mitjana
Temp. Mitjana de les màximes
Temp. Mitjana de les mínimes

30

Evolució de la temperatura mitjana anual per al conjunt de Catalunya (basant-se en les vint-i-quatre sèries
considerades) i per al període 1950-2013.(*)
Font: Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics—Any 2013 (Servei Meteorològic de Catalunya)
(*) Els valors s’expressen com a anomalies respecte el període de referència 1971-2000, i la corba negra indica una mitjana
mòbil d’onze anys

Els resultats il·lustren que la temperatura mitjana anual per al conjunt de Catalunya s’ha incrementat en un
ritme que es fixa en +0,22 °C/dècada (amb un punta als mesos d’estiu de +0,34ªC). A nivell territorial
existeixen poques variacions, i com es pot observar a l’entorn de l’àmbit del PDU (dades de l’Estació de
l’Aeroport de Reus), la variació ha estat de +0,23ºC. Les màximes han sofert un augment del 0,30ºC/dècada.
S’observa en aquest àmbit un augment de 0,44ºC/dècada de les màximes en els mesos d’estiu.

25
20
15
10
5
1981
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

0

Temperatura mitjana, temperatura mitjana de les màximes i temperatura mitjana de les mínimes
Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

A nivell català, del qual es disposa de dades amb un període més ampli, sí que es pot observar una variació
en la temperatura mitjana
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.
Evolució de l’anomalia de la temperatura mitjana anual a l’Observatori de l’Ebre
Font: Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics—Any 2013 (Servei Meteorològic de Catalunya)

Distribució territorial de la tendència de la temperatura mitjana anual per al període 1950-2013, expressada en
°C/dècada
Font: Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics—Any 2013 (Servei Meteorològic de Catalunya)

En relació als episodis de temperatures extremes, la següent figura mostra les superacions d’una temperatura
≥30ºC i ≤0ºC. Tot i que estadísticament no sigui molt representatiu s’observa un increment en el nombre de
dies que se superen temperatures elevades.

Finalment, en relació a les temperatures mitjanes, cal apuntar que des de principis de segle XX, la
temperatura mitjana anual a l’Observatori de l’Ebre (el més proper amb dades de tot el segle) s’ha
incrementat a un ritme de +0,12 °C/dècada, amb una concentració rellevant dels anys més càlids a les
darreres dues dècades
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Temperatura màxima ≥ 30ºC
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Tª mínima ≤ 0ºC

Projeccions climàtiques
En aquest apartat es presenta una adaptació de les projeccions climàtiques incloses en l’estudi de referència
a nivell català, l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, les quals es basen en les conclusions
presentades a A. Barrera - Escoda i J. Cunillera (2011): Primer Informe sobre la generació d’escenaris
climàtics regionalitzats per Catalunya durant el segle XXI. Informe tècnic, elaborat per l’Àrea de Recerca
Aplicada i Modelització del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
Aquest informe presenta els escenaris regionalitzats futurs a Catalunya per a les 4 variables meteorològiques
següents: temperatura a 2 metres, precipitació, humitat relativa i velocitat del vent a 10 metres, i per a tres
períodes del s. XXI 2011-2040, 2041-2070 i 2071-2100.
L’Informe recull la regionalització climàtica en tres zones de Catalunya amb una resolució espacial de fins a
15km: Pirineu, Interior i Litoral – Prelitoral (àmbit en el que es localitza el Centre Recreatiu i Turístic de
Vilaseca i Salou). Aquest informe realitza projeccions en l’escenari A2 (escenari sever d’emissions) i el B1
(escenari moderat d’emissions).

Projeccions de temperatura
L’evolució temporal projectada de les anomalies de temperatura mitjana anual per al Litoral i Prelitoral de
Catalunya calculades a partir de la simulació regionalitzada de l'MM5 a 15 km des de 1971 fins a 2100,
mostren un:

ÍNDEX

2011-2040

2041-2070

2071-2100

+0,7 / +0,8 ºC

+1,4 / +2,0 ºC

+2,5 / +3,5 ºC

Increment màxim de
temperatura

+0,9 / +1,0
ºC

+1,5 / +2,2 ºC

+2,7 / +3,9 ºC

Increment mínim de la
temperatura

+0,2 / +0,5
ºC

+1,2 / +1,6 ºC

+2,3 / +3,3 ºC

Increment mitjà de temperatura

Nombre de dies amb una temperatura màxima ≥ 30ºC i temperatura mínima ≤ a 0ºC
Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Variacions previstes de temperatura
Font: Els climes de Catalunya. Present i tendències recents. 2010

Finalment, a mode de resum, també es destaquen les següents tendències climàtiques observades en
1
l’Observatori de l’Ebre corresponents a un període de més de 100 anys (1905-2008) :
ÍNDEX

TENDÈNCIA

Dies d’estiu

Augment

Nits tropicals

Augment

Màx. anual de les Temp. màx.

Augment

Mn. anual de les Temp. màx.

Augment

Mín. anual de les Temp. min.

Augment

Nits fredes

Disminució

Dies freds

Disminució

Nits càlides

Augment

Dies càlids

Augment

Durada de la ratxa càlida

Augment

Durada de la ratxa freda

Disminució

Amplitud tèrmica anual

Augment

Índex simple d’intensitat de la precipitació

Augment

Nombre de dies amb precipitació >20 mm

Augment

Cap a finals de segle l’augment de la temperatura mitjana s’aproparia als 4ºC. Per estacions de l’any,
l’increment de temperatura més elevat es dóna a l’estiu, especialment a partir de la segona meitat del segle. A
banda dels valors mitjans, cal esperar un gran augment de la freqüència dels mesos molt càlids i una
disminució molt gran de l’ocurrència dels mesos molt freds.

Font: Els climes de Catalunya. Present i tendències recents. 2010

1

Correspon a aquelles tendències que compte amb un nivell de confiança del 95% o superior.
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Taula 3. Variació de la temperatura a 2 m (en ºC)
MODEL A2
PERÍODE

20112040

20412070

20712100

ESTACIÓ

MITJA
NA

MÀXI
MA

MODEL B1

MÍNIM
A

MITJA
NA

MÀXI
MA

MÍNIM
A

Anual

+0,7

+0,9

+0,2

+0,8

+1,0

+0,5

Hivern

+0,6

+0,8

+0,0

+1,0

+1,2

+0,7

Primavera

+0,6

+0,7

+0,1

+0,7

+0,8

+0,4

Estiu

+0,7

+1,1

+0,4

+1,0

+1,2

+0,7

Tardor

+0,7

+1,0

+0,2

+0,7

+0,8

+0,4

Anual

+2,0

+2,2

+1,6

+1,4

+1,5

+1,2

Hivern

+2,0

+2,2

+1,5

+1,3

+1,5

+1,1

Primavera

+1,8

+2,0

+1,4

+1,1

+1,3

+0,9

Estiu

+2,4

+2,6

+2,0

+1,6

+1,8

+1,4

Tardor

+2,0

+2,3

+1,6

+1,4

+1,6

+1,2

Anual

+3,5

+3,9

+3,3

+2,5

+2,7

+2,3

Hivern

+3,2

+3,4

+3,0

+2,2

+2,4

+2,0

Primavera

+3,1

+3,4

+2,9

+2,2

+2,4

+2,0

Estiu

+4,1

+4,6

+3,6

+2,9

+3,2

+2,5

Tardor

+3,7

+4,3

+3,3

+2,5

+2,9

+2,3

Projecció de la temperatura mitjana a 2 metres. Període 2011-2100
Font: Font: Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per Catalunya durant el segle XXI
.

Projeccions de precipitació
L’evolució temporal projectada de les anomalies en les precipitacions mostren els següents valors en l’àmbit
de litoral i prelitoral català:

ÍNDEX

2011-2040

2041-2070

2071-2100

Variació mitjana de
precipitacions

-1,7 / -6,5%

-3,0 / -5,3%

-9,5 / -14,3%

Decrement màxim de
precipitacions

-11,9 / -14,5%

-12,4 / -17,3%

-21,4 / -29,7%

Increment màxim de
precipitacions

+10,8 / -0,7%

+3,2 / +12,4%

+3,7 / +8,0%

Font: Els climes de Catalunya. Present i tendències recents. 2010
Variació de la temperatura a 2 m (en ºC)
Font: Font: Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per Catalunya durant el segle XXI

Per estacions de l’any, a l’hivern es preveu un increment en el règim de pluges, mentre que l’estiu és l’època
de l’any on s’esperen reduccions més importants de precipitació.

.

Per tant, els models confirmen un augment de les temperatures mitjanes (entre 1,5ºC i 2ºC) cap a mitjans de
segle), augment especialment significatiu als mesos d’estiu.
La figura següent mostra els canvis de Catalunya en relació a la temperatura mitjana a 2m segons els dos
escenaris definits i els tres períodes d’estudi previstos.
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Globalment no s’esperen variacions molt importants en la precipitació mitjana anuals, però si en canvi cal
esperar un augment dels períodes secs, i un augment apreciable de la probabilitat d’ocurrència de mesos
excepcionalment plujosos, augmentant la freqüència dels episodis amb precipitacions molt abundants
(>100mm en 24h).
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Taula 4. Variació de la precipitació (en %)
MODEL A2
MODEL B1
PERÍODE

20112040

20412070

20712100

ESTACIÓ

MITJA
NA

MÀXI
MA

MÍNIM
A

MITJA
NA

MÀXI
MA

MÍNIM
A

Anual

-6,5

-0,7

-11,9

-1,7

+10,8

-14,5

Hivern

-3,0

+7,1

-13,8

+9,8

+40,4

-16,3

-12,4

-4,6

-19,7

-11,3

-1,2

-18,0

Estiu

+7,6

+25,7

-20,6

+1,7

+23,2

-25,9

Tardor

-6,3

+8,9

-19,4

-1,5

+4,9

-15,0

Anual

-5,3

+12,4

-17,3

-3,0

+3,2

-12,4

Hivern

+6,7

+37,6

-18,7

-0,6

+20,6

-12,4

Primavera

-10,5

+11,1

-22,9

-11,2

-1,2

-20,3

Estiu

-20,4

-1,1

-45,4

+2,5

+21,7

-25,8

Tardor

-7,1

+11,6

-20,5

+4,9

+18,8

-6,4

Anual

-14,3

+3,7

-29,7

-9,5

+8,0

-21,4

Hivern

+3,9

+37,1

-20,8

+7,8

+35,2

-19,1

Primavera

-18,4

+9,7

-35,6

-13,5

+7,3

-25,5

Estiu

-35,0

-13,7

-61,6

-20,1

+4,0

-47,3

Tardor

-21,5

-0,4

-33,2

-21,4

-6,2

-35,1

Primavera

Projecció de la precipitació. Període 2011-2100
Font: Font: Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per Catalunya durant el segle XXI
.

Projeccions d’humitat relativa
L’evolució temporal projectada de les anomalies mitjanes anuals d’humitat relativa de l’aire no presenta una
tendència marcada, a banda d’una menor variabilitat anual. Així mateix, a mesura que avanci aquest segle, la
freqüència de mesos amb valors d’humitat mitjana per sota del valor mitjà del període de referència (19712000) augmentarà considerablement. La taula següent mostra l’evolució temporal projectada de les
anomalies en humitat relativa en l’àmbit de litoral i prelitoral català:
Taula 5. Variació en humitat relativa (en %)
MODEL A2
MODEL B1
PERÍODE

Variació de la precipitació (en %)
Font: Font: Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per Catalunya durant el segle XXI

20112040

.

La següent figura mostra els canvis de Catalunya en relació a la precipitació mitjana anual. Cal destacar que
el centre i sud del litoral català (on hi ha els municipis de Vilaseca i Salou) la reducció de la precipitació anual
mitjana serà menys important, que d’altres punts de la geografia catalana.
20412070

20712100
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ESTACIÓ

MITJA
NA

MÀXI
MA

MÍNIM
A

MITJA
NA

MÀXI
MA

MÍNIM
A

Anual

+0,7

+2,7

-1,0

+0,5

+1,5

-0,8

Hivern

+1,1

+3,5

-1,3

+1,8

+3,5

-1,3

Primavera

-0,3

+2,3

-1,8

-0,9

+1,2

-1,8

Estiu

+1,0

+1,8

+0,3

+0,9

+1,7

+0,1

Tardor

+1,1

+3,4

-2,0

+0,6

+1,6

-1,5

Anual

+0,2

+2,4

-1,9

+0,7

+1,6

-0,5

Hivern

+1,6

+4,4

-2,1

+0,6

+1,9

-1,0

Primavera

-0,6

+2,3

-2,1

+0,2

+1,5

-1,4

Estiu

-0,4

+0,4

-2,0

+0,7

+1,4

-0,7

Tardor

+0,4

+2,9

-3,1

+1,5

+2,8

-0,1

Anual

+0,0

+1,7

-3,7

-0,1

+1,2

-2,2

Hivern

+1,4

+3,2

-1,9

+1.4

+2,7

-1,1

Primavera

-0,4

+2,5

-3,3

-0,1

+1,7

-2,2

Estiu

-1,0

-0,0

-4,5

-1,0

+0,0

-3,4

Tardor

+0,1

+2,5

-6,3

-0,5

+0,9

-3,0
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La taula següent mostra l’evolució temporal projectada de les anomalies en la velocitat mitjana de vent en
l’àmbit de litoral i prelitoral català:

Taula 6. Variació en la velocitat mitjana del vent (en %)
MODEL A2
MODEL B1
PERÍODE

20112040

Variació en humitat relativa (en %)
Font: Font: Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per Catalunya durant el segle XXI
.

20412070

La següent figura mostra els canvis de Catalunya en relació a la humitat relativa de l’aire.

20712100

ESTACIÓ

MITJA
NA

MÀXI
MA

MÍNIM
A

MITJA
NA

MÀXI
MA

MÍNIM
A

Anual

-2,2

+1,3

-6,6

-2,1

+1,0

-5,3

Hivern

-4,4

-1,3

-9,2

-3,1

+1,6

-8,0

Primavera

-0,7

+4,8

-5,7

-1,6

+3,2

-5,4

Estiu

-1,1

+2,4

-4,7

-2,3

+1,0

-6,3

Tardor

-2,4

+1,7

-6,6

-1,4

+2,0

-4,9

Anual

-3,3

+0,7

-8,5

-2,1

-0,3

-4,1

Hivern

-4,3

+0,3

-10,4

-2,5

+0,6

-6,3

Primavera

-0,8

+4,8

-5,8

-1,6

-2,8

-4,8

Estiu

-4,8

-0,7

-11,2

-1,5

+1,2

-4,6

Tardor

-4,0

+1,2

-9,3

-2,4

+4,5

-7,6

Anual

-4,9

-0,5

-9,5

-4,0

-0,9

-7,5

Hivern

-5,1

+0,9

-11,3

-4,4

+1,2

-10,7

Primavera

-1,7

+3,5

-5,3

-2,6

+2,4

-6,6

Estiu

-6,7

-1,8

-15,8

-5,7

-2,4

-13,0

Tardor

-7,2

+1,4

-13,8

-3,9

+1,6

-7,8

Projecció de la humitat relativa. Període 2011-2100
Font: Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per Catalunya durant el segle XXI
.

Variació en la velocitat mitjana del vent (en %)
Font: Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per Catalunya durant el segle XXI

És rellevant posar de manifest com aquesta disminució en la humitat relativa mitjana és lleugerament més
accentuada als mesos d’estiu, element rellevant a tenir en compte per a l’avaluació de determinats riscos, i
especialment el relacionat amb els mesos d’estiu.

Projeccions de vent
L’evolució temporal projectada de les anomalies mitjanes anuals de velocitat del vent a 10 metres per al
Litoral i Prelitoral mostra una tendència a disminuir la velocitat mitjana anual (amb unes reduccions de l’ordre
del 10% de la velocitat mitjana del vent a finals d’aquest segle) i a augmentar el seu rang de variabilitat anual.
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La següent figura mostra els canvis de Catalunya en relació a la velocitat mitjana del vent.

Projecció de la velocitat mitjana del vent. Període 2011-2100
Font: Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per Catalunya durant el segle XXI

No obstant això, caldrà analitzar amb més detall aquest aspecte, tenint en compte que en els darrers anys
s’han intensificat els episodis de vendavals de vent, que han propiciat fins i tot l’activació d’avisos d’alarma
per vent. Tot i que “no hi ha prou informació per concloure que els temporals de vent hagin augmentat o
siguin més intensos que abans, els models apunten a un potencial augment de ciclons vinculats a aquests
2
temporals que arribarien o es desenvoluparien a prop de Catalunya”

Resum de la caracterització climàtica
Així, cal esperar en l’àmbit d’estudi els següent elements pel que fa a la caracterització climàtica futura:
•

Augment de les temperatures mitjanes (entre 1,5 i 2ºC), especialment als mesos d’estiu

•

No s’esperen variacions importants en les mitjanes anuals de precipitació, però sí un augment de
períodes secs i major possibilitat d’ocurrència de mesos excepcionalment plujosos.

•

Es produeix un disminució de la humitat relativa especialment als mesos d’estiu.

•

Pel que fa al vent, es produeix una disminució de la mitjana anual de velocitat, però un agument de la
variabilitat i possible augment d’episodis de ventades.

Això defineix les principals dinàmiques climàtiques esperades i que poden implicar riscos en l’àmbit del PDU:

2

•

Increment de les temperatures: estius més calorosos i secs

•

Canvis en els cicles de les estacions

•

Augment del nivell del mar

•

Augment del risc de períodes de sequera

•

Major ocurrència de pluges torrencials i tempestes i episodis de ventades més freqüents

Anàlisi de la Problemàtica i els efectes del canvi climàtic a l’AMB” – Barcelona Regional (2013)
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Identificació de riscos i impactes
Incidència del Pla sobre el Canvi Climàtic
L’article 24.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental incorpora la obligació que l’òrgan
ambiental realitzi un anàlisi tècnic de l’estudi ambiental estratègic que tingui en compte el canvi climàtic.
L’annex IV Contingut de l’estudi ambiental estratègic també preveu que es tinguin en compte per una banda
les característiques mediambientals de les zones que poden veure’s afectades d’una manera significativa pel
canvi climàtic en el termini de vigència del pla o programa, i per altre banda, la incidència del pla o
programa sobre el canvi climàtic, en particular, una avaluació adequada de la petjada de carboni
associada al pla.
En aquest apartat es realitza aquesta avaluació de la petjada de carboni associada al desenvolupament del
PDU, a partir de les dades de consum energètic, tractament d’aigua i mobilitat previstes.

Desembre 2016

tractament de l’aigua residual publicats al document Càlcul de les emissions de GEH derivades del cicle de
3
l’aigua de les xarxesurbanes a Catalunya, obtenint un valor final de 0,204 kgCO2e/m .
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
3
d'hivernacle publicada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (versió març 2015) per autocars i autobusos
4
(810,13 g CO2/Km), camions (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
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.

Avaluació de la petjada de carboni associada al PDU

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.

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.

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.

Així, en el marc de l’estudi ambiental estratègic, 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.

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 7 mostra el resultat del càlcul de les emissions desglossats per àmbits i sectors.

El càlcul de les emissions de GEH s’ha realitzat en base a les aproximacions de consum elèctric i de
combustible anuals de l’àmbit del CRT, que han estat calculades en base als següents ratis de consum:
Taula 7. Càlcul de les emissions de GEH generades pels consums aproximats d’electricitat i combustible

•

Consum elèctric per ús hoteler/residencial: 137,25 kWh/any

•

Consum elèctric per ús com equipament: 50 kWh/any

ELECTRICITAT

•

Consum de combustible per ús hoteler/residencial: 97,5 kWh/any

•

Consum elèctric per ús com equipament: 70 kWh/any

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.).

