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2 SÍNTESI DELS ASPECTES AMBIENTALMENT RELLEVANTS 

2.1 SÍNTESI DEL MEDI FÍSIC I GEOGRÀFIC  

2.1.1. Context territorial 
 

LOCALITZACIÓ 

 
 

El municipi de la Secuita té una superfície de 17,81 km2 que ocupa un territori eminentment agrícola situat a l’àmbit 
territorial que dibuixa el triangle Tarragona, Reus i Valls, en una altitud sobre el nivell del mar (nucli de la Secuita) de 
170 m.s.n.m. A l’any 2012 la població censada (data 01/01) és de 1.607 habitants. 
 
A nivell territorial destaca que el municipi està 
format per quatre nuclis de població històrics 
que encara mantenen la seva fesomia tot i les 
tensions urbanístiques dels darrers anys i la seva 
proximitat amb la primera corona de Tarragona: 
La Secuita, L'Argilaga, Vistabella i Les 
Gunyoles. També destaca la presència 
d’urbanitzacions i altres poblaments dispersos al 
seu TM com són: Sant Roc, La Costa de la Toia, 
Les Tapioles, Els Diumenges i L'Hostal del Pi. 
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NUCLIS DE POBLACIÓ HISTÒRICS:  LA SECUITA, L’ARGILAGA, VISTABELLA I LES GUNYOLES 

 
El nucli urbà del poble de la Secuita 
(1.065 habitants) presenta tres 
sectors ben diferenciats: el nucli 
antic, l’eixample i la urbanització les 
Creus. La plaça Major és la part 
originària de la població i en destaca 
l’església parroquial de Santa Maria 
de la Secuita, de tres naus, que data 
de l’edat mitjana, però ha sofert 
moltes transformacions. 
  

 
Al nord-est del terme municipal 
trobem el poble de l’Argilaga (152 
habitants), format al voltant de la 
plaça de l’Església, la part més 
antiga del nucli.  

 
 
 
 
 
Al nord-oest del nucli de la Secuita hi 
ha Vistabella (147 habitants), que 
és format per un nucli antic, 
rectangular, compacte i de carrers 
estrets, i un eixample. L’any 1917 
l’arquitecte tarragoní Josep M. Jujol 
aixecà en el nucli urbà una església 
que és una autèntica obra d’art i una 
de les seves obres més 
característiques 
 
 
Al sector septentrional del terme hi ha 
el nucli de les Gunyoles (114 
habitants), que presenta una estructura 
semblant a la de Vistabella, format al 
voltant dels carrers de la Font i 
Catalunya . 
 

Foto. Façana sud-est Argilaga. Font EIRC Institut Geològic de Catalunya 

Foto. Vista general de Vistabella. Font EIRC Institut Geològic de Catalunya 

Foto. Façana nord del nucli de la Secuita. Font EIRC Institut Geològic de Catalunya 

Foto. Vista de les Gunyoles. Font EIRC Institut Geològic de Catalunya 
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NUCLIS URBANITZACIONS : PETITS NUCLIS REPARTITS PEL TERME MUNICIPAL 

 
A banda dels nuclis històrics anteriorment mencionats al terme de la Secuita s’hi troben una sèrie de petites 
urbanitzacions distribuïdes pel territori: Sant  Roc, Els Diumenges, la Costa de la Toia,, l’Hostal del Pi i les 
Tapioles. 
 
En la figura que es mostra a continuació es detalla la distribució territorial dels nuclis històrics i de les urbanitzacions 
presents al Terme Municipal de la Secuita- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font. Elaboració pròpia a partir de les bases  de la cartografia sectorial del Departament de Territori i Sostenibilitat 

Figura. Representació gràfica de la superfície urbanitzada del terme municipal de la Secuita 

Les Gunyoles 

Vistabella 

La Secuita 

La Costa de la Toia 

Tapioles 

Sant Roc 

Els Diumenges 
L’Hostal del Pi  

L’Argilaga 
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2.1.2. Xarxes de comunicacions  
INFRAESTRUCTURES VIÀRIES: ELS EIXOS VIARIS PRINCIPALS 

 Font. Institut Cartogràfic de Catalunya (www.icc.cat) 

 
 
El Terme Municipal de la Secuita està creuat per carreteres de tipus local, tret de la carretera N-240 que, de nord a 
sud, creua l’extrem nord-oest del terme entre el nucli de les Gunyoles i l’Hostal del Pi. 
 
Pel costat oriental l’eix viari que creua el nucli de la Secuita i permet l’accés des del sud (Tarragona i Pallaresos) i 
des del nord al nord (Nulles, el Pont d’Armentera, etc...) al municipi és la carretera TP-2031 (aquesta carretera és 
coneguda com la carretera del Pont d’Armentera popularment). Des d’aquesta carretera s’arriba directament al nucli 
de l’Argilaga i per fer-ho al de la Secuita cal agafar la carretera T-223. 
 
L’accés des del poble veí de Perafort fins a la Secuita nucli  -accedint des de la N-240- es fa a través de la carretera 
local TV-2231.  D’aquest vial neix una carretera secundària la TV-2234 que comunica amb la urbanització Costa de 
la Toia i, finalment, amb Vistabella. D’aquí s’arriba al nucli de la Secuita a través d’un camí asfaltat que també enllaça 
amb el nucli de les Gunyoles al nord. 
 
Un dels problemes de mobilitat més importants dels nuclis del terme és que el nucli de la Secuita és creuat per la TV-
2231 i la T-223; fet que suposa la circulació de turismes i vehicles pesats pel casc urbà i per davant de zones 
d’equipaments, com és el cas del CEIP. 
 
Des de la Carretera TV-2231 neix el vial asfaltat que permet accedir a les instal·lacions de l’estació de tren d’alta 
velocitat del Camp de Tarragona.  Precisament, el problema més greu que presenta el terme i el nucli de la Secuita 
és que l’accés a l’estació del TAVdes del nord del camp de Tarragona i Baix Penedès es fa a través del nucli de la 
Secuita. No passa el mateix amb l’accés a l’estació des de la N-240.  
 
Els accessos al nucli de les Gunyoles, a diferència de la resta de nuclis del TM de la Secuita, es realitza a través de 
la N-240 per mitjà de la carretera TV-2233. 
 
 

TP-2031 

T-223 

T-223 
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INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES: EL PAS DEL TREN D’ALTA VELOCITAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Font. Institut Cartogràfic de Catalunya (www.icc.cat) 

 
 
Pel que fa a les comunicacions ferroviàries, destaca de manera especial el pas de la línia del tren d’alta velocitat 
(TAV) pel sud del terme municipal a l’àmbit territorial que queda entre Perafort, Sant Salvador i els Pallaresos.  
 
Com ja s’ha dit anteriorment els accessos viaris a l’estació del TAV comporten greus problemes de mobilitat, sobretot 
pel que fa a la mobilitat generada des del nord i oest del terme de la Secuita, ja que la inexistència d’una anella que 
circumval·li tot el nucli de la Secuita provoca que tot el trànsit passi pel centre i davant d’equipaments com és el cas 
de l’escola de la Secuita.  
 
Cal tenir en compte que el Pla de Mobilitat Urbana da Tarragona classifica l’estació del TAV com un dels centres 
singulars generadors de mobilitat més rellevants del Camp de Tarragona. 
 
A banda de les qüestions intrínseques referents a mobilitat, la presència de l’estació (de la qual n’és titular ADIF) ha 
suposat una sèrie de problemàtiques al consistori de la Secuita: falta de capacitat de regulació de les activitats 
econòmiques presents al recinte per falta de normativa, incapacitat per controlar les obres, etc....... 
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XARXA DE CAMINS 

 
Destaca de manera especial les rutes 
senyalitzades dels camins rurals que permeten 
unir els quatre nuclis històrics de la Secuita i que 
es troben senyalitzades: la ruta dels Quatre 
pobles, tal  i com es mostra en la següent figura. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El caràcter marcat agrícola (extensions importants de 
vinya, garrofers i oliveres) del TM de la Secuita, 
juntament amb l’orografia planera existent i la 
presència de molts nuclis habitats determinen 
l’existència de nombroses pistes rurals (sovint 
asfaltades) i d’una xarxa molt important de camins 
rurals de terra. Alguns d’aquests trams són els que 
formen part de la ruta “els Quatre pobles” de la 
Secuita. 

Foto. http://elsullsalspeus.wordpress.com/2011/10/02/ruta-quatre-pobles-secuita/. Accés a Vistabella des del camí dels 
Garidells 

Foto. Camí rural d’accés a la zona dels Clots de la Barquera 

Font. http://www.lasecuita.cat/ 
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2.1.3. Característiques geomorfològiques, hidrogràfiques 
 

RELLEU  I OROGRAFIA 

 

Orogràficament, el terme municipal de la Secuita es troba dins el Sistema Mediterrani Català, concretament en la 
plana del Camp de Tarragona de la depressió litoral, situant-se entre la línia de costa del mar Mediterrani i la 
serralada Litoral. Per la seva situació, tota la superfície del terme de la Secuita s’emplaça sobre uns terrenys situats 
entre els 100 i 200 m d’alçada respecte el nivell del mar, planers com en la major part de la comarca del Tarragonès 
on el 90% de la seva superfície té menys d’un 20% de pendent. 
 
Figura. Hipsometria del terme de la Secuita i emplaçament de l’àmbit d’estudi dins el context territorial del Camp nord  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Mapa hipsomètric de la cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat 

 
 
 
Figura. Representació del mapa de pendents del terme de la Secuita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Mapa de pendents de l’Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a la Secuita (Institut Geològic de Catalunya) 

Límit sector 

Límit  la Secuita 

Tal i com s’observa a la figura annexa bona part 
del terme municipal presenta un pendent situat a 
la franja entre els 6 a 10º, a excepció dels àmbits 
associats al cursos hidrològics secundaris que 
discorren pel terme municipal. 
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HIDROGRAFIA: ABSÈNCIA DE CURSOS HÍDRICS D’IMPORTÀNCIA 

Pel terme municipal de la Secuita NO hi discorre cap curs fluvial, torrent o barranc d’importància. Destaca la 
presència de barrancs tributaris de poca identitat. 
 
Bona part del terme municipal està sota la influència de la conca del riu Francolí (banda occidental), mentre que una 
petita part (sector oriental) es troba afectat per la xarxa hidrogràfica de la conca del riu Gaià. En la figura que es 
mostra a continuació es detalla l’àmbit d’afectació de la conca del Francolí. 
 
Figura. Context municipal de la Conca del Riu Francolí i detall dels cursos que transcorren per l’àrea d’estudi 

 
 
 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a través de la cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat 

 
Com a punt d’acumulació d’aigua d’escorrentia i també per afloraments d’aigües superficials, destaca a nivell 
hidrogràfic els anomenats Clots de la Barquera, situats entre la Secuita i Vistabella. Es tracta d’un conjunt d’antigues 
activitats extractives abandonades que tenen un notable interès natural. Van ser originats, bàsicament, per l’extracció 
de materials destinat a la construcció de la presa del Catllar als anys 70. 

