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Línia estratègica 

1 PROTECCIÓ I POSADA EN VALOR DE LA FAÇANA MARÍTIMA I EL SISTEMA LITORAL I 
DELS ESPAIS NATURALS I AGROECOLÒGICS 

Programa 
1.1 Protegir i gestionar la façana marítima i el sistema litoral 

 
 

Acció 
1.1.1 Protegir la zona dunar de la platja dels Prats i els ambients dels Prats de la Pineda 

Tipus d’acció Instrument jurídic      Prioritat  Alta 

Periodicitat  Puntual        Durada        0 anys   

Descripció      
Recentment s’ha aprovat la proposta d'ampliació de la Xarxa Natura 2000, on s'inclou l’espai dels Prats de la Pineda i la 
platja dels Prats sota la denominació de Sèquia Major, un fet que denota la seva importància a nivell ecològic i paisatgístic. 
Aquest és doncs el primer pas per a la protecció d'aquesta zona d'elevat interès. Per la seva elevada potencialitat, tan pels 
ambients que constitueixen com pel paper de connector a nivell territorial, es proposa la inclusió dels Prats de la Pineda i la 
platja dels Prats al Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN). La figura de protecció territorial del PEIN, aprovat pel Decret 
328/1992, de 14 de desembre i articulat per la Llei 12/1985, de 13 de juny d’espais naturals, té com a objectius protegir, 
conservar, gestionar i, si s’escau, restaurar i millorar la diversitat genètica, la riquesa i la productivitat dels espais naturals 
de Catalunya, tot compatibilitzant-los amb el desenvolupament i la utilització dels recursos naturals i ambientals.     
En aquest sentit es proposa i és necessari dur a terme un inventari exhaustiu de les comunitats florístiques i faunístiques 
presents a la zona, donat el seu altíssim interès ecològic i la seva singularitat en el territori català; així com prendre 
mesures de neteja d’abocaments (runes, deixalles, etc.), restauració i conservació de l’espai per tal de recuperar el sistema 
dunar i els prats humits adjacents. D’altra banda és necessari regular la freqüentació per tal d’afavorir la nidificació d’aus, 
destacant el cas del corriol camanegre, detectat a la zona. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 
 - Superfície total de sól no urbanitzable amb figures de 

protecció 
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Línia estratègica 

1 PROTECCIÓ I VALORITZACIÓ DE LA FAÇANA MARÍTIMA I EL SISTEMA LITORAL I DELS 
ESPAIS NATURALS I AGROECOLÒGICS 

Programa 
1.1 Protegir i gestionar la façana marítima i el sistema litoral 

 
 

Acció 
1.1.2 Executar un projecte de restauració de la zona dunar de la platja dels Prats i dels ambients dels 

Prats de la Pineda 

Tipus d’acció Projecte executiu, avantprojecte   Prioritat Alta 

Periodicitat  Anual     Durada   4 anys   

Descripció 
Els Prats de la Pineda i la platja dels Prats constitueixen un espai de gran interès pels hàbitats i espècies que s’hi troben. 
Destaca la presència de dos hàbitats d’interès comunitari segons la Directiva Hàbitats: les dunes movents embrionàries 
(codi DH 2110) i les dunes movents del cordó litoral (codi DH 2120). Ambdues formacions són colonitzades per espècies 
psammòfiles, progressivament més escasses a causa de la pressió antròpica a les platges. Els Prats de la Pineda 
corresponen a llacunes costaneres, un hàbitat prioritari per a la Directiva Hàbitats, a més de trobar-s'hi diverses comunitats 
vegetals de gran valor. Pel què fa a la fauna, la platja dels Prats és d’un elevat interès per a les aus, sobretot espècies 
migratòries. La unitat que conformen els Prats de la Pineda i la platja dels Prats esdevé clau per a la connectivitat des del 
litoral cap a l’interior, en especial amb la Sèquia Major, si bé es crea la necessitat de restaurar aquests hàbitats a causa de 
les pressions i impactes que s'hi exerceixen: la hiperfreqüentació, la reducció dels hàbitats, la pressió per ocupació del sòl, 
l'abocament de deixalles i l'aïllament territorial. D'altra banda les restes romanes de Cal•lípolis i la proximitat de la Torre de 
Virgili configuren l’interès arqueològic i de patrimoni de l’espai. En aquest sentit, cal elaborar un projecte que faciliti la 
participació de la ciutadana en el seu disseny i que doni coherència al conjunt descrit i s'executi per tal de restaurar aquest 
espai de gran valor.  

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 
-  - Nidificació del corriol camanegre 
-   
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Línia estratègica 

1 PROTECCIÓ I VALORITZACIÓ DE LA FAÇANA MARÍTIMA I EL SISTEMA LITORAL I DELS 
ESPAIS NATURALS I AGROECOLÒGICS 

Programa 
1.1 Protegir i gestionar la façana marítima i el sistema litoral 

 
 

Acció 
1.1.3 Determinar els impactes derivats del desenvolupament del port en el grau d’erosió de les platges 

litorals 

Tipus d’acció Avantpojecte, projecte executiu    Prioritat Alta 

Periodicitat  Contínua     Durada   10 anys    

Descripció 
El litoral de Vila-seca es troba, des de fa dues dècades, en un procés de recessió per la pèrdua de sorra causada pel 
desequilibri del balanç de transport de sediments a causa de la configuració del dic del port de Tarragona. La solució que 
s’adoptà l’any 1987 en què es construí un espigó per tal de contenir la sorra que s’arrossegava cap al port resulta, 
actualment, insuficient; continuant així aquest procés de recessió i que implica l’execució de treballs per a l’estabilització de 
la platja a partir de l’aportació de sorra.  
La solució proposada en els projectes elaborats pel port de Tarragona en els documents de disseny de les obres 
compensatòries de restauració i regeneració de la platja de la Pineda ha estat la construcció d’un dic a la Punta del Faralló 
de la platja del Racó, al sud del municipi per tal de pal•liar els efectes de la futura ampliació del port de Tarragona. Altres 
actuacions que s’han dut a terme han estat la construcció d’un dic entre les platges de la Pineda i dels Prats, al NE del 
municipi, amb la funció d’acumular al seu costat meridional les aportacions en direcció SW-NE; així com diverses i 
contínues aportacions de sorra a la platja de la Pineda per part de l'Autoritat Portuària. 
S’ha de plantejar la redacció d’un projecte que determini els impactes de les futures ampliacions del port de Tarragona i 
que cerqui solucions alternatives i més respectuoses amb l'estabilitat de la platja de la Pineda.  

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 
 - Tones de sorra aportades 
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Línia estratègica 

1 PROTECCIÓ I VALORITZACIÓ DE LA FAÇANA MARÍTIMA I EL SISTEMA LITORAL I DELS 
ESPAIS NATURALS I AGROECOLÒGICS 

Programa 
1.1 Protegir i gestionar la façana marítima i el sistema litoral 

 
 

Acció 
1.1.4 Impulsar estudis i mesures de protecció per a la conservació de les praderies marines així com 

activitats de comunicació dels valors d’aquestes comunitats 

Tipus d’acció Programa de vigilància i control    Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua     Durada   5 anys     

Descripció 
S'ha localitzat davant la costa de Vila-seca, la presència de praderies de Cymodocea nodosa, així com altres comunitats 
d'algues associades. A partir d'aquí, és necessari determinar l'extensió exacta de la praderia, conèixer el seu estat tot 
avaluant quin és l'impacte de les activitats industrials i de la regeneració de la platja, sobre aquestes comunitats. És 
necessari donar a conèixer a la ciutadania la presència d’aquestes comunitats a través d’estratègies de comunicació dels 
valors de les praderies.    

Principis de sostenibilitat           
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 
 - Estudis realitzats sobre l'estat de conservació dels hàbitats marins  

- Mesures de protecció aplicades per a la conservació dels hàbitats 
marins 
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Línia estratègica 

1 PROTECCIÓ I VALORITZACIÓ DE LA FAÇANA MARÍTIMA I EL SISTEMA LITORAL I DELS 
ESPAIS NATURALS I AGROECOLÒGICS 

Programa 
1.1 Protegir i gestionar la façana marítima i el sistema litoral 

 
 

Acció 
1.1.5 Avaluar l’estat en què es troben les comunitats rupícoles del litoral, en especial el Limonium 

gibertii, així com desenvolupar programes per a la seva conservació. 

Tipus d’acció Pla o programa específic    Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Anual     Durada   0 anys     

Descripció 
Els ambients rocosos del litoral de la platja del Racó de la Pineda esdevenen l'hàbitat singular per la presència de 
l'endemisme Limonium gibertii, altres espècies típiques d'ambients rupícoles del litoral, així com per la singularitat geològica 
com a part del Cap de Salou.  
A través d'estudis de recerca, cal conèixer l'estat de les comunitats rupícoles i avaluar quines són les pressions i impactes 
amb més incidència sobre aquest espai, entre les que cal destacar la hiperfreqüentació, l'alteració i la reducció de l'hàbitat i 
la presència d'espècies al·lòctones de caràcter invasor. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 

- . - Nombre de peus/m2 de Limonium gibertii. Inventariats 
trianualment 
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Línia estratègica 

1 PROTECCIÓ I VALORITZACIÓ DE LA FAÇANA MARÍTIMA I EL SISTEMA LITORAL I DELS 
ESPAIS NATURALS I AGROECOLÒGICS 

Programa 
1.2 Avaluar i conservar els sistemes fluvials i hidrogeomorfològics 

 
 

Acció 
1.2.1 Determinar l’estat ecològic de la Sèquia Major 

Tipus d’acció Programa de vigilància i control   Prioritat Alta 

Periodicitat  Anual     Durada  10 anys    

Descripció 
La Sèquia Major és una àrea protegida pel Pla d'Espais d'Interès Natural i classificada com una massa d'aigua. En aquest 
sentit, es crea la necessitat de determinar l'estat ecològic de l'espai mitjançant l'avaluació d'indicadors biològics i 
hidromorfològics emprant el Protocol d'avaluació de l'estat ecològic de les zones humides, publicat per l'Agència Catalana 
de l'Aigua. A través d'aquests estudis cal avaluar l'estat de les poblacions de les espècies d'interès presents a la zona, en 
especial del fartet (Aphanius iberus) i de la tortuga d'estany (Emys orbicularis), així com desenvolupar programes per a la 
seva conservació. L’objectiu de l’acció és assolir un estat ecològic bo de la Sèquia Major abans de finalitzar l’any 2015, tal i 
com marca la Directiva Marc de l’Aigua, avaluant periòdicament el seu estat de conservació.  

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones  
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors            Controls 
 - Índexs aportats pel protocol (QAELS i ECELS) 
 - Tamany de la població de les espècies faunístiques estudiades 
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Línia estratègica 

1 PROTECCIÓ I VALORITZACIÓ DE LA FAÇANA MARÍTIMA I EL SISTEMA LITORAL I DELS 
ESPAIS NATURALS I AGROECOLÒGICS 

Programa 
1.2 Avaluar i conservar els sistemes fluvials i hidrogeomorfològics 

 
 

Acció 
1.2.2 Avaluar l’estat del sistema hidrològic superficial i executar projectes de restauració, protecció i 

conservació 

Tipus d’acció Avantprojecte, Projecte executiu    Prioritat Baixa 

Periodicitat  Contínua     Durada  5 anys     

Descripció 
El sistema hidrològic superficial d'aigües corrents està conformat al municipi principalment pels barrancs de Barenys, de la 
Font de la Donzella i la Torrentera. L’estructura lineal dels barrancs dóna la possibilitat d’actuar com a connector de 
diversos punts del territori, entre espais naturals i zones agrícoles, esdevenint adequats espais que funcionen com a 
corredors ecològics i formant un sistema amb un gran potencial des del punt de vista biològic pel fet de constituir un ecotó 
entre els medis terrestre i aquàtic. En la seva zona d'influència s'hi troben restes vestigials de vegetació de ribera, 
constituïdes per peus aïllats de freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia) amb espècies acompanyants característiques 
d'indrets humits; malgrat els marges estan fortament colonitzats per la canya (Arundo donax). Els principal impactes i 
pressions que afecten el sistema són l'alteració i/o reducció de l'hàbitat, la contaminació de les aigües i les plantes 
al·lòctones de caràcter invasor. En aquest sentit, cal conèixer amb detall l'estat actual del sistema hidrològic superficial i 
executar aquells treballs de restauració que contribuiran a la millora de l'estat ecològic dels cursos fluvials del municipi.  

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 
 - Estat de conservació dels hàbitats 
 - Índexs de qualitat dels sistemes fluvials 
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Línia estratègica 

1 PROTECCIÓ I VALORITZACIÓ DE LA FAÇANA MARÍTIMA I EL SISTEMA LITORAL I DELS 
ESPAIS NATURALS I AGROECOLÒGICS 

Programa 
1.2 Avaluar i conservar els sistemes fluvials i hidrogeomorfològics 

 
 

Acció 
1.2.3 Detectar les pressions amb un impacte més important sobre el sistema hidrològic subterrani 

Tipus d’acció Programa de vigilància i control   Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua    Durada   0 anys   

Descripció 
El sistema hidrològic subterrani presenta una elevada vulnerabilitat enfront les pressions ambientals. Segons el document 
IMPRESS elaborat per l'Agència Catalana de l’Aigua, les pressions més importants que s’exerceixen sobre les masses 
d’aigua subterrànies en el conjunt dels aqüífers del Baix Francolí i del Garraf són l’agricultura intensiva, les infraestructures 
lineals urbanes i industrials, els abocaments industrials, els sòls contaminats, els dipòsits controlats de residus, els 
processos d’intrusió salina i la pressió total per estat químic; detectant una alta vulnerabilitat en els aqüífers i un impacte 
comprovat sobre l’estat químic. En aquest sentit es crea la necessitat de dur a terme estudis específics per a detectar els 
impactes i pressions que s'exerceixen sobre el sistema hidrològic subterrani al municipi de Vila-seca, així com la proposta 
de mesures correctores i de gestió per a garantir la bona qualitat d'aquest sistema.  