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).
El càlcul de la petjada de carboni inclou també 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
3
xarxesurbanes a Catalunya (0,152 kgCO2e/m ).
Per a calcular les emissions generades pel tractament final de l’aigua potable consumida, s’ha utilitzat el valor
3
de consum energètic per volum d’aigua tractat de l’EDAR de Vila-seca Salou (0,25 kWh/m ) publicat per
l’Agència Catalana de l’Aigua per l’any 2013 i els valors parcials per cadascuna de les etapes incloses en el

Àmbit

COMBUSTIBLE

AIGUA

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

1.275.675

454,71

Equipament públic i privat

2.241.855

0

3.138.597

570

-

-

-

-

56.559
72.040

12,07
10,95

6.862.500

0

2.925.000

532

73.000

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

9.314

3,32

-

-

-

-

158

0,02

96.116.205

0

44.348.937

8.058

1.490.790

508

Espais lliures

Increment Sector Nord
Hoteler/Residencial

Espais lliures
Total

3
4
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Consum
(kWh/any)

Emissions
GEH
(tCO2e/any)

S’ha considerat un autocar dièsel de 3 eixos de capacitat superior a 18 tones, a una velocitat mitja.
S’ha considerat un camió pesat dièsel rígid de capacitat superior a 14 tones, a una velocitat mitja.
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La taula 8 mostra els resultats del càlcul de les emissions associades a la mobilitat generada pel
desenvolupament del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou

•

Taula 8..Càlcul de les emissions de GEH generades per la mobilitat associada al Pla
Nº vehicles / any

Km /any

Emissions GEH
(tCO2e/any)

1.414.214

268.912.386

37.777

Autocar

75.138

4.220.945

3.420

Transport públic

22.261

199.968

162

499

235.427

9.825

2.408.006

-

0

8.053

402.674

196

3.928.170

273.971.400

51.380

TIPUS VEHICLE
Vehicle privat

Tren
No motoritzat
Camions
Total

Canvis en els cicles de les estacions, amb els següents riscos derivats:
B1. Canvis en la distribució estacional del turisme
B2. Canvis en les migracions d’espècies
B3. Establiment d’espècies exòtiques (tropicalització)
B4. Afectacions en la vulnerabilitat dels espais verds urbans

•

Augment del nivell del mar i variacions en la temperatura, amb els següents riscos derivats:
C1. Canvis en la biodiversitat litoral degut al canvi en el cicle de temperatura de les aigües
C2. Danys als edificis i infraestructures de la zona al voltant de la Sèquia Major

Identificació dels impactes esperats derivats del canvi climàtic

C3. Danys a hàbitats d’importància a l’entorn de la Sèquia Major

A continuació es descriuen els principals impactes derivats del canvi climàtic i els seus potencials efectes
sobre el Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou. Per a la definició d’aquests riscos, s’ha partir de
creuar les diferents dinàmiques climàtiques previstes amb els sectors (tant socioeconòmics com ambientals)
que s’han identificat anteriorment. (Es pot veure matriu de relació a l’annex del present document)

C4. Risc de salinització de les fonts d’aigua per potabilització

Cadascun dels impactes es valora breument segons la probabilitat, conseqüències i resiliència del Centre
Recreatiu i Turístic, tenint en compte la classificació següent:

C5. Pèrdua o alteració de platges per erosió del mar
C6. Augment del risc d’esllavissada a penya-segats per augment de l’erosió

•

Augment del risc de períodes de sequera, fet que implica els següents riscos:

•

Baix (B)

•

Mig – baix (MB)

•

Mig (M)

•

Mig – alt (MA)

D3. Amenaces per algunes espècies d’arbres i plantes, tant en zones naturals i espais verds
com en zones cultivades

•

Alt (A)

D4. Afectacions a la disponibilitat d’aigua pel reg

D1. Escassetat d’aigua per consum domèstic per afectació dels recursos disponibles
D2. Escassetat d’aigua per a ús del sector terciari i turístic en èpoques de major demanda

D5. Afectacions a les aigües subterrànies(principal font d’aportació de la zona humida de la
Sèquia Major)

Així, els riscos identificats, agrupats a partir de les dinàmiques climàtiques que indiquen les projeccions, són
els següents:
•

Increment de les temperatures: estius més calorosos i secs, que en l’àmbit d’estudi, es traduiria en els
següents riscos:
A1. Impacte derivat de l’efecte illa de calor al sector CTIs i zones destinades a usos turístic i
sector hoteler
A2. Augment del risc d’incendis forestals

•

Pluges torrencials i tempestes amb vents forts majors i més freqüents, amb els consegüents riscos:
E1. Inundacions per desbordaments de llera, amb risc de danys estructurals
E2. Inundacions degudes a la falta de capacitat de drenatge en clavegueram i desaigües
E3. Danys en infraestructures causats per fenòmens torrencials

A3. Canvis en les pautes i règim estacional de consum d’energia

E4. Danys derivats per temporals de vent

A4. Augment en la demanda d’aigua per necessitats de reg

E5. Augment del risc de temporal marítim

A5. Impactes negatius en la salut de la població, especialment lligats a les onades de calor i
augment de la pressió sobre els serveis d’assistència
A6. Augment de les concentracions episòdiques de contaminants atmosfèrics
A7. Risc dels danys en infraestructures
A8. Impactes negatius sobre la productivitat de les zones amb gestió agrícola
A9. Impactes sobre la Sèquia Major per assecatge de la zona humida i alteració de la
biodiversitat
A10. Risc d’increment de les olors per major fermentació de residus
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Increment de les temperatures: estius més calorosos i secs
Les projeccions climàtiques fixen un increment mitjà de la temperatura inferior a 1ºC durant el període 20112040, d’entre 1 i 2ºC pel període 2041-2070 i d’uns 3ºC per període 2071-2100 en l’àmbit del litoral i prelitoral
català.
Aplicant aquests valors a les dades de l’estació meteorològica de l’aeroport de Reus, la temperatura mitjana
pel període 2011-2040 seria lleugerament superior a 17ºC, al voltant dels 18ºC pel període 2041-2070 i
superior als 19ºC a finals de segle. Per posar una analogia a les estacions meteorològiques existents, els
valors mitjans del 2011-2040 s’assimilarien als valors actuals de Castelló de la Plana, els del període 20412070 s’assemblarien als de l’estació d’Alacant i els de 2071-2100 als de l’aeroport d’Almeria.

ÍNDEX
Temperatura mitjana estació
Aeroport de Reus

2011-2040
16,8-17 ºC

2041-2070
17,1-18,1 ºC

2071-2100
18,6-19,1ºC

Font: Els climes de Catalunya. Present i tendències recents. 2010

Aquesta situació serà més accentuada durant els mesos d’estiu, ja que serà aquesta l’època de l’any amb un
increment major.

35

Aquesta situació afectaria principalment al sector CTIs i especialment en zones amb edificis de major alçada i
on es preveu una densitat de població estacional elevada, mentre que a les zones residencials d’urbanització
de baixa densitat no es trobaran tant afectades per l’illa de calor.
•

A2. Augment del risc d’incendis forestals

L’increment de temperatures i l’augment de la freqüència de fenòmens meteorològics extrems porta associat
un augment del risc d’incendis forestals, fet que pot agreujar la vulnerabilitat dels boscos.
Segons el Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya de l’INFOCAT, 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.
A partir d’anàlisi de cartografia oficial del DARPAMN5 es localitzen diversos espais amb risc alt o molt alt
d’incendi forestal, especialment a l’àmbit sud de l’autovia C31b. El risc detectat fa referència 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.
Per tant, es localitzen diverses zones de risc alt d’incendi forestal, especialment localitzades a la zona sud de
l’àmbit, on es localitzen les principals peces de pineda, en un àmbit amb presència existent o prevista
d’urbanitzacions residencials de baixa densitat previstes en el planejament vigent, que cal tenir en compte de
cara al desenvolupament del Pla.

Actual (1981-2010)

30

2011-2040 (A2)

25

2011-2040 (B1)

20

2041-2070 (A2)

15

2041-2070 (B1)

10

2071-2100 (A2)

5

2071-2100 (B1)
Desembre

Novembre

Octubre

Setembre

Agost

Juliol

Juny

Maig

Abril

Març

Febrer

Gener

0

Projecció de la temperatura mitjana a 2m a l’estació de l’aeroport de Reus
Font: elaboració pròpia a partir Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per Catalunya durant el
segle XXI i de les dades de l’Agencia Estatal de Meteorologia

Aquesta situació també es traduirà en un augment de les onades de calor. Es tracta de situacions on les
temperatures superen entre 5ºC i 9ºC per sobre de les temperatures mitjanes diürnes i nocturnes durant un
mínim de temps. Tenen un impacte directe tant sobre la salut com sobre la demanda energètica. Tots els
escenaris apunten a un increment d’aquest risc, tant pel que respecta a la vulnerabilitat (tenint en compte que
coincidint amb l’època d’onades de calor es quan es preveu un major augment de la població a l’àmbit) com a
la seva perillositat (l’augment de la seva freqüència).
Els principals efectes que es derivaran d’aquest impacte seran:

•

A1. Impacte derivat de l’efecte illa de calor a les zones urbanitzades: al sector CTICs i zones
destinades a usos turístic i sector hoteler

L’efecte de la illa de calor urbana (Urban Heat Island, UHI) correspon a una variació de temperatura
registrada en una zona urbana respecte als seus voltants. Es comença a percebre en aglomeracions
superiors a 15.000 habitants, incrementant-se a més densitat i pitjor qualitat de l’aire, i disminuint a l’entorn de
la zona costanera (per les brises marítimes). El calor generat a la ciutat s’acumula als estrats inferiors de
l’atmosfera i pot suposar increments de temperatura de fins a 8ºC (el diferencial màxim s’arriba al principi de
la nit). En les zones urbanes es genera més calor que el que dissipa en la seva atmosfera immediata, degut
l’escassetat de vegetació i a l’ús de materials impermeables per a edificis i paviments.
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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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•

A3. Canvis en les pautes i règim estacional de consum d’energia

Les previsions d’increment de les temperatures porten implícit directament un canvi en les pautes de consum
d’energia. Es preveu que la demanda de climatització freda (elèctrica) a l’estiu augmenti notablement per fer
front a les temperatures elevades mentre que a l’hivern el període d’ús de la calefacció (combustibles) sigui
més curt.
Així doncs, es preveu que les puntes de consum energètic es concentrin a l’estiu en detriment de l’hivern, i en
especial correspondrà una demanda d’energia elèctrica.
Al Centre Recreatiu i Turístic, durant el període estival cal tenir en compte un important increment de la
població corresponent al turisme i que afectarà notablement en aquesta previsió d’augment del consum
elèctric durant aquest període. Per tant, la incidència d’aquest impacte a l’àrea afectada serà alta, en tant que
els periodes de més demanda elèctrica correspondran a les èpoques amb més afluència de visitants.
Al Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca i Salou, el consum d’energia elèctrica supera en un 35% el consum
de gas natural, essent la principal font energètica, si es deixa de banda el consum de combustibles líquids
(vinculats fonamentalment a la mobilitat).

•

A4. Augment de la demanda d’aigua per necessitats de reg

La previsió d’uns estius més calorosos i secs té una repercusio directa en l’augment de la necessitat
d’aportació hídrica de les espècies vegetals previstes. En aquest sentit, cal tenir en compte d’una banda la
vegetació prevista en els espais lliures de les zones urbanitzades, i en aquest cas concret pren rellevància
l’existència de tres camps de golf, els quals poden veure incrementades les seves necessitats d’aigua pel
manteniment de les seves instal·lacions. En aquest cal tenir en compte que malgrat que aquestes
instal·lacions s’abasteixen principalment d’aigües regenerades, en estar formats per una vegetació de
tipologia atlàntica, amb una menor adaptació a aquestes variacions, poden veure incrementades les seves
necessitats hídriques, tenint en compte a més l’augment en l’evapotranspiració.

Límit àmbit
Risc bàsic d'incendi forestal

A partir de diverses fonts consultades, es calcula que l’increment en la necessitat d’aigua per a usos
domèstics (entre els que es podria incloure l’aigua de reg) es situaria al voltant d’entre el 3 i el 5% per cada
6
grau d’augment de temperatura mitjana.
Les dades d’ordenació del PDU preveuen una dotació als tres sectors previstos de 285.103 m2 d’espais
lliures, les quals s’han d’afegir a les ja existents o previstes pel planejament vigent a l’àmbit sud.

Risc molt baix

Risc moderat

Risc alt

Risc molt alt
Zones amb identificació de risc alt d’incendi
Font: lavola a partir de la cartografia de Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

•

A5. Impactes negatius en la salut de la població, especialment lligats a les onades de calor

Els éssers humans depenem de la capacitat del nostre organisme per mantenir una temperatura interna, per
mitjà de diferents mecanismes (suor, augment de la despesa cardíaca...). Dies molt calorosos sense
l’alleujament de les nits fresques incrementen els efectes perjudicials a causa de les altes temperatures.
A Catalunya, tres dies consecutius de calor incrementen la mortalitat diària en un 19% arribant a un 35% quan
el període s’allarga a set dies consecutius de calor.
Les persones més vulnerables a temperatures extremes són les més grans de 60 anys i els infants
(especialment durant la primera setmana de vida). També s’hi afegeixen els grups marginals i malalts crònics
afectats per problemes cardiovasculars i respiratoris.
A l’ámbit del CRT s’ha de tenir en compte que les majors concetracions de població es donaran en els mesos
en que són més probables les onades de calor, fet que suposarà l’augment de la pressió sobre els sistemes
públics de sanitat de la zona durant els mesos d’estiu.

A la zona es disposa del parc de bombers de la Regió d’Emergència de Tarragona, essent els que es localitza
més proper el Parc de Bombers de Tarragona, localitzat al PI del Francolí, a uns 8 km (9 min aproximadament
per la C31b).

6
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Aigua i Canvi Climàtic – Diagnosi dels Impactes previstos a Catalunya – Agència Catalana de l’Aigua (2009)
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A6. Augment de les concentracions episòdiques de contaminants atmosferics

L’increment de la temperatura té una incidència amb la qualitat de l’aire. L'ozó troposfèric és un contaminant
secundari, format a partir de reaccions fotoquímiques entre contaminants primaris. En concret es forma ozó
quan coexisteixen els òxids de nitrogen (NOx), els compostos orgànics volàtils (COVs) i una radiació solar
intensa al llarg d'un període de temps prou llarg (diverses hores).
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, descarten afectacions derivades de la qualitat de l’aire, ja que els
valors dels contaminants atmosfèrics registrats es troben per sota dels valors límit establerts per la legislació
vigent. 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 concret, les superacions dels nivells d’ozó (detectades en els 5 anys)
s’identifiquen per als punts de Constantí i Alcover, mentre que les superacions de clorur d’hidrogen i sulfur
d’hidrogen s’associen als usos industrials, en façana amb l’àmbit d’estudi.
Malgrat aquests resultats, caldrà tenir en compte els augments de necessitats de mobilitat originades per
l’àmbit del PDU, i analitzar el seu impacte sobre la concentració de contaminants atmosfèrics.

•

A7. Risc dels danys en infraestructures

Les altes temperatures poden afectar el rendiment de les línies elèctriques i de les estacions transformadores.
En aquest sentit cal destacar que es prioritzarà el soterrament de les noves línies elèctriques que puguin ser
necessàries.
Per una altre banda, algunes infraestructures viaries i ferroviàries existents a la zona d’afectació del CRT (via
de ferrocarril de València a Barcelona, les carreteres de Vila-seca a la Pineda (TV-3148) i la de Salou a
Tarragona per la costa (TV-3146) i l’autovia C31B) poden patir incidències degut als episodis meteorològics
extrems. Tot i que l’àmbit de gestió d’aquestes infraestructures depèn de les administracions propietàries
d’aquestes vies, sí que es considera que en les tasques d’urbanització de les infraestructures viàries que es
prevegin a l’àmbit caldrà tenir en compte la seva adaptació a unes condicions climàtiques més extremes.

•
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•

A9. Impactes sobre la Sèquia Major per assecatge de la zona humida i alteració de la
biodiversitat.

El canvi climàtic provocarà multitud d’impactes sobre la biodiversitat d’aquest territori. Així per exemple, el pas
per les diverses fases dels cicles vitals de les plantes i els animals depèn, entre altres factors, de la
temperatura acumulada (total d’energia). Aquests canvis fenològics, que ja es detecten actualment comporta
la modificació d’aquests cicles vitals, afecten l’habilitat competitiva de les diferents espècies, la seva
conservació i, per tant, l’estructura i el funcionament dels ecosistemes.
L’impacte principal que pot afectar a l’àmbit del CRTes preveu que sigui la zona protegida de la Sèquia Major,
espai de la Xarxa Natura 2000 que, juntament, amb els prats de la Pineda adjacents, conformen una zona
humida de 48 hectàrees d’extensió amb notable interès ecològic. Cal tenir en compte que els augments de
temperatura poden tenir incidència en el canvi de la modificació del nínxol ecològi, fet que deriva en un canvi
important en el metabolisme de les espècies, canvis en la xarxa tròfica i els cicles biogeoquímics i canvis en
els processos ecològics. Tenint en compte que a aquest impacte cal sumar altres impactes (que es descriuran
posteriorment) relacionats amb el cicle de l’aigua, s’identifica l’àmbit de la Sèquia Major com un àmbit
especialment sensible als efectes derivats del canvi climàtic.
•

A10. Risc d’increment d’olors per fermentació de residus.

L’augment de les temperatures i una major generació de residus a l’àmbit del CRT, podria comportar que el
olors associats a la fermentació dels residus als contenidors al carrer es veiessin incrementats. Especialment
en el cas de la fracció orgànica, cal tenir en compte l’afectació derivada dels períodes d’onades de calor,
moment en que existeix un risc de major i més ràpida fermentació dels residus, i, en conseqüència un
augment de les males olors.

Canvis en els cicles de les estacions
Les projeccions climàtiques fixen pel litoral i prelitoral català les següents variacions climàtiques per
estacions:
•

Estiu. A finals de segle l’increment de la temperatura de l’aire podria incrementar-se en 4ºC en
l’escenari més desfavorable. Així mateix, a l’estiu es preveu una reducció considerable en la
precipitació mitjana.

•

Primavera. A finals de segle es preveu un decrement de la precipitació mitjana d’entre un 11 i un
18% i un augment de la temperatura.

•

Tardor. Es preveuen augments de temperatura però majors incerteses en la precipitació.

•

Hivern. Es preveuen augments tant de temperatura com de precipitació.

A8. Impactes negatius sobre la productivitat de les zones amb gestió agrícola

L’augment de temperatures previst comportarà canvis en la productivitat dels cultius. Per a determinades
espècies, la producció pot disminuir com a conseqüència de l’estrès tèrmic, però en canvi l’augment de
temperatures comporta un increment de productivitat degut a l’avançament de l’inici pel període de
creixement i manteniment de la planta i una reducció del temps necessari per completar el cicle vital. En tot
cas resultarà clar l’augment de la demanda d’aigua per efecte d’una major evapotranspiració.
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.

Els principals efectes que es derivaran d’aquest impacte seran:

•

B1. Canvis en la distribució estacional del turisme

Actualment hi ha 30,96 ha de conreus herbacis i llenyosos, que representen un 3,79% de la superfície de
l’àmbit d’afectació del CRT. També, hi ha una zona de conreus abandonats (prats) que ocupen 21,59 ha,
representant un 2,64% de l’àrea. Per tant, la incidència directa d’aquest impacte sobre l’àmbit d’afectació del
Pla és baixa.

L’Índex Climàtic Turístic avalua el confort humà per poder realitzar activitats a l’exterior en funció de la
temperatura, humitat relativa, precipitacions, sol i vent. El canvi climàtic tindrà una incidència en el turisme
d’estiu, ja que a Catalunya aquest índex disminuirà, passant d’unes condicions d’excel·lents a molt bones.

A més cal tenir en compte que la proposta del PDU preveu en aquesta zona la possibilitat d’incloure dins de la
zona d’espais lliures, zones amb una gestió agrícola, però prioritzant el seu paper coma a elements actius en
la biodiversitat, i no tant des del punt de vista productiu. Tot i això, malgrat sigui un ús no gaire rellevant, es
creu necessari valora la incidència sobre aquests espais.

A l’estiu, la regió mediterrània perdrà confort i apareixeran certes zones al nord d’Europa que en guanyaran,
la qual cosa pot implicar que el turista no tingui la necessitat d’anar a buscar bon temps i es quedi al seu lloc
d’origen, amb disminució de la idoneïtat durant els mesos d’estiu, però augmentant durant la primavera, tardor
i fins i tot durant l’hivern (a llarg termini).
Segons dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, la Costa Daurada va patir un descens de visitats entre
els anys 2006 i 2009, produint-se des d’aquell any una certa recuperació.
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B4. Afectacions en la vulnerabilitat dels espais verds urbans

•

180
170

L’afectació sobre els espais verds urbans pot venir donada de forma tranversal per diverses dinàmiques
esperades degudes al canvi climàtic, s’identifica en aquest apartat en tant que es considera que els canvis en
els cicles de les estacions poden suposar una alteració en l’estructura dels espais verds urbans.
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Aquesta alteració podrà venir donada per elements com:
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Costa Barcelona(2) (3)

2008
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Costa Daurada

2010
Costa Brava
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•

Canvis en els règims de precipitacions que pot fer variar les necessitats hídriques de les espècies

•

Aparició d’espècies exòtiques que poden suposar un impacte

•

Canvis en els paràmetres de manteniment dels espais lliures.

2013

Barcelona

Evolució dels viatgers en establiments hotelers, segons marques turístiques amb major nombre de pernoctacions. Base any
2004 = 100
Font: l’Observatori d’Empresa i Ocupació

En les dades disponibles a l’IDESCAT corresponents a evolució mensual en el nombre de turistes, si bé
existeix una certa variabilitat, s’observa, per exemple una tendència a l’alça en la mitjana interanual de
visitants al mes de maig en ascens continu des del 2007, mentre que a la resta de mesos existeix una
variabilitat important entre any i any, que pot venir donada per la diferent distribució anual dels ponts i
períodes de vacances, o a partir d’elements lligats a la dinàmica econòmica o climàtica.
En l’àmbit més concret del PDU; en l’àmbit de Salou, Cambrils i La Pineda es reben anualment 6 milions de
pernoctacions en hotels i prop de 1,5 milions en càmpings.
•

B2. Canvis en les migracions d’espècies

L’efecte del canvi climàtic incideix molt directament en les migracions de les espècies. Així, l’avançament de
la disponibilitat de menjar per a les aus, ha provocat un endarreriment en l’arribada d’algunes aus a
determinades localitats de Catalunya (vinculat al canvi climàtic al lloc des d’on parteixen o travessen durant la
migració). Així mateix, hi ha espècies abans migratòries que aprofiten que el nostre hivern és cada vegada
més suau i ja no se’n van de la península. Algunes espècies s’han desplaçat cap a altituds i latituds més
grans.
A la zona de la Sèquia Major hi ha una àmplia presència d’ocells i rapinyaires que es poden veure afectats
pels canvis en el cicle de les estacions i modificar els períodes de migracions
Aixì mateix, al Parc de la Torre d’en Dolç, especialment les basses artificials, 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...), fet que les converteix en un complement important de l’espai de la Sèquia Major. A més, als
forats dels murs de la Torre d’en Dolç 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 també 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.
•

B3. Establiment d’espècies exòtiques (tropicalització)

Els canvis climatològics i en cicle de les estacions fan preveure un major establiment d’espècies de fauna i
flora exòtiques que podran arribar a desplaçar les espècies natives.
A l’ambit del CRT, si es detecten canvis en espècies i tropicalització d’aquestes serà bàsicament a la zona de
la Sèquia Major i a la zona litoral, però també a les zones verdes urbanes. A part, cal tenir en compte que la
introducció de noves espècies (vegetals o animals) afavoreixen la tropicalització o arribada d’espècies
exòtiques vinculades.
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Augment del nivell del mar
Les projeccions climàtiques indiquen l’augment de la temperatura del mar com a resultat de l’augment
continuat de les concentracions de gasos amb efecte d’hivernacle, i també amb el conseqüent augment del
nivell del mar (fruit de l’expansió tèrmica de l’aigua dels oceans i la fosa de geleres i superfícies cobertes de
neu).

Especialment pel que fa a l’augment de temperatura de l’aigua prevista al mar Mediterrani, pot tenir una
incidència important en les espècies pròpies d’aquests hàbitats. Aquests impactes derivaran principalment
7
de :

S’accepta generalment que el nivell del mar global ha augmentat entre 10 i 25 cm durant els últims 100 anys i
s’espera que la pujada continuarà i s’accentuarà. Actualment, el nivell del mar a les costes mediterrànies està
augmentant a una velocitat d’entre 1 mm/any (Marsella) i 2,6 mm/any (Venècia).
Així mateix, és esperable un augment de la temperatura de l’aigua, element que pot tenir una incidència
important, especialment pel que fa les espècies presents en hàbitats marins o litorals.
Taula 9. Projeccions globals d’augment de la temperatura i del nivell del mar entre els períodes 1980-1999 i 20802099
AUGMENT DE
AUGMENT
TEMPERATURA (ºC)
DEL NIVELL
ESCENARI D’EMISSIONS
DEL MAR
MILLOR
RANG
(CM)
ESTIMACIÓ PROBABLE
A1t. Creixement econòmic similar al dels
darrers 30 anys, amb un ús d’energies no
basades en els combustibles fòssils.