Aquestes cubetes d’extracció o “Clots” han estat subjectes a un règim hidrològic irregular. Per una banda, sembla 
que han interceptat l’aqüífer subjacent, relativament superficial en una zona de comellar, i per l’altra han servit, en 
moments de fortes pluges, com a desguassos de l’escolament superficial. Així, han arribat a acumular grans 
quantitats d’aigua, tot i que generalment el seu nivell d’entollament és molt baix.  

 

Fotos. Diferents exemples de les zones dels Clots on actualment existeixen afloraments d’aigua  

Conca Francolí 

Conca Gaià 

A l’extrem nord-occidental del TM hi 
discorre el Torrent del Bogatell, un curs 
torrencial típicament mediterrani que drena 
al Francolí però que el seu traçat està molt 
proper al nucli de les Gunyoles. Aquest 
torrent neix més al nord (al TM de Nulles) i 
aigües avall de la Secuita passa a ser el 
Barranc dels Garidells. 

T. Bugatell 
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HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA: ELS AQÜÍFERS I ELS POUS DEL MUNICIPI 

Pel que fa a les aigües subterrànies, tot el municipi de la Secuita forma part d’una àrea declarada d’aqüífers 
protegits per part del Decret 328/1988 publicat al DOGC número 1074 del 28/11/1988, fet que implica que en el cas 
que es vulgui realitzar un aprofitament subterrani d’aigües en el sector s’hagi de demanar permís a l’Agència 
Catalana de l’Aigua mitjançant una sol·licitud d’autorització.  
 
Figura. Representació de l’aqüífer del Baix Francolí en el context del territori català i tarragoní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’altra banda, la totalitat del municipi de la Secuita també forma part d’una zona declarada vulnerable per 
contaminació per nitrats procedents de fonts agràries per part del Decret 283/1998 i Decret 476/2004, aspecte que 
cal tenir en especial consideració en les analítiques de subministrament d’aigua de boca. 
 

 
  GEOLOGIA 

A nivell estrictament geològic, la major part dels materials que afloren al terme de la Secuita correspon a graves de 
l’era cenozoica que es caracteritzen per presentar materials de peu de mont de l’holocè recent (derrubis de pendent i 
fàcies proximals de ventalls al·luvials) que formen acumulacions importants. Són materials composats per graves 
anguloses incloses en una matriu sorrenca i argilosa, constituint un dipòsit de tipus mixt col·luvial i al·luvial. 
Tanmateix, analitzant la geologia del terme municipal, es poden observar també algunes zones amb predomini de 
conglomerats i argiles blaves. En la següent figura es mostra la geologia de la zona d’estudi dins del context 
municipal per d’observar d’una manera global la tipologia dels materials geològics que afloren a la Secuita. 
 
Figura. Geologia de la zona d’estudi dins del context municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font. Elaboració pròpia a partir de software MiraMon i base de dades del DMAH 

Aqüífer protegit del BAIX FRANCOLÍ 

Font. Base de dades del DMAH i software MiraMon 

Al terme municipal de la Secuita no es troba cap Zona d’interès 
geològic (presència de cap geozona del catàleg oficial de la 
Generalitat de Catalunya) segons la cartografia oficial. 
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2.1.4. Climatologia 
 
Les característiques climàtiques principals del municipi de la Secuita es poden observar al quadre següent: 
 

 
Font: Atles Climàtic de Catalunya. 

 
En termes generals, el clima de la Secuita presenta les característiques generals del clima mediterrani, considerat, 
segons l’Atles Climàtic com a semiàrid. La influència marina afavoreix unes temperatures mitjanes anuals suaus, amb 
màximes estivals elevades i mínimes hivernals agradables així com una humitat relativa elevada, tot i que al no 
situar-se a primera línia de costa, la humitat és més moderada que en municipis litorals.   
 
Les precipitacions són un aspecte especialment remarcable en la caracterització del clima de l’espai per les 
derivacions que suposen tant en la gestió de l’aigua com a recurs i com a risc. Segons l’Atles Climàtic, la mitjana 
anual de precipitacions varia entre els 500 i els 550 mm, valors que són insuficients per compensar 
l’evapotranspiració deguda a les altes temperatures i la radiació solar implicant un dèficit hídric important. La 
distribució anual de les pluges presenta màxims a la primavera i especialment a la tardor, tret característic de la regió 
mediterrània. Tot i aquests màxims, la distribució de les pluges és molt irregular, localitzant-se puntualment màxims 
anuals en mesos d’estiu i fins i tot d’hivern. Les precipitacions tenen, doncs, un marcat caràcter d’irregularitat 
intraanual i interanual, i a més una marcada torrencialitat – poden haver precipitacions molt intenses que facin 
funcionar les petites conques d’escolament com veritables torrents i rieres de concentració de cabals. 
 
Un altre fenomen destacable a la nostra zona és el vent; durant la tardor, hivern i estiu, poden aparèixer vents forts i 
rafegats de component nord-oest, anomenats mestralades. El municipi de la Secuita se situa a l’extrem nord de la 
influència d’aquests vents regionals.  

PRINCIPALS DADES CLIMÀTIQUES DEL MUNICIPI DE LA SECUITA 

Amplitud Tèrmica Anual 15 a 16  ºC 

Concentració Estival de l’Eficiència Tèrmica < 48 % (a’) 

Dèficit Hídric Anual 200 a 300 mm 

Precipitació Mitjana Anual 500 a 550 mm 

Règim Pluviomètric Estacional TPEH 

Temperatura Mitja Anual 15 a 16 º 

Tipus de Clima (índex d’humitat de Thornthwaite) < -40 a < -20 Semiàrid (D) 

Evapotranspiració Potencial i Regions Tèrmiques 712  a  855 mm Mesotèrmica II (B'2) 

Vent mitjà anual a 60m. <19,8 / < 5,5 (km/h, m/s) 

Vent mitjà anual a 80m. <19,8 / < 5,5 (km/h, m/s) 
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2.2 SÍNTESI DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE 

2.2.1. Recobriment vegetal i ocupació del sòl 
 

USOS DEL SÒL 

Tal i com es pot apreciar en la figura següent del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya V.3 (MCSC3) (realitzat 
l’any 2009) els usos del sòl que dominen al TM de la Secuita corresponen al cultiu de vinyes. 
 
Figura. Representació gràfica dels usos del sòl al TM de la Secuita 

Font: Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya V.3 (MCSC3) 

 
Les extensions de vinya (òbviament de secà) 
es localitzen més intensament al nord del 
terme i per sobre del traçat de la línia del tren 
d’alta velocitat (TAV). La Secuita, tal i com ja 
s’ha dit a la introducció, destaca per la 
importància que té el sector primari en el 
municipi, i per tant, en el seu paisatge agrari.  
El fet que al terme no hi hagi cap riu fa que els 
conreus de regadiu siguin escassos. A banda 
del conreu majoritari de la vinya, s’hi troben 
parcel·les d'avellaners i oliveres, i de manera 
residual, petites extensions de cereals (ordi, 
blat). 
Les extensions boscoses o forestals són 
gairebé escasses quedant petites illes o 
taques de boscos-illa. 

 

Foto. Camp de vinya amb vistes cap al nucli de la Secuita 
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VEGETACIÓ 

La vegetació potencial que correspondria al territori de la Secuita és l’alzinar litoral (Quercetum ilicis 
galloprovinciale). L’activitat humana, en especial la que es refereix a la derivada de l’agricultura, ha suposat una clara 
transformació de la vegetació cap a un territori fortament marcat per la presència de superfície agrícola de secà 
amb un clar domini de la vinya. 
 
A la Secuita, d’una manera molt minoritària apareixen petites taques de vegetació forestal arbrada i no arbrada en 
forma de matollars.  
 
La presència d’aigua acumulada a l’indret dels Clots de la Barquera suposa l’existència d’un indret amb una 
vegetació específica d’interès ambiental. 

 
 Vegetació de conreus 

 
A la Secuita, els conreus agrícoles estan dominats pels conreus arboris tradicionals de secà dominats per la vinya i 
amb presència també d’oliveres i oliveres.  
 
Aquests conreus presenten una sèrie d’espècies vegetals associades, generalment herbàcies; és el que hom 
anomena males herbes. La comunitat de vegetació arvense (agrícola) que es dóna en els espais amb explotació 
agrícola, especialment fora dels llocs d’aflorament de roca superficial, hauria estat la comunitat de ravenissa blanca 
i/o lleterassa de camp (Diplotaxietum erucoides s.l.). Típica dels camps d’oliveres i altres fruiters de secà és la 
subassociació  Euphorbiesetum segetalis, en alguns casos enriquides amb plantes arvenses de tendència clarament 
continental. 
 
Apareixen també els herbassars i cardassars (Carduo-Hordeetum leporini i Silybo-Urticetum) als marges dels camps i 
dels camins. En aquestes zones de límit abunden també els esbarzerars i  a vegades apareix algun lledoners (Celtis 
australis), amb alineacions de canya (Arundo donax). En espais agrícoles erms a vegades es desenvolupen 
fenassars (Brachypodium phoenicoides). Aquesta vegetació és la que domina a l’espai dels Clots de la Barquera.  
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 Vegetació forestal 
 
L’activitat humana (i en el cas de la Secuita de mà de sobretot l’agricultura) ha modificat substancialment la vegetació 
potencial forestal que hi hauria d’haver al municipi cap a un mosaic amb domini de la superfície cultivada.  
 
Només es troben taques de vegetació forestal homogènies en dos grans blocs que es troben localitzats a banda i 
banda del traçat de la línia del tren d’alta velocitat: la peça forestal del Bosc del Ferrer Ric (al nord del traçat del TAV) 
i la superfície forestal que correspon al Bosc del Mas de l’Hereuet (situada al sud). 
 
En els dos casos corresponen a estructures forestals de tipus secundari, o dit d’una altra manera, estructures 
situades a les primeres etapes d’evolució dels ecosistemes forestals. Aquestes estructures secundàries corresponen 
a les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) acompanyades de sotabosc amb brolla i garriga i a estructures encara 
menys evolucionades com les brolles calcícoles de romaní. Cal tenir en compte que part de la superfície forestal 
d’aquestes taques forma part de les comunitats vegetals del terme municipal que es troben classificades com a 
hàbitats d’interès comunitari (veure apartat següent). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A banda de les dues taques anteriorment descrites, existeixen petits rodals entre les extensions agrícoles 
(principalment de vinya) amb comunitats forestals no arbrades: matollars especialment que correspondrien a les 
brolles i garrigues que ja fan de sotabosc en els dos casos anteriors. 
 