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors            Controls 
- 18. Evolució de la qualitat de l’aigua dels aqüífers  
- 18.01 Evolució mensual de la profunditat dels nivells 
piezomètrics d’una mostra representativa dels aqüífers de 
Vila-seca 
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Línia estratègica 

1 PROTECCIÓ I VALORITZACIÓ DE LA FAÇANA MARÍTIMA I EL SISTEMA LITORAL I DELS 
ESPAIS NATURALS I AGROECOLÒGICS 

Programa 
1.3 Valoritzar l'espai agrícola i rural 

 
 

Acció 
1.3.1 Posar en valor la càrrega històrica i ambiental dels elements del patrimoni socioambiental  
 
Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Anual                Durada   4 anys   

Descripció 
Lligat al medi agrícola es troben elements del patrimoni socioambiental: masos, camins, basses, mines d’aigua, pous, 
parets seques, barraques de vinya així com arbres i arbredes singulars, en especial les oliveres i els garrofers; essent tots 
aquests elements altament interessants de conservar com una part del llegat cultural, històric i ambiental. Per a poder-los 
conservar cal: 
- Realitzar un inventari exhaustiu de tots aquests elements  
- Concretar un pla de gestió per a la seva recuperació 
- Posar en valor la càrrega històrica i ambiental que contenen aquests elements en un exercici d'interpretació i comunicació  
socioambiental. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
 
Indicadors          Controls 

-  − Número d'elements del patrimoni socioambiental recuperats 
respecte els inventariats 
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Línia estratègica 

1 PROTECCIÓ I VALORITZACIÓ DE LA FAÇANA MARÍTIMA I EL SISTEMA LITORAL I DELS 
ESPAIS NATURALS I AGROECOLÒGICS 

Programa 
1.3 Valoritzar l'espai agrícola i rural 

 
 

Acció 
1.3.2 Protegir el sistema agroecològic a través de la conservació d’arbres i arbredes d’interès local i de 

la recuperació de basses agrícoles per afavorir la biodiversitat 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Anual      Durada   4 anys   

Descripció 
L'espai agroecològic està constituït pels elements del patrimoni socioambiental i per un interessant espai agrícola. En 
aquest sentit, i partint de les tasques d'inventari dels elements d'aquest patrimoni, es proposa la declaració de protecció 
d'arbres i arbredes d'interès local, en especial dels exemplars de les zones agrícoles, ja que és en aquest espai on rau una 
elevada potencialitat dels conreus arboris com a elements clau per a la connectivitat del territori i de funcionalitat com un 
sistema forestal. Una de les fórmules de protecció d'aquests elements és l'apadrinament a partir de l'elaboració del Catàleg 
d'arbres i arbredes singulars. 
En aquest sentit i des del punt de vista socioecològic, destaquen diversos individus d'olivera i de garrofer per les seves 
dimensions i les seves implicacions agroecològiques, essent d'elevat interès la zona de les Escomes. És interessant 
conservar aquests elements com a factors facilitadors de l'establiment i el flux de diverses espècies i poblacions 
faunístiques. Una altra acció interessant per a la conservació de la biodiversitat és la rehabilitació i manteniment de basses 
agrícoles en desús com a punts de recuperació d'amfibis, així com altres espècies aquàtiques, tan de fauna com de flora. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 
1. Superfície agrícola - Número d'arbres i arbredes declarades d'interès 

 - Basses recuperades per afavorir la biodiversitat i els 
sistemes aqüícoles  
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Línia estratègica 

1 PROTECCIÓ I VALORITZACIÓ DE LA FAÇANA MARÍTIMA I EL SISTEMA LITORAL I DELS 
ESPAIS NATURALS I AGROECOLÒGICS 

Programa 
1.3 Valoritzar l'espai agrícola i rural 

 
 

Acció 
1.3.3 Protegir el sistema agroecològic i les activitats tradicionals associades impulsant la creació d’un 

parc agrari comarcal, en coordinació amb els municipis veïns 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Puntual        Durada   0 anys   

Descripció 
La presència al municipi d'un interessant espai agrícola requereix d'una fórmula per a la seva protecció i conservació, fent 
compatible l'activitat agrícola i els seus valors ambientals mitjançant la creació de la figura de parc agrari comarcal en 
col·laboració amb els municipis veïns.     
Com a acció prèvia és necessari conèixer l’estat real dels productors del sector primari existents no sols al municipi sinó a 
les poblacions veïnes de Reus, Salou i Cambrils, per tal de determinar el potencial d’aquest projecte, per medi d’un estudi 
de base, en coordinació amb la Cooperativa Agrícola de Vila-seca i que contempli: 

- Determinar les característiques socioeconòmiqes dels productors agrícoles del municipi 
- Valorar la possible aplicació d’incentius fiscals a l’activitat agrícola 
- Afavorir la pràctica de tècniques de conreu que evitin l’impacte sobre el medi 
- Mecanismes de finançament  
- Mecanismes i sistemes de coordinació amb els municipis veïns i entitats supralocals: Consell Comarcal, Diputació 

de Tarragona, DARP, cooperatives de la zona, organitzacions pageses, centres de distribució,.... 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 
- 1. Superfície agrícola  - Superfície agrícola amb figura de protecció 

- 1.01 Superfície agrícola en cultiu ecològic 
- Data d'incorporació al planejament propi de les 
qualificacions de protecció específica de sòl no urbanitzable   
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Línia estratègica 

1 PROTECCIÓ I VALORITZACIÓ DE LA FAÇANA MARÍTIMA I EL SISTEMA LITORAL I DELS 
ESPAIS NATURALS I AGROECOLÒGICS 

Programa 
1.3 Valoritzar l'espai agrícola i rural 

 
 

Acció 
1.3.4 Posar en valor la vegetació autòctona i potenciar-ne la seva conservació, recuperant els espais 

d’interès ecològic i paisatgístic 

Tipus d’acció Instrument organitzatiu i/o de gestió    Prioritat Alta 

Periodicitat  Contínua      Durada  0 anys   

Descripció 
Al municipi hi són representades diverses comunitats vegetals que proporcionen heterogeneïtat al medi local, malgrat que 
en molts casos aquests hàbitats es troben en un estat vestigial i reduït. Conformen espais i elements ecològics i 
paisatgístics d'interès que cal posar en valor per la seva singularitat al terme, destacant la Sèquia Major, la zona dels Prats 
de la Pineda i la platja dels Prats, els ambients rocosos del litoral de la platja del Racó de la Pineda, els barrancs de 
Barenys, de la Font de la Donzella i la Torrentera, l’espai agroecològic i elements del patrimoni socioambiental, els arbres i 
arbredes singulars i el Parc de la Torre d’en Dolça. 
En referència a la zona del parc de la Torre d'en Dolça, cal esmentar que encara es mantenen retalls de màquia litoral i les 
comunitats rupícoles a les parets calcícoles de la pedrera de soldó, com les timonedes dominades per cistàcies baixes 
úniques al territori, constituint formacions típicament mediterrànies les quals han d'ésser valorades i, en conseqüència, 
conservades en relació a la gestions que es duguin a terme al parc i incorporar-les en les tasques de jardineria. L'espai de 
la Torre d'en Dolça és interessant per la confluència d’elements del patrimoni arquitectònic i cultural amb l’activitat social; si 
bé cal reforçar el valor de la vegetació autòctona. 
Cal comunicar els valors esmentats i realitzar treballs puntuals d’estudi i anàlisi per determinar el nombre d’espècies i 
comunitats inventariades, tot aprofitant els treballs de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona portats a terme en 
els darrers anys. 
 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 
 - Espècies autòctones mediterrànies incorporades en jardineria 
-  - Superfície ocupada per hàbitats d'interès 
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Línia estratègica 

1 PROTECCIÓ I VALORITZACIÓ DE LA FAÇANA MARÍTIMA I EL SISTEMA LITORAL I DELS 
ESPAIS NATURALS I AGROECOLÒGICS 

Programa 
1.4 Elaborar un pla de comunicació i sensibilització ambiental 

 
 

Acció 
1.4.1 Difondre els valors ambientals dels espais agrícoles 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua     Durada   0 anys   

Descripció 
Crear una línia de dinamització del sistema agrícola destinada a donar a conèixer els valors ambientals i els impactes 
positius sobre la sostenibilitat associats a: 

- Manteniment de l'activitat agrícola, 
-  Incorporació de pràctiques de conreu ecològiques o de producció integrada 
- Recuperació de varietats de conreu locals i autòctones de la regió 
- Tècniques de reg de baix consum d'aigua i ús d'aigües regenerades 
- Comercialització directa dels aliments produïts a Vila-seca, ja sigui per medi de la Cooperativa agrícola o per la 

venda en el mercat (com ja és fa i amb gran ressó amb l'oli). 
Aquesta línia de comunicació es realitzarà en cooperació amb el sector i han de ser activitats dirigides a la ciutadania, tan 
al públic adult com a les escoles, i també al turisme, tot mantenint les actuals relacions amb el sector que permeten i 
faciliten la comercialització dels productes produïts al territori. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 
-      - Número de persones  participants a les activitats realitzades  
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Línia estratègica 

1 PROTECCIÓ I VALORITZACIÓ DE LA FAÇANA MARÍTIMA I EL SISTEMA LITORAL I DELS 
ESPAIS NATURALS I AGROECOLÒGICS 

Programa 
1.4 Elaborar un pla de comunicació i sensibilització ambiental 

 
 

Acció 
1.4.2 Creació d’un programa de coneixement del medi del municipi usant com a valor de referència la 

figura del Dr. Gibert 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Baixa 

Periodicitat  Contínua     Durada   2 anys  

Descripció 
És necessari donar a conèixer els valors i la potencialitat del medi del municipi a la població, tan estable com estacional, a 
través d'activitats dirigides a tots els públics. Per tal de difondre els valors de la flora, la fauna i el patrimoni socioambiental 
del municipi, es proposen les següents activitats: 

-  Difusió d'informació ambiental a través de publicacions monogràfiques 
-  Consolidació d'un espai sobre medi ambient al butlletí d'informació local on a més de difondre les informacions 

rellevants del municipi puguin participar experts locals 
-  Organitzar itineraris guiats als espais més característics del municipi 
-  Dissenyar un cicle de conferències, xerrades i exposició, incloent un acte com a homenatge al Dr. Gibert i la seva 

obra, com a motiu per al coneixement del medi de Vila-seca i del canvi produït des del 1891, any de la publicació 
de la seva topografia mèdica. 

-  Actes de celebració del dia del medi ambient cada 5 de juny 
-  Disseny d'activitats dirigides a les escoles i instituts del municipi 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 
-  - Número de persones participants a les activitats realitzades 
 - Longitud d'itineraris senyalitzats a l'entorn rural 
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Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.1 Participar i fer el seguiment dels processos d’elaboració i adequació dels plans i programes de rang 

supramunicipal o de caràcter sectorial amb incidència al municipi de Vila-seca. 

 
 

Acció 
2.1.1 Mantenir una política de seguiment i adequació dels plans i programes de rang supramunicipal per 

part de l’Ajuntament de Vila-seca. 

Tipus d’acció Instrument organitzatiu i/o de gestió    Prioritat Alta 
Periodicitat  Puntual        Anys  0  

Descripció 
El municipi de Vila-seca té una ubicació central i estratègica en l’àmbit territorial del Camp de Tarragona, formant part del 
sistema urbà Tarragona-Reus-Valls.   
Atesa aquesta situació, el complex industrial i turístic existent, així com la xarxa d’infraestructures que creuen el municipi, 
diversos plans de caire supramunicipal molt significatius en una escala territorial superior, tenen incidència al municipi. 
En aquest context, es proposa mantenir l'Òrgan de seguiment i adequació dins de l’organigrama de l’ajuntament del 
municipi, amb l’objectiu de ser l’òrgan encarregat de: 
1. Realitzar el seguiment del procés d’elaboració dels plans i programes de rang supramunicipal amb incidència al municipi. 
2. Adequar i incorporar al planejament urbanístic municipal les disposicions i repercussions d’aquests plans i programes en 
el seu àmbit territorial. 
3. Impulsar la creació d’organismes d’anàlisi i coordinació supramunicipal que possibilitin el procés de reflexió entre els 
diferents agents implicats, i facilitin la incorporació de propostes d’accions sostenibles en el territori del Camp de 
Tarragona. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 

-       - Nombre de programes de rang supramunicipal en què es participa 

-       -  Nombre de reunions de cada programa als que s'assisteix     
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Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.1 Participar i fer el seguiment dels processos d’elaboració i adequació dels plans i programes de rang 

supramunicipal o de caràcter sectorial amb incidència al municipi de Vila-seca. 

 

 
 

Acció 
2.1.2 Participar i realitzar el seguiment del procés d’elaboració del Pla Territorial del Camp de Tarragona. 

Tipus d’acció Instrument organitzatiu i/o de gestió    Prioritat Alta 
Periodicitat  Puntual        Anys  0   

Descripció 
La llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, crea la figura dels plans territorials parcials, i preveu com un dels 
àmbits d’aplicació dels mateixos el Camp de Tarragona. 
En el moment que es redacta aquest document, el Pla Territorial del Camp de Tarragona (PTCT) es troba en procés 
d’elaboració.  
En aquest context es proposa que l'Ajuntament de Vila-seca, participi en aquest procés, o si més no, realitzi el seguiment 
del mateix, a fi de conèixer les determinacions i previsions del Pla que puguin incidir en el municipi i en el seu entorn 
immediat. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 

-       -  Nombre de reunions a les que s'assisteix del Pla Territorial 
del Camp de Tarragona   

-       -       
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2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.1 Participar i fer el seguiment dels processos d’elaboració i adequació dels plans i programes de rang 

supramunicipal o de caràcter sectorial amb incidència al municipi de Vila-seca. 