2,4

1,4-3,8

20-45

C1. Canvis en la biodiversitat litoral degut al canvi en el cicle de temperatura de les aigües

•

•

-

Pèrdua d’aquelles espècies amb menor capacitat d’adaptació (espècies monotípiques i adaptades
rígidament a determinades condicions tèrmiques) i aparició de noves espècies més adaptades a unes
condicions més tropicals.

-

Canvis en les condicions d’alimentació de moltes espècies, i en el seu règim de reproducció.

-

Canvis notables en la biologia de les espècies i en l’ecologia de les comunitats

-

Aparició de noves malalties i episodis de morts en massa degut a un increment de la temperatura de
l’aigua.

C2. Danys als edificis i infraestructures de la zona al voltant de la Sèquia Major

Tots els municipis de prop de la costa i amb edificis / infraestructures ubicats a una distància propera de la
línia de costa (especialment a menys de 1.000 metres) i a poca alçada sobre el nivell del mar, poden patir
incidències per l’augment del nivell de mar que afecti a l’estructura.
A llarg termini (any 2100), segons alguns estudis, el nivell del mar podria pujar 1 metre (en els episodis més
desfavorables), afectant a la zona de la Sèquia Major i les seves infraestructures associades.

B1. Similar al cas A1t però amb canvis ràpids
en l’ús d’energies netes i en la fabricació de
béns materials

1,8

1,1-2,9

18-38

B2. Creixement demogràfic i econòmic més
lent, amb un ús molt més equilibrat de l’energia

2,4

1,4-3,8

20-43

A1b Creixement econòmic similar al dels
darrers 30 anys, continuant fent ús dels
combustibles fòssils, però amb importants
millores tecnològiques.

2,8

1,7-4,4

21-48

A2 Model conservador, amb altes emissions de
contaminants

3,4

2,0-5,4

23-51

A1F1 Creixement econòmic similar al dels
darrers 30 anys, continuant fent ús dels
combustibles fòssils de forma molt rellevant.

4,0

2,4-6,4

26-59

Segons simulacions disponibles, que si bé han de ser analitzades amb prudència, permeten observar la
incidència sobre la costa d’una pujada del nivell del mar. Així, com es pot observar a la següent imatge, la
pujada d’un metre del nivell del mar, tindria una afectació directa en l’àmbit de la Sèquia Major i el seu entorn:

Font: Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per Catalunya durant el segle XXI.

Tot i que no es disposa d’estudis de detall en el Mediterrani, en alguns estudis es fixa per a 2050 un ascens
del nivell mitjà del mar de 15-40 centímetres, i de 40-100 cm per a l’any 2100.
Així mateix alguns estudis preveuen l’augment del nivell del mar entre 10 i 25 cm fins el 2050, amb una
regressió de la costa d’entre 25 i 70m.

Els principals efectes que es derivaran d’aquest impacte seran:

7

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

Aigua i Canvi Climàtic – Diagnosi dels Impactes previstos a Catalunya – Agència Catalana de l’Aigua (2009)
26

VII.3. Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic

Desembre 2016

•

C4. Risc de salinització de les fonts d’aigua per potabilització i alteració dels aqüifers

Les previsions d’increment del nivell del mar, suposarà canvis en l’equilibri aigua dolça/aigua salina dels
freàtics prop de la costa, i en molts cassos es traduiran en un increment de la penetració de la cunya salina.
L’estrès hídric per elevada salinitat provoca en les plantes el mateix mecanisme de carència hídrica que
afecta la qualitat de la producció. Per altra banda l’ascens capil·lar de les sals en el sòl provoca efectes
antagonistes entre nutrients perjudicant tant a les propietats físiques com químiques i biològiques del sòl. Les
pràctiques de rec amb aigua amb continguts de sodi elevats poden causar la dispersió i disgregació de la
component argilosa del sòl i la solubilització de la matèria orgànica, creant processos de compactació i
reducció de la porositat i la infiltració de l’aigua de pluja amb conseqüent risc d’erosió, pèrdua de sòl i
nutrients.
A nivell subterrani, l’àrea hidrogeogràfica en què s’emmarca l’àmbit inclou dues masses d’aigua subterrànies:
gran part dels terrenys de l’àmbit d’estudi es localitzen sobre l’ aqüífer del Baix Francolí i 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
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 que per localitzar-se en zona litoral presenta risc d’intrusió salina.
En aquest sentit,és important posar de rellevància que els aqüífers litorals són molt sensibles a les pujades
del nivell del mar. En aquest sentit, cal tenir en compte que aquests aqüífers són la principal aportació d’aigua
a la zona de la Sèquia, i per tant aquest risc de salinització i d’augment de clorurs podria tenir conseqüències
molt importants en aquest àmbit.

•

Estimació de la pujada d’un metre del nivell del mar a l’àmbit d’estudi
Font: Font: http://flood.firetree.net/

En aquest sentit, cal tenir en compte que aquest fet afectaria a l’entorn de la Sèquia Major, a banda d’afectar
a zones urbanes de la zona de la Pineda.

•

C5. Pèrdua o alteració de platges per erosió del mar

La pujada del nivell del mar i la presència de precipitacions torrencials pot provoca l’alteració de l’espai de
platges. Per fer front a aquesta problemàtica els diferents municipis del litoral català han portat a terme
actuacions “toves” com l’aportació de sorra a les platges, restauració de dunes i reforestació o actuacions
“dures” com la construcció de grans dics i espigons.
Segons l’estudi de la zona costanera de Catalunya elaborat pel Centre Internacional d’Investigació dels
recursos costaners (Laboratori d’enginyeria marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya, Juny 2010) la
platja llarga de Salou i la platja de Vila-seca no presenten problemes de pèrdua de superfície de platja útil, tot
i que la platja de la Pineda per les seves característiques i localització esdevé més sensible a aquesta
evolució.

C3. Danys a hàbitats d’importància a l’entorn de la Sèquia Major

L’augment del nivell del mar pot provocar importants conseqüències en els hàbitats existents a l’entorn de la
línia de costa. Això, no només pot suposar un canvi en els usos del sòl sinó també amb el tipus d’espècies,
tant vegetals com animals, que es troben en aquest hàbitat.
A l’àmbit d’afectació del CRT, l’ espai protegit la Sèquia Major (Espai PEIN i Xarxa Natura 2000), és el
principal element natural que es podria veure afectat per una pujada en el nivell del mar. . En aquest sentit, a
partir del que es pot observar a la imatge anterior, la zona de la Sèquia Major quedaria colmatada, element
que afectaria de forma rellevant a la seva configuració, i als seus serveis ecosístèmics, com pot ser el seu
paper com a zona de cria i alimentació de moltes espècies d’ocells.

Platja llarga Salou

Platjade La Pineda

En aquest sentit, les zones humides localitzades en zones litorals són les més vulnerables al canvi climàtic,
en tant que la variació en les condicions de les aigües de mar hi pot tenir una rellevància molt important, a
banda de ser àmbits on es preveuen variacions importants en altres elements determinats, com pot ser la
variació en el règim de temperatures, o la variació en les aigües subterrànies.
Per tant, com anirem comprovant en la descripció d’altres riscos, la zona de la Sèquia esdevé un dels espais
més fràgils en relació a la seva possible afectació derivada dels efectes previstos derivats del canvi climàtic.
Municipis costaners que presenten problemes de pèrdua de superfície de platja útil
Font: Estat de la zona costanera de Catalunya. Centre Internacional d’Investigació dels recursos costaners. Laboratori
d’enginyeria marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya. Juny 2010
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C6. Augment del risc d’esllavissada a penya-segats per augment de l’erosió

Tot i que no és gaire rellevant, en la zona de la Platja Llarg i
els seus entorns es localitza la presència de zones amb
penya-segats. Tot i que és un risc a llarg termini, s’ha de
tenir en compte que les modificacions en les dinàmiques
marítimes (canvis de temperatura i nivell) poden comportar
variacions en el règim de corrents que poden tenir un efecte
directe en l’erosió d’aquestes zones de penya-segat.
Aquest element, pot suposar l’increment del
d’esllavissada per l’efecte de l’erosió de les roques.

risc

En tant que la gestió de les zones litorals correspon a les
administracions competents, es considera que el present risc
esdevé de molt poca rellevància en aquest àmbit, en tant que
no es preveu que pugui suposar cap afectació sobre els usos
previstos pel PDU ni sobre cap altre element de rellevància sectorial o ambientals identificats en el present
Pla d’Adaptació.

Tenint en compte que hi ha la previsió de desenvolupament del sector turístic, es preveu que l’afectació
d’aquest sigui molt important dins de l’àrea d’afectació del pla.
En aquest sentit, estaríem davant d’un escenari amb menor disponibilitat de recurs d’aigua (que es pot veure
fortament agreujat en episodis de sequera) combinat amb un augment de la demanda (degut a les condicions
de temperatura).

D3. Afectacions en la disponibilitat d’aigua per reg

•

Si bé esdevé un element relacionat amb els anteriors, es creu necessari individualitzar aquest risc, en tant
que es considera que degut a la important superfície de zones verdes previstes i l’existència de tres camps de
golf en l’àmbit del PDU, esdevé un element important a tenir en compte en la previsió dels consums previstos,
i en la previsió d’accions. S’ha de tenir en compte que aquests camps actualment es reguen a partir d’aigua
regenerada procedent de l’EDAR.
El reg de zones verdes esdevé un dels principals consumidors d’aigua a nivell municipal, i a l’hora esdevé un
camp en el que es possible incloure moltes mesures de reducció d’aquest consum, especialment si es
preveuen des de les primeres fases de disseny dels espais verds.

D4. Afectacions a les aigües subterrànies

•

Sequera
La sequera és defineix com el fenomen associat al dèficit de precipitació. Si bé en ocasions té més sentit
parlar de sequera tenint present el balanç entre disponibilitat d’aigua i consum, i per tant cal tenir en compte
els embassaments, el regatge, els hàbits de la població...
Els principals aspectes relacionats són la precipitació i la temperatura, però la humitat i el vent també són
importants. La gestió dels recursos hídrics a través dels embassaments ha modificat l’impacte de la manca de
pluja tant temporalment com en els diversos sectors.
No obstant això, a nivell climàtic, cal esperar una major variabilitat en la pluviometria mensual fet que
comportarà el possible augment dels períodes de dèficit pluviomètric.

•

L’afectació sobre la capacitat de recàrrega dels aqüífers esdevé sens dubte un element molt important en
aquest àmbit, en tant que esdevenen la principal font d’aportació d’aigua de la zona de la Sèquia Major. La
recàrrega es pot produir bàsicament per tres mecanismes: recàrrega superficial de la pluja, recàrrega lateral
d’altres aqüífers i entrades d’aigua des dels rius.
8

Així, tal com es detalla a l’estudi de l’ACA sobre Aigua i Canvi Climàtic , “el canvi climàtic preveu un augment
de la temperatura, una reducció de la precipitació, almenys a l’àrea del Mediterrani Occidental, i un augment
de la variabilitat d’aquests paràmetres, incrementant-se els episodis de tempestes. Com a conseqüència
d’això, cal esperar que augmenti l’evapotranspiració i l’escorrentia superficial. Tot això farà que el sòl tingui
menys aigua disponible per infiltrar, i que la recàrrega als aqüífers disminueixi”.
En el mateix document es conclou que la capacitat de recàrrega disminuirà per bàsicament tres factors:

D1. Escassetat d’aigua per consum domèstic per afectació dels recursos disponibles

Els períodes de sequera hídrica extrema es tradueixen en restriccions d’aigua que afecten a tots els sectors.
En el cas del consum domèstic aquesta afectació no suposa un efecte econòmic però si de qualitat de vida i
salut.
A partir de les dades de consum i abastament d’aigües a l’àmbit d’afectació disponibles en el moment de
redacció del present document, es determina un nivell de consum elevat actualment.
A més, a l’àmbit del PDU, es registrarà un important augment de població, sobre tot als mesos d’estiu, que es
traduirà en un increment estacional del consum d’aigua. Tenint en compte que els principals períodes de
sequera es concentren al període estival i que mentre els recursos són escassos augmenta el consum, es
poden preveure situacions problemàtiques en casos extrems.

•

D2. Escassetat d’aigua per a ús del sector terciari i turístic en èpoques de major demanda

La concentració turístic a l’àmbit d’estudi es implica que es pugui multiplicar per 6 la població existent a l’àmbit
(es pren com a referència les dades del POUM de Salou, que indiquen que en aquest municipi es passa
d’una població de 25.000 habitants a una població de 150.000 persones al mes d’agost), fet que comporta
que la demanda d’aigua també es multipliqui durant aquests mesos. Aquest fet pot implicar que les
necessitats hídriques sovint es vegin compromeses i no sempre es pugui garantir la disponibilitat tant en
quantitat como en qualitat.
El turisme a Catalunya ja ha patit importants episodis d’estrès hídric soferts a la conca mediterrània. Aquest
estrès hídric, en un escenari de futur amb les conseqüències agreujades del canvi climàtic, tendirà a
augmentar.

El percentatge d’aigua que s’evapotranspira (per majors temperatures) augmenta respecte al total de
la precipitació

-

El percentatge d’aigua d’escorrentia directa també augmenta

-

La pluviometria total serà menor

Aquest fet es pot veure agreujat en períodes de sequera, podent-se donar puntes de manca de recàrrega que
poden derivar en afectacions directes importants sobre la zona humida de la Sèquia Major.

Pluges torrencials majors i més freqüents
Un dels efectes registrat amb el canvi climàtic afecta a les precipitacions. D’aquesta forma, es redueix la
mitjana anual de precipitació i el nombre de dies de pluja mentre augmenten les situacions de pluges
torrencials i de forta freqüència.
Les pluges de forta intensitat porten associats una sèrie d’elements meteorològics que produeixen forts
impactes en el territori. Es tracta de la presència de precipitacions en forma de pedra o calamarsa i de
tempestes elèctriques.
Una inundació es l’ocupació per part de l’aigua de zones que habitualment estan lliures d’aquesta. Les
inundacions poden ser produïdes durant la crescuda de rius, torrents, rieres, rambles, cons de dejecció,
temporals de mar, per manca de drenatge o trencament de preses. Es tracta d’un procés natural, però també
pot estar associat a les actuacions antròpiques.
En l’àmbit català existeixen una estimació del risc en funció dels mapes associats a la perillositat, l’exposició i
la vulnerabilitat. Les zones de major afectació són la major part dels municipis de costa de Catalunya. Els
8
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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).
El PDU disposa d’un estudi d’inundabilitat detallat que mostra que, especialment a l’àmbit est es produeix una
important afectació derivada del risc d’inundació.
A banda, cal tenir en compte la possible ocurrència amb una certa assiduïtat de períodes puntuals amb ratxes
fortes de vent, element que pot tenir una incidència puntual rellevant en àmbits urbanitzats i en zones
forestals.

•

E1. Inundacions per desbordaments de llera, amb risc de danys estructurals

El PDU s’acompanya d’un estudi d’inundabilitat realitzat per l’Institut Geològic de Catalunya, el qual mostra
que l’afectació principal es dóna en en l’extrem oriental del PDU, s’ha realitzat model hidràulic del tram
comprès entre l’autopista A-7 i la línia de la cost, tram en que s’hi detecta una llera definida,la qual va
adoptant diferents tipologies (llera natural, tram escollarat, canal endegat deformigó i de nou llera natural) a
mida que avança en direcció a la desembocadura. Així es pot concloure que en el seu marge oriental el
sector CTI del PDU del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou es troba en zona inundable. Aquesta
inundació és en general de perillositat moderada a greu.
La perillositat greu es concentra en la zona de la depuradora i del terreny deprimit del marge nord de la C-31B
degut als elevats calats que s’hi presenten al ser un indret de retencions i laminacions de volums. Això
comporta que una petita zona de l’extrem oriental de l’anomenada Anella CTI s’emplaci en zona de perillositat
greu, mentre que la resta de superfície queda fora de zona inundable.
En tot l’àmbit de les instal·lacions Port Aventura Golf la inundació presenta perillositat entre moderada i greu,
concentrant-se aquesta en les zones amb terreny deprimit (basses existents) i el PEIN de la Sèquia Major, el
qual en l’actualitat ja es tracta en realitat d’una zona d’aiguamolls.
La perillositat de la inundació en l’entramat urbà de la Pineda és entre lleu i moderat, concentrant-se en els
vials. En el tram de llera natural entre la C-31B i la desembocadura el mar la perillositat de la inundació dels
marges de la riera és lleu.
Per tant, esdevé un risc molt rellevant en l’àmbit d’estudi, tenint en compte a més que les dinàmiques de
previsió d’augment de pluges torrencials té una incidència important en l’evolució d’aquest risc.
En la següent imatge es representa de forma gràfica aquesta afectació derivada del risc d’inundació:

Mapa d'inundabilitat del PDU
Font: Lavola a partir de bases ICGC
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E2. Inundacions degudes a la falta de capacitat de drenatge en clavegueram i desaigües

Els problemes es poden produir quan la quantitat d’aigua precipitada en un curt període de temps és molt
elevada (superació d’intensitats d’1mm cada 2 minuts). És en aquest tipus de pluges torrencials quan es
poden produir problemes de capacitat de la xarxa.
Així,els processos d’urbanització poden alterar els cursos d’escorrentia natural existents, fet pel qual el PDU
incorpora les mesures i determinacions 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.
Caldrà garantir que les modificacions topogràfiques no impliquin una alteració de la xarxa de drenatge i un
augment del risc d’inundació.

•

E3. Danys en infraestructures causats per fenòmens torrencials

S’entén per esllavissada quan es produeix un trencament d’una part del terreny que es desplaça de la seva
vessant per la influència de la gravetat. A Catalunya es disposa del mapa de risc d’esllavissades (RiskCat)
tenint en compte l’orografia i la tipologia de terreny.
En referència a aquest tipus de risc, 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’extrau que 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.
Per una altre banda, la perillositat referida a esfondraments es considera també 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.

•

E4. Danys derivats dels temporals de vent

Tot i que no existeixen encara evidències de la relació dels episodis de forts vents amb el canvi climàtic, sí
que es comprova una major freqüentació de fenòmens extrems, especialment pel que fa a la pluja. En aquest
sentit, aquests episodis puntuals de forts vents, poden tenir també relació amb aquests fenòmens de tipus
més extrem.
Aquestes episodis de forts vents poden tenir incidència directa en les zones urbanitzades on l’existència
d’elements sensibles a aquest fenomen (infraestructures, arbrat, elements de mobiliari urbà) pot implicar
riscos per a la seguretat de les persones.
Així mateix, caldrà tenir en compte, especialment en edificis de gran alçada, aquest element a l’hora d’establir
els necessaris càlculs estructurals.

•

E5. Augment del risc de temporals marítims

Pendents a la zona litoral
Font: Lavola a partir de bases ICGC

La previsió en l’augment dels episodis de tempestes, porta associat un augment del risc de temporals
marítims, els quals poden esdevenir en danys importants en la zona del litoral i en les infraestructures que es
localitzen en aquesta primera línia. En l’àmbit del PDU aquest risc es podria donar principalment en la zona
de la Pineda (on la costa és més baixa) i en conseqüència a la zona de la Sèquia Major, en tant que les cotes
en aquella zona provoquen que sigui més susceptible a rebre els impactes d’un temporal marítim, tal com es
pot comprovar en la següent imatge, on a la zona est, corresponent a la zona de la Pineda el terreny és molt
més planer i per tant, més sensible als impactes dels temporals.
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Identificació i jerarquització de riscos
Un cop definits els riscos, a partir del creuar els impactes previstos i els sectors presents a l’àmbit, cal
procedir a identificar aquells que tindran un caràcter prioritari, en base a una categorització basada en dos
escales d’anàlisi:
•

Grau de risc global: s’obté de la suma de la probabilitat de que aquest risc succeeixi (A) i de les
conseqüències potencials del mateix (B). El nivell es mesurarà per a aquests dos vectors de 1 a 5 i per
tant obtindrem un valor (A+B) de 1 a 10.

•

Grau de resiliència existent: Capacitat que l’ámbit d’afectació del CRT ja té actualment per suportar o
recuperar-se d’una pertorbació determinada, per les seves característiques o per l’existència actual de
mesures efectives pel seu control (1 per aquells riscos amb poca resiliència i manca de mesures i 5 per
a aquells riscos sobre els quals el municipi presenta una adequada resiliència o ja es porten a terme
mesures pel seu control).

9

La combinació d’aquests nivells permet categoritzar cada risc, permetent fer el mapa de vulnerabilitats
climàtiques de l’àmbit del CRT, a partir de la següent distribució:

Desembre 2016

característiques, bé sigui per la disponibilitat de mesures de control existents. Caldrà, per tant, garantir
el manteniment d’aquestes condicions.
4. Grup de baix impacte: Grup de riscos que no es consideren rellevants l’àrea d’afectació, i que a més
disposen de mesures de control o capacitat de resiliència que farien possible el seu control en cas
d’augment de la seva rellevància.

La taula següent mostra l’aplicació d’aquests criteris a cadascun dels riscos, i es poden identificar aquells
riscos que tenen un caràcter de tipus prioritari. En aquest sentit, s’incorpora el grau de vulnerabilitat a partir de
l’anàlisi que es realitza en les gràfiques següents. En aquest sentit, es marquen els riscos sobre els quals es
considera que caldria preveure actuacions prioritàries:
A1. Efecte illa de calor
A2. Augment del risc d’incendis forestals
A3. Canvis en les pautes de consum d’energia
A4. Augment en la demanda d’aigua per necessitats de reg
A5. Impactes negatius en la salut de la població, especialment lligats a les onades de calor
A9.Impactes sobre la Sèquia Major per assecatge de la zona humida i alteració de la biodiversitat
B1. Canvis en la distribució estacional del turisme
B2. Canvis en les migracions d’espècies
B3. Establiment d’espècies exòtiques (tropicalització)
C1. Canvis en la biodiversitat litoral degut al canvi en el cicle de temperatura de les aigües
C3.Danys a hàbitats d’importància
C4.Risc de salinització de les fonts d’aigua per potabilització
D1. Escassetat d’aigua per consum domèstic
D2. Escassetat d’aigua per a ús terciari i turístic en èpoques de major demanda
D5. Afectacions a les aigües subterrànies(principal font d’aportació de la zona humida de la Sèquia Major)
E1. Inundacions per desbordament de llera, amb risc de danys estructurals
E2. Inundacions degudes a la falta de capacitat de drenatge en clavegueram i desaigües
E3.Danys en infraestructures causats per fenòmens torrencials

Aquest procés permetrà agrupar els riscos en:
1. Grup d’actuació prioritària: Aquells riscos pels quals s’identifica un alt grau de risc global i a la vegada
l’àmbit no disposa de les eines o la capacitat natural per a adaptar-se als seus efectes. Caldrà doncs
establir actuacions específiques.