 

La Secuita 

Línia TAV 

Taca forestal 

Taca forestal 
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 Vegetació dels Clots de la Barquera 
 

Conseqüentment, es tracta d’unes zones humides temporals i fluctuants que, emmarcades en un espai d’agricultura 
mediterrània tradicional de secà, han tingut cert interès naturalístic per permetre l’existència de flora i vegetació 
lligades als ambients aquàtics. 

Així, destaquen la presència de comunitats vegetals d’helòfits, com el canyís i altres plantes associades, i arbres de 
ribera com els àlbers, els pollancres, els freixes, els tamarius i els gatells, tot i que sense arribar a formar masses 
compactes. 

   
Fotos. Iris pseudacorus i Lithrum salicaria són dos de les espècies d’helòfits presents a l’espai. 

 
Actualment, només resten dues zones amb aigua quasi permanent, una correspon a un petit toll amb aigua a la 
cantonada sud-oest del perímetre de les extractives, on existeixen uns pocs metres quadrats de canyissos 
(Phragmites australis) i bogues (Typha latifolia) i uns pocs peus joves de tamariu (Tamarix gallica). En aquesta zona 
les parets del toll són massa verticals, en general, com per permetre l’establiment d’altres tipus de vegetació, 
exceptuant la canya americana (Arundo donax) que sí forma algunes agrupacions. Per altra banda, hi ha una altra 
zona més deprimida al centre de les activitats extractives que està totalment coberta per esbarzerar i vegetació de 
prats humits amb joncs (Scirpus holoschoenus) i on hi ha uns quants peus de tamariu mitjans. 
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HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 

Els únics hàbitats d’interès comunitari existents al terme municipal de la Secuita corresponen als que queden 
localitzats a l’entorn de les dues taques forestals presents al terme a banda i banda del traçat de la línia del tren 
d’alta velocitat (TAV), segons s’ha descrit a l’apartat anterior. Es tracta de pinedes mediterrànies classificades com a 
hàbitats d’interès comunitari NO prioritari amb codi 9540.  

La taca forestal al nord del traçat del TAV amb classificació d’hàbitats d’interès comunitari ocupa una extensió de 
118,70 ha i la del sud 43,30 ha. 
 

 
 
Figura. Localització dels hàbitats d’interès comunitari (en verd) al municipi de la Secuita  

 
Font: Mapa d’hàbitats d’interès comunitari de la cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat 
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2.2.2. Figures de protecció d’espais naturals 
 

XARXA NATURA 2000 I EINS 

En relació a la presència de zones delimitades dins dels espais naturals de Catalunya que formen part per a la Xarxa 
Natura 2000 del Departament de Territori i Sostenibilitat (espais proposats com a Zones d'Especial Protecció per a 
les Aus - ZEPA d'acord amb la Directiva 79/409/CEE- o com a Llocs d'Importància Comunitària – LIC d'acord amb la 
Directiva 92/43/CEE) al terme municipal de la Secuita només es troba una petita superfície (16.70 hectàrees 
classificada con a ENPE). 
 
Es tracta de l’àmbit inclòs a l’espai protegit del PEIN Riu Gaià-Albereda de Santes Creus situat a l’àmbit més 
oriental del terme municipal. Aquest espai també es troba inclòs en la Xarxa Natura 2000, sota el codi ES5140019 
Riu Gaià. 

Font: Mapa de LIC i ZEPAs de la cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
 

Figura. Localització de la superfície del TM de la Secuita  amb afectació a Natura 2000 
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2.2.2. Connectivitat ecològica 
 

PROXIMITAT AMB EL CONNECTOR DEL RIU GAIÀ 

A nivell de connectivitat ecològica i en relació a la presència de grans taques d’espais naturals protegits cal destacar 
la relativa proximitat a la Secuita de tot l’entorn afectat per la zona de Xarxa Natura de “Riu Gaià- Albareda de Santes 
Creus” . Queden més allunyats, del TM altres espais com el de Muntanyes de Prades o el de Tamarit- Punta de la 
Mora. 
 
Al nord oest del terme municipal de la Secuita s’hi situa el PEIN Muntanyes de Prades (també espai Xarxa Natura 
2000, ES5140008) i, al sud-est, coincidint amb la costa mediterrània, s’hi emplaça l’espai Tamarit-Punta de la Móra 
que forma part de l’ES5140007 Costes del Tarragonès. 
 
 
Figura . Delimitació dels espais Xarxa Natura 2000 i EINs en l’àmbit territorial de la Secuita 

 
Font. Cartografia oficial del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 

 CONNEXIÓ ANELLA VERDA  - ESPAIS OBERTS CAMPS DE LA SECUITA I CLOTS DE LA BARQUERA 

 
Destaca el paper de connector que realitzen les taques forestals situades al sud el traçat de la línea del TAV i les 
parcel·les de conreus tradicionals que permeten disposar d’un espai de mosaic agroforestal d’alt interès ambiental i 
paisatgístic. Aquesta superfície correspondria a l’àmbit nord del que es coneix popularment com la Corona Verda del 
llevant tarragoní i que permet enllaçar a nivell de connectivitat la plana agrícola que queda al nord i est de la Secuita 
amb els espais naturals de més al sud (entorn del Gaià i desembocadura). 
 
Per altra banda, a l’àmbit nord del municipi cal destacar la taca territorial anomenada “Camps de la Secuita” pel 
mateix document d’espais oberts del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona.  
  
A continuació es mostra una figura amb el plànol dels espais oberts del PTPCT i la localització dels espais destacats 
que en el cas de la Secuita corresponen als núm. 62 i 63 (Camps de la Secuita i Clots de la Barquera) 

Muntanyes de 
Prades 

Riu Gaià - 
Albereda Santes 

Creus 

Tamarit - Punta de la Mora 

Límit municipal  
Límit Pla de Gest 

PEIN i Natura 2000 
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Figura. Delimitació dels espais oberts: Categories segons el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula: Nom i codi dels espais oberts de  protecció especial. 
nom  codi  nom  codi   

 
Plana agrícola de Vilabella, Renau i la Secuita     61         

Clots de la Barquera (les Terres) i plana agrícola  
propera     62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: 
http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Departament/Plans/Plans%20territorials/Territorials%20parcials/Aprovats/ptp%20del%20
camp%20de%20Tarragona/Documentacio%20i%20planols/AD_Tarragones_AmbitCentral.pdf 

 
 
 

Camps de la Secuita 

Clots de la Barquera 
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63. Plana agrícola de Vilabella, Renau i la Secuita. Taca situada al nord del TM de la Secuita que el 
PTPCT l’ha delimitat com a Camps de la Secuita (entre aquest nucli, el torrent del Bogatell, al voltant de 
Vistabella, amb l’objectiu protegir els paisatges rurals més ben conservats. Es tracta, segons el text del 
PTPCT “d’una extensa plana agrícola amb conreus majoritàriament de secà, especialment vinya i petites 
parcel·les d’ametllers o oliveres. Alguns petits boscos illa, formats per brolles amb pi blanc o fins i tot alzinars, 
aporten l’element ecotònic a l’espai. Fauna pròpia de les zones obertes mediterrànies (citació  esporàdica de 
la xurra, en perill de desaparició a Catalunya). D’interès com a àrea de dispersió de  grans rapinyaires en 
etapa preadulta, amb abundància d’espècies presa”. Els Camps de la Secuita, s’han inclòs dins la superfície 
del Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic, categoria pertanyent al sòl de protecció territorial. Amb aquesta 
protecció es pretén excloure aquestes àrees dels processos d’urbanització ja que per les seves 
característiques naturals d’interès actuen com a espais d’estructuració territorial. 
 
 
62. Clots de la Barquera (les Terres) i plana agrícola propera. Són tres grans forats originats per una 
antiga activitat extractiva que han interceptat l’aqüífer i, segons  la pluviometria, es converteixen en zones 
humides temporals o permanents, vorejades de conreus de secà barreja d’oliverars, vinyes, camps de cereal i 
erms. Arbres de ribera com l’arbre blanc, els gatells i els tamarius, i espècies halòfites com la boga i els 
canyissars. Notable diversitat d’herpetofauna i  d’aus d’ambients humits. 
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2.2.3. Paisatge 
 

UNITATS DE PAISATGE 

Si parlem de les unitats de paisatge a una escala “macro”, cal 
tenir en compte que la zona d’estudi està inclosa en la unitat de 
paisatge 64.02 de l’Atlas de los paisajes de España1, 
corresponents al tipus de paisatge 64 (llanos y glacis litorales y 
prelitorales), formant part de l’associació de tipus de paisatge 
“Llanos litorales peninsulares” que es caracteritza per ser 
paisatges amb predomini de formes planes quasi perfectes, 
suaument inclinades cap a la costa i per tenir un caràcter litoral 
o prelitoral mediterrani. 
 
L’àmbit pròpiament d’estudi es classifica com un paisatge 
periurbà agrícola, és a dir, un paisatge definit per la seva 
ubicació entre els nuclis de població de La Secuita i Vistabella, 
que contempla una gran zona d’activitat agrícola on 
majoritàriament es poden observar parcel·les en actiu d’oliveres 
(Olea europaea) i, més a la perifèria, encara perduren reductes 
dels conreus de secà típics, com és el conreu d’avellaners (Corylus avellana) i vinyes. 
 
Figura. Distribució dels catàlegs de paisatge territorials (esquerra) i unitat U-22 Plana de l’Alt Camp del Catàleg de Paisatge del 
Camp de Tarragona 
 

 
 
 
 
 
 
 
Font. Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona 
 

Dins de l’àmbit català, la zona d’estudi queda inclosa dins l’àmbit d’aplicació del Catàleg del Paisatge del Camp de 
Tarragona. Aquest catàleg, emanat de la Llei del Paisatge i encara no aprovat definitivament, incorpora bona part del 
terme de la Secuita al límit sud de la unitat U-22, Plana de l’Alt Camp. 

Segons explica la fitxa corresponent a aquesta unitat, el sector sud és l’àmbit que, des del punt de vista de 
transformació i alteració del paisatge tradicional, és més dinàmic, i és el que més possiblement evolucionarà de 
forma més ràpida en els propers anys. Destaquen en aquesta zona la presència dels creixements urbans dels 
municipis com els Garidells, Perafort i la Secuita, fortament influenciades per la capacitat transformadora del paisatge 
que representa la proximitat a la ciutat de Tarragona, la Refineria o l’estació central del TGV. Actualment, el paisatge 

                                                                 
1 MATA, Rafael i SANZ, Concepción (directors) (2003). Atlas de los paisajes de España. Ministerio de Medio Ambiente y Universidad Autónoma 
de Madrid. 

Font. Atlas de los paisajes de España 
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predominant en aquest àmbit està caracteritzat per la transformació constant degut a l’expansió urbana dels nuclis 
històrics mitjançant promocions d’habitatges unifamiliars i l’ampliació de les infraestructures de comunicació 
existents. L’empremta dels polígons industrials en el paisatge és cada vegada més important degut a la seva 
dispersió pel territori.  
 