 

 
 

Acció 
2.1.3 Realitzar el seguiment i control del desenvolupament de la ZAL del port de Tarragona. 

Tipus d’acció Instrument organitzatiu i/o de gestió    Prioritat Alta 
Periodicitat  Puntual        Anys  0   

Descripció 
El Plan de Utilización de los Espacios Portuarios (PUEP), va delimitar una Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del port de 
Tarragona al terme municipal de Vila-seca. Posteriorment aquesta delimitació es va incorporar -gràficament- al planejament 
vigent del municipi, amb la qualificació de Sistema General Portuari i Costaner (clau 1).  
Atenent a les característiques de la zona escollida pel desenvolupament de la ZAL: on el Pla Director Urbanístic del 
Sistema Costaner (PDUSC) delimita la UTR-C 181 El Prat d’Albinyana: sòl no urbanitzable costaner; i on s’ubiquen el 
jaciment arqueològic de la vil•la de Cal•lípolis i la Torre de Virgili; es proposa que l’Ajuntament de Vila-seca realitzi un 
seguiment i control rigorós del desenvolupament de la ZAL del port de Tarragona. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 

-       -  Informes de seguiment realitzats   

-       -       

-       -       
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Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.2 Desenvolupar el vigent Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) en base al concepte de 

desenvolupament urbanístic sostenible d’acord amb la Llei d’Urbanisme. 

Acció 
2.2.1 Dimensionar el potencial d’habitants de possible assentament al municipi, amb criteris de 

sostenibilitat. 

Tipus d’acció Programa de vigilància i control    Prioritat Alta 
Periodicitat  Puntual        Anys 0      

Descripció 
La població del municipi de Vila-seca al gener de 2007 és de 19.233 habitants, i el potencial d’habitants de possible 
assentament del PGOU vigent és de 22.681.  
Les xifres anteriors posen de manifest que el potencial de població prevista pel PGOU encara no s’ha superat. En aquest 
context, i en base al creixement que ha desenvolupat el municipi en els últims anys, es considera adient que es dimensioni 
el potencial d’habitants de possible assentament al municipi, amb criteris de sostenibilitat. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 

-  2. Ocupació urbana de sòl total     -     

-  2.01. Densitat de població urbana     -       

-  2.02. Sobreconstrucció d'habitatges     -       
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Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.2 Desenvolupar el vigent Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) en base al concepte de desenvolupament 

urbanístic sostenible d’acord amb la Llei d’Urbanisme. 
 
 

 

Acció 
2.2.2 Dimensionar el futur sòl urbanitzable del municipi, amb criteris de sostenibilitat, mantenint el model 

actual de ciutat compacta i d’usos diversos, evitant creixements en horitzontal i de monocultiu 
residencial. 

Tipus d’acció Programa de vigilància i control    Prioritat Alta 
Periodicitat  Puntual        Anys  0   

Descripció 
El PGOU del 1993 classificava com sòl urbanitzable 209 ha considerant el CRT, i 166 ha sense considerar el CRT. 
Segons dades facilitades per l’Ajuntament de Vila-seca per l’any 2006 i sense considerar el CRT, el 84% del sòl 
urbanitzable residencial del municipi està consolidat, restant només per desenvolupar 8 ha al nucli de la Pineda. Per altra 
banda, en relació al sòl urbanitzable industrial, està consolidat el 36%, restant per desenvolupar 75 ha al nucli urbà de    
Vila-seca.  
En aquest context, i en base al creixement experimentat durant els últims anys, sobretot al nucli de la Pineda i Vila-seca, es 
planteja l’oportunitat de dimensionar el futur sòl urbanitzable del municipi, atenent a unes previsions de creixement 
sostenible, mantenint una ciutat compacta i d’usos diversos, evitant creixements en horitzontal i de monocultiu residencial. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 

-  2. Ocupació urbana de sòl total     -     

-  2.01. Densitat de població urbana     -       

-  2.02. Sobreconstrucció d'habitatges      
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Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.2 Desenvolupar el vigent Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) en base al concepte de desenvolupament 

urbanístic sostenible d’acord amb la Llei d’Urbanisme. 
 

 

Acció 
2.2.3 Mantenir l’actual dimensionament urbanístic de la Pineda, vinculat molt estretament al seu 

desenvolupament turístic.  

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Alta 
Periodicitat  Puntual        Anys  5   

Descripció 
El nucli de la Pineda, que fou agregat al municipi de Vila-seca de Solcina l’any 1582, inicià als anys seixanta del segle 
passat el seu desenvolupament urbanístic, caracteritzat per una ordenació compacta amb una tipologia edificatòria 
marcada pels grans edificis d’apartaments i hotels front la línia de costa. 
Fruit d’aquest desenvolupament avui en dia el nucli té un caràcter imminentment turístic. 
En aquest context, es considera adient mantenir l’actual dimensionament de la Pineda, vinculat molt estretament al seu 
desenvolupament turístic; regulant la tipologia edificatòria, per tal de controlar la construcció d’estructures, infraestructures 
o edificacions de grans dimensions en la zona costanera; afavorint la diversitat d’usos (integrant habitatges, comerços i 
d’altres activitats econòmiques compatibles amb els usos turístics i residencials); i apostant per un turisme de qualitat. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 

-  2.01. Densitat de població urbana     -       

-  2.02. Sobreconstrucció d'habitatges      
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Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.2 Desenvolupar el vigent Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) en base al concepte de desenvolupament 

urbanístic sostenible d’acord amb la Llei d’Urbanisme. 
 

 
 

Acció 
2.2.4 Reforçar la cohesió urbana de la Plana mitjançant actuacions específiques. 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Mitjana 
Periodicitat  Puntual        Anys  5   

Descripció 
L’any 1961, a partir de la parcel•lació de dues finques agrícoles situades a l’extrem nord del terme de Vila-seca s’origina el 
petit nucli de la Plana, format per cases unifamiliars adosades, amb una tipologia edificatòria predominant de PB+1 i PB+2.  
Tot i que la parcel•lació del nucli i el traçat dels seus carrers conformen una estructura urbana sense possibilitats 
d’ampliació, es proposa reforçar i millorar la cohesió urbana de la Plana mitjançant actuacions específiques. En aquest 
sentit es proposa realitzar accions encaminades a: 
1. Millorar els serveis i equipaments dels que disposa el nucli. 
2. Millorar els accessos viaris al nucli. 
3. Estudiar les possibilitats de creació d'activitats econòmiques a la Plana. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 

-        - Data de finalització de la millora dels accessos a la Plana 
   

-       -  Programa de millora de serveis i equipaments de la Plana 
     

 - Programa de dinamització de les activitats econòmiques a la 
Plana 
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Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.2 Desenvolupar el vigent Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) en base al concepte de desenvolupament 

urbanístic sostenible d’acord amb la Llei d’Urbanisme. 
 

 
 

Acció 
2.2.5 Definir i incorporar al POUM noves qualificacions de protecció específiques en sòl no urbanitzable (SNU) 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Alta 
Periodicitat  Puntual        Anys  4  

Descripció 
Al municipi s’han identificat espais d’interès envers la seva potencialitat i valor socioambiental, els quals actualment no 
disposen de cap protecció específica ni qualificació diferenciada en el PGOU vigent. 
Aquests espais són: els ambients rocosos del litoral de la platja del Racó de la Pineda, la zona dels Prats litorals de la 
Pineda i la Platja de la Pineda, les zones d’interès de la Torre d’en Dolça, les rieres i barrancs del municipi, entre els que 
destaquen els barrancs de Barenys, i de la Font de la Donzella, així com zones d’elevat interès paisatgístic i agroecològic, 
ubicades al nord i oest del territori municipal, en els que destaca l’estructura agrícola identitària. 
Es proposa que s’incorporin al planejament municipal vigent, qualificacions de protecció específica pel sòl no urbanitzable, 
que s’adeqüin a la definició i funcionalitat dels espais esmentats anteriorment (en base al seu interès paisatgístic, interès 
connector i/o d’altres), i que permetin adequar la seva protecció al futur desenvolupament urbanístic del municipi. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 

 -  Data d'incorporació al planejament propi de les 
qualificacions de protecció específica de sòl no urbanitzable   

 -       
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Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.2 Desenvolupar el vigent Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) en base al concepte de desenvolupament 

urbanístic sostenible d’acord amb la Llei d’Urbanisme. 
 

 
 

Acció 
2.2.6 Actualitzar el Catàleg de les edificacions i elements a protegir existent considerant el patrimoni 

arqueològic, arquitectònic i socioambiental del municipi de Vila-seca. 

Tipus d’acció Pla o programa específic    Prioritat Mitjana 
Periodicitat  Puntual       Anys   4   

Descripció 
A part dels edificis i elements que formen part del Catàleg de les edificacions i elements a protegir situats en sòl urbà, en 
sòl urbanitzable i en sòl no urbanitzable, que figuren al Registre de Béns d’Interès Cultural o tenen aquesta consideració, 
contingut al PGOU del 1993, s’han identificat altres elements que formen part del patrimoni arqueològic i arquitectònic 
municipal, i que no estan inclosos al Catàleg esmentat.  
Al respecte, es proposa revisar i ampliar el contingut del Catàleg, a fi d’elaborar un nou Catàleg del patrimoni arqueològic, 
arquitectònic i socioambiental, on es delimitin i caracteritzin els jaciments arqueològics inventariats al municipi, així com 
altres edificacions i elements del patrimoni arquitectònic, i també del patrimoni socioambiental: com les mines d’aigua, les 
basses, els arbres i arbredes d’interès local, les parets seques, les barraques de vinya, la xarxa de camins o els patrons 
nítids de paisatge. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 

-  -  Catàleg realitzat   

-       -       
 



Pla d’acció Ambiental
Agenda 21 de Vila-seca  

 

 52

 
Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.3 Incloure millores en la gestió dels espais verds del municipi. 

 
 

Acció 
2.3.1 Fomentar la plantació d’espècies autòctones i de xerojardineria als carrers, parcs, jardins i zones 

verdes del municipi. 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Baixa 
Periodicitat  Puntual        Anys  0   

Descripció 
Considerant el nombre d’espècies plantades als carrers, parcs, jardins i zones verdes del municipi de Vila-seca (sense 
considerar el parc de la Torre d’en Dolça), es pot concloure que predominantment es tracta d’espècies al•lòctones (63% 
d’espècies en l’estrat herbaci, quasi un 77% en l’estrat arbustiu i quasi un 70% en l’estrat arbori). 
Es proposa elaborar un pla de gestió per  fomentar la plantació d’espècies autòctones i de xerojardineria, a fi que les 
espècies a utilitzar per a noves plantacions i substitucions de la vegetació existent en els espais públics del municipi, 
requereixin menys manteniment i s’adaptin millor a l’entorn i a les seves característiques hídriques i tèrmiques. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
  Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 

-      - Ràtio del nombre d'espècies autòctones plantades al 
carrers en relació al nombre d'espècies al.lòctones   

-     
-  Ràtio del nombre de peus totals d'espècies vegetals 
plantades autòctones en relació al nombre de peus 
al.lòctons     
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Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.3 Incloure millores en la gestió dels espais verds del municipi. 

 
 

Acció 
2.3.2 Fomentar la plantació d’espècies autòctones al parc de la Torre d’en Dolça. 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Baixa 
Periodicitat  Puntual        Anys  0  

Descripció 
En relació a la vegetació del parc de la Torre d’en Dolça, cal remarcar que en l’àmbit hi havia petits retalls de brolla i 
màquies ben desenvolupades, i per altra banda úniques al territori municipal, que han estat substituïdes per altres 
espècies, sovint al•lòctones, que no desenvoluparan les mateixes funcions ecològiques.  
Per futures plantacions i substitucions de la vegetació plantada al parc de la Torre d’en Dolça, es recomana la plantació 
d'espècies autòctones. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
  Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
 
Indicadors          Controls 

-  - Ràtio del nombre d'espècies autòctones plantades en 
relació al nombre d'espècies al.lòctones   

-  
- Ràtio del nombre de peus totals d'espècies vegetals 
plantades autòctones en relació al nombre de peus 
al.lòctons     

-       -       
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Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.4 Ordenar i posar en valor els espais i paisatges agrícoles del municipi de Vila-seca. 

 
 

Acció 
2.4.1 Fomentar la definició d’espais lliures per tal d’establir els límits dels nuclis urbans, creant espais 

de transició amb l’entorn agrícola. 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Mitjana 
Periodicitat  Puntual        Anys  4   

Descripció 
Els límits del nuclis urbans, en especial de Vila-seca i de la zona dels Prats de la Pineda són poc definits, amb espais 
residuals entre els nuclis urbans i les zones agrícoles adjacents.  
Es proposa elaborar un programa d'actuació amb la finalitat de definir aquests límits, tot establint un espai de transició 
entre el nucli urbà i les zones agrícoles; afavorint tant la implantació de nous usos lúdics així com l’eliminació de zones 
potencialment degradades. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors          Controls 
-       -     
-       -       
-       -       
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Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.4 Ordenar i posar en valor els espais i paisatges agrícoles del municipi de Vila-seca. 