La resta de riscos s’enquadren de forma majoritària en el grup de seguiment de riscos. Pel que fa als grups
de manteniment de control i baix impacte no tenen molts riscos associats, en tant que en haver-se realitzat
una anàlisi molt concreta de riscos, ja s’han analitzats riscos que es preveia podrien tenir una incidència
rellevant en aquest àmbit.

2. Grup de seguiment de riscos: Seran aquells riscos que si bé en el moment de l’anàlisi no es
consideren rellevants a l’àrea d’afectació, caldrà anar seguint ja que un augment en el seu nivell de risc
implicaria la necessitat de preveure mesures o actuacions d’adaptació a aquests riscos.
3. Grup de manteniment de control: Son aquells riscos, que si bé s’identifiquen com a importants l’àrea
d’afectació, aquest ja disposa de la capacitat de resiliència als mateixos, bé sigui per les seves

9

Resiliència en ecologia de comunitats i ecosistemes, és el terme emprat per indicar la capacitat d'aquests d'absorbir pertorbacions, sense alterar
significativament les seves característiques d'estructura i funcionalitat, podent tornar al seu estat original una vegada que la pertorbació ha acabat. També s’aplica
a sistemes tecnològics, entenent-se com la capacitat d'un sistema de suportar i recuperar-se davant desastres i pertorbacions.
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Taula 10 Matriu de classificació dels riscos
∑grau
Probabilitat Conseqüències
Grup de
de risc Resiliència i control actual
vulnerabilitat
(A)
(B)
(A+B)

Risc

INCREMENT DE LES TEMPERATURES: ESTIUS MÉS CALOROSOS I SECS
A1. Efecte illa de calor

Alt

Mig-Alt

Mig-Alt

Mig

A2. Augment del risc d’incendis
forestals
A3. Canvis en les pautes de
consum d’energia
A4. Augment en la demanda
d’aigua per necessitats de reg

Alt

Mig-Alt

Mig-Alt

Mig

Alt

Alt

Alt

Mig

Actuació
prioritària
Actuació
prioritària
Actuació
prioritària

Mig

Mig-Alt

Mig-Alt

Mig

Actuació
prioritària

Mig

Mig-Alt

Mig-Alt

Mig

Actuació
prioritària

Mig-Baix

Mig

Mig

Mig

Seguiment
de riscos

A5. Impactes negatius en la salut
de la població, especialment
lligats a les onades de calor
A6. Augment de les
concentracions episòdiques de
contaminants atmosfèrics
A7. Risc dels danys en
infraestructures

Mig-Baix

A8. Impactes negatius sobre la
productivitat de les zones amb
gestió agrícola

Mig

A9.Impactes sobre la Sèquia
Major per assecatge de la zona
humida i alteració de la
biodiversitat

Mig-Alt

A10. Risc d’increment d’olors per
fermentació de residus

Mig-Alt

Mig
Mig-Baix

Mig-Alt

Mig

Mig
Mig

Mig-alt

Mig

Mig

Seguiment
de riscos

Mig

Seguiment
de riscos

Mig

Actuació
prioritària

Mig

D1. Escassetat d’aigua per
consum domèstic
D2. Escassetat d’aigua per a ús
terciari i turístic en èpoques de
major demanda
D3. Amenaces per algunes
espècies d’arbres i plantes, tant
en zones naturals com
cultivades
D4. Afectacions a la disponibilitat
d’aigua pel reg
D5. Afectacions a les aigües
subterrànies(principal font
d’aportació de la zona humida de
la Sèquia Major)

∑grau
de risc
(A+B)

Resiliència i control actual

Grup de
vulnerabilitat

Mig-Alt

Alt

Mig-Alt

Mig

Actuació
prioritària

Mig-alt

Alt

Alt

Mig

Actuació
prioritària
Seguiment
de riscos

Mig

Mig

Mig

Mig

Mig

Alt

Mig-Alt

Mig-Alt

Alt

Alt

Alt

Mig-Baix

Manteniment
del control
Actuació
prioritària

PLUGES TORRENCIALS MAJORS I MÉS FREQÜENTS
E1. Inundacions per
desbordament de llera, amb risc
de danys estructurals
E2. Inundacions degudes a la
falta de capacitat de drenatge en
clavegueram i desaigües
E3.Danys en infraestructures
causats per fenòmens torrencials
E4. Danys derivats dels
temporals de vent.
E5. Augment del risc de
temporal marítim

Alt

Alt

Alt

Mig-Baix

Actuació
prioritària

Alt

Mig-Alt

Mig-Alt

Mig-Baix

Actuació
prioritària

Mig-Alt

Mig-Alt

Mig-Alt

Mig

Mig

Mig-Alt

Mig

Mig

Mig

Mig-Alt

Mig

Mig

Actuació
prioritària
Seguiment
de riscos
Seguiment
de riscos

Seguiment
de riscos

A continuació es representa gràficament el grau de vulnerabilitat als efectes del canvi climàtic dels diferents
riscos segons el grup d’impactes.

CANVIS EN EL CICLE DE LES ESTACIONS
B1. Canvis en la distribució
estacional del turisme
B2. Canvis en les migracions
d’espècies
B3. Establiment d’espècies
exòtiques (tropicalització)
B4. Afectacions en la
vulnerabilitat dels espais verds
urbans

Probabilitat Conseqüències
(A)
(B)

Risc

Actuació
prioritària
Actuació
prioritària
Actuació
prioritària

Alt

Alt

Alt

Mig

Mig-Alt

Mig

Mig-Alt

Mig

Mig-Alt

Mig-Alt

Mig-Alt

Mig-Baix

Mig

Mig

Mig

Mig

Seguiment
de riscos

Seguiment
de riscos

AUGMENT DEL NIVELL DEL MAR
C1. Canvis en la biodiversitat
litoral degut al canvi en el cicle
de temperatura de les aigües
C2.Danys als edificis i
infraestructures
C3.Danys a hàbitats
d’importància
C4.Risc de salinització de les
fonts d’aigua per potabilització
C5.Pèrdua o alteració de platges
per erosió del mar
C6. Augment del risc
d’esllavissada a penya-segats
per augment de l’erosió

Mig

Mig-Alt

Mig

Mig-Baix

Mig

Mig-alt

Mig

Mig-Baix

Mig

Alt

Mig-Alt

Mig-Baix

Mig-Alt

Alt

Mig-Alt

Mig-Baix

Mig-Alt

Mig

Mig

Mig-Baix

Mig-Baix

Mig

MigBaix

Mig-Alt

Seguiment
de riscos
Actuació
prioritària
Actuació
prioritària
Seguiment
de riscos
Grup de baix
impacte

SEQUERA
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Grau de vulnerabilitat dels riscos corresponents a increment de les temperatures

d’actuació

Grup
prioritària

Grup de manteniment del
control

Grup de
impacte

Grup de seguiment de
riscos

baix

Grup de
impacte

baix

Grau de risc global: Probabilitat + conseqüències

Grau de risc global: Probabilitat + conseqüències

baix

Grau de vulnerabilitat dels riscos corresponents a la sequera

Grup de manteniment del
control

Grup de seguiment de
riscos

Grup de
impacte

Capacitat de resiliència actual enfront a cada risc

Grau de vulnerabilitat dels riscos corresponents a canvi en el cicle de les estacions

d’actuació

Grup de manteniment del
control

Grup de seguiment de
riscos

Capacitat de resiliència actual enfront a cada risc

Grup
prioritària

d’actuació

Grau de risc global: Probabilitat + conseqüències

Grau de risc global: Probabilitat + conseqüències

Grup
prioritària

Grau de vulnerabilitat dels riscos corresponents a augment del nivell del mar

Grup
prioritària

d’actuació

Grup de manteniment del
control

Grup de seguiment de
riscos

Grup de
impacte

baix

Capacitat de resiliència actual enfront a cada risc

Capacitat de resiliència actual enfront a cada risc
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Grau de risc global: Probabilitat + conseqüències

Grau de vulnerabilitat dels riscos corresponents a pluges torrencials més freqüents
Grup
prioritària

d’actuació

Grup de manteniment del
control

Grup de seguiment de
riscos

Grup de
impacte

baix

Capacitat de resiliència actual enfront a cada risc
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o

T3. Vegetació adaptada als efectes del canvi climàtic per les zones verdes del CRT

o

T4. Minimitzar el risc d’incendi

o

T5. Ús d’energies renovables als nous edificis

o

T6. Disseny d’edificis eficients. Sistemes d’estalvi energètic passiu

o

T7. Disseny d’edificis eficients. Sistemes d’estalvi energètic actiu

o

T8. Disposar d’un sistema d’informació que indiqui els dies de risc per a la salut

o

T9: Preveure un equipament propi de primera assistència sanitària

o

T10: Registre del nombre de casos atesos en els centres de salut associats a efectes del
canvi climàtic

Mesures d’adaptació al canvi climàtic

o

T11: Promoure els sistemes més eficients de mobilitat

Aquest apartat presenta el programa d’actuacions d’adaptació al canvi climàtic de l’àmbit del PDU.
Cadascuna de les accions es presenta en forma de fitxa amb la següent informació:

o

T12: Protecció de les zones de recollida de residus

Programa d’actuacions
Tenint en compte la incidència que el PDU tindrà sobre el canvi climàtic, les mesures que es poden prendre
seran aquelles de mitigació i les mesures d’adaptació. Tot i que l’objecte del present document és definir les
mesures d’adaptació, es creu convenient destacar les mesures de mitigació que s’han inclòs tant en la
documentació del PDU com de l’Estudi Ambiental Estratègic i que suposaran reduir l’impacte del
desenvolupament del PDU.
Per tant a continuació s’adjunta el desenvolupament de les mesures d’adaptació, així com la necessitat de
procedir a una compensació d’aquelles emissions que es generin associades al desenvolupament del PDU.

•

Canvis en el cicle de les estacions (E).

•

Nom de l’acció

o

E1. Adaptació de les espècies agrícolesa les noves condicions ambientals i climàtiques

•

Objectiu

o

E2. Afavorir la conservació de la biodiversitat

•

Sector (o sectors) als que afecta:

o

E3. Impulsar una estratègia d’impuls de l’economia local i la desestacionalització del turisme

•

Descripció

•

Grau de dificultat d’execució

o

M1. Monitoritzar el creixement del nivell del mar

•

Priorització (segons l’afectació als riscos tenint en compte la seva jerarquització)

o

M2: Establir un sistema de monitoratge i seguiment dels nivells i qualitat dels aqüífers

•

Beneficis

•

Organisme responsable de la seva coordinació

•

Organisme(s) o agent(s) implicats en la seva execució

•

•

•

Augment del nivell del mar (M).

Sequera (S).
o

S1. Elaborar un pla de contigència per a episodis de sequera

o

S2. Campanya de sensibilització al conjunt de la població en relació a l’aigua

o

S3. Introducció de sistemes d’estalvi d’aigua als edificis

Organisme(s) encarregat del finançament

o

S4: Sistemes eficients per l’aigua de reg de zones verdes

•

Relació amb altres plans

o

S5: Xarxa separativa d’aigües de reg

•

Cost econòmic: grau de cost (Alt – Mig – Baix) i motius d’aquell cost

•

Indicadors de seguiment

•

Risc en front al qual es disminueix la vulnerabilitat
o

Risc

o

Grau en que es redueix la vulnerabilitat a aquell risc (Baix / Mig / Alt)

•

Pluges torrencials majors i més freqüents (P)
o

P1. Fomentar la permeabilitat de l’espai públic i els edificis

o

P2. Potenciar els sistemes urbans de drenatge sostenible

o

P3. Incorporar mesures de prevenció d’inundabilitat que es prevegin en els estudis tècnics

El programa d’actuacions s’estructura amb 6 grans grups que corresponen als principals riscos analitzats del
canvi climàtic i un de global. S’ha de tenir en compte, però que hi haurà actuacions localitzades en grup que
tindran incidències en riscos integrats en algun dels altres grups. Així, es preveuen les següents accions:
•

•

Àmbit general (G).
o

G1. Avaluació continuada de la vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic

o

G2. Participar activament en els mecanismes d’intercanvi d’informació

o

G3. Redactar un Pla d’Autoprotecció específic enfront als diferents riscos identificats

o

G4: Elaborar un inventari de les infraestructures sensibles als episodis de riscos

o

G5: Redactar un protocol específic de seguiment de la Sèquia Major

Increment de les temperatures: estius més calorosos i secs (T).
o

T1. Urbanització de l’àmbit d’afectació amb materials amb alt índex de reflexió solar i zones
d’ombreig

o

T2. Cobertes verdes als edificis per reduir l’efecte illa de calor i el consum energètic
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Àmbit general

G2

G1

Objectius

Informar i sensibilitzar a la població vers el canvi climàtic
General (actuació transversal que afecta al conjunt de sectors)

AVALUACIÓ CONTINUADA DE LA VULNERABILITAT DE L’ÀMBIT D’AFECTACIÓ DEL CRT AL
CANVI CLIMÀTIC

PARTICIPAR ACTIVAMENT EN ELS MECANISMES D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ

Objectius

Conèixer la vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic

Sectors que
afecta

Sectors que
afecta

General (actuació transversal que afecta al conjunt de sectors)

Descripció

Descripció
El punt de partida per fixar l’estratègia d’adaptació al canvi climàtic de l’àmbit d’afectació del CRT és el
present programa. No obstant, és necessari disposar de la màxima informació i coneixement fiable
relacionada amb la vulnerabilitat al canvi climàtic dels sistemes físic, natural i socioeconòmic, tenint en
compte també la capacitat per afrontar els potencials canvis que es preveuen.
És en aquest marc que per l’àmbit d’afectació es proposa que de forma periòdica (i vinculat a la Comissió de
seguiment del programa d’adaptació que es proposa en el present document) s’actualitzi la vulnerabilitat
d’aquest territori al canvi climàtic tenint en compte els aspectes territorials (inundabilitat, erosió...), socials
(manca d’aigua), sanitaris (episodis tèrmics extrems), econòmics (canvis en l’activitat a causa de la sequera o
per modificacions en el turisme), o naturals (pèrdua de biodiversitat)...

Tal i com preveu el Llibre Blanc d’adaptació al canvi climàtic publicat per la Unió Europea resulta
imprescindible crear canals i mecanismes d’intercanvi d’informació que constitueixin un instrument informàtic i
base de dades sobre els impactes que produeix el canvi climàtic sobre el territori. Així, tal com es detalla al
final del present document, es proposa la creació d’una Comissió de seguiment del present Pla d’Adaptació,
coordinada per l’agent actuant responsable del seguiment ambiental del PDU.
Aquesta comissió, a través dels Ajuntaments, serà l’encarregat de transmetre i sensibilitzar tant al conjunt de
la població com als principals agents implicats dels efectes del canvi climàtic, i d’informar del contingut del
present Pla i de la seva evolució. En aquest sentit, es poden aprofitar els canals d’informació ja existents i
vincular-ho per exemple als plans d’acció ambiental vinculats a les Agendes 21 dels municipis. En aquest
sentit, resulta clau el paper de dinamització i coordinació entre els diferents agents implicats en el
desenvolupament de les accions previstes, per tal de garantir la seva implantació i desenvolupament.

Així mateix, en cas que es detectin nous aspectes o un increment de la vulnerabilitat en algun d’ells,
s’incorporaran les mesures corresponents per continuar garantint l’adaptació del CRT als efectes del canvi
climàtic.

Finalment, també s’incentivarà la coordinació amb altres documents en relació al canvi climàtic que es puguin
portar a terme per part dels ajuntaments de Vila-seca i Salou.

Es proposa realitzar un mínim d’una reunió anual. Tal com es detalla al programa de seguiment que es
proposa, es creu necessari que existeixi una persona responsable del seguiment ambiental del PDU, i entre
les seves tasques es considera que es podria integrar el seguiment del desenvolupament de les accions
previstes en el present document, així com la seva revisió i actualització.

Dificultat

Baixa

Beneficis

Sensibilització i implicació de la població en els efectes del canvi climàtic.

Responsable
(coordinació)

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació responsable del seguiment ambiental
del PDU

Implicats en
execució

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació, Ajuntaments, Oficina Catalana del
Canvi Climàtic (Generalitat de Catalunya)

Finançament

No es preveu necessitat de finançament de la present mesura

Relació amb
altres plans

Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020.

Tenint en compte que està previst que en aquest àmbit es situïn operadors turístics de primer nivell
internacional, es proposa que aquests paguin anualment una quota o taxa a destinar íntegrament al
desenvolupament de les accions de protecció ambiental previstes en aquest PACC, especialment aquelles
destinades al control, monitorització i seguiment ambiental dels principals espais de valor ambiental
identificats en aquest àmbit.
Dificultat

Baixa

Priorització

Beneficis

Detecció i reducció de la vulnerabilitat al canvi climàtic que repercutirà en beneficis
econòmics, ambientals i socials respecte a la situació que es produiria si no s’hagués
realitzat.

Alta

Augment de la capacitat d’adaptació al canvi climàtic.
Responsable
(coordinació)

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació responsable del seguiment ambiental
del PDU

Implicats en
execució

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació, Oficina Catalana del Canvi Climàtic,
Ajuntaments.

Finançament

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació

Relació amb
altres plans

PAES dels municipis, Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020.

Cost econòmic

Baix –Únicament es preveu cost associat a la necessitat de nous informes de seguiment.

Indicadors

Nre. de reunions de la Comissió de seguiment del programa d’adaptació.

Priorització

Mitjana

Agendes 21 locals.

Cost econòmic

Organitzatiu / tècnic

Indicadors

Nre. actuacions de sensibilització.
Nre. col·laboracions amb projectes supramunicipals de seguiment del canvi climàtic.

Risc en front al
qual es
redueix la
vulnerabilitat

Risc
General (actuació transversal que afecta al conjunt riscos)

Grau en que es redueix la
vulnerabilitat
Baix

Nre. aspectes de vulnerabilitat incorporats o modificats.
Risc en front al
qual es
redueix la
vulnerabilitat

Risc

Grau en que es redueix la
vulnerabilitat

General (actuació transversal que afecta al conjunt riscos)
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REDACTAR UN PLA D’AUTOPROTECCIÓ ESPECÍFIC ENFRONT ALS RISCOS IDENTIFICATS

Objectius

Disposar d’un protocol específic d’actuació en cas d’emergència i reduir la vulnerabilitat
de bens i persones als riscos identificats.

Sectors que
afecta

General (actuació transversal que afecta al conjunt de sectors)

Indicadors

Plans i protocols d’emergència redactats.

Risc en front al
qual es
redueix la
vulnerabilitat

Risc
General (actuació transversal que afecta a molts dels
riscos)

Grau en que es redueix la
vulnerabilitat
Alt

Descripció
Tenint en compte que, especialment en els períodes de temporada alta existirà un important augment de la
població d’aquest àmbit i que coincidint amb aquesta arribada massiva de visitants es poden donar riscos
d’origen natural o tecnològic que puguin afectar a la seguretat de les persones, es considera necessari la
redacció d’un Pla Específic d’Autoprotecció que detalli els protocols i actuacions a dur a terme en cas de que
es produeixi un d’aquests episodis.
Aquest document haurà de preveure les accions necessàries relatives a la gestió de les següents
emergències:
•

Incendi Forestal

•

Inundació

•

Episodis de temporals i/o de fortes ventades

•

Episodis d’onada de calor

•

Risc químic per instal·lacions industrials properes o derivat del transport de mercaderies.

Es recomana la redacció d’un document únic que integri de forma comuna els capítols comuns per a totes les
emergències, i uns protocols específics d’actuació per a cadascun dels riscos identificats.
Aquest document haurà de contenir informació sobre:
1. Dades Generals i organització del Pla: Identificació dels responsables del Pla i de les diferents
accions
2. Anàlisi específic de cada risc i grau de vulnerabilitat
3. Procediments operatius per a la gestió del risc i mesures de protecció
4. Fitxes d’actuació específiques per a cada responsable
5. Directori de mitjans i serveis d’emergència disponibles.

Aquest Pla haurà d’estar coordinat amb els Plans Municipals existents als municipis de Salou i Vila-seca i
haurà de ser revisat i aprovat per la Direcció General de Protecció Civil. El Pla s’haurà de revisar i actualitzar
de forma periòdica i haurà de preveure les necessàries accions de formació pel personal dels centres
recreatius i turístics.

Dificultat

Baixa

Priorització

Beneficis

Disposar d’un protocol pautat d’actuació en cas d’emergència.

Responsable
(coordinació)

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació responsable del seguiment ambiental
del PDU

Implicats en
execució

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació, Operadors turístics, Direcció General
de Protecció Civil

Finançament

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació responsable del seguiment ambiental
del PDU

Relació amb
altres plans

Plans d’Actuació Municipals de Vila-seca i Salou

Cost econòmic

Baix, derivat dels costos de la redacció d’aquests documents

Alta

Plans territorials de Protecció Civil
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ELABORAR UN INVENTARI DE LES ZONES I INFRAESTRUCTURES SENSIBLES ALS
EPISODIS DE RISCOS

Objectius

Tenir inventariats aquells punts més sensibles en cas de risc i reduir la vulnerabilitat en
aquests espais en cas d’emergència.

Sectors que
afecta

General (actuació transversal que afecta al conjunt de sectors)

Descripció
En relació amb la mesura anterior, es considera necessari tenir clarament identificades aquelles zones amb
una major vulnerabilitat en cas de que es produeixi algun fenomen relacionat amb els riscos identificats.
Aquest inventari, que pot ser integrat en el Pla d’Autoprotecció que es proposa en la mesura anterior,
permetrà identificar àrees que han de ser objecte d’una especial atenció, tant pel que fa a les tasques de
prevenció com d’actuació en cas d’emergència. En relació als principals riscos identificats es proposa
delimitar les següents zones i infraestructures.
•

•

•

•

Risc d’incendi forestal
o

Identificació de les zones forestals

o

Zones residencials o equipaments propers a zones forestals

o

Instal·lacions de xarxa elèctrica properes a zones amb risc d’incendi.