La zona sud de la Plana de l’Alt Camp (Puigpelat, Bràfim, Vilabella, La Secuita, els Garidells i Vallmoll) té valors 
productius lligats a l’agricultura, principalment enfocats a la producció de vins i caves. La presència del turisme rural 
encara resulta incipient (amb un allotjament a l’Argilaga), i el major aprofitament productiu en aquest sentit es dóna 
en els innumerables restaurants repartits per la zona que ofereixen una gastronomia típica elaborada amb productes 
locals (restaurants reconeguts a la Secuita i l’Argilaga). Malgrat això, el sector turístic veu devaluats els valors 
productius associats al paisatge degut a la dinàmica constructiva que s’està produint a la majoria de nuclis de la 
zona.  
 
La fitxa corresponent a aquesta unitat també considera el poble de la Secuita com un molt bon mirador de paisatge 
donat la seva situació enlairada. Des de la part nord del poble es poden observar els Clots inserits a la trama 
parcel·lària agrícola, en un entorn paisatgístic amb molta lluminositat (orientació sud), prou divers (amb mosaics de 
conreus llenyosos, herbacis i boscos de pi blanc), masos i assentaments humans com Vistabella, i amb el fons 
escènic dominat per les muntanyes de Prades. De fet, darrerament s’ha instal·lat un mirador en un punt proper del 
nucli de l’Argilaga, al camí dels Masos a aquest poble, que forma part de la ruta dels Miradors del Baix Gaià. 
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2.2.4.  Fauna 
 

 
El municipi de la Secuita és un dels municipis de l’interior del Tarragonès amb més interès faunístic donada 
l’existència d’espais forestals d’interès (amb denses pinedes de pi blanc amb alzina sobre màquies), conreus 
tradicionals mediterranis en mosaic i els singulars Clots de la Barquera. Tot i així, la periurbanització creixent de 
l’espai i l’existència de projectes de gran abast com l’estació del Tren d’Alta Velocitat i les vies associades han donat 
importants cops a aquest conjunt interessant de fauna de terra baixa mediterrània. 
 

INVERTEBRATS 

 
No existeixen massa dades sobre el grup dels invertebrats al municipi donat que no existeixen, per exemple, 
estacions de seguiment de grups com els lepidòpters diürns o els ortòpters; a més, aquesta zona del Tarragonès no 
ha despertat tant interès per naturalistes i científics. 
 
Tot i així, naturalistes locals destaquen la presència d’invertebrats d’interès com la papallona Euphydryas aurinia o el 
coleòpter Cerambyx cerdo. 
 
Dins els Clots de la Barquera, malauradament, s’ha detectat la presència de l’introduït cranc americà (Procambarus 
clarkii) que ha impactat molt notablement sobre les poblacions existents de peixos i amfibis. 
 
 

PEIXOS 

 
Podem dir que només la zona humida dels Clots de la Barquera presenta poblacions estables de peixos. 
Anteriorment, durant els períodes de temps en que va tenir un gran nivell d’inundació, s’hi havia detectat espècies 
com l’anguila (Anguilla anguilla), tot i que la dessecació de l’espai i les introduccions de la gambúsia (Gambusia 
affinis) i la carpa (Cyprinus carpio), espècies al·lòctones, van reduir el potencial de l’espai per aquest grup. 
 

AMFIBIS 

 
Quant als amfibis, destaca un nombrós llistat d’espècies que 
havia utilitzat les zones entollades delos Clots de la Barquera 
per reproduir-se. La presència d’aquesta gran diversitat està 
relacionat tant amb la disponibilitat d’aigua (i, en un inici, la 
manca de predadors), com en la gran qualitat ambiental del 
territori circumdant. Cal citar el tòtil (Alytes obstetricans), el 
gripau d’esperons (Pelobates cultripes), la granoteta de punts 
(Pelodytes punctatus), el gripau comú (Bufo bufo), el gripau 
corredor (Bufo calamita), la reineta (Hyla meridionalis) i la 
granota comuna (Rana perezi), que apareix també en d’altres 
basses de rec del municipi. 
 
Alguns d’aquests amfibis, com el tòtil i el gripau d’esperons, no tan dependents d’ecosistemes humits importants, 
poden aprofitar entollaments puntuals a afloraments de tapassots o en el fons de comellars per reproduir-se també, i 
per tant aprofiten com a refugi els espais de  vegetació mediterrània relativament ombrejats i frescals. 

Foto. Exemplar de gripau comú 
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RÈPTILS 

 

En els moments de màxim esplendor de la zona humida dels Clots de la Barquera s’havien arribat a trobar dos 
espècies de tortugues d’aigua: l’autòctona tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i l’exòtica tortuga de Florida 
(Trachemys scripta elegans). Actualment no s’hi troben. La presència de la tortuga de rierol té una gran importància i 
significació en el context del territori on ens trobem, i el seu origen podria tenir a veure amb alguna introducció 
voluntària. 
 
Van ser citats també a l’espai i a bona part de l’entorn del municipi el dragó rosat (Hemidactylus turcicus), el dragó 
comú (Tarentola mauritanica), el vidriol (Anguis fragilis), el llangardaix ocel·lat (Timon lepidus = Lacerta lepida), la 
sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), el sargantaner gros (Psammodromus algirus), el sargantaner petit 
(Psammodromus hispanicus i el lludrió llistat (Chalcides striatus). 
 
Quant a les colobres o serps, cal citar la serp de ferradurra (Hemorrhois hippocrepis = Coluber hippocrepis), la serp 
llisa meridional (Coronella girondica), la serp blanca (Rhinechis scalaris = Elaphe scalaris), la serp verda (Malpolon 
monspessulanus), i també en els moments de màxim esplendor de la zona humida dels Clots de la Barquera, 
s’havien trobat les dues espècies de serp d’aigua, Natrix maura i Natrix natrix. 
 

AUS 

L’avifauna dels Clots de la Barquera té dos àmbits d’interès. Per una banda, la presència d’aus aquàtiques que han 
estat més o menys diverses depenent del nivell d’inundació de les basses o clots, i per altra la rica avifauna de 
l’entorn agroforestal on se situen els Clots, un dels espais de la plana agrícola del Camp de Tarragona de major 
interès al respecte. 

Respecte a les aus aquàtiques, s’han citat diversos 
ardeids com el bernat pescaire (Ardea cinerea), 
l’esplugabous (Bubulcus ibis), el martinet blanc 
(Egretta garzetta) i el martinet menut (Ixobrychus 
minutus), del qual es té indicis de la seva reproducció 
a l’indret durant unes quantes temporades, tal com ho 
va fer el cabusset (Tachybaptus rufficollis). Els ànecs 
coll-verd (Anas platyrynchos) i la polla d’aigua 
(Gallinula chloropus) s’hi ha reproduït habitualment 
sempre que existís disponibilitat d’aigua; actualment 
només l’ànec coll-verd hi té presència regular.  

 

El blauet (Alcedo atthis) ha estat un hivernant regular, així com l’arpella (Circus aeruginosus). També alguns limícoles 
com la xivita (Tringa ochropus) i el tèrrit variant (Calidris alpina) han estat citats a l’espai. No estrictament lligat a les 
zones humides, però habitual als tamarigars i les jonqueres i bastant freqüent actualment als Clots, destaca el trist 
(Cisticola juncidis). 

A l’entorn i per tant extensiu al municipi, la qualitat de l’espai  agrícola (molt divers, amb nombroses zones de 
conreus arboris de secà tradicionals, bosquetons de pins blancs remanents, masos tradicionals i barrancades), cal 
citar algunes espècies d’interès que s’hi reprodueixen regularment. Entre elles, el gaig blau (Coracias garrulus), una 
espècie força escassa al nostre territori, la gralla (Corvus monedula), també molt escassa a la plana del Camp, el 
torlit (Burhinus oedicnemus) que aprofita algunes zones dominada per la vinya o el siboc (Caprimulgus rufficollis).  

Foto. La polla d’aigua (Gallinula chloropus) són dos de 
les aus més prominents de l’espai 
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Entre els rapinyaires cal citar la presència regular de l’aligot (Buteo buteo), l’òliba (Tyto alba), el xoriguer (Falco 
tinnunculus) i, de manera més escassa, el duc (Bubo bubo), el mussol banyut (Asio otus), l’àliga marcenca (Circaetus 
gallicus) que aprofiten els espais oberts per caçar, així com l’astor (Accipiter gentilis) que manté reductes 
poblacionals als espais forestals de ponent i sud del municipi. L’abellerol (Merops apiaster) i la puput (Upupa epops) 
són força habituals a la primavera i a l’estiu, i moltes espècies de fringíl·lids i altres aus pròpies d’espais oberts fan ús 
de l’espai agrícola. 

Els boscos de pi blanc i les màquies associades mantenen bones poblacions de túrdids, sílvids i emberícids, 
composant una rica mostra d’ornitofauna pròpia de pinedes de pi blanc.  

MAMÍFERS 

 

La comunitat de mamífers és àmplia i diversa; mancats els grans carnívors depredadors i grans ungulats, sí que 
romanen diverses espècies de carnívors com la guineu (Vulpes vulpes), el toixó (Meles meles), la fagina (Martes 
foina), la geneta (Genetta genetta) o l’interessant eriçó clar (Atelerix algirus). Hi ha bones poblacions de conill 
(Oryctolagus cuniculus) i també creixents poblacions de porc senglar (Sus scrofa), apart dels rosegadors més 
comuns d’espais urbans, agrícoles i semiforestals, incloent l’esquirol (Sciurus vulgaris) que aprofita les zones denses 
de pinedes. 
 
    
     ÀREES D’INTERÈS FLORÍSTIC I FAUNÍSTIC 

 
Figura. Delimitació àrees d’interès florístic i faunístic a l’entorn de la Secuita 

Tal i com es detalla a la figura adjunta gairebé tot el 
terme de la Secuita es troba inclòs dins d¡un àrea 
d’interès florístic i faunístic. El més probable de la 
inclusió d’aquest territori rau en la proximitat del TM 
a l’àrea de campeig de rapinyaires que es troba a 
tota la peça agroforestal que envolta la zona 
d’influència del pantà del Catllar. 
Segons el que determina la web oficial del 
Departament de Territori i Sostenibilitat caldrà tenir 
en compte aquesta qüestió: en cas que l’esmentada 
actuació toqui tota o part d’una àrea marcada de 
color verd en aquest mapa, però, caldrà  a més 
demanar informació als Serveis Territorials del 
DAAM per tal de detallar sobre quines espècies 
afecta i quines consideracions al respecte cal tenir 
en compte per tal de preservar l’estat de 
conservació de les espècies amenaçades 

 

e Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
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2.3 SÍNTESI DELS VECTORS AMBIENTALS 

2.3.1. El cicle de l’aigua 
 

ABASTAMENT D’AIGUA   

 
En aquest punt es descriuran de forma sintètica els principals trets que conformen el marc d’abastament del recurs 
hídric en el context del municipi de la Secuita. Tota la informació descrita està extreta d’un informe tècnic elaborat 
pel mateix ajuntament de la Secuita per mitjà del Sr Isidre Renuncio Mondragón (enginyer tècnic municipal) a data 
octubre de 2012. 
 