 
 

Acció 
2.4.2 Establir mecanismes de gestió que permetin mantenir les unitats agrícoles de les Escomes i la 

zona situada entre els nuclis de Vila-seca i la Plana. 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Mitjana 
Periodicitat  Puntual        Anys  10   

Descripció 
Concretament al municipi destaquen dues zones o unitats de paisatge de caràcter agrícola molt ben definides per l’ús i pel 
seu estat de manteniment: les Escomes i la zona situada entre els nuclis de Vila-seca i la Plana. 
Amb aquesta acció es proposa desenvolupar plans de gestió específics per a aquestes zones, amb la finalitat de conservar 
i mantenir aquestes unitats, evitant futures transformacions que derivessin en la pèrdua de la seva estructura. Amb aquests 
plans es proposa, orientativament: 
1. Realitzar una diagnosi de l'estat actual de cada zona. 
2. Definir la seva protecció específica. 
3. Realitzar propostes pel seu manteniment i la seva conservació. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
 
Indicadors          Controls 

- 1. Superfície agrícola 
-   Data d'incorporació al planejament propi de les 
qualificacions de protecció específica de sòl no 
urbanitzable     

-       -       
-       -       
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Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.5 Treballar per assolir un model de mobilitat més adequada a les persones 

 
 

Acció 
2.5.1 Difondre i promoure les iniciatives de cotxe compartit tant en la mobilitat interna com externa 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Alta 

Periodicitat  Contínua     Durada   0 anys   

Descripció 
Realitzar una campanya de comunicació d’experiències locals de cotxe compartit i promoure les estratègies de cotxe 
compartit (carpooling). El 75% dels desplaçaments urbans realitzats per vehicles privats estan ocupats per una sola 
persona, el fet de compartir cotxe redueix les despeses econòmiques que implica el seu ús diari, un cotxe té una capacitat 
mitjana de quatre passatgers adults i el conductor. Compartir cotxe redueix els vehicles en circulació els impactes 
ambientals derivats del trànsit ( emissions, soroll, etc) i millora la seguretat viària. 
 La pàgina web de l'Ajuntament pot ser un dels canals per inscriure's a aquesta iniciativa.  

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
 
Indicadors        Controls 
- 4. Desplaçament i mobilitat de la població   -  Nombre d'usuaris de la borsa de vehicles compartits    
-  4.01. Índex de motorització     -       
-  4.02. Índex de motorització per llar     -       
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Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.5 Treballar per assolir un model de mobilitat més adequada a les persones 

 
 

Acció 
2.5.2 Iniciar un programa d'anada a peu a les escoles en col·laboració amb les AMPA i la direcció dels 

centres 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua      Durada   0 anys     

Descripció 
El transport dels nens, sobretot dels més petit és una causa de mobilitat interna. Ja existeixen experiències anomenades 
"Bus a peu", que consisteix en establir un recorregut dissenyat per la pròpia escola, a les hores d'entrada i sortida del 
col·legi uns voluntaris recullen els alumnes en punts prèviament determinats i senyalitzats. Els avantatges d'aquesta 
activitats són la seguretat, doncs els nens i nenes aprenen les normes de circulació i reben educació viària; la convivència, 
els trajectes són compartits per pares, mares nens, nenes i voluntaris i la salut, caminar és beneficiós per a tots els 
participants.  
 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
 
Indicadors        Controls 
- 4. Desplaçament i mobilitat de la població   -  Nombre d'alumnes implicats   
-  4.01. Index de motorització     -       
-  4.02. Index de motorització per llar     -       
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Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.5 Treballar per assolir un model de mobilitat més adequada a les persones 

 
 

Acció 
2.5.3 Realitzar i aplicar un Pla de Mobilitat urbana a Vila-seca i promoure la realització d'un Pla de 

mobilitat supramunicipal pel Camp de Tarragona  

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Alta 

Periodicitat  Contínua     Durada   4 anys   

Descripció 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat marca els principis, objectius i altres elements que han de portar a terme els 
plans de mobilitat urbana per tal de millorar l’accessibilitat i minimitzar els impactes negatius del transport (accidentabilitat, 
emissions atmosfèriques, malbaratament de recursos no renovables,...) per tal d'aportar competitivitat, integració social, 
qualitat de vida, salut, seguretat i sostenibilitat en els municipis per medi d'una mobilitat més racional . La pròpia Llei 9/2003 
estableix que aquests plans són obligatoris per a municipis de més de 50.000 habitants. 
Per tal de realitzar el pla de mobilitat urbana de Vila-seca l'equip de treball haurà de seguir les pautes que es recullen a la 
"Guia bàsica per a l'elaboració de plans de mobilitat urbana", realitzada per la Generalitat de Catalunya. 
Un cop realitzat el pla de mobilitat urbana local, es necessari plantejar als municipis veïns la realització d'un pla de mobilitat 
del Camp de Tarragona, cas que aquest pla ja estigui en procés de definició es convenient integrar-se en les comissions de 
treball i fer totes aquelles aportacions que siguin necessàries.  

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 
- 4. Desplaçament i mobilitat de la població   -     
-  4.01. Índex de motorització     -       
-  4.02. Índex de motorització per llar     -       
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Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.5 Treballar per assolir un model de mobilitat més adequada a les persones 

 
 

Acció 
2.5.4 Realitzar un estudi per tal conèixer la problemàtica de l'aparcament en superfície i valorar la 

construcció d'aparcaments dissuasius propers als nuclis urbans  

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua      Durada   0 anys   

Descripció 
Malgrat que el nombre de places d'aparcament a l'interior del nucli de Vila-seca sigui superior al dels vehicles que hi 
consten registrats, la ciutadania manifesta una creixent dificultat per trobar places d'aparcament de superfície, aquesta 
congestió es deguda en part a que Vila-seca és un municipi que atreu mobilitat obligada per raons de treball i per tant en 
certes hores del dia pot estar saturada la xarxa d'aparcaments de superfície. A la Pineda la problemàtica deriva de la 
pròpia activitat econòmica basada en el turisme, que sovint en el mesos de juny a setembre col·lapsen les places 
d'aparcament, doncs una elevada quantitat de turistes arriben en el seu vehicle privat. 
 Cal analitzar la viabilitat de construir aparcaments regulats a l'exterior de Vila-seca i la Pineda, de tal manera que el centre 
urbà no quedi  a més de 15-20 minuts a peu,  junt amb un estudi (que pot ser un capítol del Pla de mobilitat urbana de   
Vila-seca) que determini de manera exacta el nombre total de places d'aparcament i el parc mòbil local per tal de 
determinar quines accions portar a terme.  

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi  
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 
-    - Estudi finalitzat 
-       -       
-       -       
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Línia estratègica 
 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.5 Treballar per assolir un model de mobilitat més adequada a les persones 

 

 
 

Acció 
2.5.5 Incrementar la xarxa de carril bici urbà i de carril bici (Via Verda) que interconnecti els nuclis de la 

Plana, la Pineda i Vila-seca 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua     Durada   0 anys     

Descripció 
En desplaçaments curts (inferiors a 6 km) la bicicleta és el medi més ràpid si analitzem el desplaçament porta a porta, l'ús 
de la bicicleta entre la ciutadania no està gaire estesa, malgrat que el territori de Vila-seca no presenta grans desnivells. 
Una de les conseqüències del Pla de mobilitat urbana ha de ser la definició dels millors circuits de mobilitat per a les 
bicicletes dins de cada nucli urbà i en la interconnexió dels nuclis, els elements que caldrà aportar per millorar la seguretat 
dels ciclistes i la concreció dels espais senyalitzats per a l'aparcament de bicicletes. 
   

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 
-    -  Evolució del nombre metres lineals de carril-bici   
-       -       
-       -       
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Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.5 Treballar per assolir un model de mobilitat més adequada a les persones 

 
 

Acció 
2.5.6  Valorar la incorporació a la flota de vehicles municipal de vehicles amb un baix impacte ambiental  

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Baixa 

Periodicitat  Contínua     Durada   0 anys    

Descripció 
La flota de vehicles municipal per a tots els usos és de vehicles de motor de combustió interna, hi ha moltes i diverses 
funcions que es poden fer amb vehicles amb motor elèctric, motors híbrids o amb motors amb altres combustibles menys 
contaminants com biodiesel, gas butà, etanol i altres. Entre col·lectius de treballadors municipals on es poden incorporar 
podem assenyalar la Guàrdia Urbana, inspectors d'obres i tots els treballadors que no hagin de transportar eines o 
maquinària per tal de realitzar les seves tasques professionals. 
  

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 

-    -  Nombre de vehicles de baix impacte ambiental incorporats 
a la flota municipal   

-       -       
-       -       
 
 



Pla d’acció Ambiental
Agenda 21 de Vila-seca  

 

 62

 
Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.5 Treballar per assolir un model de mobilitat més adequada a les persones 

 

 
 

Acció 
2.5.7 Realitzar campanyes periòdiques de control de velocitat, emissió de gasos i soroll dels vehicles 

que circulen per zones urbanes  

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua     Durada   0 anys    

Descripció 
Dotar la Policia Local de material propi o establir convenis que permeti l'ús de l'equipament necessari per a portar a terme 
de manera periòdica: 

−  controls de velocitat de tot tipus de vehicles a motor, per tal de disminuir el nombre d'accidents en zones 
urbanes i les seves conseqüències sobre les persones 

− control d'emissions de gasos i de vehicles que no han realitzat la inspecció tècnica de vehicles. Les emissions 
dels motors de combustió interna dels vehicles a motor incideixen negativament sobre la qualitat de l'aire de   
Vila-seca  

− control de soroll, en especial de motocicletes i ciclomotors, vetllant per impulsar que aquests vehicles incorporin 
tubs d'escapament adequats; poden fer campanyes per sectors que poden dirigir-se a alumnes de secundària, 
repartidors de menjar a domicili, altres sectors.  

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

  
Indicadors        Controls 
-    -  Nombre de campanyes realitzades   
-       -  Nombre de no conformitats en vehicles controlats      
-       -       
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Línia estratègica 
 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.5 Treballar per assolir un model de mobilitat més adequada a les persones 

 
 

Acció 
2.5.8 Promoure la incorporació de combustibles menys contaminants en el transport públic urbà i en els 

vehicles privats 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Puntual        Durada   0 anys     

Descripció 
Fomentar la substitució dels combustibles tradicionals per combustibles menys contaminants com és el cas del gas natural 
o biodiesel en els vehicles de transport públic, i altrament, realitzar campanyes per al foment de l'ús de biodiesel en 
vehicles privats. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 

-       
-  Nombre de vehicles del transport públic urbà que usen 
combustibles menys contaminants      

-       -  Percentatge de vehicles del transport públic urbà que usen 
combustibles menys contaminants         

-       -       
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Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.5 Treballar per assolir un model de mobilitat més adequada a les persones 

 
 

Acció 
2.5.9 Establir un sistema d’informació i anàlisi de l’accidentabilitat dins les vies urbanes del terme 

municipal 

Tipus d’acció Instrument organitzatiu i/o de gestió    Prioritat Baixa 

Periodicitat  Contínua     Durada   0 anys     

Descripció 

La Policia Local te constància d'aquells accidents que es produeixen en vies urbanes del municipi, i una informació 
dispersa dels accidents dins del municipi succeïts en vies interurbanes, doncs no té competències en aquestes actuacions. 
Cal determinar amb el màxim de detall tots els accidents derivats de la mobilitat dins del terme municipal en vies urbanes, 
per tal de conèixer punts negres, accidents repetits, i d'altres elements que permetin millorar la seguretat d'aquestes vies 
fent una anàlisi per trimestres. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 
-      - Evolució semestral de l’accidentabilitat en vies urbanes 
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Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.5 Treballar per assolir un model de mobilitat més adequada a les persones 

 
 

Acció 
2.5.10 Promoure els bons hàbits en la mobilitat a través de campanyes de sensibilització i educació al 

respecte 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Puntual        Durada   0 anys     

Descripció 
Realitzar campanyes de sensibilització i educació enfocades a promoure la millora dels hàbits, en el que refereix a 
mobilitat.  Entre altres, els temes centrals d'aquestes campanyes haurien de ser: 
- Ús de la bicicleta com a mitjà de transport urbà 
- Ús del transport públic tant en desplaçaments urbans com interurbans 
- Foment de les estratègies de cotxe compartit 
- Respecte pels vianants i usuaris de la bicicleta 
- Respecte per la senyalització i la normativa viària  

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi  
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
 
Indicadors        Controls 
-       -  Nombre anual de campanyes realitzades     
-       -       
-       -       
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Línia estratègica 

2 TRES NUCLIS URBANS COMPACTES I BEN DELIMITATS, EN UN TERRITORI ON ES 
VETLLA PER LA QUALITAT DEL PAISATGE AMB UNA MOBILITAT ADEQUADA A LES 
PERSONES 

Programa 
2.5 Treballar per assolir un model de mobilitat més adequada a les persones 

 
 

Acció 
2.5.11 Continuar aplicant les mesures de la llei 20/91 d’accessibilitat en edificis públics, espais ciutadans i 

fent complir la normativa en les noves construccions privades 

Tipus d’acció Pla o programa específic    Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua                                       Durada   0 anys     

Descripció 

Analitzar la situació de tots els edificis públics i espais urbanitzats de la Plana, la Pineda i Vila-seca, per tal de comprovar 
que segueixen el que indica la Llei 20/91 d'accessibilitat i el Decret 135/95 amb el reglament que desplega la Llei, establint 
un marc d'actuacions, pressupostos i calendari d'actuacions. 
Vetllar per a que en tota nova edificació pública i privada es compleixin els requisits indicats en la Llei i el decret 
d'accessibilitat. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 
-          
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ 
DELS FLUXES D'AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L'AIRE  

Programa 
3.1 Reduir l'impacte ambiental de les activitats industrials, comercials i turístiques de Vila-seca 

 
 

Acció 
3.1.1 Mantenir la opció d'implantació d’indústries de baix impacte ambiental i d’elevat valor afegit, tot 

continuant  treballant per reduir les emissions de les activitats actuals 

Tipus d’acció Instrument jurídic     Prioritat Alta 

Periodicitat  Contínua    Durada   0 anys    

Descripció 
Donat que els nivells d'immissió que es donen a Vila-seca per determinats contaminants com és el cas dels NOx, l'O3 o les 
PM10 excedeixen o és provable que arribin a superar els valors de referència vigents i/o d'imminent aplicació (fase 2 del 
RD 1073/2002), és important evitar que augmentin les emissions industrials d'aquestes substàncies. Per fer-ho possible, 
entre altres mesures, caldria evitar la implantació de noves indústries potencialment emissores dels contaminants que 
presenten valors més crítics d'emissió de contaminants a l'atmosfera. Per aquest motiu es planteja mantenir i dinamitzar 
l'actual programa d'establiment d'empreses amb un elevat valor afegit al municipi, com podrien ser activitats relacionades 
amb les energies renovables, tecnologies de la informació, serveis logístics no contaminants o empreses de creació de 
coneixement, entre d'altres. 
Per fer-ho possible és necessari mantenir els actuals nivells d'exigència per medi de les eines de planejament i donar a 
conèixer les potencialitats del municipi (clima, qualitat de vida, serveis a les persones, infraestructures, comunicacions,...) 
en una acció de recerca activa de noves activitats. 
Amb l'objectiu de possibilitar el compliment del marc normatiu respecte els nivells d'immissió, cal continuar treballant per 
reduir les emissions actuals de determinades substàncies com és el cas dels NOx, les PM10 o el CO2, que realitzen les 
indústries.  