Risc d’inundació
o

Zones habitades o amb població

o

Infraestructures viàries que es poden veure afectades

Risc de fort vent:
o

Elements de mobiliari urbà o senyalètica

o

Arbrat

o

Xarxes aèries d’electricitat o telecomunicacions.

Risc d’onada de calor:
o

Zones de concentració de població sense zones de protecció

o

Infraestructures energètiques que es poden veure afectades.

Es proposa que aquestes zones i infraestructures es cartografiïn i s’elabori una fitxa amb les actuacions de
prevenció i protecció en cas d’emergència associada a aquests riscos, les quals podran ser incorporades a
Pla d’Autoprotecció que es proposa. En aquest sentit, es pot partir del mapa de riscos que s’inclou amb
l’Estudi Ambiental Estratègic del PDU.

Dificultat

Mitjana

Priorització

Beneficis

Disposar d’un coneixement de les zones més vulnerables als riscos.

Responsable
(coordinació)

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació responsable del seguiment ambiental
del PDU.

Implicats en
execució

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació, Ajuntaments, Direcció General de
Protecció Civil

Finançament

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació responsable del seguiment ambiental
del PDU

Relació amb
altres plans

Pla d’Autoprotecció

Mitjana

Plans d’Actuació Municipals de Vila-seca i Salou
Plans territorials de Protecció Civil
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Cost econòmic

Baix, derivat de la tasca tècnica de cartografiat d’aquestes zones i infraestructures

Indicadors

Número d’elements identificats

Risc en front al
qual es
redueix la
vulnerabilitat

Risc
General (actuació transversal que afecta a molts dels
riscos)

Grau en que es redueix la
vulnerabilitat
Mig
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REDACTAR UN PROTOCOL ESPECÍFIC DE SEGUIMENT DE LA SÈQUIA MAJOR

Objectius

Disposar d’un sistema pautat de seguiment que permeti observar l’evolució dels
paràmetres principals i anticipar possibles actuacions per a la conservació de la zona de
la Sèquia Major.

Sectors a que
afecta

Sèquia Major / Aigües Subterrànies

(coordinació)

del PDU.

Implicats en
execució

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació
Operadors turístics
Ajuntament de Vila-seca
Serveis territorials de Medi Natural de Tarragona
Universitats

Descripció
Tal com s’ha pogut comprovar en la descripció dels riscos identificats en l’àmbit del PDU, la Sèquia Major
esdevé un dels elements més sensibles als efectes derivats del canvi climàtic que existeixen en aquest àmbit.
Tenint en compte que es pot veure afectada per diversos riscos identificats, es considera necessari fixar una
mesura de tipus transversal, que inclogui una gestió completa i transversal d’aquest espai.
Per tant, es proposa la redacció d’un protocol per elaborar un Pla de seguiment de la Sèquia Major, que
incorpori diferents paràmetres que permetin avaluar el grau de qualitat de la Sèquia i el manteniment de les
seves funcions i serveis ecològics. Aquest document hauria de donar continuïtat al PLA DE GESTIÓ DE
L’ESPAI DEL PEIN “LA SÈQUIA MAJOR” que es va redactar a l’any 2005 i del qual s’han executat algunes
mesures.

Finançament

A concretar, tot i que es proposa que el finançament es vinculi als Operadors que es
localitzin a l’àmbit dels CTI

Relació amb
altres plans

PEIN
Agenda 21 de Vila-seca

Cost econòmic

Mig, redacció del Protocol de gestió i actuacions que se’n derivin

Indicadors

Informes anuals realitzats a partir d’aquest Protocol.
Actuacions de gestió executades a la zona de la Sèquia

Es proposa que aquest protocol estigui coordinat per la comissió de seguiment ambiental del PDU i la
persona responsable del seguiment ambiental del PDU, de forma coordinada amb:

Risc

Grau en que es redueix
la vulnerabilitat

•

Responsables de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vila-seca.

•

Responsables de Medi Natural dels Serveis Territorials de Tarragona del DTES.

A9. Impactes sobre la Sèquia Major per assecatge de la
zona humida i alteració de la biodiversitat.

Alt

•

Universitats de l’entorn i entitats ecologistes que hi puguin participar a partir de projectes
d’investigació.

B2. Canvis en les migracions d’espècies

Alt

B3. Establiment d’espècies exòtiques (tropicalització)

Mig

C1. Canvis en la biodiversitat litoral degut al canvi en el cicle
de temperatura de les aigües

MIg

C3. Danys a hàbitats d’importància a l’entorn de la Sèquia
Major

Alt

D5. Afectacions a les aigües subterrànies (principal font
d’aportació de la zona humida de la Sèquia Major)

Mig

En aquest sentit, caldrà analitzar la vigència del conveni que es va signar al 2006 entre el Departament de
Medi Ambient i Habitatge, l’Ajuntament de Vila-seca i el parc temàtic Port Aventura per a gestionar l’espai del
PEIN. En cas afirmatiu, es creu convenient integrar en aquest conveni les tasques necessàries de seguiment
d’aquest espai, tenint en compte els riscos identificats en el present estudi:
•

Seguiment i control de la qualitat de la biodiversitat de l’espai.

•

Seguiment i control dels nivells quantitatius i qualitatius de les aigües subterrànies que esdevenen la
principal font d’aportació d’aigua a aquest espai.

•

Seguiment de la proliferació de noves espècies que puguin resultar perjudicials per l’ecosistema de la
Sèquia.

•

Seguiment de les espècies que utilitzen aquest espai en rutes migratòries.

•

Integració de les actuacions previstes per a aquest espai a l’Agenda 21 de Vila-seca.

Risc en front al
qual es
redueix la
vulnerabilitat

Es proposa que aquest protocol disseny i estableixi sistemes de monitoratge (continus, si és possible), i
prevegi la realització d’informe anual en la que es detalli:
•

Indicadors de seguiment dels paràmetres proposats.

•

Identificació de principals amenaces o elements d’alerta.

•

Programació d’actuacions a realitzar en l’any següent per donar resposta a les amenaces
identificades.

Aquest protocol haurà de fixar les condicions de gestió econòmica d’aquest espai, en la que s’hauran
d’involucrar els operadors que es localitzin a l’àmbit dels CTIs, obrint la possibilitat a incorporar actuacions de
custòdia del territori.

Dificultat

Mitjana

Priorització

Beneficis

Manteniment del principal element de valor ambiental de l’àmbit

Responsable

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació responsable del seguiment ambiental

Alta
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Increment de les temperatures: estius més calorosos i secs

T1

URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT D’AFECTACIÓ AMB MATERIALS AMB ALT ÍNDEX DE REFLEXIÓ
SOLAR I ZONES D’OMBREIG

Objectius

Reduir l’efecte de l’illa de calor

Sectors que
afecta

Aigua / Energia / Salut / Edificació / Usos del sòl

Finançament

Promotors (Operadors)

Relació amb altres plans

-

Cost econòmic

Cost a incloure en la fase de projecte

Indicadors

m de l’espai públic amb un índex de reflexió solar elevat

2

Risc

Descripció
En el disseny i la urbanització dels sectors urbans previstos, resulta necessari aplicar mesures que minimitzin
l’efecte illa de calor en l’entorn urbà.
L’ús de superfícies fosques als sostres, zones d’aparcament, passarel·les i altres superfícies contribueix a
l’efecte illa de calor, ja que aquestes superfícies absorbeixen la radiació solar entrant i irradien calor a les
zones circumdants, contribuint a l'augment de la temperatura ambient.
A més de ser perjudicial per l'hàbitat, aquest increment eleva la temperatura exterior i interior dels edificis, els
quals requeriran més energia per a la refrigeració.
Tenint en compte les característiques climatològiques de l’àmbit d’estudi i l’increment de temperatures previst
cal prioritzar alguns criteris bàsics de disseny com són (elements que s’han integrat a les mesures ambientals
de l’Estudi Ambiental Estratègic):
•

Ús de colors clars en el disseny dels elements urbans.

•

Ús de paviments amb un índex de reflexió solar alt (per exemple superior a 40).

•

Ús de sistemes de pavimentació de retícula oberta (als aparcaments a l’aire lliure es recomana disposar
d’un mínim del 50% de superfícies poroses o lliures de pavimentació destinades també a permetre la
infiltració d’aigua pluvial).

•

Ubicar les places d’aparcament a l’aire lliure sota marquesines, amb quines superfícies tinguin un índex
de reflexió solar alt.

•

Instal·lar tendals i marquesines en l’espai públic per reduir la radiació solar. La superfície d’aquestes
marquesines també hauria de tenir un índex de reflexió solar alt.

•

Utilitzar materials amb un alt index de reflexió solar als sostres dels edificis. Els valors de l’índex de
reflexió solar han de ser superiors a 29 per sostres inclinats (inclinació superior a 2:12) i superior a 78
per cobertes planes (inclinació inferior a 2:12).

•

Incorporació de zones ombrejades i fresques en l’espai públic, i eivitar grans esplanades pavimentades
en la urbanització de places i carrers.

•

Incorporar la depuració de les aigües grises del sector CTI mitjançant procediments naturals i com a
part funcional del tractament de les zones verdes, fet que permetrà augmentar l’evapotranspiració amb
la vegetació macròfita que contribueixi a l’arrefredament de l’ambient.

Risc en front al qual es
redueix la vulnerabilitat

(1)

A1.Impacte derivat de l’efecte illa de calor al sector
CTICs i zones destinades a usos turístic i sector
hoteler
A3. Canvis en les pautes i règim estacional del
consum d’energia
A4. Impactes negatius en la salut de la població,
especialment lligats a les onades de calor

Grau en que es redueix
la vulnerabilitat
Alt
Alt
Mig

En funció del tipus de paviment que s’instal·li i la superfície instal·lada. Si és paviment de retícula oberta Mig, si és paviment
amb alt índex de reflexió solar Baix.

En el cas de l’àmbit d’estudi resulta especialment rellevant aquesta mesura, ja que s’incrementarà la superfície
de sòl urbanitzat i, per tant, l’efecte illa de calor associat. Tenint en compte planejament previst, aquesta mesura
serà prioritària pel sector complex turístic integrat (CTI).
Dificultat

Baixa / Mitjana

Priorització

Beneficis

Reducció dels impactes generats per l’illa de calor.
Reducció del risc d’impermeabilització de sòl.

Alta

Responsable
(coordinació)

Promotors i equips tècnics responsables dels projectes

Implicats en execució

Promotors, responsables del seguiment ambiental del PDU
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COBERTES VERDES ALS EDIFICIS PER REDUIR L’EFECTE ILLA DE CALOR I EL CONSUM
ENERGÈTIC

Objectius

Reduir l’efecte de l’illa de calor

Sectors que
afecta

Noves urbanitzacions, CTIs, Energia, Espais lliures urbans

Descripció
Hi ha molts avantatges vinculats a les cobertes vegetals. En primer lloc es redueix l’efecte illa de calor i
augmenta notablement la qualitat ambiental de l’àrea on s’implementa, fomentant un augment de la
biodiversitat i actuant com a embornal de CO2 i partícules contaminants.
El principal avantatge, però, és que actuen com elements d’aïllament tèrmic, minimitzant el consum energètic
i augmentant el confort tèrmic als edificis. Una coberta verda ben dissenyada pot suposar importants estalvis
en climatització, tant a l’estiu com a l’hivern, ja que regula els fluxos de calor entre l’interior i exterior dels
edificis.
En aquest sentit, els treballs desenvolupats pel Programa Horticultura Ambiental de l'IRTA, del Departament
d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, en el marc del projecte INNPACTO CUMED ("IPT-2011-1017310000," Anàlisi d'Implantació d'innovadores Cobertes ecològiques en Teulades i Parets de Grans Urbs de
Clima Mediterrani"), juntament amb altres desenvolupats amb Barcelona Ecologia, han mostrat salts tèrmics
propers als 5 º C entre la que hi ha sota la coberta i l'exterior, que equivalen a un estalvi aproximat de 25 kWh
/ m2 de coberta, atribuïble a la protecció que realitza la coberta verda davant de l'alta i baixa radiació solar.
Quan es prevegi naturalitzar les cobertes d’un edifici caldrà seleccionar espècies de baix requeriment hídric i
alta adaptació a llargs períodes de sequera. Les cobertes i façanes no s’han de regar (excepte durant la seva
consolidació) i, en cas de fer-ho, es farà amb aigua no potable (recuperada o pluvial). Tot i això, tenint present
que el reg pot provenir d’aigües regenerades, s’estudiarà si en algunes parts de l’edifici és més interessant
preveure espècies amb elevada evaportranspiració, en tant que permeten una major regulació tèrmica.
Dificultat

Mitjana

Beneficis

Reducció dels impactes generats per l’illa de calor.
Reducció del consum energètic dels edificis i augment del confort tèrmic a
l’interior.

Responsable
(coordinació)

Priorització

D1. Escassetat d’aigua per consum domèstic

Baix

D2. Escassetat d’aigua per a ús terciari i turístic en
èpoques de major demanda

Baix

D5. Afectacions a la disponibilitat d’aigua pel reg

Baix

Alta

Control ambiental de l’obra, promotors i equips tècnic dels projectes

Implicats en execució

Promotors dels edificis (operadors) i equips tècnics involucrats en les tasques
de disseny i execució dels projectes, responsable del seguiment ambiental del
CRT

Finançament

Promotors (Operadors)

Relació amb altres plans

-

Cost econòmic

40-80 €/m2, a integrar en fase de projecte

Indicadors

% de superfície construïda amb cobertes verdes
% d’especies més evapotranspirants
Risc

Risc en front al qual es
redueix la vulnerabilitat

Grau en que es redueix
la vulnerabilitat

A1.Impacte derivat de l’efecte illa de calor al sector
CTICs i zones destinades a usos turístic i sector
hoteler

Alt

A3. Canvis en les pautes i règim estacional del
consum d’energia

Alt

A5. Impactes negatius en la salut de la població,
especialment lligats a les onades de calor
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VEGETACIÓ ADAPTADA ALS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC PER LES ZONES VERDES DEL
CRT

Objectius
Sectors que
afecta

Disposar d’un espai verd adaptat al canvi climàtic.
Aprofitar la funcionalitat del verd urbà en front de l‘efecte illa de calor de la ciutat.
Incrementar la resiliència de la ciutat.
Espais lliures urbans, zones forestals, noves urbanitzacions, abastament (reg).

Descripció
Dins dels espais urbans, els espais verds urbans apropen la natura als ciutadans, però també aporten un
conjunt d’atributs que milloren la qualitat de vida i minimitzen els efectes creixents de l’efecte illa de calor,
incrementen la permeabilitat del sòl evitant l’escorrentia superficial i creen espais d’esbarjo pels ciutadans.
Es proposa que l’àmbit d’afectació del Centre Turístic i Recreatiu de Vila-seca i Salou disseny la seva
jardineria i espais verds amb criteris que minimitzin els riscos associats al canvi climàtic i que estiguin
adaptades als efectes del canvi climàtic sobre les espècies vegetals.
Es recomana per tant augmentar la biomassa de l’àmbit d’afectació del CRT incrementant el nombre d’arbres
i arbusts en parcs, jardins i espai públic i mantenir les masses forestals existents actualment. Algunes
recomanacions es detallen a continuació, les quals han quedat integrades a les mesures i recomanacions
ambientals de l’EAE. :
•

Utilització d’espècies natives i adaptades al clima mediterrani, que minimitzen l’ús d’aigua de reg,
fertilitzants i pesticides pel seu manteniment i redueixn també els costos en jardineria.

•

Fixar un alt percentatge d’ombrejat pel verd urbà, prioritzant els arbres de fulla caduca com a estratègia
d’ombreig.

•

Aplicar mesures de control i reducció de la flora exòtica invasora.

•

Incorporació de criteris d’eficiència en parcs i jardins, adaptant el reg a les necessitats reals de les
espècies de flora existents.

•

Fomentar el verd en cobertes, terrasses, terrats, façanes i patis, sota uns criteris establers de
sostenibilitat.

•

Crear un programa per a la conservació, informació i divulgació del verd i la biodiversitat, fent especial
èmfasis en la no introducció d’espècies exòtiques invasives als jardins privats de les vivendes ubicades a
l’àmbit d’afectació del Pla.

Dificultat

Baixa

Priorització

Beneficis

Reducció de l’efecte illa de calor.
Increment de la permeabilitat hídrica i les zones verdes.
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Responsable
(coordinació)

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació responsable del seguiment
ambiental del PDU

Implicats en execució

Promotors dels edificis (operadors) i equips tècnics involucrats en les tasques
de disseny i execució dels projectes

% d’utilització d’espècies seguint criteris adaptació
Risc en front al qual es
redueix la vulnerabilitat

Risc

Grau en que es
redueix la
vulnerabilitat

A1.Impacte derivat de l’efecte illa de calor al sector
CTICs i zones destinades a usos turístic i sector
hoteler

Mig

A4. Augment en la demanda d’aigua per necessitats
de reg

Mig

A5. Augment de les concentracions episòdiques de
contaminants

Baix

B3. Establiment d’espècies exòtiques (tropicalització)

Alt

B4. Afectacions en la vulnerabilitat dels espais verds
urbans

Alt

D3. Amenaces per algunes espècies d’arbres i
plantes, tant en zones naturals i espais verds, com
en zones cultivades

Alt

Mitjana

Ajuntaments
Finançament

Promotors (Operadors)

Relació amb altres plans

-

Cost econòmic

-

Indicadors

% metres lineals de carrer arbrats sobre el total
% de superfície permeable/total de sòl urbà
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Indicadors

MINIMITZAR EL RISC D’INCENDI

Objectius

Reduir el risc d’incendi

Sectors que
afecta

Zones forestals, noves urbanitzacions

Risc en front al qual es
redueix la vulnerabilitat

Hectàrees de cremades
Nre. d’incendis

Risc

Descripció
A l’àmbit d’estudi es localitzen diversos espais amb risc alt o molt alt de incendi forestal, que es veurà
incrementat amb l’augment previst en les temperatures. Aquestes masses forestals (pinedes) es localitzen
principalment a la zona sud de l’àmbit, on hi ha presència existent o prevista d’urbanitzacions residencials de
baixa densitat previstes en el planejament vigent, que cal tenir en compte de cara al desenvolupament del
Pla.

A2. Augment del risc d’incendis forestals

Grau en que es
redueix la
vulnerabilitat
Alt

En aquest sentit, caldrà tenir en compte les següents mesures, les quals queden integrades en les mesures i
recomanacions de protecció ambiental de l’EAE.
•

Les taques forestals presents als sectors de desenvolupament es gestionaran seguint criteris de reducció
del risc d’incendi forestal, netejant el sotabosc dels solars amb massa forestal.

•

En els casos que les urbanitzacions estiguin en contacte amb les zones forestals s’haurà de mantenir
una franja de 25 metres i han d’estar lliures de vegetació seca i amb els arbres podats i aclarits.
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.

•

En l’espai lliure de parcel·la en contacte amb zones forestals, 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 d’acord a criteris de gestió forestal no productivista i amb objectius ambientals

•

Es prioritzarà el soterrament de les noves línies elèctriques que puguin ser necessàries, i en cas de que
existeixin en superfície es garantirà una distància de seguretat respecte a les zones forestals.

•

Es comunicarà als propietaris de finques i solars que mantinguin els jardins nets per evitar un increment
del risc en situacions d’incendi i dificultar la propagació del foc.

•

Disposar d’equips de vigilància i intervenció immediata.

•

Comprovar les actuacions de neteja i a l’entorn de les línies elèctriques i en cas que s’observin zones
amb necessitat de manteniment, comunicar-ho a la companyia elèctrica.

•

Estudiar la viabilitat d’instal·lar sensors que permetin una detecció més prematura en cas d’incendis.

Dificultat

Mitjana

Priorització

Beneficis

Reduir els riscos i despeses associades a incendis.

Responsable
(coordinació)

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació responsable del seguiment
ambiental del PDU

Implicats en execució

Ajuntaments

Alta

Promotors (propietaris)
Protecció civil
Bomberts i ADFs
Finançament

Les tasques de manteniment i prevenció d’incendis haurien d’anar a càrrec
dels propietaris que es localitzin en aquest àmbit.

Relació amb altres plans

Plans d'Actuació Municipal per incendis

Cost econòmic

En fase de projecte no gaire elevat. Cost mig de les tasques de manteniment.
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ÚS D’ENERGIES RENOVABLES ALS NOUS EDIFICIS

T6

DISSENY D’EDIFICIS EFICIENTS. SISTEMES D’ESTALVI ENERGÈTIC ACTIU I PASSIU I ACTIU

Objectius

Assolir un cert grau d’autosuficiència energètica als nous edificis

Objectius

Assolir un nivell d’eficiència energètica molt alt pels nous edificis.

Sectors que
afecta

CTIs, noves urbanitzacions, Energia

Sectors que
afecta

CTIs, noves urbanitzacions, Energia

Descripció

Descripció

Com a norma general, els nous edificis projectats en l’àmbit dels CTI hauran de ser “Edificis de consum
d'energia gairebé nul”, que segons la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de
maig de 2010, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, es defineix com edificis amb un nivell d'eficiència
energètica molt alt, i que cobreixen la seva baixa demanda d’energia tèrmica amb fonts renovables. Així es
recomana la producció d’energia elèctrica i tèrmica per autoconsum.

En la línea de la mesura anterior, es projectaran “Edificis de consum d'energia gairebé nul”, que presentin un
nivell d'eficiència energètica molt alt. Amb aquesta mesura es reduirà el risc associat a l’augment del consum
energètic pel augment de les temperatures.

En aquest sentit, en els treballs d’avaluació ambiental del PDU s’han analitzat i integrat mesures a implantar
en les noves edificacions, tendents a incrementar el seu grau d’autosuficiència energètica.
Aquestes mesures es poden consultar al document d’Estudi Ambiental Estratègic i fan referència bàsicament
a analitzar alternatives basades en les següents tipus d’instal·lacions:
•

Fotovoltaica per autoconsum, sense acumulació

•

Minieòlica (en coberta o en zona adjacent als edificis, sense sobrepassar més d’un 10% la seva
alçada incloent els rotors)

Atenent l’emplaçament i la proposta urbanística del PDU, s’aconsella el disseny de sistemes de trigeneració
(calor+fred+electricitat) centralitzada en base a biomassa forestal o agrícola, amb suport de gas natural, i
valorant la conjunció amb geotèrmia de baixa temperatura, sobre tot aplicat als hotels i ressorts.