 Pla Director d’Abastament d’aigua potable del terme de la Secuita 
 
L’any 2008 es va redactar el PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE pel terme de la Secuita. 
Aquest pla era un estudi sobre les necessitats, les disponibilitats i l’avaluació del balanç actual en cabals i en 
instal·lacions. S’establien unes hipòtesis de creixement futur de les demandes domèstica i industrial amb una 
projecció de la població futura basada en les Normes Subsidiàries de Planejament (NSP) del Municipi, així com 
l’avaluació de les necessitats d’ampliació en recursos d’aigua i en les instal·lacions a cada zona de consum en el 
període considerat. 
 
L’objecte d’aquest Pla Director era plantejar i analitzar les diferents alternatives existents per tal d’incrementar els 
recursos disponibles, així com millorar i adequar el conjunt d’instal·lacions de l’abastament, no sols de la demanda 
total actual, sinó també, de la demanda previsible amb l’horitzó abans esmentat. 

 
 Xarxa de distribució actual d’aigua al terme de la Secuita 

 
La xarxa de distribució de la Secuita alimenta 5 sectors o nuclis: 

 
• La Secuita 
• L’Argilaga 
• Sant Roc 
• Vistabella 
• Les Gunyoles 

 
L’aigua s’extreu de 3 pous que alimenten un total de 3 dipòsits. A més, també es disposa de la mina de 
l’Arquebisbe que pertany a la companyia Ematsa. L’aigua extreta del pou Nou (1), del pou de Joan Clapera (2) i 
de la mina de l’Arquebisbe (quan s’utilitza), s’emmagatzema dins dels dos dipòsits de la Secuita, ubicats a la part alta 
del nucli. Des d’aquí es realitza la totalitat del subministrament de la xarxa. Des d’aquests dos dipòsits s’alimenta el 
nucli de la Secuita, l’Argilaga i la urbanització Sant Roc. També, per gravetat, alimenta el dipòsit de Vistabella a 
través d'un by-pass que comunica ambdós dipòsits de capçalera. De l’extracció subterrània del Pou de Vistabella 
(3) s’alimenta el dipòsit de Vistabella. Des d'aquest se subministra els nuclis de Vistabella i de les Gunyoles. 
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Taula. Resum capacitats d’abastaments dels pous de la Secuita 
 

 
DENOMINACIÓ 

SITUACIÓ DIPÒSIT QUE 
ABASTEIX 

CABAL 
ANUAL (m3) 

FONDÀRIA 
(m) 

NOU Prop Estació TAV  pol 15 parc 12;  
X355358 Y4561781 

 

Dipòsits Secuita 35.388 
(18 m3/h) 

300 
 

JOAN CLAPERA Nord nucli Secuita 
pol 23 parc 10 ; X355948 Y4563687 

Dipòsits Secuita 102.423 
(12-14 m3/h) 
 

122 

VISTABELLA Nord nucli Vistabella 
pol 24 parc 28; X354805 Y4563960 

 

Dipòsit 
Vistabella 

3.075 
(12 m3/h) 
 

130 
 

Font. Ajuntament de la Secuita 

 
Mina de l’Arquebisbe. Aquesta antiga mina, que alimentava la ciutat de Tarragona en part aprofitant el traçat d'un 
aqüeducte romà, és gestionada i explotada per Ematsa (empresa mixta responsable de la gestió de l’aigua a la ciutat 
de Tarragona), propietària de la mateixa. El municipi de la Secuita disposa de la possibilitat de comprar aquesta 
aigua en casos d’extrema necessitat, ja que el preu del m3 és extremadament elevat. La capacitat d'aportació és de 
12m3/h. 
 
Taula. Resums de capacitats i nuclis d’abastaments dels dipòsits d’alimentació 

DENOMINACIÓ SITUACIÓ CAPACITAT (m3) NUCLIS SUBMINISTRATS 

Dipòsit gran 
Secuita 

X356532 Y4563186 
cota 189 

 

1500 La Secuita, l’Argilaga, Sant Roc i 
 

Dipòsit petit 
Secuita 

X356521 Y4563166 
cota 189 

 

300 La Secuita, l’Argilaga, Sant Roc i 
dipòsit de Vistabella (*) 
 

Dipòsit de 
Vistabella 

X354347 Y4564266 
cota 164 

 

800 Vistabella i les Gunyoles 
 

(*) Una canonada uneix els dipòsits de la Secuita amb el de Vistabella 
Font. Ajuntament de la Secuita 

 
 Futures connexions de sistemes d’abastament aigua al terme de la Secuita. CONNEXIÓ AL CAT 

 
S’ha previst en un futur la connexió a un ramal de la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona, més concretament al 
ramal que provinent de la ciutat de Tarragona subministra aigua als municipis de Valls i Montblanc;  ramal que creua 
de sud a nord el terme de la Secuita i que passa pel bell mig del nucli de les Gunyoles. Aquest projecte, en fase 
d’estudi, permetrà assegurar l’abastament dels quatre nuclis de la Secuita davant de futures necessitats. 
 
El municipi de la Secuita forma part del Consorci i té assignada una reserva mínima de 1.550 m3/mes. L'estació del 
Camp de Tarragona disposa d'una connexió pròpia a la xarxa del CAT si bé no té garantida la disponibilitat d'aigua 
durant els mesos d'estiu. Un conveni signat entre l'Ajuntament de la Secuita i ADIF l'any 2006 preveu la construcció 
del ramal abans esmentat fins als dipòsits de la Secuita i d'aquests a la mateixa estació per garantir-ne l'abastament. 
 
 

 Altres sistemes d’abastament aigua  
 
Darrerament l'Ajuntament de la Secuita ha construït un nou pou en una zona verda del nucli urbà de la Secuita 
propera als mateixos dipòsits. Aquesta actuació, pensada per eliminar el sobrecost de bombejar l'aigua a capçalera, i 
tenint en compte que l'antic Pou de les Creus ha deixat d'estar en funcionament, encara no està connectada a la 
xarxa. 
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CONSUMS D’AIGUA  ACTUALS 

Cal tenir en compte, pel que fa als registres de consums i estacionats, de que es tracta d’un terme amb molt poques 
segones residències; fet que suposa que els consums es mantenen regulars amb les puntes a l’estiu associades al 
consum de la piscina municipal i la resta de piscines privades. 
 
Segons la previsió de consums realitzada pel document de Pla d’Abastament d’Aigua Potable (SOCADE any 2007) 
es preveu que amb un creixement demogràfic a l’any 2020 corresponent a una població de 4.004 persones suposaria 
la necessitat de disposar de 380.595 m3. Per a l’any 2020 el càlcul que realitza el document és de 208,36 l/habitant 
/dia. 
 
En l’informe es constata que si es desenvolupa tot el sòl actual que preveuen les NNSS els sistemes de 
subministrament d’aigua potable estarien garantits.  
 
Una de les problemàtiques més importants que presenta el TM de la Secuita en quan al vector aigua és la falta de 
control (per part de la utilització de comptadors) dels subministraments per sectors. En aquest sentit el Pla 
d’Abastament d’Aigua Potable determina que les millores per reduir i gestionar millor el recurs aigua potable passen 
per la col·locació de controls en forma de comptadors i en la implantació d’un sistema de telecontrol per tot el 
municipi. 
 
 

SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS 

Com a conseqüència de l’estructura urbana del municipi, amb quatre nuclis de població, la xarxa de sanejament és 
independent per cadascun d’ells. 
 

 Resum del funcionament de la xarxa de sanejament pels nuclis de la Secuita 
 

La Secuita.  
Presenta dos abocaments: 
A depuradora, que recull la major part del nucli de la Secuita. L'EDAR de la Secuita és una depuradora biològica 
que va entrar en funcionament l'any 1986, per a una població equivalent de 1.500 habitants i un cabal mig diari de 
300 m3/dia. Els fangs són recollits per empresa gestora de residus (EMATSA) i transportats a l'EDAR Tarragona on 
són posteriorment deshidratats. Està situada prop la TV-2231, al polígon 17 parcel·la 6 (UTM ED50 X355273 
Y4562230). 
 

Directament a fossa sèptica, que recull la xarxa de sanejament de la zona compresa entre els carrers Catalunya, 
Sant Isidre, Clos i places Major i de l'Església. 
 
L’Argilaga. Dos abocaments: 

Directament a fossa sèptica, que recull una part de la xarxa de sanejament del nucli. 
Directament a bassa (carrers Sant Roc, Sant Pau i plaça de l'església). Els residus de la bassa es recullen i es 
transporten a la depuradora de la Secuita. 
 
Vistabella. Dos abocaments: 

Directament a fossa sèptica: carrers Onze de setembre, Joan XXIII, Jujol, Verdaguer i part de Sant Bartomeu. 
Directament a fossa sèptica: resta de carrers del nucli. 
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Les Gunyoles. Es tracta d’una depuradora biològica situada al capdavall del carrer Delfí Guinovart (UTM ED50 
X353805 Y4564199). L’aigua filtrada del procés és abocada a la riera propera (torrent del Bogatell). Es tracta d'una 
depuradora biològica compacta tipus BIOTRIT-400/150 de 105m3, dissenyada per a una població de 400 habitants i 
un cabal diari de 60 m3/dia. Es va executar com a resultat del desenvolupament del polígon d'actuació urbanística 
UA 4.2 d'aquest nucli de població. 
 

Sant Roc. La part d'aquesta urbanització que pertany al nucli de la Secuita disposa de xarxa de clavegueram pròpia 
(la urbanització és de gestió privada). La depuració es realitza en la part corresponent al terme del Catllar. 
 

 

 

 Previsions nous sistemes de sanejament segons el PSARU 2005 
 

En l’annex 1 del llistat d’actuacions programades en l’actualització 2010 del PSARU (Pla de Sanejament d’Aigües 
Urbanes) de l’any 2005, en l’escenari 2009-2014 es preveien les següents actuacions: 
 
EDAR i col·lectors de L'Argilaga V1. 
EDAR i col·lectors de L'Argilaga V2. 
EDAR i col·lectors de Les Gunyoles 
EDAR i col·lectors de Vistabella 
 
D’aquestes actuacions previstes, l’ACA no n’ha executat cap d’elles. Tant sols a Les Gunyoles s’ha instal·lat la 
depuradora biològica esmentada que vindria a substituir l’EDAR que preveia l’ACA per aquest nucli. 
 