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 

-  
-  Nombre d’activitats de baix impacte ambiental i d'elevat 
valor afegit amb llicència al municipi     
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ 
DELS FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.1 Reduir l'impacte ambiental de les activitats industrials, comercials i turístiques de Vila-seca 

 
 

Acció 
3.1.2 Promoure la implantació de Sistemes de Gestió Ambiental (ISO 14001, EMAS) al sector industrial 

Tipus d’acció Campanya d'implicació d'agents socials i/o econòmi    Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua        Durada   0 anys   

Descripció 
Els sistemes de gestió ambiental permeten a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la 
informació oportuna al públic i a d'altres parts interessades. 
 
A tota la UE es promou el sistema conegut com a EMAS (Eco-Management and Audit Scheme*) , que promou la millora 
contínua del comportament ambiental de les organitzacions mitjançant: 

−  La implantació d'un sistema de gestió ambiental.  
−  L'avaluació sistemàtica, periòdica i objectiva d'aquest sistema.  
−  Informació al públic i a les parts interessades.  
−  Formació i implicació activa dels treballadors.  

 
Sent un sistema de voluntària aplicació, és important que des de l'administració local se'n fomenti la implantació per medi 
d'accions d'informació i difusió conjuntes de les associacions sectorials i l'Ajuntament. 
 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
 
Indicadors        Controls 

 
- Nombre d'activitats amb un Sistema de Gestió Ambiental 
implantat 

-       -       
-       -       
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ DELS 
FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.1 Reduir l'impacte ambiental de les activitats industrials, comercials i turístiques de Vila-seca 

 
 

Acció 
3.1.3 Promoure la implantació de Sistemes de Gestió Ambiental (ISO 14001, EMAS) o de Qualitat 

Ambiental al sector  turístic del municipi 

Tipus d’acció Campanya d'implicació d'agents socials i/o econòmi   Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua      Durada   0 anys    

Descripció 
L'Ajuntament pot impulsar i promoure la implantació de sistemes de gestió ambiental en instal·lacions turístiques i hoteleres. 
Aquests sistemes permeten a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació 
oportuna al públic i a d'altres parts interessades. 
Sent sistemes de voluntària aplicació, és important que des de l'administració local se'n fomenti la implantació per medi 
d'accions d'informació i difusió conjuntes amb les associacions del sector turístic i hoteler. 
El Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a establiments hotelers (DOGC 4113 de 16 de març de 2004; Resolució MAH 
901/2004) és una etiqueta ecològica que atorga el Departament de Medi Ambient i Habitatge, a aquells establiments hotelers 
que compleixen els criteris ambientals establerts i que estan associats a: 

− Recollida selectiva 
− Estalvi d'aigua 
− Eficiència energètica 
− Compra verda 
− Integració paisatgística 
− Respecte per l'entorn 
− Informació al client 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
 
Indicadors        Controls 

 
- Nombre d'activitats amb un Sistema de Gestió Ambiental o 
de Qualitat turística  implantat 

-       -       
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ 
DELS FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.1 Reduir l'impacte ambiental de les activitats industrials, comercials i turístiques de Vila-seca 

 
 

Acció 
3.1.4 Fomentar la realització d'auditories energètiques als principals consumidors de la gran indústria 

del polígon industrial químic Tarragona sud. 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Alta 

Periodicitat  Puntual        Durada   0 anys     

Descripció 
Per tal de reduir de forma important el consum energètic del municipi fent que aquest esdevingui més eficient, és necessari 
actuar sobre el principal consumidor d'energia que és la indústria del sector químic, ubicada al Polígon Químic Sud.  
Per tal de que aquests grans consumidors d'energia treballin per esdevenir més eficients des del punt de vista energètic cal 
establir un pacte global o conveni amb el sector o amb el màxim d'indústries on es contempli coma primer pas la realització 
d'una auditoria energètica interna per conèixer les operacions o activitats amb un consum elevat. Aquest instrument 
permetria determinar els punts crítics de consum energètic i, un cop identificats, emprendre mesures al respecte per 
optimitzar l'ús de l'energia en les activitats productives. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
 
Indicadors        Controls 

-  9. Consum final d'energia  
- Nombre d'empreses que realitzen l'auditoria energètica 
anualment     

-  9.01. Consum energètic per tipus d'energia      
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ DELS 
FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.1 Reduir l'impacte ambiental de les activitats industrials, comercials i turístiques de Vila-seca 

 
 

Acció 
3.1.5 Establir un conveni amb la Universitat Rovira i Virgili (URV), per tal de realitzar un Pla Director de 

Turisme sostenible a Vila-seca 

Tipus d’acció Projecte executiu, avantprojecte    Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua     Durada   0 anys     

Descripció 

El turisme és un dels sectors econòmics que genera riquesa a Vila-seca i és alhora una activitat que consumeix gran 
quantitat de recursos no renovables i renovables tenint un impacte sobre l'ús del territori i el desenvolupament futur. 
La redacció d'un Pla Director de turisme sostenible ha de comptar amb la participació de tots els sectors implicats, 
dinamitzats pel propi Ajuntament i entre d'altres ha de contemplar l'anàlisi de la demanda, l’oferta i els operadors de mercat, 
fent una avaluació de la totalitat d’impactes actuals del model actual de turisme a Vila-seca tant econòmics com 
socioambientals, fent un recull de bones pràctiques en el sector turístic, que siguin aplicables a la realitat local, com poden 
ser: 

• estalvi d’energia:  
• estalvi d’aigua:  
• minimització i gestió dels residus:  
• substàncies perilloses:  
• compres: compra verda i compra socialment responsable 
• construcció 
• models de gestió sostenible 

 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 
-     - Pla Director de turisme sostenible realitzat 
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ DELS 
FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.1 Reduir l'impacte ambiental de les activitats industrials, comercials i turístiques de Vila-seca 
 

 

Acció 
3.1.6 Crear un codi de bones pràctiques i d’informació ambiental amb el sector químic 

Tipus d’acció Campanya d'implicació d'agents socials i/o econòmi   Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua      Durada   0 anys    

Descripció 
Establir un conveni de bones pràctiques i d’informació ambiental amb l’Associació Empresarial Química de Tarragona, que 
permeti: 

- Comunicar de manera periòdica a la ciutadania les actuacions ambientals del conjunt del sector químic de la 
comarca 

- Promoure l’inici d’accions específiques de bones pràctiques ambientals dins del propi sector químic 
 

 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
 
Indicadors        Controls 

-       
- Conveni establert de bones pràctiques i d’informació ambiental 
amb l’Associació Empresarial Química de Tarragona  
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ DELS 
FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.2 Reduir el consum i optimitzar l'eficiència en l'ús de l'aigua en els sectors industrial i de serveis, 

sector públic i particulars 
 
 

Acció 
3.2.1 Promoure l’adopció de mesures per obtenir una més gran eficiència en l’ús de l’aigua consumida 

en les activitats turístiques 

Tipus d’acció Campanya d'implicació d'agents socials i/o econòmi   Prioritat Alta 

Periodicitat  Trimestral      Durada   5 anys      

Descripció 

El consum d'aigua no és homogeni al llarg de l'any ni en tot el municipi, sent a la Pineda on es produeix una increment 
substancial de consum en els mesos d'estiu, aquest increment és provocat per l'activitat turística tant dels establiments 
hotelers com de les places en apartaments i segones residències. 
Cal endegar accions conjuntes amb el sector hoteler i turístic que difonguin tot una sèrie de bones pràctiques ambientals 
per a l'estalvi d'aigua en la gestió dels establiments turístics, amb: 

−  accions directes com sistemes de doble pulsació en la descàrrega de les cisternes dels wàters, vàlvules 
reductores de cabal, atomitzadores o perlitzadores i  

−  accions que optimitzin el consum d'aigua en la gestió de la neteja de la roba, la jardineria de l'establiment, el 
manteniment o les piscines 

La mateixa campanya ha de sensibilitzar part de la població estacional que pernocta en apartaments de lloguer i als 
propietaris que tenen una segona residència. 
Introduir mesures dissuasòries de penalització als grans consumidors d'aigua del sector turístic i hoteler. 
Fer complir a les noves edificacions amb finalitats turístiques el Codi Tècnic de l'Edificació. 

 
Principis de sostenibilitat 

 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 
  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 

 Utilització eficient dels recursos ecològics 
  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 

 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 
-  12.03. Consum d'aigua d'ús urbà per habitant i dia    - Consum d'aigua per habitant estacional, en litres/dia   
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ DELS 
FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.2 Reduir el consum i optimitzar l'eficiència en l'ús de l'aigua en els sectors industrial i de serveis, 

sector públic i particulars 
 

Acció 
3.2.2 Promoure l’adopció de mesures per obtenir una més gran eficiència en l’ús de l’aigua consumida a 

nivell domèstic, municipal i de la petita indústria 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Alta 

Periodicitat  Contínua     Durada  0 anys   

Descripció 
Mantenir i potenciar l'actual planejament per tal d'evitar les tipologies d'edificació dispersa unifamiliar amb jardí i piscina 
privada, tot continuat les polítiques de manteniment i millora de la xarxa de distribució per evitar pèrdues d'aigua. 
Impulsar l'aplicació de les mesures d'estalvi previstes en el Codi Tècnic de l'Edificació. 
Modificar l'actual marc reglamentari municipal del servei, per tal d'incloure una regulació específica destinada a impulsar 
mesures d'estalvi. 
Realitzar una campanya de comunicació de bones pràctiques ambientals per tal de reduir el consum d'aigua per tal de: 

−  Sensibilitzar la ciutadania i petits empresaris 
− Promoure la distribució i instal·lació de sistemes passius de reducció de consum d'aigua com: sistemes de doble 

pulsació en la descàrrega de les cisternes dels wàters, vàlvules reductores de cabal, atomitzadores o 
perlitzadores. 

 

 
Principis de sostenibilitat 

 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 
  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 

 Utilització eficient dels recursos ecològics 
  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 

 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors                  Controls 
12.01. Consum d’aigua d’abastament per sectors 
12.02. Consum d’aigua total per habitant i dia 
12.03. Consum d’aigua d’ús urbà per habitant i dia 
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ DELS 
FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.2 Reduir el consum i optimitzar l'eficiència en l'ús de l'aigua en els sectors industrial i de serveis, 

sector públic i particulars 
 

Acció 
3.2.3 Incrementar la utilització i producció d’aigües regenerades a nivell de l’EDAR per a usos municipals 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Puntual        Durada 0 anys    

Descripció 
Estudiar la viabilitat i la possibilitat d’incrementar la utilització i producció d’aigües regenerades a través de la línia terciària 
de l’EDAR  i dels possibles àmbits municipals on seria possible: 

- Neteja urbana 
- Reg de parcs i jardins 

Aquesta acció permetrà augmentar l’autosuficiència local en l’abastament d’aigua no potable. 