Per tal d’assolir aquests nivells d’autosuficiència energètica, és necessari implantar per una banda sistemes
d’estalvi energètic passiu, basades en elements formals dels edificis, i, per tant, amb un molt menor cost en la
fase de disseny.
Aquestes mesures de tipus passiu, caldrà complementar-les amb mesures de tipus actiu, les quals si bé
poden tenir un cost de disseny i execució més elevat, permeten una elevada rendibilitat futura.
En tant que el vector energètic és un element de gran rellevància ambiental en aquest projecte, i que a partir
de les conclusions del present estudi es preveuen augments en la demanda punta d’energia degut a l’evolució
del canvi climàtic, aquests criteris i mesures d’eficiència energètica han estat inclosos com a mesures de
l’EAE i integrades en la normativa del PDU.
Dificultat

Elevada

Beneficis

Reducció del consum energètic dels edificis.
Augment del confort tèrmic dels edificis.
Adaptació als canvis en les pautes de demanda d’energia.

Responsable
(coordinació)

Control ambiental de l’obra, promotors, i equips tècnics responsables dels
projectes

Implicats en execució

Promotors dels edificis, responsable de seguiment ambiental del PDU

Finançament

Promotors (Operadors)

Relació amb altres plans

-

Cost econòmic

Elevat en fase de construcció, però amb una amortització futura en despesa
energètica

Indicadors

Estalvi energètic associat al disseny de l’edifici.

Risc en front al qual es
redueix la vulnerabilitat

Risc

En usos hotelers i comercials també es recomana la instal·lació de fonts d’energia renovable i cogeneració
per cobrir part del consum del calor i del consum elèctric.

Dificultat

Alta

Priorització

Beneficis

Independència de les fluctuacions del mercat energètic.
Reducció de riscos associats a danys en les infraestructures elèctriques.
Reducció de la demanada energètica de fonts externes
Reducció de les emissions de GEH

Alta

Responsable
(coordinació)

Control ambiental de l’obra i Administració actuant/entitat gestora de l’explotació
responsable del seguiment ambiental del PDU

Implicats en
execució

Promotors dels edificis (operadors) i equips tècnics involucrats en les tasques de disseny i
execució dels projectes.

Finançament

Promotors (Operadors)

Relació amb
altres plans

-

Cost econòmic

Elevat en fase de construcció, però amb una amortització futura en despesa energètica

Indicadors

Percentatge del consum energètic cobert amb fonts d’energia renovable

Risc en front al
qual es
redueix la
vulnerabilitat

Risc

Priorització

Alta

A3. Canvis en les pautes i règim estacional del
consum d’energia

Grau en que es
redueix la
vulnerabilitat
Alt

Grau en que es redueix
la vulnerabilitat

A3. Canvis en les pautes i règim estacional del consum
d’energia

Alt

A7. Risc dels danys en infraestructures

Mig
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DISPOSAR D’UN SISTEMA D’INFORMACIÓ QUE INDIQUI ELS DIES DE RISC PER A LA SALUT
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d’episodis d’onades de calor o de concrentració de contaminants atmosfèrics. Igualment es proposa que en
l’espai públic existeixin punts dinàmics d’informació d’aquests episodis.

Objectius

Reduir el risc d’afectació de la salut per fenòmens meteorològics i ambientals.
Minimitzar el risc associat a l’increment de la radicació UV.

Dificultat

Baixa

Sectors que
afecta

Xarxa sanitària, CTIs, hotels temàtics.

Beneficis

Minimitzar els efectes de la radiació UV, els contaminants atmosfèrics i les
onades de calor sobre la població.

Responsable
(coordinació)

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació responsable del seguiment
ambiental del PDU

Implicats en execució

Ajuntaments

Priorització

Mitjana

Descripció
Determinats nivells de contaminació atmosfèrica, temperatures extremadament elevades, radiació de raigs
UV, etc. són elements que influeixen negativament amb la salut de la població. En una primera fase resulta
recomanable iniciar aquesta actuació informant sobre la radiació ultraviolada i temperatures elevades, però es
pot ampliar amb la resta de riscos per a la salut a llarg termini.

Meteocat

A més dels efectes sobre la salut associats a les onades de calor, un dels efectes indirectes del canvi climàtic
en la salut és la possible evolució de la radiació ultraviolada (UV), en especial perquè la pujada de les
temperatures pot incidir en la forma de vestir-se de les persones i el temps que es passa a l’aire lliure, fet que
es pot traduir en un augment a l’exposició dels raigs UV.

Catsalut
Direcció general de Protecció Civil
Operadors i establiments turístics

Tenint en compte la possible relació entre l’exposició i la salut de les persones (vegeu més informació al
projecte europeu Eurosun) es proposa incrementar les accions de formació i sensibilització adreçades a:
•

Conjunt de la població (web, twitter, plafons informatius existents a la via pública i especialment en
l’accés a les platges).

•

Població amb feines a l’aire lliure.

•

Sector turístic (allotjaments turístics, punts d’informació turística, elements ubicats a la zona de la
platja...).

•

Sector sanitari (Centres d’Atenció Primària).

En cadascun d’aquests àmbits es difondrà quin és l’índex ultraviolat del dia present i de l’endemà i les
temperatures màximes previstes. Així mateix, també es difondrà quines són les mesures preventives que
prendre per evitar la sobreexposició solar o els efectes derivats de les onades de calor:
•

Evitar l'exposició solar durant les hores centrals del dia (11 h – 16 h).

•

Utilitzar elements de protecció a la radiació solar UV (roba, ulleres de sol, barret i protector solar).

•

Protegir especialment als infants, ja que són un col·lectiu especialment sensible.

•

El bronzejador no limita totalment l'acció de la radiació UV i encara s'han de prendre mesures de
protecció.

•

Recordar que la sorra de la platja incrementa els valors de l'UV predit degut a la reflexió d'una part de la
radiació incident.

•

Els dies ennuvolats, la radiació UV penetra a través dels núvols, i per tant el nivell pot ser elevat tot i
que no es percep una sensació de calor.

•

Consumir una major quantitat de lìquids.

•

Reduïr la activitat física i protegir-se a l’ombra, etc.

•

Recomenar aquells espais millor adaptatsper a combatre el calor, i indicar aquells espais més
vulnerables.

Taula de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona
Finançament

Operadors

Relació amb altres plans

Pla d’Autoprotecció i Plans de protecció civil

Cost econòmic

Cost anual baix, únicament pels serveis i canals d’informació.

Indicadors

Nre. d’actuacions de sensibilització.
Nre. avisos publicats.

Risc en front al qual es
redueix la vulnerabilitat

Risc
A5. Impactes negatius en la salut de la població,
especialment lligats a les onades de calor.
A6. Augment de les concentracions episòdiques de
contaminants atmosfèrics

Grau en que es
redueix la
vulnerabilitat
Alt
Baix

Per una altre banda, a la estació de Renfe de Vila-seca hi ha un punt de mesurament de qualitat de l’aire
pertanyent a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). En aquesta estació
es mesuren els nivels de NOx, O3, SO2, H2S, PM10, PM2.5 i metalls. Per tant també es recomana dotar a la
població dels valors d’aquests contaminants quan sobrepassin els lìmits establerts.
Així, es proposa que en el Pla d’Autoprotecció que es proposa en el present Pla, s’incorporin els
procediments per a que els allotjaments turístics informin als visitants de les accions a realitzar en cas
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PREVEURE UN EQUIPAMENT PROPI DE PRIMERA ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.

Objectius
Sectors que
afecta

T9

Disposar d’un punt d’atenció sanitària que permeti atendre de forma ràpida als visitats
dels centres turístics
Seguretat i emergències, Xarxa sanitària, CTIs

Descripció
Tenint en compte que es preveu una arribada important de població estacional en les èpoques de temporada
alta, es poden provocar, en moments determinats (com pot ser episodis d’onades de calor) una saturació dels
serveis públics sanitaris. Tot i que a l’entorn es disposa d’una xarxa important d’atenció sanitària que es
considera que podria assumir aquesta demanda, es creu convenient preveure dins del sector dels CTI un
punt d’assistència sanitària, finançat pels operadors d’aquest sector que actuï com a punt d’assistència
primària i que pugui absorbir aquells casos que no requereixin d’una atenció més específica o
d’hospitalització.
Aquest centre d’atenció sanitària haurà de disposar d’una capacitat adequada en funció del número de
visitants previstos, i pot preveure’s un diferent nivell de funcionament en funció de les èpoques de l’any.
Com a alternativa a aquest equipament de tipologia privada, caldria analitzar conjuntament amb les
institucions sanitàries la possibilitat de destinar un dels equipaments previstos a implantar un Centre d’Atenció
Primària del qual es pogués beneficiar la resta de població de la zona.
Dificultat

Alta

Priorització

Beneficis

Garantir l’atenció sanitària i no saturar els serveis públics.

Responsable
(coordinació)

Administració actuant/entitat
seguiment ambiental del PDU

Implicats en execució

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació, Ajuntaments, operadors,
Departament de Salut. .

Objectius

Controlar el nombre de casos atesos en els CAP de Vila-seca i Salou que tenen una
associació directe/indirecte amb el canvi climàtic.

Sectors que
afecta

Seguretat i emergències, Xarxa sanitària, CTIs

Descripció
Es proposa que els centres de salut existents als municipis de Vila-seca i Salou, i el centre d’atenció sanitària
que es preveu en el present Pla, implantin un protocol en el qual es registrin tots aquells casos atesos per
cops de calor o altres problemes relacionats amb el canvi climàtic. Els aspectes més rellevants a registrar
són:
•

Cops de calor i trastorns cardiovasculars, renals, respiratoris i metabòlics relacionats amb les onades de
calor.

•

Malalties infeccioses sensibles a les temperatures (per exemple la salmonelosis).

•

Malalties transmeses per vectors (mosquits, paparra...).

•

Problemes derivats de l’aigua (per mobilització de patògens i per temperatures més elevades que
afavoreixen la proliferació de bacteris fecals).

•

Variacions en l’estacionalitat i durada dels trastorns al·lèrgics.

Mitjana

gestora

de

l’explotació

responsable

del

REGISTRE DEL NOMBRE DE CASOS ATESOS EN ELS CENTRES DE SALUT ASSOCIATS A
EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC

En una primera fase es planteja la implantació progressiva d’aquests protocols. En una segona fase, i en
funció de com evolucionin els resultats es pot plantejar mesures de sensibilització tant al conjunt de la
població (residents i també als turistes) com als principals col·lectius de risc (gent gran, persones que
treballen a l’aire lliure, infants, malalts...).
Dificultat

Baixa / Mitjana

Priorització

Baixa

Finançament

Operadors turístics

Beneficis

Detectar la incidència del canvi climàtic sobre la salut

Relació amb altres plans

.

Departament de Salut (Generalitat de Catalunya)

Cost econòmic

Elevat, derivat de la seva implantació i manteniment.

Responsable
(coordinació)

Indicadors

Número de casos atesos. .

Implicats en
execució

CAPs, Departament de Salut (Generalitat de Catalunya) i Ajuntaments.

Risc en front al qual es
redueix la vulnerabilitat

Risc

Finançament

En cas d’existència d’aquests protocols, no caldria un cost significatiu.

Relació amb
altres plans

-

Cost econòmic

Baix. Establiment dels mitjans per controlar les dades.

Indicadors

Nre. cassos amb incidència

Grau en que es
redueix la
vulnerabilitat

A5. Impactes negatius en la salut de la població,
especialment lligats a les onades de calor.
E4. Danys derivats dels temporals de vent.

Alt
Baix

Risc en front al
qual es
redueix la
vulnerabilitat
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A5. Impactes negatius en la salut de la població,
especialment lligats a les onades de calor.

Grau en que es redueix
la vulnerabilitat
Mig
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PROMOURE ELS SISTEMES MÉS EFICIENTS DE MOBILITAT

Objectius
Sectors que
afecta

T11

Establir els criteris per tal de potenciar un model de mobilitat sostenible i minimitzar així
l’emissió de contaminants atmosfèrics.
Xarxa viària, xarxa de vianants i ciclistes, noves urbanitzacions. CTI

PROTECCIÓ DE LES ZONES DE RECOLLIDA DE RESIDUS

Objectius

Minimitzar les molèsties per mals olors associats a la fermentació dels residus als
contenidors al carrer

Sectors que
afecta

Recollida de residus, CTI, noves urbanitzacions

Descripció

Descripció
Tenint en compte que especialment en els períodes de major arribada de visitats es preveu un augment
important de les necessitats de mobilitat, s’hauran d’establir les bases per a la promoció d’un sistema de
mobilitat intern a l’àmbit basat en aquells sistemes més eficients (no motoritzats i transport públic), i en una
mobilitat amb vehicles motoritzats que afavoreixi la utilització d’aquells vehicles més eficients des del punt de
vista ambiental.

Es preveu que l’augment de les temperatures, sobretot a l’època estival que coincidirà a més amb una major
generació de residus, (associada a l’augment de la població per l’efecte del turisme), pot comportar molèsties
associades a la generació de mals olors als contenidors ubicats al carrer, amb una major presència de
insectes, etc. que pot provocar molèsties i problemes de salubritat a la població de l’àmbit d’afectació.
A continuació, s’exposen algunes recomanacions per evitar aquests episodis de mals olors:

En aquest sentit, caldrà implementar i potenciar les accions que ja es prevegin a l’Estudi d’Avaluació de la
Mobilitat Generada, i complementàriament aquelles que no s’hagin previst, orientades a:

•

Previsió de contenidors soterrats o ubicació de contenidors a espais ombrejats, be per efecte de la
vegetació o bé ubicant els contenidors sota marquesines que les protegin de la radiacció solar directa.

•

Potenciar els desplaçaments interns ( i de connexió des dels municipis de Vila-seca i Salou) a peu i
en bicicleta a partir de la creació d’itineraris funcionals de connexió

•

•

Afavorir la utilització del transport públic en els desplaçaments de mitjana distància i des dels nodes
de mobilitat de gran escala (estació AVE, aeroports).

Portar a terme una recollida de residus amb una frecuència adaptada a les necessitas de l’àmbit
d’afectació, pel que fa tant a la quantitat de residus generats com a efectes d’aquest tipus (generació de
mals olors, aparició d’insectes, etc.) que puguin ser observats. Aquest element pot ser integrat en el Pla
d’autoprotecció que es proposa en el moment d’activació d’una emergència per onada de calor.

•

Establir elements de desincentivació de la utilització del vehicle privat motoritzat a l’’interior de l’àmbit.

•

•

Potenciar la utilització de vehicles amb combustibles alternatius als combustibles fòssils, a través de
la previsió de punts de recàrrega pel vehicle elèctric o la bonificació en l’accés i l’aparcament al
sector.

Destinar espais a l’interior dels edificis d’ús turistic o comercial (casinos, hotels, centres comercials), per
a la ubicació dels residus generats fins a la seva recollida, evitants així que aquests estiguins a l’aire
lliure.

•

Aplicar les dotacions de punts de recàrrega que s’inclouen a la normativa del PDU, tant a espai públic
com a edificació.

•

Fomentar una distribució interna de mercaderies basada en vehicles no contaminants.

•

Promoure la comunicació i sensibilització dels turistes per a que utilitzin sistemes de mobilitat
alternatius al vehicle privat un cop estiguin instal·lats als establiments hotelers del sector.

•

Integrar sistemes de lloguer/préstec de bicicletes i vehicles elèctrics als hotels i allotjaments.

Dificultat

Mitjana

Priorització

Beneficis

Fomentar un sistema de mobilitat eficient que minimitzi l’impacte sobre la
qualitat de l’aire i la salut.

Responsable
(coordinació)

Administració actuant/entitat
seguiment ambiental del PDU

Implicats en execució

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació, operadors, Ajuntaments i
ATM de l Camp de Tarragona. .

Finançament

Depenent de les mesures, però en general mesures a portar a terme pels
responsables de la urbanització dels sectors

Relació amb altres plans

Plans de mobilitat urbana o EAMG existents al municipi.

Cost econòmic

Depenent de les mesures, derivat del seu disseny i execució.

Indicadors

Quota modal dels desplaçaments originats a l’àmbit del PDU.

Risc en front al qual es
redueix la vulnerabilitat

Risc

Alta

gestora

de

l’explotació

responsable

del

Dificultat

Baixa

Beneficis

Augment de la qualitat de vida de la població i visitants del CRT

Responsable
(coordinació)

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació responsable del seguiment ambiental
del PDU

Implicats en
execució

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació, Ajuntaments i promotors

Finançament

Les mesures que impliquin espai en les edificacions correspondran als promotors. Els
costos d’increment de la recollida es repercutiran als operadors via l’ Administració
actuant responsable del seguiment ambiental del PDU

Relació amb
altres plans

-

Cost econòmic

Mig, associat al reforç del sistema.

Indicadors

Nre. de cassos identificats de molèsties d’aquest tipus

Risc en front al
qual es
redueix la
vulnerabilitat

Priorització

Mitjana

Risc
A10. Risc d’increment d’olors per fermentació de residus

Grau en que es redueix
la vulnerabilitat
Alt

Grau en que es redueix
la vulnerabilitat

A3. Canvis en les pautes i règim estacional de
consum d’energia
A6. Augment de les concentracions episòdiques
de contaminants atmosfèrics
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Canvis en el cicle de les estacions

E1

E2

ADAPTACIÓ DE LES ESPÈCIES AGRÍCOLES A LES NOVES CONDICIONS AMBIENTALS I
CLIMÀTIQUES

Objectius
Sectors
afecta

que

AFAVORIR LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT

Objectius

Afavorir la conservació de la biodiversitat del municipi

Sectors que
afecta

Franja litoral, zones forestals, noves urbanitzacions, espais lliures urbans

Garantir la productivitat dels cultius previstos a la zona del Mas Pantaleoni

Descripció

Usos agrícoles, abastament (reg)

La biodiversitat a l’àmbit d’afectació del CRT és molt àmplia, sobre tot a la zona de la Sèquia Major i el Parc
de la Torre d’en Dolç, on hi ha una alta presència d’ocells i rapinyaires. Aquestes zones ofereixen una zona
de refugi i cria per a diverses espècies d’ocells aquàtics (ànecs, polles d’aigua, cabussets...), la gralla (Corvus
monedula) que és un còrvid en regressió a Catalunya, i el mussol (Athene noctua).

Descripció
Tot i que la superfície agrícola serà de reduïdes dimensions i més lligada a gestió dels espais verds, i no tant
des d’un punt de vista productiu, i per tant no gaire rellevant en referència als riscos derivats del canvi
climàtic, sí que es creu necessari incorporar alguns criteris per a integrar a les zones agrícoles que es puguin
desenvolupar a la gran zona d’espais lliures que es preveu a la zona del Mas de Pantaleoni.
Per tal d’afavorir una agricultura sostenible, es proposa fomentar mètodes i sistemes agronòmics en base al
coneixement de les espècies conreades i dels llocs on es fan créixer, amb la idea d’implantar una agricultura
adaptable.
Així doncs, en les condicions actuals i en les potencialment futures, poden plantejar-se solucions a curt i
mig/llarg termini per reduir la vulnerabilitat i augmentar l’evitació i la tolerància de les practiques agrícoles al
canvi global.
•

Adequar el material vegetal al lloc de destí i a l'ús previst, tenint en compte les seves característiques
ecofisiològiques (resistència a sequera, temperatures extremes, salinitat, contaminació, relació amb
altres organismes,....).

•

Ajustar el calendari dels treballs agrícoles.

•

Incrementar la biodiversitat agrícola per evitar el risc mono específic.

•

Millorar l'emmagatzemen d’aigua i la fertilitat dels sòls i seleccionar els millors sòls per a cada funció.

Totes aquestes espècies es poden veure afectats pels canvis en el cicle de les estacions i modificar els seus
períodes de migracions, així com també es preveu un major establiment d’espècies de fauna i flora exòtiques
que podran arribar a desplaçar les espècies natives. S’ha de tenir en compte que l’EAE i la proposta del PDU
inclouen mesures i recomanacions importants per a mantenir els principals elements relacionats amb la
biodiversitat i la connectivitat ecològica.
Amb tot això es recomana la realització d’estudis (per mitjà de premis locals, estudis d’investigació, convenis
amb la Universitat per a la realització de treballs de final de carrera, etc.) de les comunitats de fauna i flora
existents en els diferents medis per conèixer la seva adaptació al canvi climàtic i valorar la necessitat d’aplicar
mesures que ajudin a preservar la biodiversitat de la zona. En aquest sentit resulta clau identificar els hàbitats
i les espècies més vulnerables als efectes del canvi climàtic per augmentar la seva resiliència.
Fruit d’aquests estudis se’n pot derivar la implantació de mesures per millorar la connectivitat ecològica (tot i
que l’EAE ja inclou un conjunt important de mesures i recomanacions en aquest sentit) amb la finalitat
d’enfortir la capacitat de resiliència de les espècies davant de canvis globals. Per altra banda, es proposa
col·laborar amb les administracions supramunicipals en la protecció d’hàbitats i rutes migratòries.
Dificultat

Mitjana

Priorització

Beneficis

Adaptació de la biodiversitat al canvi climàtic

Responsable
(coordinació)

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació responsable del seguiment
ambiental del PDU

Implicats en execució

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació, Ajuntaments, Serveis
territorial de Tarragona de Medi Natural. universitats, centres d’investigació,
entitats ecologistes locals.

Finançament

Operadors a través del l’ administració actuant. i cercant vies de col·laboració
amb universitats i centres d’investigació-

Alta

Dificultat

Baixa

Beneficis

Millorar l’adaptació dels cultius als efectes del canvi climàtic

Responsable
(coordinació)

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació responsable del seguiment
ambiental del PDU

Implicats en execució

Ajuntament de Vila-seca, propietaris o arrendadors dels camps.

Finançament

Gestors d’aquests usos agrícoles

Relació amb altres plans

Agenda 21 local de Vila-seca i Salou

Cost econòmic

Baix, mesures únicament de gestió.

Relació amb altres plans

Agendes 21 de Vila-seca i de Salou

Indicadors

Superfície agrícola amb aquests criteris

Cost econòmic

Variable, en funció dels convenis signats.