En l'actualització d'aquest pla, l’ACA ha incorporat la construcció d'una depuradora supramunicipalpals municipis de 
la Secuita, Perafort, Els Pallaresos, Constantí, Garidells, el Catllar i Tarragona. Aquesta instal·lació inclou una xarxa 
de col·lectors que abastarien la totalitat dels nuclis de la Secuita i de Vistabella pel que fa estrictament al nostre 
terme municipal, eliminant l'actual EDAR. Degut a la crisi, però, aquest projecte ha quedat aturat. 
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2.3.2. Consum d’Energia i Qualitat de l’Aire 
 

ENERGIA ELÈCTRICA I  GAS 

Al municipi de la Secuita no existeixen instal·lacions remarcables de producció d’energia renovable, i  per tant, el 
municipi no és productor d’energia elèctrica, abastint-se de diferents línies de subministrament elèctric (alta tensió) 
que creuen el municipi. Les xarxes existents són les següents: 

- Pel nord del TM (zona Pontarró) hi creua la línia 220 kV Subirats – Bellicens. 
- De est a oest del TM hi discorre la línia de 380 KV Garraf – Vandellós, entre els nuclis de Vistabella i les 

Gunyoles. 
- De nord a sud del terme i travessant el casc urbà del nucli de la Secuita i discorre la línia d’alta tensió de 

220 KV Puigpelat – Constantí / Montblanc – Perafort i, en paral·lel, la línia 110 kV propietat d’Endesa . 
- A l’extrem sud-occidental hi passa un petit tram de la línia de 220 KV Constantí – Perafort. 

 
Segons fonts municipals no està previst que es realitzi a mig termini cap xarxa en alta ni connexió d’abastament 
de gas natural. Únicament es disposa d’estudis de les futures xarxes de distribució dels quatre nuclis històrics, de 
manera que l’Ajuntament està implantant de forma gradual aquesta instal·lació  a mesura que arranja els carrers dels 
pobles. 
 

 Noves línies de transport i subestació elèctrica  
 
El Pla de l’energia 2006- 2015 preveu l’entrada en servei del nou eix de subministrament elèctric “Escatrón-Els 
Aubals-La Secuita” de 400 KV i de la nova subestació de la Secuita. 
 
L’empresa Red Eléctrica de España, S.A.O. ha sol·licitat a les administracions competents els permisos necessaris 
per poder tirar endavant les obres esmentades: 
 

- Línia aèria subterrània de transport d’energia elèctrica a 400 kV doble circuit Escatrón-Els Aubals-La Selva-
Entroncament E1-La Secuita (expedient 11/41898 RAT-12994) 

- Subestació elèctrica de la Secuita 400 kV/220 kV (expedient 11/41894 RAT-12975) 
- Línia aèria de transport d’energia elèctrica a 400 kV entrada/sortida la Secuita de la línia Vandellós-Garraf 

(expedient 11/41887 RAT-12976) 
- Línia aèria de transport d’energia elèctrica a 220 kV Entroncament E1-Perafort (RAT-12917) 

 
 
Atenent que es tracta d’unes obres que causaran una clara afectació ambiental al territori de la Secuita  l’Ajuntament 
de la Secuita va presentar al·legacions als Serveis Territorials d’Indústria en relació als projectes anteriorment 
esmentats (acord de la sessió plenària de l’Ajuntament de la Secuita a data 18/06/2012). 

Per fer una idea de l’impacte al terme municipal de la subestació elèctrica, dir que ocupa una superfície de 
9,1 ha , per tant superior a les dimensions dels nuclis urbans de les Gunyoles i S. Roc (7,14 ha), equivalent 
als nuclis de Vistabella i l’Argilaga (11,6 ha), i representa 25% de la superfície del nucli principal de la Secuita 
(44 ha).  
A més de la gran subestació elèctrica, cal afegir totes les infraestructures que hi arriben, tota una teranyina 
de fila, torres de ferro i electrons. Resulta preocupant doncs algunes de les xarxes que se’n deriven ja han 
iniciat la seva tramitació, sempre de forma  aïllada i  sense voluntat de consens ni tan sols de compliment de 
la normativa urbanística d’aplicació. 
L’administració competent en la matèria ha demostrat no tenir gens de sensibilitat davant aquesta 
problemàtica i la única resposta és agreujar-la i eternitzar-la. I més encara quan en les tramitacions en curs, 
no s’ha donat resposta a les al·legacions de l’Ajuntament, limitant-se únicament a citar-les i dir que l’empresa 
“explotadora” no ha trobat el consens necessari.  



POUM DE LA SECUITA 
Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar  Síntesi dels aspectes ambientalment rellevants 
 

32 
 

El territori que pretenen ocupar està qualificat com a sòl de protecció territorial agrícola i paisatgística pel Pla 
Territorial Parcial del Camp de Tarragona (aprovat el 12 de gener de 2010 i publicat al DOGC 3-2-2012) i pel 
Catàleg del Paisatge que es tramità gairebé simultàniament. 
Destaca una clara afectació a l’espai natural dels Clots de la Barquera. 
El traçat de la línia no es preveu que sigui soterrat. 
No es podrà complir la normativa municipal pel que fa al vigent mapa de capacitat acústica i a l’ordenança 
reguladora del soroll i vibracions. 
El traçat passa a menys de 200 metres del nucli urbà de les Gunyoles i a tocar de l’actual sector de 
planejament segons les NNSS actualment vigents “SAUI Industrial de les Gunyoles”. 
 

En aquestes al·legacions també se sol·licita el desplaçament o soterrament de les dues línies d’alta tensió que 
creuen actualment el nucli urbà de la Secuita. 
 
L’Ajuntament de la Secuita i Red Eléctrica de España han acordat la creació d’una comissió de seguiment per 
resoldre les problemàtiques d’implantació de totes aquestes noves instal·lacions al TM de la Secuita. 
 
Apuntar finalment que la producció d’energia elèctrica i els consums energètics per extensió (no només d’electricitat) 
estan relacionats amb el canvi climàtic; en aquest sentit el planejament territorial pot incidir en aspectes com l’estalvi 
energètic i la promoció de sistemes més eficients, com es comenta posteriorment en el present document. 
 

ENERGIES ALTERNATIVES 

 

Es desconeixen amb exactitud el número de llicències atorgades per l’ajuntament en relació a la implantació 
d’energies alternatives 
 
Des de l’any 2005 la Secuita disposa d’una Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació 
d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i construccions. L’objecte d’aquesta Ordenança és 
regular la incorporació obligada de sistemes de captació i utilització d’energia solar activa de baixa temperatura per a 
la producció d’aigua calenta sanitària als edificis i a les construccions situats en el terme municipal de la Secuita, ja 
siguin de titularitat pública com privada. Els objectius que cerca són: 
 

1. l’adaptació al nou marc legal: el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, juntament amb el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial 
Decret 314/2006, de 17 de març, i el nou Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, aprovat pel 
Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, impliquen nous paràmetres de disseny amb caràcter de mínims 
que cal tenir en compte en la nova reglamentació. 

2. adaptació al planejament vigent: l’aplicació de l’anterior ordenança ha posat de manifest l’existència 
d’ambigüitats i diversitat d’interpretacions entre aquesta i la normativa urbanística vigent al municipi, fet que 
cal corregir. 

3. facilitar la tramitació dels documents (llicències), simplificant la feina dels diferents tècnics municipals 
involucrats en el procés (arquitectes i enginyers). 

 
L’àmbit d’aplicació de l’ordenança passa pels següents supòsits: 
 

1. Noves edificacions, construccions o instal·lacions. 
2. Rehabilitacions integrals dels edificis o construccions existents. 
3. Canvi d'ús de la totalitat dels edificis o construccions existents. 

 

Atenent a la importància de la consideració de la implantació de sistemes d’energia alternatives caldria considerar i 
incorporar aquesta ordenança, adaptada al que serà el nou marc de planejament, en la documentació de normativa 
associada al  nou POUM de la Secuita. 
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ESTAT DE LA QUALITAT DE L’AIRE SEGONS LA XVPA 

La Secuita se situa dins la Zona de Qualitat de l’Aire nº4. La zona de Qualitat nº4 s’anomena Camp de Tarragona i 
comprèn 49 municipis, amb 994 km2 i una densitat de 325 habitants/km2. A la comarca del Tarragonès hi ha 8 
estacions automàtiques i 27 manuals.  Les estacions de mesura més properes es troben a Tarragona – però al 
centre de la ciutat – a l’oest, a Puigdelfí i Constantí al nord-oest i a Cubelles a l’est (estacions que mesuren la 
contaminació lligada a la Central Tèrmica d’aquesta localitat). 
 
És a partir del coneixement de l’estat de la qualitat de l’aire de les diferents zones de Catalunya que es podran 
emprendre, d’una banda, les actuacions de prevenció de la degradació de la qualitat de l’aire en aquelles zones on 
s’hagin detectat nivells prou alts perquè aquesta qualitat es pugui veure afectada a llarg termini i, d’altra banda, les 
actuacions de millora en aquelles zones en què s’hagin detectat nivells de qualitat de l’aire que demostren que hi ha 
una degradació. 
 

Segons l’informe de la Generalitat de Catalunya de l’any 2010 sobre els nivells de Qualitat de l’Aire pel que fa a la 
Zona 4 Camp de Tarragona:  
 

A la Zona de Qualitat de l’Aire 4, Camp de Tarragona, els nivells de qualitat de l’aire mesurats pel diòxid de 
nitrogen, el diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 
micres, les partícules en suspensió de diàmetres inferiors a 2.5 micres, el benzè i el plom són inferiors als 
valors límit legislats per la normativa vigent. 
Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han superat els valors objectiu 
establerts a la legislació. Respecte a les mesures d’ozó troposfèric, els nivells són inferiors al valor objectiu 
per a la protecció de la salut humana d’aplicació a partir de l’any 2013, però s’han detectat 7 superacions del 
llindar d’informació horari a la població al punt de mesurament d’Alcover. 
D’altra banda, no s’ha detectat cap superació del llindar d’alerta en aquesta zona. Per tal de reduir els nivells 
d’ozó troposfèric en cas de superació d’algun llindar al Camp de Tarragona, ha estat operatiu un any més el 
protocol d’actuació de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT). 
Pel que fa al sulfur d’hidrogen, per primera vegada des de fa uns anys no s’ha enregistrat cap superació 
semihorària. 
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CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 

Seguint els criteris que estableix la Llei 6/2001 i el Decret 82/2005, el Mapa de protecció del medi ambient envers la 
contaminació lluminosa a Catalunya, estableix 4 categories de protecció envers la contaminació lumínica:  
 

 Zona E4.Protecció menor. Zona urbana d'ús intensiu durant la nit que es troba a més de 2 km d'una zona 
E1. 

 Zona E3. Protecció moderada. Zona urbana o urbanitzable declarada com a tal pel planejament urbanístic. 

 Zona E2. Protecció alta. Zona no urbanitzable del planejament urbanístic que no pertany al grup de zones 
protegides E1. 

 Zona E1. Protecció màxima. Àrees incloses en la Xarxa Natura 2000, en el Pla d'Espais d'Interès Natural o 
en els Espais Naturals de Protecció Especial. 