 
Principis de sostenibilitat 

 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 
  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 

 Utilització eficient dels recursos ecològics 
  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 

 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors                         Controls 
- 14. Utilització d’aigües residuals depurades - Superfície enjardinada regada amb aigües regenerades 
-   
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ DELS 
FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.2 Reduir el consum i optimitzar l'eficiència en l'ús de l'aigua en els sectors industrial i de serveis, 

sector públic i particulars 
 

Acció 
3.2.4 Optimitzar l’ús de l’aigua en la jardineria urbana i parcs urbans 

Tipus d’acció Instrument organitzatiu i/o de gestió    Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua     Durada              0 anys    

Descripció 
L’ús de l’aigua per al reg de parcs, jardins i altres zones verdes públiques ha de ser curós per tal d’estalviar al màxim 
possible d’aigua, tot evitant les pèrdues i maximitzant tant les tècniques com l’eficiència dels sistemes de regadiu. Es 
proposa tendir progressivament cap a un disseny d’enjardinament que minimitzi les demandes hídriques introduint els 
conceptes de la xerojardineria. En aquest sentit també es proposa fer extensiu l’ús de les aigües regenerades a totes les 
zones enjardinades del municipi on sigui possible. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 

 
- Superfície total d’especies de jardineria mediterrània i amb 
baixa demanda hídirca 

 
- Nombre total d’espècies de jardineria  típicament 
mediterrànies i amb una baixa demanda hídrica 
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ DELS 
FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.2 Reduir el consum i optimitzar l'eficiència en l'ús de l'aigua en els sectors industrial i de serveis, 

sector públic i particulars 
 

Acció 
3.2.5 Fomentar les polítiques de reducció de consum de l’aigua a nivell de la gran indústria 

Tipus d’acció Campanya d'implicació d'agents socials i/o econòmi   Prioritat Alta 

Periodicitat  Contínua      Durada   0 anys   

Descripció 

Crear un grup de treball on hi sigui present l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), l'Ajuntament de Vila-seca junt amb els 
representants de les grans indústries presents al municipi i analitzar la viabilitat d'iniciar accions orientades a gestionar 
d'una manera més adequada l'aigua en tot el sector industrial: 

- Reduint el consum 
- Millorant els processos de depuració 
- Incrementat la reutilització d'aigües depurades 
- Treballar amb visions d'ecologia industrial i creant un "banc d'aigües industrials" 
- Comunicant a la ciutadania les millores 

 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 
12.01. Consum d’aigua d’abastament per sectors  
 



Pla d’acció Ambiental
Agenda 21 de Vila-seca  

 

 78

 
Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ DELS 
FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.3 Prevenir la generació de residus i incrementar l'eficàcia  de la recollida selectiva 

 
 

Acció 
3.3.1 Reforçar el pla de comunicació per a la minimització de residus que de forma periòdica incideixi 

sobre la societat  i el comerç local 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Alta 

Periodicitat  Contínua      Durada   0 anys   

Descripció 

La reducció en la generació de residus (minimització) és una acció prèvia i/o complementària a la recollida selectiva. 
 Es proposa reforçar les campanyes periòdiques de sensibilització per a la minimització de residus: 

-  a nivell domèstic per mitjà d'un codi de bones pràctiques, que canviïn hàbits de compra i consum 
- sobre els comerciants locals que tenen una incidència important sobre la generació d'embolcalls. Prioritzar la 

venda al detall, afavorir els usuaris amb cistell o que reutilitzen bosses 
- actuacions en festes organitzades per entitats civils, o pel propi Ajuntament per tal de minimitzar els residus 

generats. 
- Informació sistemàtica dels resultats obtinguts en cada acció o campanya 

Les campanyes o accions han de mantenir una format reconegut en el temps, per tal que la ciutadania i els comerciants ho 
integrin en les seves activitats quotidianes. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors                      Controls 
-  11. Producció de residus municipals 
-  11.01.Recuperació de residus municipals 
-  11.02. Recuperació de residus industrials   
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ DELS 
FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.3 Prevenir la generació de residus i incrementar l'eficàcia  de la recollida selectiva 

 
 

Acció 
3.3.2 Continuar les campanyes de comunicació i sensibilització per a incrementar l’eficiència de la 

recollida selectiva 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Alta 

Periodicitat  Contínua      Durada             0 anys   

Descripció 
Les campanyes de comunicació ambiental respecte els residus han de permetre: 

- impulsar l'ús de les deixalleries municipals, tan la fixa com la mòbil; així com els contenidors a les àrees 
d'aportació voluntària i altres contenidors específics 

- millorar l’eficàcia en la recollida selectiva en general 
- reduir el nombre d'impropis de la recollida selectiva de matèria orgànica 
- incidir de manera específica en la població local i en població estacional, establiments turístics i els grans 

productors.  

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 
11.01.Recuperació de residus municipals  
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ DELS 
FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.3 Prevenir la generació de residus i incrementar l'eficàcia  de la recollida selectiva 

 
 

Acció 
3.3.3 Control dels residus de la construcció  

Tipus d’acció Instrument organitzatiu i/o de gestió    Prioritat Alta 

Periodicitat  Contínua     Durada   0 anys     

 

Descripció 

Incrementar el control dels residus de la construcció, aplicant l’actual normativa vigent en la tramitació i concessió de 
llicències d’obres i detectar els punts d’abocament incontrolat, fent intervencions directes de neteja i clausura dels 
abocaments sobre el territori. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
 
Indicadors        Controls 

-       
- Nombre de punts d’abocament de residus de construcció 
clausurats 
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ DELS 
FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.4. Realitzar un acurat seguiment i control de la qualitat de l'ambient atmosfèric i sonor 

 
 

Acció 
3.4.1 Continuar realitzant el control i seguiment continu dels nivells d'immissió al terme municipal 

Tipus d’acció Programa de vigilància i control     Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua      Durada   0 anys   

Descripció 
Vila-seca disposa d’una estació de control de l’aire que forma part de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) ubicada a l'estació de RENFE. L'important activitat industrial localitzada en el terme de 
Vila-seca i les característiques que aquesta presenta junt amb unes intensitats de trànsit de vehicles de motor d'explosió, 
comporten que sigui fonamental assegurar la continuïtat d’aquesta instal·lació, així com, vetllar perquè s’adeqüi 
progressivament als nous requeriments de control de les immissions que estableixi la nova normativa al respecte. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
 
Indicadors        Controls 
-       -       
-       -       
-       -       
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ DELS 
FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.4. Realitzar un acurat seguiment i control de la qualitat de l'ambient atmosfèric i sonor 

 
 

Acció 
3.4.2 Cooperar amb la Direcció General de Qualitat Ambiental per tal d'establir un protocol d'informació a 

la població en referència a les possibles superacions dels nivells d’immissió dels diferents 
contaminant atmosfèrics 

Tipus d’acció Programa de vigilància i control      Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua                                                                              Durada   0 anys    

Descripció 
Considerant els resultats obtinguts en l'anàlisi dels nivells d'immissió a l'atmosfera pel municipi de Vila-seca es pot afirmar 
que per alguns contaminants com és el cas de NOx, O3 i PM10 cal invertir la tendència creixent en la seva emissió per tal 
de poder complir els valors de referència en l'horitzó 2010. Per aquest motiu cal emprendre accions per fer-ho possible. 
A banda de les mesures que es duguin a terme amb l'objectiu de no superar els límits establerts per la normativa vigent i 
d'imminent aplicació, és important que la població estigui informada de quina és la qualitat de l'aire que respira. Per aquest 
motiu es proposa cooperar amb la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
per establir un protocol a seguir per tal d'informar a la població de possibles superacions dels nivells d'immissió dels 
diferents contaminants que es mesuren a l'estació de la XVPCA ubicada al municipi de Vila-seca. 
  

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors             Controls 

- 16. Concentració ambiental de contaminants atmosfèrics 
- Nombre de superacions dels nivells d'immissió 
comunicades a la ciutadania 

-       -       
-       -       
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ DELS 
FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.4. Realitzar un acurat seguiment i control de la qualitat de l'ambient atmosfèric i sonor 

 

Acció 
3.4.3 Efectuar un estudi detallat de les emissions derivades de la mobilitat per vies interurbanes 

Tipus d’acció Pla o programa específic      Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua                Durada   0 anys   

Descripció 
Com s'ha constatat en els treballs de memòria descriptiva i diagnosi, la mobilitat per vies interurbanes del municipi i 
properes al municipi dins del conjunt del Camp de Tarragona és molt elevada i, conseqüentment, també ho són les 
emissions que se'n deriven i les immissions sobre tots els municipis de la comarca. 
Malgrat que se n'hagi estimat la importància, els valors reals que prenen aquestes emissions no es coneixen i, donada la 
seva magnitud, és molt recomanable la realització d'un estudi detallat al respecte que permeti valorar-ne els valors, efectes 
i possibles actuacions per fer-hi front si es considera necessari. Per portar a terme aquest estudi cal liderar i/o dinamitzar 
un grup de treball que inclogui com a mínim els municipis de Vila-seca, Cambrils, Salou, Reus i Tarragona.  

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
 
Indicadors        Controls 

- 16. Concentració ambiental de contaminants atmosfèrics 
-  Estudi detallat de les emissions derivades de la mobilitat 
per vies interurbanes realitzat     

-     -       
-       -       
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ 
DELS FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.4. Realitzar un acurat seguiment i control de la qualitat de l'ambient atmosfèric i sonor 

 

Acció 
3.4.4 Aprovar i aplicar el mapa de capacitat acústica de Vila-seca i crear un registre de queixes i 

denúncies per sorolls i vibracions   

Tipus d’acció Pla o programa específic      Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua      Durada   0 anys     

Descripció 
A Vila-seca s'ha aprovat en data 27 de juliol de 2007, el mapa de capacitat acústica d'acord amb la Llei 16/2002, de 28 de 
juny de 2002, de protecció contra la contaminació acústica. La Llei recull els criteris que la Unió Europea ha establert en el 
Llibre Verd de la lluita contra el soroll i que s'han plasmat en la normativa comunitària.  

Els trets més significatius de la Llei són: la consideració de la contaminació acústica des del punt de vista de les immissions; la 
delimitació del territori en zones de sensibilitat acústica en funció d'uns objectius de qualitat; la regulació d'un règim específic 
per a les infraestructures de transport, amb l'establiment de zones de soroll per garantir uns mínims de qualitat en les noves 
construccions i amb l'establiment de tot un seguit de mesures per minimitzar l'impacte acústic en les construccions existents 
afectades per soroll i vibracions. Així, els ajuntaments han d'elaborar un mapa de capacitat acústica, que estableixi els nivells 
d'immissió a les zones urbanes, els nuclis de població i, si s'escau, a les zones del medi natural, mitjançant l'establiment de les 
zones de sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat. 

Caldrà la creació d'un registre on es recullin les diferents queixes i denúncies per sorolls d'activitats industrials, turístiques i 
altres. Aquest registre esdevindrà una bona eina per identificar els punts amb problemes sonors i, a partir d'aquí, 
emprendre iniciatives localitzades i concretes per fer-hi front, que hauran de concordar amb aquelles mesures que proposi 
el mapa acústic en el que s'ha treballant. 
 S'ha detectat que no existeixen conflictes i problemes greus al municipi de contaminació acústica per sorolls o vibracions. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 
-       - Mapa de capacitat acústica realitzat i aprovat  
-       - Nombre de queixes i denúncies per soroll/any 
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ 
DELS FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 
Programa 
3.4. Realitzar un acurat seguiment i control de la qualitat de l'ambient atmosfèric i sonor 

 

Acció 
3.4.5 Aprovar i aplicar el mapa de contaminació lumínica de Vila-seca  

Tipus d’acció Pla o programa específic      Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua                Durada   0 anys     

Descripció 
La contaminació lluminosa està regulada a Catalunya per la Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i del Decret 82/2005 de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 6/2001. Els ajuntaments han de formular un pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior 
existent del seu municipi abans del 31 de desembre de 2007 i tenir-lo plenament actiu i aplicat a tota la il·luminació exterior 
existent pública i privada abans de 31 d'agost de 2009, fent complir les prescripcions del Reglament . 
 
 A Vila-seca cal elaborar i aprovar el pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior existent, on s'ha de concretar el 
programa d’actuacions per a l’adaptació de l’enllumenat públic i les accions per promoure l’adequació de la il·luminació 
exterior de titularitat privada a la normativa. 
 
El Pla ha de contenir:  

• l’anàlisi de la il·luminació exterior per zones de protecció envers la contaminació lluminosa del municipi  
• les actuacions prioritzades  
• el calendari d’execució de l’adaptació, segons la incidència de la contaminació lluminosa en el medi ambient.   

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
 
Indicadors        Controls 
-       - Mapa de contaminació lumínica realitzat i aprovat 
-       -       
-       -       
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ DELS 
FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.5 Fomentar la implantació d'energies renovables i criteris d'eficiència energètica en 

l'economia local  

 
 

Acció 
3.5.1 Regular l'ús d'energies renovables i criteris d'ecoeficiència en noves edificacions públiques i 

privades a través de l'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació   

Tipus d’acció Instrument jurídic      Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Puntual                  Durada   0 anys     

Descripció 
Vetllar per a què tots els nous projectes d'edificació compleixin de manera adequada els requisits que marca el nou Codi 
Tècnic de l'Edificació, de tal manera que la implantació de sistemes d'aprofitament d'energies renovables i de criteris 
d'eficiència energètica en els nous edificis públics i privats tinguin un doble objectiu:  reduir el consum d'energia procedent 
de fonts no renovables i potenciar la producció i l'ús d'energies renovables al municipi.  

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi  
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
 
Indicadors        Controls 

-  10. Producció local d'energies renovables     
-  Nombre d'instal·lacions d'aprofitament d'energies 
renovables     

- 9. Consum final d’energia 
- 9.01.Consum energètic per tipus d’energia 

-       
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ DELS 
FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.5 Fomentar la implantació d'energies renovables i criteris d'eficiència energètica en 

l'economia local  

 

Acció 
3.5.2 Canalitzar ajuts per al foment de l'aprofitament d'energies renovables de diferents organismes en el marc 

d'una campanya municipal adreçada als diferents sectors socials i econòmics del municipi 

Tipus d’acció Pla o programa específic      Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Puntual                   Durada   0 anys     

Descripció 
Oferir de manera ordenada i clara tota aquella informació sobre ajudes i subvencions de les diferents administracions en 
pro del foment i la implantació de les energies renovables i, a partir d'aquí, endegar una campanya municipal que permeti 
maximitzar l’àmbit d'actuació d'aquestes ajudes entre la població i els sectors econòmics del municipi.  