Indicadors

Nre. d’estudis relacionats amb l’impacte del canvi climàtic en les comunitats de
fauna i flora de l’àmbit d’afectació

Risc en front al qual es
redueix la vulnerabilitat

Priorització

Per una altre banda, la zona del Mas de Pantaleoni també ofereixen un bon punt d’alimentació per a diverses
espècies d’ocells en època d’hivernada (fringíl·lids i alàudids principalment). Finalment cal tenir en compte la
rellevància de les zones forestals, les quals tenen també un paper actiu en crear ecosistemes per a la
reproducció de certes espècies animals.

Baixa

Risc

Grau en que es
redueix la
vulnerabilitat

A8. Impactes negatius sobre la productivitat de les
zones amb gestió agrícola

Alt

Risc en front al qual es
redueix la vulnerabilitat

Risc
B3. Canvis en les migracions d’espècies
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Grau en que es
redueix la
vulnerabilitat
Mig

B4. Establiment d’espècies exòtiques (tropicalització)

Alt

B5. Afectacions en la vulnerabilitat dels espais verds

Mig
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Augment del nivell del mar i canvi de temperatura de les aigües

urbans
D4. Amenaces per algunes espècies d’arbres i plantes,
tant en zones naturals com cultivades

E3

Mig
M1

MONITORITZAR EL CREIXEMENT DEL NIVELL DEL MAR

Objectius

Disposar de dades reals que ens permetin anticipar possibles afectacions
Franja litoral, Sèquia Major

IMPULSAR UNA ESTRATÈGIA DE DESESTACIONALITZACIÓ DEL TURISME

Objectius

Desestacionalització del turisme.

Sectors que
afecta

Sectors que
afecta

CTIs, noves urbanitzacions, Port Aventura, Hotels temàtics, Centre de convencions

Descripció

Descripció
El sector serveis, i en especial el turisme, serà principal motor econòmic del CRT. En aquest sentit, els
principals impactes econòmics del canvi climàtic incideixen en una reducció de l’Índex Climàtic Turístic durant
els mesos d’estiu i un augment durant la resta de l’any.
Tenint en compte aquesta tendència, resulta clau incorporar estratègies de desestacionalització del turisme
que com a mínim abordi els següents aspectes:

En tant que els impactes derivats de la pujada del nivell del mar es preveuen en un horitzó temporal molt
ampli, es considera que una primera fase l’acció a portar a terme és implantar un sistema de monitorització i
control del nivell del mar en l’ambit de la Pineda, així com de la temperatura de l’aigua.
Aquestes dades permetran fer un seguiment i anticipar amb suficient antelació un nivells de pujada i
variacions en la temperatura que puguin implicar riscos per les zones habitades i per a la zona de la Sèquia.

•

Programació cultural. Impulsant actuacions culturals potents i importants fora de l’època estival
(temporada baixa).

Tenint en compte que les actuacions per fer front a aquest risc poden suposar actuacions rellevants en el
territori es considera necessari disposar de suficient informació i amb suficient antelació per tal de poder
dissenyar amb detall aquestes actuacions.

•

Ampliar la programació de serveis turístics programats durant bona part de l’any.

Dificultat

Mitjana

•

Continuar impulsant aquells productes turístics no vinculats a la temporada alta (turisme de negocis,
gastronòmic, de natura, de diversió, etc.)

Beneficis

Control i seguiment dels nivells de pujada del mar.

Responsable
(coordinació)

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació responsable del seguiment
ambiental del PDU

Implicats en execució

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació, Ajuntament, Centres
d’investigació (Centre en Canvi Climàtic -C3 de la Universitat Rovira i Virgili)

Finançament

Entitat gestora de l’explotació.

En aquest sentit, es poden cercar sinergies amb la tasca que es realitza des del Campus d’Excel·lència de la
Catalunya Sud (CEICS) impulsat per la Universitat Rovira i Virgili.
Dificultat

Mitja

Beneficis

Impuls de l’economia local.
Minimitzar la dependència del turisme durant els mesos d’estiu.

Responsable
(coordinació)

Administració actuant/entitat
seguiment ambiental del PDU

Implicats en execució

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació, promotors i operadors
turístics, Ajuntaments, Consorci Per a la Millora de la Competitivitat del
Turisme i Oci a les Comarques de Tarragona (CMTUR – impulsat pel CEICS)

Finançament

Priorització

Alta

gestora

de

l’explotació

responsable

-

Cost econòmic

Baix, realització de l’estudi.

Indicadors

Nre. pernoctacions mensuals
% pernoctacions durant els mesos d’estiu respecte al total anual
Risc
B1. Canvis en la distribució estacional del turisme

Mitjana

Relació amb altres plans
Cost econòmic

Mig, tècnic per l’establiment i seguiment del sistema de monitoratge.

Indicadors

Nivell de creixement anual del nivell del mar
Risc

Conjunt entre l’ Administració actuant/entitat gestora de l’explotació i els
operadors.

Relació amb altres plans

Risc en front al qual es
redueix la vulnerabilitat

del

Priorització

Grau en que es
redueix la
vulnerabilitat

C1. Canvis en la biodiversitat litoral degut al canvi en
el cicle de temperatura de les aigües
C2. Danys als edificis i infraestructures de la zona al
voltant de la Sèquia Major
Risc en front al qual es
redueix la vulnerabilitat

Grau en que es
redueix la
vulnerabilitat
Alt

A3. Canvis en les pautes i règim estacional de
consum d’energia
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Mig

C3. Danys a hàbitats d’importància a l’entorn de la
Sèquia Major

Alt

C4. Risc de salinització de les fonts d’aigua per
potabilització
C5. Pèrdua o alteració de platges per erosió del mar
C6. Augment del risc d’esllavissada a penya-segats
per augment de l’erosió

49

VII.3. Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic

M2

Desembre 2016

ESTABLIR UN SISTEMA DE MONITORATGE I SEGUIMENT DELS NIVELLS I QUALITAT DELS
AQÜÍFERS

Objectius
Sectors que
afecta

Disposar d’un control continu de la quantitat i qualitat dels aqüífers en tant que esdevé la
principal font d’aportació d’aigua la Sèquia Major
Aigües subterrànies, Sèquia Major

Sequera

S1

ELABORAR UN PLA DE CONTINGÈNCIA PER A EPISODIS DE SEQUERA

Objectius

Establir les actuacions necessàries a dur a terme en cas d’un període de sequera

Sectors que
afecta

Abastament, CTIs, Hotels, Urbanitzacions, Camps de golf

Descripció

Descripció

La zona humida de la Sèquia Major té la seva principal font d’aportació d’aigua des dels aqüífers existents a
l’àmbit, fet pel qual es considera un element de primera importància disposar d’un sistema que avalui en
continu les dades quantitatives i qualitatives d’aquests aqüífers.

Els episodis de sequera es donen principalment durant els mesos d’estiu, moment en el qual els usos
previstos pel PDU presentaran una major afluència de visitats.

Aquest sistema permetria anticipar riscos en aquests aqüífers i evitar les possibles afectacions d’aquesta
alteració en la qualitat del principal espai de valor ambiental de l’àmbit.

Dificultat

Alta

Priorització

Beneficis

Control de la qualitat i quantitat dels aqüífers per mantenir els valors ambientals de la
Sèquia Major.

Alta

Responsable
(coordinació)

Agència Catalana de l’Aigua.

Implicats en
execució

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació, Agència Catalana de l’Aigua, Centres
d’Investigació i Universitats.

Finançament

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació i operadors turístics

Relació amb
altres plans
Cost econòmic

Elevat,tècnic

Indicadors

Nivells en l’estat quantitatiu i qualitatiu de les aigües subterrànies.

Risc en front al
qual es
redueix la
vulnerabilitat

Risc

Grau en que es redueix
la vulnerabilitat

En aquest sentit, es considera necessari disposar d’un Pla de Contingència que estableixi les actuacions a
realitzar en episodis de sequera per a fer front a la menor disponibilitat d’aigua.
Aquest pla de contingència preveurà per tant mesures de regulació dels diferents usos de l’aigua en cas de
sequera, i que integraran actuacions de regulació de l’ús de l’aigua per a:

•

Sistemes de reg alimentats per aigua de xarxa

•

Aigua per a piscines

•

Utilització d’aigua en fonts ornamentals

•

Establiment de límits en cabals subministrats.

•

Mesures de comunicació i difusió als usuaris.

Dificultat

Baixa

Priorització

Beneficis

Estalvi d’aigua en episodis de sequera.

Responsable
(coordinació)

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació responsable del
seguiment ambiental del PDU

Implicats en execució

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació, Agència Catalana de
l’Aigua, Ajuntaments. .

Finançament

Operadors a través del l’ Administració actuant/entitat gestora de l’explotació

Relació amb altres plans

-

Mitjana

A9. Impactes sobre la Sèquia Major per assecatge de la
zona humida i alteració de la biodiversitat

Alt

C4.Risc de salinització de les fonts d’aigua per potabilització

Alt

Cost econòmic

Baix. Elaboració del document de Pla de Contingència.

D5. Afectacions a les aigües subterrànies(principal font
d’aportació de la zona humida de la Sèquia Major)

Alt

Indicadors

Estalvi en consum d’aigua producte del pla de contingència.
Risc

Grau en que es
redueix la
vulnerabilitat

D1. Escassetat d’aigua per consum domèstic per
afectació dels recursos disponibles
Risc en front al qual es
redueix la vulnerabilitat

D2. Escassetat d’aigua per a ús del sector terciari i
turístic en èpoques de major demanda
D3. Amenaces per algunes espècies d’arbres i
plantes, tant en zones naturals i espais verds com en
zones cultivades

Alt

D4. Afectacions a la disponibilitat d’aigua pel reg
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S2

Desembre 2016

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ AL CONJUNT DE LA POBLACIÓ EN RELACIÓ A L’AIGUA

S3

INTRODUCCIÓ DE SISTEMES D’ESTALVI D’AIGUA ALS EDIFICIS

Objectius

Reduir el consum d’aigua domèstic i del sector turístic.

Objectius

Reduir el consum d’aigua domèstic i del sector turístic.

Sectors que
afecta

Abastament, Hotels temàtics, CTIs, Noves urbanitzacions

Sectors que
afecta

Abastament, hotels, CTIs, noves urbanitzacions.

Descripció

Descripció

Per tal de fomentar un ús eficient de l’aigua a l’àmbit d’afectació del CRT es proposa realitzar campanyes de
conscienciació de consum d’aigua responsable adreçades a tota la ciutadania, i en especial, als hotels i
centres comercials, ja que seran edificis amb una alta ocupació i per tant amb un alt consum d’aigua.
En aquestes campanyes caldria donar a conèixer els sistemes d’estalvi instal·lats, així com informació relativa
a la reutilització i gestió eficient de l’aigua.

Tenint en compte que el recurs hídric esdevé un dels elements més vulnerables a l’evolució del canvi climàtic,
s’ha cregut necessari preveure per les edificacions i urbanització prevista tot un conjunt de mesures de
reducció del consum d’aigua, tant a nivell d’edificis com a nivell de l’espai urbà. Aquestes mesures combinen
actuacions de reducció de consums, reutilització d’aigua. Recuperació d’aigües pluvials...
Aquestes mesures han estat integrades en l’Estudi Ambiental Estratègic i incorporades a la normativa del
PDU, fet pel qual quedaran integrades en el seguiment i control ambiental que es realitzi del
desenvolupament del PDU.

Al sector domèstic, l’aspecte clau d’aquestes campanyes és incidir en les mesures d’eficiència en l'ús de
l'aigua a la llar, d’eficiència en jardineria i regs domèstics i d’eficiència en l'ús de l'aigua a les piscines.
(Aquestes campanyes podrien anar acompanyades del repartiment de kits d’estalvi d’aigua).
Finalment, en aquells habitatges que implementen mesures d’estalvi d’aigua sense estar-hi obligades poden
rebre una possible línia d’ajut directa o bé per mitjà de bonificacions en alguna de les taxes municipals.

Dificultat

Alta

Algunes de les actuacions bonificables podrien ser:

Beneficis

Estalvi del consum d’aigua per a usos domèstics i vinculats al sector turístic
Disminució del cost econòmic de la factura del aigua per a les famílies i negocis turístics.

Responsable
(coordinació)

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació responsable del seguiment ambiental
del PDU i control ambiental dels projectes

Per altra banda, es recomana fer campanyes específiques adreçades als establiments turístics (tant als
propietaris com als clients).

Implicats en
execució

Tècnics participants en els projectes, empreses subministradores d’aigua, operadors,
Administració actuant/entitat gestora de l’explotació , Ajuntaments i ACA. .

Dificultat

Baixa

Finançament

Operadors

Beneficis

Estalvi del consum d’aigua per a usos domèstics i vinculats al sector turístic
Disminució del cost econòmic de la factura del aigua per a les famílies i
negocis turístics.

Relació amb
altres plans

-

Responsable
(coordinació)

Operadors (sota coordinació del l’ Administració actuant/entitat gestora de
l’explotació responsable del seguiment ambiental del PDU)

Cost econòmic

Alt, en funció de les mesures, a incloure en fase de projecte

Indicadors

Consum d’aigua (en m ) dels edificis.

Implicats en execució

Administració actuant/entitat gestora de l’explotació, operadors, Ajuntament,
ACA,.

Finançament

Operadors a través del Administració actuant/entitat gestora de l’explotació

Relació amb altres plans

-

Cost econòmic

Baix, mesures a implantar en els establiments i campanyes puntuals.

Indicadors

Evolució del consum d’aigua (en m )

Risc en front al qual es
redueix la vulnerabilitat

Risc

•

Rectificació de la sortida d’aigua sanitària de la dutxa perquè alimenti la cisterna.

•

Conducció de l’aigua de pluja i els sobrants de piscina als recipients d’emmagatzematge d’aigua de reg.

Priorització

Mitjana

Risc en front al
qual es
redueix la
vulnerabilitat

Priorització

Alta

3

Risc

Grau en que es redueix
la vulnerabilitat

D1. Escassetat d’aigua per consum domèstic per afectació
dels recursos disponibles

Alt

D2. Escassetat d’aigua per a ús terciari i turístic en èpoques
de major demanda

Alt

3

Grau en que es
redueix la
vulnerabilitat

D1. Escassetat d’aigua per consum domèstic per
afectació dels recursos disponibles

Mig

D2. Escassetat d’aigua per a ús terciari i turístic en
èpoques de major demanda

Mig
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redueix la
vulnerabilitat

SISTEMES EFICIENTS PER L’AIGUA DE REG DE ZONES VERDES

Objectius

Reduir el consum d’aigua pel reg de zones verdes

Sectors que
afecta

Abastament, espais lliures urbans

Descripció

A4. Augment en la demanda d’aigua per necessitats de reg

Alt

B5. Afectacions en la vulnerabilitat dels espais verds urbans

Mig

D2. Escassetat d’aigua per a ús terciari i turístic en èpoques
de major demanda

Mig

D3. Amenaces per algunes espècies d’arbres i plantes, tant
en zones naturals i espais verds, com en zones cultivades

Alt

L’àmbit d’afectació del CRT es veurà amenaçat per períodes de sequera que poden comprometre
l’abastament d’aigua per a ús terciari i turístic, sobre tot en èpoques de major demanda i temperatures més
altes, per tant, la implementació de sistemes i pràctiques eficients de reg per les zones verdes serà prioritària.
Algunes de les mesures proposades es detallen a continuació:
•

El reg de les zones verdes de les noves àrees urbanitzades s’haurà de fer a partir d’una xarxa
independent de la d’aigua potable. L’origen d’aquesta aigua podrà ser freàtica, depurada o pluvial, tal
com es preveu en la proposta del PDU.

•

Els projectes de zones verdes utilitzaran espècies autòctones i/o adaptades amb baixos requeriments
hídrics i hauran d’incloure una proposta de sistema de reg (o justificar que no es necessitarà), amb la
disposició de la xarxa de conductes de distribució i la situació dels emissors en relació a les plantes o
tipologies de vegetació que es preveu plantar, així com els mitjans de regulació que s’utilitzaran (com
per exemple programadors de reg i sensors d’humitat).

•

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.

•

A les zones enjardinades es prendran mesures de reducció de l’evapotranspiració com per exemple:
-

Les espècies amb més requeriments hídrics se situaran en zones ombrejades per altres vegetals
o amb elements artificials.

-

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

-

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.

Dificultat

Baixa

Priorització

Beneficis

Reducció del consum d’aigua de reg i reducció de l’estrès hídric de les espècies
utilitzades en la jardineria de l’àmbit d’afectació.

Responsable
(coordinació)

Responsables dels projectes i Administració actuant/entitat gestora de l’explotació
responsable del seguiment ambiental del PDU

Implicats en
execució

Empreses encarregades del disseny i execució de les zones verdes, Administració
actuant/entitat gestora de l’explotació, Ajuntaments.

Finançament

Operadors a partir dels projectes d’urbanització i edificació

Relació amb
altres plans

-

Cost econòmic

Alt, en funció de les mesures.

Indicadors

Consum d’aigua de reg per jardineria

Risc en front al
qual es

Risc

Alta

Grau en que es redueix
la vulnerabilitat
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Pluges torrencials majors i més freqüents

XARXA SEPARATIVA D’AIGÜES DE REG

Objectius

Ús d’aigua no potable recuperada insitu pel reg de zones verdes i camps de golf

Sectors que
afecta

Abastament, espais lliures, urbans, camps de golf, noves urbanitzacions

P1

Descripció
En línea amb la mesura anterior, el PDU preveu una triple xarxa de recollida separada d’aigües pluvials,
aigües grises i aigües residuals, amb l’objectiu de ser usades en el rec de parcs i vegetació urbana. 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 un recurs gratuït per al rec de parcs i jardins i
camps de golf. Si es considera més sostenible, es podrà preveure el desguàs d’aigües pluvials directament a
una llera o afavorir la infiltració al sòl.
Les aigües pluvials aniran previ separació d’hidrocarburs a bases de laminació/infiltració contribuint a la
recàrrega dels aqüífers
2

Per una altre banda, es recomana que els edificis plurifamiliars i amb una zona verda de més de 100 m , els
2
habitatges unifamiliars de més de 150 m construïts, o els habitatges i edificis amb una piscina que tingui una
2
superfície inferior a 30 m prevegin un sistema de reutilització d’aigües grises o un sistema d’aprofitament
d’aigua de pluja o sobrant de piscines.
Tots els edificis d’altres usos (comercial, hoteler, oficines...) que disposin de zona verda de més de 100 m
haurien d’incorporar també un sistema per a l’aprofitament d’aigua de pluja per al reg.

Objectius

Reduir el risc d’inundació en els episodis de pluja

Sectors que
afecta

CTIs, noves urbanitzacions, espais lliures urbans, aigües subterrànies.

Descripció
El procés d’urbanització de l’àmbit d’afectació comportarà un increment de la pavimentació de l’espai públic,
fet que es traduirà en un sistema que impedirà la infiltració de l’aigua al sòl.
El nivell d’impermeabilització de l’espai públic varia d’acord amb la següent taula:
Factor
d’impermeabilització

Tipus (i descripció)
Superfície impermeable i sense funcions ecològiques (asfalt,
llambordes...)

0,0

Superfície impermeabilitzada parcialment (normalment sense
plantacions, amb paviments de pedra amb caixa de paviments
de grava/ sorra)

0,3

Superfícies semipermeables (amb plantacions , amb paviments
de pedra amb caixa de paviments de grava/ sorra)

0,5

Espais verds sense connexió amb el sòl natural (espais amb
vegetació, amb cobertes amb menys de 80 cm de terra vegetal
fèrtil)
Espais verds sense connexió amb el sòl natural (espais amb
vegetació, amb cobertes amb més de 80 cm de terra vegetal
fèrtil)

0,5

Dificultat

Mitjana

Beneficis

Reducció del consum d’aigua de reg i aprofitament de les aigües residuals i de
pluja.

Responsable
(coordinació)

Responsables dels projectes i Administració actuant/entitat gestora de
l’explotació responsable del seguiment ambiental del PDU

Implicats en execució

Empreses encarregades del disseny i execució de les obres d’urbanització i
construcció, Administració actuant/entitat gestora de l’explotació, Ajuntaments.

Finançament

Operadors a partir dels projectes d’urbanització i edificació

Relació amb altres plans

-

Cost econòmic

Mig, depenent de les mesures, amortitzable amb la reducció dels consums.

Tipus (i descripció)

Indicadors

Percentatge d’aigua de reg per jardineria recuperada

Edificis i construccions

0,0

Parets i murs coberts de vegetació

0,5

Cobertes verdes (amb més de 80 cm de terra fèrtil)

0,7

Risc en front al qual es
redueix la vulnerabilitat

Priorització

2

FOMENTAR LA PERMEABILITAT DE L’ESPAI PÚBLIC I ELS EDIFICIS

Alta

Risc

Grau en que es
redueix la
vulnerabilitat

A4. Augment en la demanda d’aigua per necessitats
de reg

Alt

D1. Escassetat d’aigua per consum domèstic per
afectació dels recursos disponibles

Alt

D2. Escassetat d’aigua per a ús terciari i turístic en
èpoques de major demanda

Alt

E2. Inundacions degudes a les precipitacions
torrencials i falta de capacitat de drenatge en
clavegueram i desaigües
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Baix

Espais verds amb connexió al sòl natural

0,7
1,0

En aquest sentit, cal tenir en compte que tant les mesures de protecció ambiental de l’EAE com la normativa
del PDU preveu criteris per a minimitzar aquesta impermeabilització.
Un altre element que incrementa la impermeabilitat d’una ciutat són les construccions i edificacions. El nivell
d’impermeabilització dels edificis varia d’acord amb la següent taula:
Factor
d’impermeabilització

En aquest sentit resulta important que en els edificis també s’adoptin solucions per incrementar aquest factor
en funció de la seva funcionalitat i factibilitat econòmica. En edificació la principal mesura està relacionada
amb potenciar els sostres i façanes verdes que facilitin l’absorció hídrica i sistemes de recollida de l’aigua de
la pluja per a usos que preveu la legislació aplicable.
Dificultat

Alta

Priorització

Beneficis

Millorar la seguretat de la població

Mitjana

Reduir els efectes personals i materials en un episodi d’inundació
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Minimitzar els efectes d’illa de calor

P2

Afavorir la recàrrega d’aqüífers

Objectius

Responsable
(coordinació)

Empreses responsables dels projectes d’urbanització i Administració
actuant/entitat gestora de l’explotació responsable del seguiment ambiental del
PDU

Implicats en execució

Operadors i Empreses responsables dels projectes
Administració actuant/entitat gestora de l’explotació

Finançament

Operadors a través dels projectes d’urbanització

Relació amb altres plans

-

Cost econòmic

Baix, a incloure en projecte.