 
Figura. Zonificació de les zones de protecció per contaminació lluminosa al TM de la Secuita 

 

Font. Bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El municipi de la Secuita, segons la planificació aprovada el 19-12-
2007 pel Departament de Territori i Sostenibilitat, inclou tres de les 
categories: 
 

- tota la superfície majoritàriament agrícola i no afectada 
per la presència de nuclis urbans es troba afectada per la 
categoria Zona E2 (protecció alta). 

- Els nuclis històrics i urbanitzacions tenen protecció 
moderada amb categoria Zona E3 

- Finalment, només apareixen amb la màxima categoria de 
protecció (zona E1 Protecció màxima) l’espai dels Clots 
de la Barquera i la petita superfície afectada per Xarxa 
Natura 2000 a l’extrem més oriental 
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CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

El municipi de la Secuita disposa d’un mapa de capacitat acústica i una ordenança reguladora del soroll i 
vibracions. 
 
Figura. Detall de l’actual mapa de capacitat acústica del TM de la Secuita, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font. Serveis Tècnics de la Secuita 

 
Caldrà que en el POUM s’estableixin les categories de sensibilitat a partir dels nous creixements previstos i que 
s’incorpori aquest mapa. 
 
Quant a l’ordenança, aquesta concreta els instruments jurídics, i també tècnics, necessaris perquè es pugui donar 
una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de 
vida, en un procés d’una creixent conscienciació ambiental, de manera que l’objecte de la mateixa passa per regular 
les mesures i instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica. 
 
Un dels trets importants d’aquesta ordenança és que permet actuar sobre qualsevol instal·lació, maquinària, projecte 
de construcció, relacions de veïnat, comportament ciutadà, o activitat de caràcter públic o privat, incloses als 
annexos, susceptibles de generar contaminació acústica per soroll, per vibracions o per soroll i vibracions. Per altra 
banda també es regulen les emissions acústiques a través del que determina el mapa de capacitat acústica 
municipal (intervenció administrativa sobre els emissors acústics). En aquesta ordenança també es treballen 
aspectes de convivència activitat i veïnat en el marc de la sostenibilitat. 
 
Es creu molt convenient i necessari que es tingui en compte aquesta ordenança i que es pugui fer la corresponent 
adaptació de la mateixa dins del context de l’elaboració de la normativa del nou POUM de la Secuita segons els nous 
planejaments de creixement previstos. 
 
 

Tal i com es detalla el mapa zonifica els àmbits 
urbans del terme municipal: 
 

 sensibilitat acústica alta: color verd i 
correspon a l’àmbit urbà de tots els nuclis 

 sensibilitat acústica moderada; pas de les 
carreteres que travessen la zona urbana 

 sensibilitat acústica baixa; entorn associat 
a l’àmbit industrial al  límit del TM de Vallmoll i 
la zona d’influència de l’estació del TAV 
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CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA 

En el cas de la Secuita els principals focus de contaminació electromagnètica provenen dels traçats de les línies 
d’alta tensió que discorren a zones pròximes de nuclis urbans, en especial a les línies de 220 kV i 110 kV que passen 
pel centre del nucli de la Secuita. 
 
El febrer de l’any 2004 els doctors Jaume Massons i Francesc Díaz van elaborar l’estudi de “Contaminació 
electromagnètica al Tarragonès” (URV i Consell Comarcal del Tarragonès), que se centrava precisament en l’anàlisi 
de les línies de la Secuita. 
 
En cas que finalment tiri endavant la construcció de la subestació elèctrica aquests focus es veuran agreujats, a 
banda de la pròpia estació, per l’existència d’una nova línia de transport d’energia elèctrica de 400 kV. 
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2.3.3. Residus municipals 
 

PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 

 
El model de gestió de residus implantat al municipi de la Secuita funciona a través de la recollida selectiva en 
contenidors soterrats. També es realitza recollida de voluminosos un dia al mes. 
 
La gestió de residus sòlids urbans a la Secuita el gestiona directament el Consell Comarcal del Tarragonès a través 
del Servei Integrat Mediambiental (SIM) que ofereix a la Secuita els serveis de: la recollida i eliminació del rebuig la 
recollida selectiva de paper/cartró, vidre, envasos i poda i la gestió de deixalleries. 

 
En el cas de la Secuita no es disposa d’una deixalleria fixa (la deixalleria de referència és la del Catllar, situada a la 
carretera T-203 i molt propera a la Secuita) i la població disposa dels serveis de la deixalleria mòbil del Consell 
Comarcal del Tarragonès. 
 
A continuació es mostren les dades (estadístiques) de la recollida de residus sòlids urbans del municipi de la Secuita 
per l’any 2010, segons determina l’Agència Catalana de Residus. 
 

.Àmbit La Secuita Tarragonès 
Padró (habitants) 1.547  
Vidre (tones) 5,40  
Paper i cartró 6,72  
Envasos lleugers 1,68  
Matèria orgànica -  
Altres -  
Total recollida selectiva 
(tones) 

414,76  

% rec selectiva/total 46,47 30,78 
Total fracció resta 
(tones) 

477,74  

% fracció resta/total 53,53 69,22 
TOTAL 892,50  
Kg/hab dia 1,58 1,69 

 

 
Entendrem per residus municipals o domèstics aquells residus procedents dels domicilis particulars, dels comerços, 
d’oficines i serveis, i tots aquells que per la seva naturalesa o composició poden assimilar-se als residus domèstics, i 
es recullen en els llocs habilitats per aquests. 
 

Segons dades de l’Agència de Residus de 
Catalunya, l’any 2010,  el 46,47% del total de 
residus recollits al terme de la Secuita 
formaven part de la recollida selectiva. 
 
Comparant les dades de producció de residus 
del municipi amb les referents al Tarragonès, 
s’observa que el percentatge de recollida 
selectiva que es recull a nivell municipal es 
troba força per damunt de la mitja comarcal, 
mentre pel que fa a la dada de Kg de 
residu/hab/dia es troba lleugerament per sota 
(tot i que equilibrada) per sobre de la mitja 
comarcal. 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

 
La Secuita no disposa de cap punt controlat o legalitzat per fer-hi abocaments de runes i/o materials procedents de la 
construcció. No obstant, des de que es va abandonar l’àmbit d’explotació de l’extractiva dels Clots de la Barquera, la 
orografia (forma de clots), la llunyania de l’indret (queda fora de la zona d’influència urbana) i la relativa facilitat 
d’accés a aquest indret (camins rurals relacionats amb les explotacions agrícoles de la vora) han suposat l’existència 
de reiterats abocaments puntuals, especialment de runes. 
 
Des del consistori de la Secuita s’han fer nombroses actuacions per evitar aquesta problemàtica, a través de neteges 
i sobretot del tancament dels accessos a l’espai per evitar i/o dissuadir possibles infractors.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto. Antic abocament de runes a l’espai dels Clots de la Barquera 

 
 
A banda, el propi consistori amb l’ajuda tècnica  de la Diputació de Tarragona, disposa d’un document tècnic de Pla 
de gestió de l’espai que permetrà, una vegada aquest s’executi, solucionar aquesta problemàtica. Es preveu que es 
pugui reblir part dels clots i reconvertir l’espai per potenciar, conservar i millorar les seves qualitats ambientals 
relacionades amb el seu funcionament biològic com a zona humida. Per fer-ho, s’establirà en el nou POUM una clau 
específica per aquest àmbit, els usos dels quals, estaran regulats per mitjà d’un Pla Especial que permetrà 
desenvolupar les accions que ja fixa el document de Pla de gestió de l’espai. 
 
Per altra banda l’Ajuntament de la Secuita ha realitzat continus esforços per reduir els efectes dels abocaments 
incontrolats de runes en solars. Des del 2000 es disposa de l’Ordenança reguladora de la neteja i tancament de 
terrenys i solars, i que entre d’altres aspectes, té com objecte regular (per mitjà de prohibició) el fet o acte de 
llençar qualsevol mena de residu sòlid en solars i espais lliures de titularitat pública o privada. Aquesta 
ordenança es complementa amb una segona ordenança municipal (any 2008) referent a la gestió dels residus 
de la construcció que té com a objecte regular la gestió controlada de terres, enderrocs, i runes i residus de la 
construcció generats en les obres d’enderrocament, construcció i excavació, que es destinen al seu abandonament, 
establint una regulació addicional a la d’atorgament de les llicències municipals d’obres, dins de tot el TM de la 
Secuita. 
 

Tal i com passa en altres aspectes dels vectors ambientals caldrà considerar o adaptar el que determina aquestes 
dues ordenances dins del que serà la documentació urbanística del POUM de la Secuita. 
 



POUM DE LA SECUITA 
Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar  Síntesi dels aspectes ambientalment rellevants 
 

39 
 

Font. http://aca.gencat.cat:8002/scripts/inuncat/conquesinternes/446m.pdf 

Zones inundables amb períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys 

Font. http://aca.gencat.net:8002/scripts/inuncat/conquesinternes/446g.pdf 

Zones Potencialment Inundables 

Torrent Bogatell 

la Secuita 

Clots de la Barquera 

 
2.3.4. Riscos ambientals 
 

EL RISC PER INUNDABILITAT 

Consultades les bases cartogràfiques de l’Agència Catalana ens constata que l’únic àmbit del TM de la Secuita 
afectat per possibles problemes d’inundabilitat correspon a l’entorn del curs del Torrent del Bogatell a l’extrem nord-
occidental del terme municipal, quedant relativament pròxim al nucli de les Gunyoles.  
 
L’INUNCAT considera inundables l’entorn del Torrent del Bogatell al seu pas per la Secuita. S’haurà de considerar 
per tant, per aquesta àrea, les recomanacions d’un estudi de zonificació de les zones de risc d’inundació de caràcter 
local referent a torrents i rieres tenint en compte la directriu de preservació front els riscos d’inundacions del Decret 
305/2006 de 18 de juliol en el qual es defineixen els usos admissibles per les zones d’espais fluvials i zones 
inundables en la planificació urbanística2. Des de l’Ajuntament ja s’ha sol·licitat el corresponent estudi d’inundabilitat 
referit als àmbits anteriorment mencionats i que es preveu que aquest pugui ser avaluat durant tot el procés 
d’avaluació ambiental. 
 
No obstant, en aquest apartat, tot i recaure en la categoria de sòl no urbanitzable, cal tenir en compte els episodis 
que es produeixen d’inundabilitat associats a l’espai dels Clots de la Barquera. Segons es determina en el document 
del Pla de Gestió dels Clots, durant els últims anys sí que s’ha manifestat un règim hidrològic molt variable que ha 
arribat a fer sobreeixir les pròpies cubetes, afectant amb inundació als terrenys agrícoles circumdants. 
 