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi  
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
 
Indicadors        Controls 

-  10. Producció local d'energies renovables     
-  Nombre d'instal·lacions d'aprofitament d'energies 
renovables     

- 9. Consum final d’energia 
- 9.01.Consum energètic per tipus d’energia 

-       
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ DELS 
FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.5 Fomentar la implantació d'energies renovables i criteris d'eficiència energètica en 

l'economia local  

 

Acció 
3.5.3 Establir un sistema d'incentius a particulars i sectors econòmics que incorporin mecanismes d'estalvi, 

d'eficiència energètica o incorporin sistemes d'aprofitament d'energies renovables a les seves instal·lacions, 
amb especial atenció als sectors comercial i  turístic 

Tipus d’acció Instrument econòmic      Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Puntual                  Durada   0 anys     

Descripció 
Amb la finalitat d'incentivar actituds que treballin amb l'objectiu de fomentar l’estalvi i l'eficiència energètica i l'ús d'energies 
renovables, s'ha d'estudiar la creació de línies d'ajuts al respecte o bé oferir reduccions fiscals a: 

− accions innovadores en l'edificació, que generin una reducció del consum energètic, superior als establerts en el 
nou Codi Tècnic de l'Edificació 
− accions de rehabilitació d’edificis que contemplin nous mecanismes d'estalvi energètic o ús d'energies 
renovables 
− accions específics en el sectors comercial i turístic que comportin reducció del consum energètic o ús d'energies 
renovables 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 
-       -  Nombre i import total d'incentius anuals atorgats     
-       -       
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Línia estratègica 

3 TEIXIT ECONÒMIC I PRODUCTIU EQUILIBRAT AMB PRIORITAT A L'ADEQUADA GESTIÓ DELS 
FLUXES D’AIGUA, RESIDUS, ENERGIA I DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Programa 
3.5 Fomentar la implantació d'energies renovables i criteris d'eficiència energètica en 

l'economia local  

 

Acció 
3.5.4 Ampliar la xarxa de distribució de Gas Natural perquè doni servei als veïns de la Plana  

Tipus d’acció Pla o programa específic      Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Puntual                   Durada   0 anys     

Descripció 
 Promoure i facilitar la construcció de la xarxa de gas natural a la Plana       

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
 
Indicadors        Controls 

-       
- Nombre d'habitants del municipi que tenen accés a la xarxa 
de Gas Natural / Nombre total d'habitants del municipi 

-       -       
-       -       
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Línia estratègica 

4  GESTIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL ORIENTADA A LA CIUTADANIA I A LA OPTIMITZACIÓ EN 
L'ÚS DELS RECURSOS   

Programa 
4.1 Millorar la gestió ambiental municipal 

 
 

Acció 
4.1.1 Fer de l'Ajuntament i de tots els edificis públics un exemple de bones pràctiques i model de gestió 

per la sostenibilitat  

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua          Durada   0 anys     

Descripció 
Per tal de contribuir a la sostenibilitat global i sensibilitzar a la ciutadania en general i els sectors socials i econòmics locals i 
comarcals, respecte a la importància de fer accions a l'abast de les persones i de les organitzacions, és fonamental que 
l’Ajuntament sigui un exemple d’organisme que incorpora pràctiques ambientalment correctes en la seva activitat diària, que 
contribueixen a la sostenibilitat i que vetlla per a que en totes les instal·lacions de titularitat municipal també es portin a la 
pràctica. 
Amb aquest objectiu cal dissenyar un pla específic de gestió que contempli un seguit de bones pràctiques a aplicar per part de 
tots els integrants del consistori i de la resta d'equipaments municipals. Entre altres aspectes, aquestes haurien de contemplar: 

− L'ús de paper reciclat i ús racional del paper  
− Minimització dels residus i recollida selectiva a les dependències municipals 
− L’ús de materials d’oficina reutilitzables, reciclables i no agressius amb el medi ambient 
− Il·luminació natural i ús de lluminàries eficients energèticament 
− Implementar mesures pràctiques d’estalvi d’aigua 
− Realitzar compres públiques ambientalment correctes 
− Minimitzar la generació de residus en festes i esdeveniments populars. 
− Implantar sistemes de documentació i transferència d’informació a través de intranet per reduir l’ús de paper  
−  Adquisició de mobiliari públic realitzat amb materials reciclats, reciclables i realitzats amb conceptes d’ecodisseny   . 
− Fomentar en el sistema de concursos públics l’atorgament de valor afegit a empreses amb sistemes de gestió 

ambiental i/o que ofereixin productes i serveis més sostenibles en la seva oferta i que contemplin criteris de 
responsabiltat social 

 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 
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  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
 
Indicadors        Controls 
 - Consum d'energia en dependències municipals 
 - Taxa de recollida selectiva en dependències municipals     
 - Consum d'aigua en dependències municipals 
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Línia estratègica 

4  GESTIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL ORIENTADA A LA CIUTADANIA I A LA OPTIMITZACIÓ EN 
L'ÚS DELS RECURSOS   

Programa 
4.1 Millorar la gestió ambiental municipal 

 
 

Acció 
4.1.2 Incorporar criteris ambientals en els Plecs de Condicions de les concessions administratives de 

l'Ajuntament de Vila-seca  

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua     Durada   0 anys     

Descripció 
Incloure criteris ambientals, criteris de bones pràctiques sostenibles i criteris de responsabilitat social en els Plecs de 
Condicions de les concessions administratives com: 

- Neteja de la via pública i neteja de les instal·lacions municipals 
- Recollida, transport i gestió dels residus municipals 
- Abastament d'aigua 
- Sanejament 
- Manteniment de Parcs i Jardins 
- Neteja i manteniment d'edificis de titularitat municipal 

Per fer de Vila-seca un municipi més sostenible i coherent amb els valors que fomenta i promou entre la ciutadania, és 
necessari que l'Ajuntament  exigeixi aquests criteris (explicitats a l'acció 4.1.1) a l'hora de fer noves instal•lacions o adquirir 
nous bens i serveis i comuniqui a totes les àrees de gestió municipal els principis que les orienten.  

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 

-       
-  Nombre de concessions administratives que incorporen els 
criteris de sostenibilitat i responsabilitat social     

-       -       
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Línia estratègica 

4  GESTIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL ORIENTADA A LA CIUTADANIA I A LA OPTIMITZACIÓ EN 
L'ÚS DELS RECURSOS   

Programa 
4.1 Millorar la gestió ambiental municipal 

 
 

Acció 
4.1.3 Ampliar la capacitat operativa del Servei de Medi Ambient de l’Àrea de Serveis Públics i Medi 

Ambient de l’Ajuntament de Vila-seca 

Tipus d’acció Instrument organitzatiu i/o de gestió    Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua     Durada   0 anys     

Descripció 

Dotar al Servei de medi ambient de més capacitat operativa de disponibilitat de recursos humans i pressupostària per 
portar a terme de manera eficient les tasques que té assignades i les que assumirà un cop l'Agenda 21 sigui aprovada i el 
Pla d'acció ambiental sigui vigent i es comenci a aplicar. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 
-         
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Línia estratègica 

4  GESTIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL ORIENTADA A LA CIUTADANIA I A LA OPTIMITZACIÓ EN 
L'ÚS DELS RECURSOS   

Programa 
4.1 Millorar la gestió ambiental municipal 

 
 

Acció 
4.1.4 Definir i aplicar un protocol acurat de recepció, seguiment i resposta de denúncies i comunicacions 

de la ciutadania sobre temes relacionats amb emissions atmosfèriques, abocaments, sorolls, olors 
i tota mena d’incidències que afectin el medi i el patrimoni socioambiental 

Tipus d’acció Programa de vigilància i control    Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Contínua     Durada   0 anys     

Descripció 

Redactar i aprovar per l'estament municipal competent un protocol d'actuació en la recepció, seguiment i resposta en les 
denúncies i comunicacions de la ciutadania en temes relacionats amb emissions atmosfèriques, abocaments, sorolls, olors 
i altres incidents que afecten el medi i el patrimoni socioambiental. 
El protocol ha de contemplar entre d'altres: 

- secció de l'Ajuntament que ha d'atendre la denúncia o comunicació,  
- secció o departament municipal que ha de fer el seguiment i emetre un informe de conclusions 
- mètode per a comunicar a la ciutadania les actuacions i resolucions 
- seguiment i control del temps esmerçat en tot el procés i valoració de la qualitat de l'actuació 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 
-       - Nombre anual de respostes realitzades 
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Línia estratègica 

4  GESTIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL ORIENTADA A LA CIUTADANIA I A LA OPTIMITZACIÓ EN 
L'ÚS DELS RECURSOS   

Programa 
4.1 Millorar la gestió ambiental municipal 

 
 

Acció 
4.1.5 Establir un pla de formació de la Policia Local en temes ambientals i de sostenibilitat en general 

Tipus d’acció Pla o programa específic    Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Anual      Durada   5 anys      

Descripció 

La Policia Local en la seva qualitat de Policia Administrativa té competències relatives a les Ordenances, Bans i altres 
disposicions municipals i com agents de l'autoritat tot allò que afecti la vida i la convivència dels ciutadans; alhora està en 
contacte permanent amb la realitat de tot el municipi. Per tal d'afavorir la seva implicació i participació en el procés de la 
sostenibilitat local, cal dotar tots els seus membres de la formació bàsica i específica necessària per intervenir en situacions 
de: 

- afeccions sobre el medi ambient 
- possible afectació de la salut de les persones, la qualitat de vida o la salubritat en general 
- impacte negatiu sobre el patrimoni socioambiental i/o històric 
- principis de sostenibilitat presents en la gestió local 

Aquesta formació contribuirà a millorar l’eficàcia i la sostenibilitat de moltes activitats que es puguin impulsar des de 
l'Ajuntament 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 
 - Nombre d’agents formats anualment 
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Línia estratègica 

4  GESTIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL ORIENTADA A LA CIUTADANIA I A LA OPTIMITZACIÓ EN 
L'ÚS DELS RECURSOS   

Programa 
4.2 Minimització del consum energètic municipal 

 
 

Acció 
4.2.1 Realitzar un Pla Municipal d'Adequació de la il·luminació exterior que possibiliti reduir el consum 

de l'enllumenat públic a través de la millora de la seva eficiència energètica 

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Alta 

Periodicitat  Puntual        Durada   0 anys     

Descripció 
L'enllumenat públic de Vila-seca representa més del 74% del consum d'energia elèctrica municipal. Així doncs, és un 
element clau sobre el qual actuar amb l'objectiu de reduir la despesa elèctrica municipal. 
Substituir progressivament les làmpades que formen part de l'enllumenat públic del municipi per altres de més eficients, 
tenint en compte en cada moment les millors tecnologies disponibles.   
Regular l'ús de làmpades i lluminàries eficients energèticament en els nous desenvolupaments urbanístics que es donin al 
municipi. 
Realitzar els canvis necessaris en els sistemes d’enllumenat públic de Vila-seca, amb l'objectiu de que aquests s'adaptin 
als requeriments que estableix la Llei 6/2001 d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.  

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
 
Indicadors         Controls 

- 9. Consum final d’energia 
- 9.01.Consum energètic per tipus d’energia 

- Percentatge de làmpades de l'enllumenat públic 
eficients energèticament 

 -       
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Línia estratègica 

4  GESTIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL ORIENTADA A LA CIUTADANIA I A LA OPTIMITZACIÓ EN 
L'ÚS DELS RECURSOS   

Programa 
4.2 Minimització del consum energètic municipal 

 
 

Acció 
4.2.2 Realitzar un Pla d'Estalvi Energètic Municipal, basat en auditories energètiques municipals    

Tipus d’acció Pla o programa específic     Prioritat Alta 

Periodicitat  Puntual        Durada   0 anys     

Descripció 
Promoure la concreció d'un Pla Energètic Municipal basat en la informació que s'obtingui de realitzar auditories 
energètiques a les diferents dependències i serveis municipals, així com a l'enllumenat públic. A partir d'aquestes anàlisis, 
establir un pla d'actuació per tal d'augmentar l'eficiència energètica municipal, reduir el consum d'energia i els costos que 
se'n deriven i estendre l'ús d'energies renovables en els edificis municipals. Paral·lelament a aquesta actuació establir un 
pla de seguiment i control de les mesures implantades per medi d'aplicacions informàtiques i delegat a una secció 
operativa del propi equip tècnic de l'Ajuntament. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
 
Indicadors        Controls 

9. Consum final d’energia 
9.01.Consum energètic per tipus d’energia 

  - Nombre d’auditories energètiques realitzades       

- 10. Producció local d'energies renovables -       
 -       
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Línia estratègica 

4  GESTIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL ORIENTADA A LA CIUTADANIA I A LA OPTIMITZACIÓ EN 
L'ÚS DELS RECURSOS   

Programa 
4.3 Comunicació ambiental i participació en el procés de sostenibilitat 

 
 

Acció 
4.3.1 Realitzar accions divulgatives de les conclusions de l’Auditoria Ambiental i de les propostes del Pla 

d’Acció Ambiental de l’Agenda 21 de Vila-seca. 

Tipus d’acció Campanya d'implicació d'agents socials i/o econòmi    Prioritat Alta 

Periodicitat  Puntual          Durada   0 anys 

Descripció 

Comunicar a la ciutadania, als agents econòmics i socials i als turistes, la informació més rellevant posada de manifest en 
l'Auditoria ambiental junt amb les principals propostes del Pla d'Acció Ambiental, per medi de: 

− editar un resum del Pla d'Acció Ambiental que serà distribuït i presentat a les llars del municipi 
− editar un document en format digital, en diversos idiomes per a ser distribuït als visitants i turistes en els 

establiments hotelers 
− una acció específica dirigida als treballadors de l’ajuntament i de les empreses concessionàries de serveis 

municipals  

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 
-  - Informe anual publicat  
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Línia estratègica 

4  GESTIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL ORIENTADA A LA CIUTADANIA I A LA OPTIMITZACIÓ EN 
L'ÚS DELS RECURSOS   

Programa 
4.3 Comunicació ambiental i participació en el procés de sostenibilitat 

 
 

Acció 
4.3.2 Publicar de manera periòdica el sistema d’indicadors de l’Agenda 21 de Vila-seca i altres 

informacions rellevants per a la societat i la ciutadania, per medi d’un informe de sostenibilitat 
local. 