Indicadors

Índex d’impermeabilització en les construccions

d’urbanització,

Índex d’impermeabilització en l’espai públic
Risc en front al qual es
redueix la vulnerabilitat

Risc

POTENCIAR ELS SISTEMES URBANS DE DRENATGE SOSTENIBLE

Grau en que es
redueix la
vulnerabilitat

A1. lmpacte derivat de l’efecte illa de calor al sector
CTICs i zones destinades a usos turístic i sector
hoteler

Mig

Sectors que
afecta

Reduir el risc d’inundació en els episodis de pluja i fomentar la reutilització de les aigües
pluvials
Noves urbanitzacions, espais lliures urbans, CTIs, aigües superficials, aigües
subterrànies.

Descripció
Per tal de fer front al risc d’inundació i a la vegada preveure un sistema eficient de les aigües pluvials, esdevé
una bona alternativa introduir en el disseny de l’espai públic sistemes de drenatge naturals que permeten un
millor aprofitament i gestió d’aquestes aigües, criteri que ha estat incorporat a les mesures de l’EAE i a la
normativa del PDU.
Aquests sistemes es basen en la combinació de sistemes de recepció, transport i emmagatzematge dels
escorrentius superficials aprofitant els elements naturals del terreny.
Combinats amb aquests sistemes que permeten reduir l’escorrentia superficial i afavorir la permeabilitat del
terreny es poden preveure sistemes de laminació i retenció d’aigües pluvials que poden actuar com a
elements preventius enfront al risc d’inundació. A més, aquests sistemes de retenció i acumulació d’aigua,
permeten reaprofitar aquestes aigües per a usos urbans, com el reg o la neteja viària, o permetre i assegurar
la permeabilitat per a la recàrrega dels aqüífers.
Dificultat

Alta

Priorització

Beneficis

Reducció del risc d’inundació

Mitjana

Naturalització del cicle de l’aigua
A5. Impactes negatius en la salut de la població,
especialment lligats a les onades de calor

Baix

A9.Impactes sobre la Sèquia Major per assecatge de
la zona humida i alteració de la biodiversitat

Mig

D5. Afectacions a les aigües subterrànies(principal
font d’aportació de la zona humida de la Sèquia
Major)

Mig

E1. Inundacions per desbordament de llera, amb risc
de danys estructurals

Mig

E2. Inundacions degudes a la falta de capacitat de
drenatge en clavegueram i desaigües

Mig

Reaprofitament d’aigües pluvials.
Responsable
(coordinació)

Responsables dels projectes d’urbanització dels sectors

Implicats en execució

Operadors i Empreses responsables dels projectes
Administració actuant/entitat gestora de l’explotació

Finançament

Operadors a través dels projectes d’urbanització

Relació amb altres plans

-

Cost econòmic

Mig, a integrar en els projectes d’urbanització

Indicadors
Risc en front al qual es
redueix la vulnerabilitat
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d’urbanització.

Risc

Grau en que es
redueix la
vulnerabilitat

A9.Impactes sobre la Sèquia Major per assecatge de
la zona humida i alteració de la biodiversitat

Mig

D5. Afectacions a les aigües subterrànies(principal
font d’aportació de la zona humida de la Sèquia
Major)

Mig

E1. Inundacions per desbordament de llera, amb risc
de danys estructurals

Mig

E2. Inundacions degudes a la falta de capacitat de
drenatge en clavegueram i desaigües

Mig

D4. Amenaces per algunes espècies d’arbres i
plantes, tant en zones naturals i espais verds com en
zones cultivades

Mig
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INCORPORAR MESURES DE PREVENCIÓ D’INUNDABILITAT QUE ES PREVEGIN EN ELS
ESTUDIS TÈCNICS

Objectius

Reduir el risc d’inundació en els episodis de pluja i fomentar la reutilització de les aigües
pluvials

Sectors que
afecta

Noves urbanitzacions, CTIs, aigües superficials

Descripció
Caldrà incorpora totes les mesures que es detallen en l’Estudi d’Inundabilitat del PDU del CRT, que s’adjunta
amb el mateix, elaborat per l’Institut Geològic de Catalunya, i que en síntesi proposa com a actuacions
preliminars:
•

Bassa de laminació adjacent al canal artificial

•

Conjunt de basses de laminació en els espais lliures

•

Augment de la rasant de la C31b en les inmediacions de l’enllaç amb el carrer del Camí del Racó,
que disminuirà la inundació aigües avall

•

Definició de la cota de rasant de la vialitat interna dels CTIs per assegurar la no afectació per
l’avinguda de període de retorn 500 anys.

Així mateix, es recomana que en el seguiment ambiental de l’EAE i del present PACC s’analitzi l’efectivitat
d’aquestes mesures .
Dificultat

Alta

Priorització

Beneficis

Reducció del risc d’inundació

Mitjana

Naturalització del cicle de l’aigua
Reaprofitament d’aigües pluvials.
Responsable
(coordinació)

Empresa responsables
d’inundabilitat

Implicats en execució

Operadors a través d’empreses responsables dels projectes d’urbanització,
Administració actuant/entitat gestora de l’explotació, Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua.

Finançament

Operadors, a repercutir en les obres d’urbanització-

Relació amb altres plans

Estudi d’inundabilitat

Cost econòmic

Alt, a integrar en els projectes d’urbanització

Indicadors

Superfície de zona inundable, en els diferents períodes de retorn (Q10, Q100 i
Q500)

Risc en front al qual es
redueix la vulnerabilitat

dels

projectes

sota

les

Risc

mesures

de

l’estudi

Grau en que es
redueix la
vulnerabilitat

E1. Inundacions per desbordament de llera, amb risc
de danys estructurals
E2. Inundacions degudes a la falta de capacitat de
drenatge en clavegueram i desaigües

Alt

E3. Danys en infraestructures causats per fenòmens
torrencials
E5. Augment del risc de temporal marítim
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Matriu resum d’accions en relació als riscos
En la següent matriu es realitza una anàlisi de com les accions plantejades permeten reduir la vulnerabilitat
dels riscos identificats, amb objectiu de validar que aquells riscos identificats com a prioritaris presentin un
conjunt d’accions que pemetin, de forma eficient, reduir la seva vulnerabilitat. Les accions es marquen amb el
color corresponent al grau de reducció de vulnerabilitat, segons la següent graduació de colors:
Grau en que es redueix la vulnerabilitat

Color

Alt
Mig
Baix

RISC
A1. Efecte illa de calor
A2. Augment del risc d’incendis
forestals
A3. Canvis en les pautes de consum
d’energia
A4. Augment en la demanda d’aigua
per necessitats de reg
A5. Impactes negatius en la salut de la
població, especialment lligats a les
onades de calor
A6. Augment de les concentracions
episòdiques de contaminants
atmosfèrics
A7. Risc dels danys en infraestructures
A8. Impactes negatius sobre la
productivitat de les zones amb gestió
agrícola
A9.Impactes sobre la Sèquia Major per
assecatge de la zona humida i alteració
de la biodiversitat

GRAU
Actuació
prioritària
Actuació
prioritària
Actuació
prioritària
Actuació
prioritària
Actuació
prioritària
Seguiment de
riscos
Seguiment de
riscos

Actuació
prioritària
Seguiment de
riscos

B1. Canvis en la distribució estacional
del turisme
B2. Canvis en les migracions
d’espècies
B3. Establiment d’espècies exòtiques
(tropicalització)
B4. Afectacions en la vulnerabilitat dels
espais verds urbans
C1. Canvis en la biodiversitat litoral
degut al canvi en el cicle de
temperatura de les aigües

Actuació
prioritària
Actuació
prioritària
Actuació
prioritària
Seguiment de
riscos

C3.Danys a hàbitats d’importància a

l’entorn de la Sèquia Major
C4.Risc de salinització de les fonts
d’aigua per potabilització
C5.Pèrdua o alteració de platges per
erosió del mar

G1

G2

Seguiment de
riscos
Seguiment de
riscos
Actuació
prioritària
Actuació
prioritària
Seguiment de
riscos

G3

G1

T1

G2

G1

G2

G
2

G1

T1

G3

T2

G4

T10

T3

T7

T3

G1

T8

P1

G1

G2

E3

G1

G5
G5

G2

G1

T3

G1

Actuació
prioritària

G1

Actuació
prioritària

G1

G1
G1
G1

S2
S2

E3

S3
S1

G2
G2

G2

G3

G3

G2
G2
G2

G4

G3
G3
G3

P2
S1

P1
P1

S5

S5

S4

M2
G4

S5

S4

T2
G5

G2

S3

P2

P2

P1

P2

P3

P3

G4

P3

G4

T8

G4

P3

P1

M1

S4
G5
M1

G1

G2

G5

M1

G1

G2

M1

M2

G1

G2

S1

G1

Actuació
prioritària

Actuació
prioritària
Seguiment de
riscos
Actuació
prioritària

T2

S1

E2

E2

G2

G1

G1

G2

T2

E2
T3

T3
G2

G1

G2

M1

P2

T11

G2

Manteniment del
control

G1

G2

E1

G2

G1

Seguiment de
riscos

G1

T5

M2

G2

Grup de baix
impacte
Actuació
prioritària
Actuació
prioritària

T10

G1

G1

S5

T9

T6
G4

G5

E3

S4

G2

G2

P1
T4

T6

G2

G1

G1

T5

T2

T3
G4

T1

G2

G1

T2

G3

G2

G1

Seguiment de
riscos

A10. Risc d’increment d’olors per
fermentació de residus

C2.Danys als edificis i infraestructures

ACCIONS

C6. Augment del risc d’esllavissada a
penya-segats per augment de l’erosió
D1. Escassetat d’aigua per consum
domèstic
D2. Escassetat d’aigua per a ús terciari
i turístic en èpoques de major demanda
D3. Amenaces per algunes espècies
d’arbres i plantes, tant en zones
naturals com cultivades
D4. Afectacions a la disponibilitat
d’aigua pel reg
D5. Afectacions a les aigües
subterrànies(principal font d’aportació
de la zona humida de la Sèquia Major)
E1. Inundacions per desbordament de
llera, amb risc de danys estructurals
E2. Inundacions degudes a les
precipitacions torrencials i falta de
capacitat de drenatge en clavegueram i
desaigües
E3.Danys en infraestructures causats
per fenòmens torrencials
E4. Danys derivats dels temporals de
vent.
E5. Augment del risc de temporal
marítim

G2
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Mesures de compensació
L’Oficina Catalana de Canvi Climàtic recomana que una vegada s’hagin implementat les corresponents
mesures de reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle generades pels nous usos previstos en
els tres sectors del PDU que s’estan desenvolupant i que no estaven previstos pel planejament vigent, caldria
que aquelles emissions que no s’hagin pogut reduir es compensin a través d’un Programa de compensació
d’emissions.

Desembre 2016

•

Compensació de les emissions de GEH. La compensació de les emissions de GEH es realitzarà
mitjançant la compra de crèdits de carboni de verificats, tal i com s’ha comentat.

Un programa de compensació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) consisteix en el
desenvolupament d’una sistemàtica que permeti portar a terme al càlcul de les emissions de GEH generades
per una activitat (en aquest cas l’activitat portada a als nos usos previstos en l’àmbit del PDU del Centre
Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou) en un període de temps determinat (normalment un any) per poder
procedir a la seva compensació, mitjançant una aportació econòmica proporcional a les tones de CO2
emeses.
Per tant, la compensació d’emissions consisteix en la compra voluntària d’una quantitat de crèdits de carboni
proporcional a les tones de CO2 emeses per la activitat. Els projectes de compensació han de ser projectes
be de captació de carboni, (embornals de carboni), per reforestació o be projectes que evitin l’emissió de
GEH, com per exemple projectes de estalvi o eficiència energètica, de substitució de combustibles fòssils per
energies renovables, de tractament de residus o desforestació evitada.
Els projectes de compensació sempre han d’estar verificats per una entitat operacional específica i certificats
pels estàndards del mercat de carboni (com per exemple Verified Carbon Standard, Gold Standard,
Mecanisme de Desenvolupament Net, etc.). També es pot contemplar la opció de compensar les emissions
dels nous usos del CRT contribuint en un programa domèstic de compensació d’emissions, en el cas que en
el moment de compensar les emissions hi hagi un Programa Català de Compensació d’Emissions aprovat per
la Oficina Catalana de Canvi Climàtic que estigui vigent.
Per tant es recomana que es desenvolupi una eina de càlcul d’emissions associades a l’activitat dels nous
usos dels tres sectors desenvolupats per poder compensar anualment la seva petjada de carboni mitjançant
projectes de compensació del mercat voluntari de carboni. En el present document s’ha realitzat una
estimació de les emissions de GEH prevista en base a un escenari hipotètic de consums i fonts d’emissió.
Una vegada els nous sectors estiguin construïts i operatius, caldrà que el responsable de l’explotació amb el
suport de l’administració actuant recopili les dades de consums energètics reals de tot un any. En aquest
sentit, la contribució de fonts renovables en termes superiors als previstos a l’EAE, l’execució d’actuacions
d’eficiència energètica sumades a les ja contemplades a l’EAE i el foment de la mobilitat sostenible des de la
perspectiva de l’operador, contribuiran a disminuir els GEH quantificats a l’EAE.. Amb aquesta informació es
podrà calcular la petjada de carboni dels nous usos previstos i compensar-la. Caldrà repetir aquesta actuació
anualment.
Per a poder calcular i compensar les emissions de GEH, es necessari portar a terme les següents accions:
•

Definir els límits operacionals de l’estudi, en base a la identificació de les emissions de GEH
associades a les operacions del CRT que es vulguin compensar, i que s’han de classificar segons els
següents abasts:
o

Abast 1: emissions directes: consum de combustibles, flota de vehicles pròpia i refrigerants
utilitzats als edificis dels nous usos previstos (hotels, casinos i centres comercials)

o

Abast 2: emissions indirectes associades a la compra d’energia, principalment l’electricitat
adquirida i consumida per l’organització (consum elèctric dels edificis dels nous usos
previstos)

o

Abast 3: altres emissions indirectes associades a la activitat dels nous usos previstos, com
per exemple gestió de residus o consum de recursos.

•

Identificar i sistematitzar la recopilació de les dades de les activitats mitjançant un qüestionari
per a la correcta recollida de dades. Una vegada establerts els límits del sistema, s’ha de portar a
terme la recopilació de la informació i posterior càlcul de les emissions de GEH de les diferents fonts
d’emissió identificades, en base a les fonts d’informació internes, com factures, comptadors, llistats,
etc.

•

Càlcul de les emissions de GEH dels nous usos previstos. Una vegada recopilades totes les
dades de l’activitat, s’han de seleccionar els factors d’emissió de GEH i procedir a realitzar el càlcul
de les emissions de GEH associades als consums dels nous usos previstos pel PDU.
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Programa de Seguiment
Per tal de garantir l’aplicació de les accions contingudes en el present Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic es
considera imprescindible que el seu seguiment es vinculi al seguiment ambiental del PDU que es proposa en
el Programa de Vigilància Ambiental de l’Estudi Ambiental Estratègic.
Per tant, es considera necessari per una banda designar una figura responsable del seguiment ambiental del
PDU, que tingui entre les seves tasques el desenvolupament de les accions que es plantegen en aquest
document.
Així mateix, es considera imprescindible que aquest seguiment es doti dels recursos econòmics, i és per
aquest motiu que es proposa la creació d’un sistema de finançament que vinculi als operadors que es
localitzin en aquest àmbit amb l’execució de les accions previstes.
Per tant, el seguiment i aplicació del present Pla d’Adaptació queda directament vinculat al Programa de
Vigilància Ambiental del PDU del CRT de Vila-seca i Salou, que es detalla en el document d’Estudi Ambiental
Estratègic (Document IV del PDU).

Barcelona, 14 de desembre de 2016
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Annex 1: Matriu de relació entre impactes i sectors afectats
Dinàmica climàtica

Sector socieconòmic o ambiental

Riscos derivats

Parcs recreatius

Impacte derivat de l’efecte illa de calor
Canvis en les pautes i règim estacional de consum d’energia
Impactes negatius en la salut de la població, especialment lligats a les onades de calor

Hotels

Canvis en les pautes i règim estacional de consum d’energia
Impactes negatius en la salut de la població, especialment lligats a les onades de calor

Urbanitzacions residencials existents o previstes en el
planejament vigent

Impacte derivat de l’efecte illa de calor

Usos recreatius, comercials i turístics

Impacte derivat de l’efecte illa de calor

Canvis en les pautes i règim estacional de consum d’energia

Canvis en les pautes i règim estacional de consum d’energia
Impactes negatius en la salut de la població, especialment lligats a les onades de calor
Camps de Golf

Augment de la demanda d’aigua per necessitats de reg
Impactes negatius en la salut de la població, especialment lligats a les onades de calor

Increment de les
calorosos i secs

temperatures:

estius

més

Sèquia Major i entorns

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

Zones forestals

Augment del risc d’incendis forestals
Afectacions sobre la bidiversitat

Usos agrícoles

Impactes negatius sobre la productivitat de les zones agrícoles previstes

Zones verdes urbanes

Augment de la demanda d’aigua per necessitats de reg

Aigües superficials

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

Aigües subterrànies

-

Franja litoral

-

Serveis energètics i de subministrament i sanejament

Risc dels danys en infraestructures

Recollida de residus

Risc d’increment de les olors per major fermentació de residus

Xarxes de transport i mobilitat

Augment de les concentracions episòdiques de contaminants atmosfèrics
Risc dels danys en infraestructures

Canvis en els cicles de les estacions

Serveis de seguretat i emergència

Impactes negatius en la salut de la població, especialment lligats a les onades de calor i augment de la
pressió sobre els serveis d’emergència

Parcs recreatius

Canvis en la distribució estacional del turisme

Hotels

Canvis en la distribució estacional del turisme

Urbanitzacions residencials existents o previstes en el
planejament vigent

-

Usos recreatius, comercials i turístics

Canvis en la distribució estacional del turisme

Camps de Golf

Canvis en la distribució estacional del turisme

Sèquia Major i entorns

Canvis en les migracions d’espècies

Zones forestals

Establiment d’espècies exòtiques (tropicalització)

Usos agrícoles

Canvis en els cicles dels cultius

Zones verdes urbanes

Establiment d’espècies exòtiques (tropicalització)
Afectacions en la vulnerabilitat dels espais verds urbans
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Aigües superficials

-

Aigües subterrànies

-

Franja litoral

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

Serveis energètics i de subministrament i sanejament

Canvis en la distribució estacional del turisme

Recollida de residus

-

Xarxes de transport i mobilitat

Canvis en la distribució estacional del turisme

Serveis de seguretat i emergència

-

Parcs recreatius

-

Hotels

-

Urbanitzacions residencials existents o previstes en el
planejament vigent

-

Usos recreatius, comercials i turístics

-

Camps de Golf

-

Sèquia Major i entorns

Danys a hàbitats d’importància a l’entorn de la Sèquia Major
Risc de salinització

Augment del nivell del mar

Zones forestals

-

Usos agrícoles

-

Zones verdes urbanes

-

Aigües superficials

-

Aigües subterrànies

Risc de salinització de les fonts d’aigua per potabilització

Franja litoral

Danys als edificis i infraestructures de la zona al voltant de la Sèquia Major
Pèrdua o alteració de platges per erosió del mar
Augment del risc d’esllavissada a penya-segats per augment de l’erosió

Augment del risc de períodes de sequera

Serveis energètics i de subministrament i sanejament

-

Recollida de residus

-

Xarxes de transport i mobilitat

-

Serveis de seguretat i emergència

-

Parcs recreatius

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

Hotels

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

Urbanitzacions residencials existents o previstes en el
planejament vigent

Escassetat d’aigua per consum domèstic per afectació dels recursos disponibles

Usos recreatius, comercials i turístics

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

Camps de Golf

Afectacions a la disponibilitat d’aigua pel reg

Sèquia Major i entorns

Afectacions als nivells quantitatius d’aigües subterrànies (principal font d’aportació per a la Sèquia Major)

Zones forestals

Augment del risc d’incendis forestals

Usos agrícoles

Escassetat d’aigua per a ús agrícola

Zones verdes urbanes

Afectacions a la disponibilitat d’aigua pel reg

Aigües superficials

Augment del període d’estiatge dels cursos superficials

VII.3. Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic

Desembre 2016

Aigües subterrànies

Afectacions als nivells quantitatius d’aigües subterrànies

Franja litoral

-

Serveis energètics i de subministrament i sanejament

Escassetat d’aigua i augment de la pressió sobre els sistemes d’abastament.

Recollida de residus

-

Xarxes de transport i mobilitat

-

Serveis de seguretat i emergència

-

Parcs recreatius

Danys en infraestructures causats per fenòmens torrencials o episodis de forts vents

Hotels
Urbanitzacions residencials existents o previstes en el
planejament vigent

Inundacions per desbordament de llera, amb risc de danys estructurals

Usos recreatius, comercials i turístics

Inundacions degudes a les precipitacions torrencials i falta de capacitat de drenatge en clavegueram i
desaigües
Danys en infraestructures causats per fenòmens torrencials o episodis de forts vents

Major ocurrència de pluges torrencials i tempestes i
episodis de ventades més freqüents

Camps de Golf

Inundacions per desbordament de llera, amb risc de danys estructurals

Sèquia Major i entorns

-

Zones forestals

-

Usos agrícoles

Inundacions per desbordament de llera, amb risc de danys estructurals

Zones verdes urbanes

Danys derivats de la caiguda d’arbrat

Aigües superficials

Inundacions per desbordament de llera, amb risc de danys estructurals

Aigües subterrànies

-

Franja litoral

Augment del risc de temporal marítim

Serveis energètics i de subministrament i sanejament

Inundacions degudes a les precipitacions torrencials i falta de capacitat de drenatge en clavegueram i
desaigües
Danys en infraestructures causats per fenòmens torrencials o episodis de forts vents

Recollida de residus

-

Xarxes de transport i mobilitat

Inundacions per desbordament de llera, amb risc de danys estructurals

Serveis de seguretat i emergència

Augment de la pressió sobre els serveis d’emergència (associat principalmet a onades de calor)
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