Figura. Representació de les zones potencialment inundables en el context de l’àmbit d’estudi 

                                                                 
2 Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a la Secuita 
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EL RISC GEOLÒGIC - RISC SÍSMIC 

 
Quant al risc sísmic hi ha determinades àrees a Catalunya que estan exposades a un risc més gran de que es 
produeixin situacions d’emergència sísmica. Els estudis que duen a la identificació d'aquestes zones consta 
fonamentalment de dues parts: 
 

- L’avaluació de la perillositat sísmica, que fa una estimació de la intensitat del moviment sísmic que pot 
raonablement esperar-se a cada municipi de Catalunya i dona lloc al mapa de zones sísmiques. 

- L’avaluació de la vulnerabilitat sísmica de les construccions en tot el territori català, que fa una estimació 
dels danys que el moviment sísmic considerat pot causar sobre els municipis de Catalunya. Construccions 
tals com les edificacions d’habitatge i altres usos per a la població aquelles en les quals reposen els serveis 
imprescindibles per a la comunitat aquelles les quals, degut a les seves activitats, en cas de sisme poden 
fer que s’incrementin els danys per efectes catastròfics associats. 

 
La combinació d’aquests dos estudis permet l’elaboració d’un escenari de risc per a cada municipi de Catalunya. 
 
A causa de a la sismicitat moderada de la regió, la vulnerabilitat sísmica dels edificis actuals no ha estat posada a 
prova per cap terratrèmol important. Per similitud amb construccions de vulnerabilitat coneguda, i a partir del 
coneixement de les tècniques constructives del país, ha pogut fer-se una estimació de la vulnerabilitat sísmica del 
parc d'edificis existents a Catalunya.  
 
El resultat d'aquesta classificació ha permès establir la distribució dels edificis de cada municipi en classes de 
vulnerabilitat A, B, C i D (classificació EMS'92). Cada municipi ha estat catalogat de vulnerabilitat alta (25 municipis), 
mitjana (569 municipis) o baixa (347 municipis). 
 
A partir de la classificació dels edificis en classes de vulnerabilitat, s'ha dut a terme una avaluació general dels danys 
que podrien observar-se a cada municipi de Catalunya, considerant les intensitats previstes en el mapa de zones 
sísmiques i l'efecte del sòl. L'avaluació dels danys dels edificis s'ha realitzat a partir de matrius de probabilitat de 
danys, obtingudes a partir de les observacions de terratrèmols recents d'Itàlia. Com a resultat de l'avaluació del dany 
físic, s'obté el nombre d'edificis de cada municipi distribuït segons els diferents graus de danys. Com a síntesi dels 
resultats obtinguts, s'ha fet una classificació dels municipis segons la distribució dels diferents graus de dany, amb 
l'objectiu de presentar una visió global del deteriorament per municipis. En aquest ordre, s'han determinat tres grups 
de municipis segons el grau de dany: lleu, moderat i greu.  
 
En resum, es consideren com municipis seriosament 
danyats aquells que tindrien més del 40% dels seus 
edificis amb danys moderats o greus; moderadament 
danyats els que tindrien de 20% a 40% dels seus 
edificis amb dany moderat o greu i lleugerament 
danyats els que tindrien menys del 20% d'aquestes 
categories. 
 
A la figura següent es presenta el resultat d'aplicar 
aquest procediment. En aquest mapa s'observa una 
gran concentració dels municipis seriosament danyats 
a la part nord de la regió, la qual arriba al voltant del 
25% dels municipis de Catalunya; el contrari a 
aquesta situació es presenta a la part sud, on es 
localitzen els danys lleus, observats al major nombre 
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de municipis, corresponent a quasi el 50% del total, i on es troba el terme municipal de la Secuita. A la porció 
central de la regió, al 25% de la resta de municipis, es troben els danys moderats.  
 

Cal assenyalar que el mapa no correspon a l’escenari d'un sol possible terratrèmol sinó a les estimacions fetes pels 
valors d'intensitat assignats en el mapa de zones sísmiques anterior. També s'ha realitzat una valoració dels danys 
físics a les persones i una estimació econòmica del dany físic als edificis d'habitatge. 
 
Aquests resultats s'incorporen en el Pla d'Emergència Sísmica de Catalunya (SISMICAT) que ha preparat la 
Conselleria d'Interior, per tal de determinar quins municipis han de realitzar el pla d'emergència municipal en front de 
terratrèmols. El Pla ha estat homologat per la Comisión Nacional de Protección Civil en el mes de juny de 2002. 
 
En el cas de la Secuita el mapa de RISC SÍSMIC contempla risc lleuger. 
 
En quan al risc geològic segons l’Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a la Secuita fet aquest any 2012 
per l’Institut Geològic es conclou que: 
 
“El terme de la Secuita se situa en un sector pla en el que no existeixen pendents importants i les litologies presents 
no són susceptibles de desenvolupar moviments de massa en aquestes condicions, i per tant, amb caràcter general 
NO es contempla cap recomanació específica enfront moviments de vessant. 
 
Pel que fa a esfondraments, al municipi no existeixen litologies susceptibles d’originar aquests fenòmens i per tant es 
descarten. No s’han observat indicis de processos relacionats amb fluxos torrencials o corrents hiperconcentrats en 
cap punt del municipi” 
 

EL RISC PEL SECTOR QUÍMIC PLASEQCAT 

 
L’instrument que permet analitzar, avaluar, preveure i adoptar mesures correctores davant d’un episodi de risc amb 
possibles conseqüències sobre les persones i el medi ambient són els plans d’emergència municipals que es 
regeixen a través dels Plans de protecció civil. La normativa que regula aquests instruments és la Llei 4/1997, de 20 
de maig, de protecció civil de Catalunya i el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del 
contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals. 
 
Així doncs, els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l’organització 
dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d’emergències o risc greu. Els plans de protecció 
civil poden ser territorials, especials i d’autoprotecció. 
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En el cas de la Secuita, el municipi queda englobat dins del Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya 
(PLASEQCAT).  

Figura. Zones afectades pel PLASEQCAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Pel que fa a l’estació del Camp de Tarragona, aquesta disposa del seu propi Pla d’Autoprotecció, elaborat per ADIF i 
aprobat l’ay 2009. 
 

RISC D’INCENDI FORESTAL 

La Secuita NO està classificat com a municipi d’Alt Risc d'Incendi segons el Decret 64/95 pel qual s'estableixen 
mesures de prevenció d'incendis forestals. 
 
És obvi que es doni aquesta classificació tenint en compte els usos del sòl dominants al terme municipal que són els 
de tipus agrícola. La gran extensió de parcel·les conreades amb vinya principalment i per altres conreus de secà com 
les oliveres impliquen que el risc d’incendi forestal sigui molt baix.  
 
Per altra banda, la presència de grans infraestructures territorials (l’estació del TAV i el tram no soterrat de la línia 
d’alta tensió) suposen l’existència d’elements de discontinuïtat que redueixen clarament el risc intrínsec de els 
poques zones forestals existents al municipi. Aquestes, tot i ser comunitats forestals arbrades amb pi blanc que per 
naturalesa presenten risc alt de proliferació i inici de focs forestals, es troben rodejades per taques amb cultius que 
funcionen com a tallafocs naturals, ja que actuen com a elements de discontinuïtat sobre el territori. 
  

Font. Departament Interior de la Generalitat de Catalunya 

El municipi de la Secuita disposa d’un 
Pla d’Actuació Municipal (vigent des 
del 2010) en el context de 
desenvolupament del PLASEQCAT, 
segons es mostra a la figura adjunta. 
Fora d’aquesta qüestió, el municipi no 
forma part dels termes municipals 
classificats dins de risc, segons el 
document del PLASEQCAT. 
Per altra banda, la Secuita no forma 
part del pla sectorial de risc químic 
del Camp de Tarragona. 
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RISCOS GEOMORFOLÒGICS- ACTIVITATS EXTRACTIVES 

 
La única activitat extractiva (abandonada) que existeix al terme municipal de la Secuita correspon a la dels Clots de 
la Barquera. Correspon a una antiga explotació d’extracció d’àrids i argiles sobre antics camps de conreu, que 
actualment ha portat a una gran extensió de terreny amb una topografia i morfologia en forma de cubetes que 
queden parcialment inundades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’activitat extractiva, realitzada en el període 1972-1975 derivada de la necessitat de materials per la construcció del 
pantà del Catllar, està totalment abandonada. De fet, l’empresa propietària va adquirir les finques, amb la morfologia 
actual. 
 
Com ja s’ha citat anteriorment es tracta d’una antiga activitat extractiva d’argiles. L’ús de sòl de la zona ha anat 
canviant al llarg del temps. Es tenen indicis que, primerament en la zona, el paisatge era dominat per aiguamolls més 
o menys desenvolupats. Aquests aiguamolls van tenir que ser eliminats donada la proliferació del paludisme en la 
zona. Aquest fet va propiciar la pèrdua de l’espai natural i la seva regeneració amb vegetació poc rellevant i la 
conseqüent apreciació negativa de l’espai. Anys després i amb la necessitat de material per a la construcció de la 
presa del Gaià (a l’altura del Catllar), es va creure oportú iniciar una activitat d’extracció d’argiles en la zona d’estudi. 
D’aquesta manera, es van originar els avui anomenats Clots de la Barquera. S’ha calculat que aquesta extracció de 
materials, abandonada en l’actualitat, va suposar la retirada d’un volum pròxim als 190.000m3. 

Nom de l’explotació: CLOTS DE LA BARQUERA 
Codi: 446 – 315 
Recurs explotat: Argiles 
Volum d’extracció: 189.220m3 
Grau d’autorecuperació: Mitjà 
Ús anterior: Bosc natural de coníferes 
Incidències i/o comentaris: 40% del perímetre 
vallat i 2 pous secs dins del primer front 
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Aquest àmbit està dominat per herbassars, cultius abandonats de secà que rodegen uns aiguamolls amb una 
biodiversitat més o menys ben desenvolupada, s’ha passat, degut a la influència de l’activitat extractiva, a una zona 
amb un grau d’autorecuperació mitjà, amb aspecte degradat, i on hi trobem restes d’abocaments puntuals 
incontrolats de residus/deixalles per part dels usuaris de la zona 

 
L’ajuntament de la Secuita ha realitzat diferents tasques de 
neteja de l’àmbit reiterades vegades i ha procedit al 
tancament dels accessos que voregen l’actual àmbit de 
l’antiga extractiva.  
 
 
 
 
 
 

 
Foto. Estat actual d’una de les zones on es realitzava extracció 

 
 
També cal tenir en compte el document de Pla de gestió de l’espai que va redactar LIMONIUM com assistència 
tècnica al SAM de Diputació de Tarragona. La intenció és que en el nou POUM tot l’àmbit dels Clots de la Barquera 
quedi regulat urbanísticament a través d’un pla especial que integrarà la proposta d’actuacions que contempla el pla 
especial; sobretot pel que es refereix a restauració i gestió de l’espai. D’aquesta manera, una vegada es restauri 
(està previst amb el rebliment de terres i posterior revegetació) quedarà pràcticament anual el risc d’abocaments 
incontrolats, fora de les zones amb acumulacions d’aigua. 
 