Tipus d’acció Campanya d'implicació d'agents socials i/o econòmi    Prioritat Mitjana 

Periodicitat  Bianual        Durada   10 anys   
  

Descripció 

El Servei municipal de medi ambient calcularà el sistema d'indicadors de l'Agenda 21 de Vila-seca i seguint el format del 
"Informe sobre medi ambient i desenvolupament sostenible" que edita el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, publicarà els indicadors locals i altres informacions que mostrin el treball fet des de l'Ajuntament i 
pels agents socials i econòmics locals, per contribuir a la sostenibilitat local i global. 

Principis de sostenibilitat 
 Manteniment i protecció de la diversitat biològica 

  Consolidació del progrés econòmic local i la qualitat de vida de les persones 
 Utilització eficient dels recursos ecològics 

  Limitació de la superació de la capacitat de càrrega del medi 
 Utilització dels recursos del propi territori o sistema 
 Diversitat funcional dels nuclis habitats del municipi 
 Implicació social en el procés de sostenibilitat i la justícia social 

 
Indicadors        Controls 
-  - Informe bianual publicat  
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RESUM D’ACCIONS 

4.2 Accions de prioritat alta 

Les accions que han estat qualificades de prioritat Alta són aquelles sobre les que caldrà posar més energia i esforços inicials, doncs 
a més de ser importants, algunes són urgents de portar a terme per seguir avançat en el desenvolupament de la sostenibilitat local 
Acció Títol Periodicitat Durada 
1.1.1 Protegir la zona dunar de la platja dels Prats i els ambients dels Prats de la Pineda Puntual O anys 
1.1.2 Executar un projecte de restauració de la zona dunar de la platja dels Prats i dels ambients 

dels Prats de la Pineda 
Anual 4 anys 

1.1.3 Determinar els impactes derivats del desenvolupament del Port en el grau d’erosió de les 
platges litorals 

Contínua 10 anys 

1.2.1 Determinar l’estat ecològic de la Sèquia Major Anual 10 anys 
1.3.4 Posar en valor la vegetació autòctona i potenciar-ne la seva conservació, recuperant els 

espais d’interès ecològic i paisatgístic 
Contínua 0 anys 

2.1.1 Mantenir una política activa de seguiment i adequació dels plans i programes de rang 
supramunicipal per part de l’Ajuntament de Vila-seca 

Puntual 0 anys 

2.1.2 Participar i realitzar el seguiment del procés d’elaboració del Pla Territorial del Camp de 
Tarragona 

Puntual 0 anys 

2.1.3 Realitzar el seguiment i control del desenvolupament de la ZAL del port de Tarragona Puntual 0 anys 
2.2.1 Dimensionar el potencial d’habitants de possible assentament al municipi, amb criteris de 

sostenibilitat 
Puntual 0 anys 

2.2.2 Dimensionar el futur sòl urbanitzable del municipi, amb criteris de sostenibilitat, mantenint el 
model actual de ciutat compacta i d’usos diversos, evitant creixements en horitzontal i de 
monocultiu residencial 

Puntual 0 anys 

2.2.3 Mantenir l’actual dimensionament urbanístic de la Pineda, vinculat molt estretament al seu 
desenvolupament turístic 

Puntual 5 anys 

2.2.5. Definir i incorporar al POUM noves qualificacions de protecció específiques en sòl no 
urbanitzable (SNU) 

Puntual 4 anys 

2.5.1 Difondre i promoure les iniciatives de cotxe compartit tant en la mobilitat interna com externa Contínua 0 anys 
2.5.3 Realitzar i aplicar un Pla de Mobilitat urbana a Vila-seca i promoure la realització d'un Pla de 

mobilitat supramunicipal pel Camp de Tarragona 
Contínua 4 anys 

3.1.1 Mantenir la opció d'implantació d’indústries de baix impacte ambiental i d’elevat valor afegit, 
tot continuant  treballant per reduir les emissions de les activitats actuals 

Contínua 0 anys 
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Acció Títol Periodicitat Durada 
3.1.4 Fomentar la realització d'auditories energètiques als principals consumidors de la gran 

industria del polígon industrial químic Tarragona sud 
Puntual 0 anys 

3.2.1 Promoure l’adopció de mesures per obtenir una més gran eficiència en l’ús de l’aigua 
consumida en les activitats turístiques 
 

Trimestral 5 anys 

3.2.2 Promoure l’adopció de mesures per obtenir una més gran eficiència en l’ús de l’aigua 
consumida a nivell domèstic, municipal i de la petita indústria 

Contínua 0 anys 

3.2.5 Fomentar les polítiques de reducció de consum de l’aigua a nivell de la gran indústria Contínua 0 anys 
3.3.1 Reforçar el pla de comunicació per a la minimització de residus que de forma periòdica 

incideixi sobre la societat  i el comerç local 
Contínua 0 anys 

3.3.2 Continuar les campanyes de comunicació i sensibilització per a incrementar l’eficiència de la 
recollida selectiva 

Contínua 0 anys 

3.3.3 Control dels residus de la construcció Contínua 0 anys 
4.2.1 Realitzar un Pla Municipal d'Adequació de la il·luminació exterior que possibiliti reduir el 

consum de l'enllumenat públic a través de la millora de la seva eficiència energètica 
Puntual 0 anys 

4.2.2 Realitzar un Pla d'Estalvi Energètic Municipal, basat en auditories energètiques municipals  Puntual 0 anys 
4.3.1 Realitzar accions divulgatives de les conclusions de l’Auditoria Ambiental i de les propostes 

del Pla d’Acció Ambiental de l’Agenda 21 de Vila-seca 
Puntual 0 anys 
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4.3 Accions de prioritat mitjana 

Acció Títol Periodicitat Durada 
1.1.4 Impulsar estudis i mesures de protecció per a la conservació de les praderies marines així 

com activitats de comunicació dels valors d’aquestes comunitat 
Contínua 5 anys 

1.1.5 Avaluar l’estat en què es troben les comunitats rupícoles del litoral, en especial el Limonium 
gibertii, així com desenvolupar programes per a la seva conservació 

Anual 0 anys 

1.2.3 Detectar les pressions amb un impacte més important sobre el sistema hidrològic subterrani Contínua 0 anys 
1.3.1 Posar en valor la càrrega històrica i ambiental dels elements del patrimoni socioambiental Anual 4 anys 
1.3.2 Protegir el sistema agroecològic a través de la conservació d’arbres i arbredes d’interès local 

i de la recuperació de basses agrícoles per afavorir la biodiversitat 
Anual 4 anys 

1.3.3 Protegir el sistema agroecològic i les activitats tradicionals associades impulsant la creació 
d’un parc agrari comarcal, en coordinació amb els municipis veïns 

Puntual 0 anys 

1.4.1 Difondre els valors ambientals dels espais agrícoles Contínua 0 anys 
2.2.4 Reforçar la cohesió urbana de la Plana mitjançant actuacions específiques Puntual 5 anys 
2.2.6 Actualitzar el Catàleg de les edificacions i elements a protegir existent considerant el 

patrimoni arqueològic, arquitectònic i socioambiental del municipi de Vila-seca 
Puntual 4 anys 

2.4.1 Fomentar la definició d’espais lliures per tal d’establir els límits dels nuclis urbans, creant 
espais de transició amb l’entorn agrícola 

Puntual 4 anys 

2.4.2 Establir mecanismes de gestió que permetin mantenir les unitats agrícoles de les Escomes i 
la zona situada entre els nuclis de Vila-seca i la Plana 

Puntual 10 anys 

2.5.2 Iniciar un programa d'anada a peu a les escoles en col·laboració amb les AMPA i la direcció 
dels centres 

Contínua 0 anys 

2.5.4 Realitzar un estudi per tal conèixer la problemàtica de l'aparcament en superfície i valorar la 
construcció d'aparcaments dissuasius propers als nuclis urbans 

Contínua 0 anys 

2.5.5 Incrementar la xarxa de carril bici urbà i de carril bici (Via Verda) que interconnecti els nuclis 
de la Plana, la Pineda i Vila-seca 

Contínua 0 anys 

2.5.7 Realitzar campanyes periòdiques de control de velocitat, emissió de gasos i soroll dels 
vehicles que circulen per zones urbanes 

Contínua 0 anys 

2.5.8 Promoure la incorporació de combustibles menys contaminants en el transport públic urbà i 
en els vehicles privats 

Puntual 0 anys 

2.5.10 Promoure els bons hàbits en la mobilitat a través de campanyes de sensibilització i educació 
al respecte 

Puntual 0 anys 

2.5.11 Continuar aplicant les mesures de la llei 20/91 d’accessibilitat en edificis públics, espais 
ciutadans i fent complir la normativa en les noves construccions privades 

Contínua 0 anys 

3.1.2 Promoure la implantació de Sistemes de Gestió Ambiental (ISO 14001, EMAS) al sector 
industrial 

Contínua 0 anys 
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Acció Títol Periodicitat Durada 
3.1.3 Promoure la implantació de Sistemes de Gestió Ambiental (ISO 14001, EMAS) o de Qualitat 

Ambiental al sector  turístic del municipi 
Contínua 0 anys 

3.1.5 Establir un conveni amb la Universitat Rovira i Virgili (URV), per tal de realitzar un Pla 
Director de Turisme sostenible a Vila-seca 

Contínua 0 anys 

3.1.6 Crear un codi de bones pràctiques i d’informació ambiental amb el sector químic Contínua 0 anys 
3.2.3 Incrementar la utilització i producció d’aigües regenerades a nivell de l’EDAR per a usos 

municipals 
Puntual 0 anys 

3.2.4 Optimitzar l’ús de l’aigua en la jardineria urbana i parcs urbans Contínua 0 anys 
3.4.1 Continuar realitzant el control i seguiment continu dels nivells d'immissió al terme municipal Contínua 0 anys 
3.4.2 Cooperar amb la Direcció General de Qualitat Ambiental per tal d'establir un protocol 

d'informació a la població en referència a les possibles superacions dels nivells d’immissió 
dels diferents contaminant atmosfèrics 

Contínua 0 anys 

3.4.3 Efectuar un estudi detallat de les emissions derivades de la mobilitat per vies interurbanes Contínua 0 anys 
3.4.4 Aprovar i aplicar el mapa de capacitat acústica de Vila-seca i crear un registre de queixes i 

denúncies per sorolls i vibracions 
Contínua 0 anys 

3.4.5 Aprovar i aplicar el mapa de contaminació lumínica de Vila-seca Contínua 0 anys 
3.5.1 Regular l'ús d'energies renovables i criteris d'ecoeficiència en noves edificacions públiques i 

privades a través de l' aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació 
Puntual 0 anys 

3.5.2 Canalitzar ajuts per al foment de l'aprofitament d'energies renovables de diferents 
organismes en el marc d'una campanya municipal adreçada als diferents sectors socials i 
econòmics del municipi 

Puntual 0 anys 

3.5.3 Establir un sistema d'incentius a particulars i sectors econòmics que incorporin mecanismes 
d'estalvi, d'eficiència energètica o incorporin sistemes d'aprofitament d'energies renovables a 
les seves instal·lacions, amb especial atenció als sectors comercial i  turístic 

Puntual 0 anys 

3.5.4 Ampliar la xarxa de distribució de Gas Natural perquè doni servei als veïns de la Plana Puntual 0 anys 
4.1.1 Fer de l'Ajuntament i de tots els edificis públics un exemple de bones pràctiques i model de 

gestió per la sostenibilitat 
Contínua 0 anys 

4.1.2 Incorporar criteris ambientals en els Plecs de Condicions de les concessions administratives 
de l'Ajuntament de Vila-seca 

Contínua 0 anys 

4.1.3 Ampliar la capacitat operativa del Servei de Medi Ambient de l’Àrea de Serveis Públics i 
Medi Ambient de l’Ajuntament de Vila-seca 

Contínua 0 anys 

4.1.4 Definir i aplicar un protocol acurat de recepció, seguiment i resposta de denúncies i 
comunicacions de la ciutadania sobre temes relacionats amb emissions atmosfèriques, 
abocaments, sorolls, olors i tota mena d’incidències que afectin el medi i el patrimoni 
socioambiental 

Contínua 0 anys 

4.1.5 Establir un pla de formació de la Policia Local en temes ambientals i de sostenibilitat en 
general 

Anual 5 anys 

4.3.2 Publicar de manera periòdica el sistema d’indicadors de l’Agenda 21 de Vila-seca i altres 
informacions rellevants per a la societat i la ciutadania, per medi d’un informe de 
sostenibilitat local 

Bianual 10 anys 
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4.4 Accions de prioritat baixa 

 
Acció Títol Periodicitat Durada 
1.2.2 Avaluar l’estat del sistema hidrològic superficial i executar projectes de restauració, protecció 

i conservació 
Contínua 5 anys 

1.4.2 Creació d’un programa de coneixement del medi del municipi usant com a valor de 
referència la figura del Dr. Gibert 

Contínua 2 anys 

2.3.1 Fomentar la plantació d’espècies autòctones i de xerojardineria als carrers, parcs, jardins i 
zones verdes del municipi 

Puntual 0 anys 

2.3.2 Fomentar la plantació d’espècies autòctones al parc de la Torre d’en Dolça Puntual 0 anys 
2.5.6 Valorar la incorporació a la flota de vehicles municipal de vehicles amb un baix impacte 

ambiental 
Contínua 0 anys 

2.5.9 Establir un sistema d’informació i anàlisi de l’accidentabilitat dins les vies urbanes del terme 
municipal 

Contínua 0 anys 

 
 
 


