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3 CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL POUM DE LA SECUITA 

3.1 OBLIGACIONS JURÍDIQUES EN MATÈRIA AMBIENTAL 

 
Marc general de la Unió Europea 
 
El marc de referència d’actuació en termes ambientals a nivell de la Unió Europea ve establert pel “VIIè Programa Marc 
d’Investigació i Desenvolupament” per al període 2007-2013, que dóna continuïtat al “VIè Programa Marc” que en l’àmbit  
de medi ambient que presentava les següents 4 àrees d’actuació prioritària: 
 

 Afrontar la problemàtica del canvi climàtic 
 Protegir i restaurar el funcionament dels sistemes naturals i aturar la pèrdua de biodiversitat en la Unió 

Europea i protegir els sòls contra l’erosió i la contaminació. 
 Aconseguir prou nivell de qualitat ambiental perquè les concentracions de contaminants d’origen humà, 

inclosos diferents tipus de radiació, no comportin efectes ni riscs significatius sobre la salut humana; política 
centrada en el principi de precaució i de prevenció de riscs. 

 Aconseguir que el consum de recursos renovables i no renovables no superi la capacitat de càrrega del medi 
ambient; dissociar el consum de recursos i el creixement econòmic mitjançant un augment notable de 
l’eficiència dels recursos i la prevenció de la generació de residus. 

 
El marc legislatiu a nivell de la Unió Europea ve establert pel conjunt de Directives Comunitàries i el seu 
desenvolupament; en l’àmbit general destaca la Directiva 2001/42/CE relativa als efectes de determinats plans i 
programes en el medi ambient, d’on es deriven les diverses normatives catalanes i espanyoles de referència en 
l’avaluació ambiental de planejament. 
 
Tot seguit relacionarem les obligacions i responsabilitats que el POUM de la Secuita en els diversos àmbits en què te 
capacitat d’incidència, apuntant els diversos nivells – europeu, estatal, autonòmic, regional o municipal - en què es 
recullen aquestes obligacions. Cal tenir en compte que aquest és un llistat orientatiu i no exhaustiu, i que contínuament 
apareixen modificacions, pel qual cal referir-se al compliment del marc normatiu vigent en cada moment. 
 
Marc legislatiu en matèria d’urbanisme i territori 
 
Sense detriment d’altra existent o que aparegui novament, les principals disposicions en aquest àmbit són les següents: 
 
Estatal 

 Ley  8/2007 de 28 de mayo, del suelo. 
 Llei 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente. 
Autonòmic 

 Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost 

 Decret legislatiu 1/2010 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya amb les modificacions de la Llei 
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 Decret Llei 1/2007, de 16 d’Octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 
 Llei 9/2003, de 13 de Juny de la mobilitat. 
 Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya. 
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Comarcal i Local:  
 
Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT) 
 
En data 12 de gener de 2010, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla territorial parcial del Camp de 
Tarragona. L'acord de Govern i la normativa del Pla han estat publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 5559, de 3 de febrer de 2010, a l'efecte de la seva executivitat immediata. 
 
Aquest Pla Territorial és l’instrument que defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per al Camp de 
Tarragona i, a la vegada, marc orientador de les accions que emprenen els poders públics per a crear les condicions 
adequades per a atreure l’activitat econòmica als espais idonis i per aconseguir que els ciutadans del Camp de 
Tarragona tinguin uns nivells de qualitat de vida semblants, independentment de l’àmbit territorial on visquin. El Pla 
Territorial del Camp de Tarragona (PTPCT) es basa en els següents continguts: 
 

 La definició de les zones del territori amb característiques homogènies per raó del potencial de 
desenvolupament i de la situació socioeconòmica.  

 La indicació dels nuclis de població que, per les seves característiques, hauran d’exercir una funció impulsora i 
reequilibradora.  

 La determinació dels espais i dels elements naturals que cal conservar per raó d’interès general referida a tot 
el territori. 

 La definició de terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o ampliar per les 
característiques d’extensió, de situació i de fertilitat. 

 La previsió de l’emplaçament de grans infraestructures, especialment de comunicació, de sanejament i 
energètiques i d’equipaments d’interès general. 

 La indicació de les àrees del territori en les quals cal promoure usos específics. 
 

Alhora d’atribuir i classificar el terreny el PTPCT segueix els següents criteris: 
 

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

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

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

 Moderar el consum de sòl 

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

 Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori 

 Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada 

 Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació 

 de polígons industrials o terciaris 

 Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència 

 Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements 

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

 Fer de la mobilitat un dret i no una obligació 

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

 Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans 

 Integrar Catalunya en el sistema de xarxes urbanes i de transport europees mitjançant infraestructures 

 concordants amb la matriu territorial 
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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%20ca
mp%20de%20Tarragona/Documentacio%20i%20planols/AD_Tarragones_AmbitCentral.pdf 

 
 
 

Camps de la Secuita 

Clots de la Barquera 



POUM DE LA SECUITA 
Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar  Criteris i objectius ambientals 
 

 48 

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. 

 
 
 
Pla Director Urbanístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona (PDUACCT) 
 
Aquest pla director, que desenvolupa les directrius del PTPCT, es troba en fase de segona informació pública. El 
document fou aprovat inicialment per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona el 21 d’abril de 2010. 
 
 
 
Normes Subsidiàries de Planejament del terme municipal de la Secuita (NSP) 
 
És el planejament general vigent al municipi, text refós aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme el 16 de febrer de 
2000 i publicat al DOGC número 3114 de data 5 d’abril de 2000. 
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Marc legislatiu en matèria de patrimoni natural i biodiversitat 
 
L’Estratègia de la Unió Europea per a la biodiversitat o l’Estratègia espanyola per a la conservació de la biodiversitat, 
basada en els principis rectors de la lluita global contra la pèrdua de la diversitat biològica estan recollits, concretats i 
adequats a la situació i les especificitats pròpies de Catalunya: l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible 
de la diversitat biològica elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb la 
col·laboració de la Institució Catalana d’Història Natural.  

 
Dels 12 eixos d’actuació prioritaris en els que s’estructura l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la 
diversitat biològica, els objectius on el POUM de la Secuita pot incidir-hi en positiu o negatiu, amb major o menor grau 
són els següents: 
 

 La integració dels condicionaments de la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica en el pla. 
 Garantir les connexions biològiques entre els espais no urbanitzats ni urbanitzables del pla 
 Garantir l’existència d’una xarxa d’espais oberts no urbanitzats o àrees naturals. 
 Garantir la permeabilitat ecològica del territori per tal de facilitar o no alterar significativament els processos de 

desplaçament i dispersió de les espècies. 
 Mantenir globalment la conservació dels tipus d’hàbitats, amb especial atenció als endèmics, rars o amenaçats 

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

Comunitari 

 Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell d’Europa, de 21 de maig de 1992) 
 Directiva Aus (Directiva del Consell de 2 d’abril de 1979, 79/409/CEE) 
 Conveni Europeu del Paisatge, realitzat a Florència el 20 d’octubre de 2000. 

 

Estatal 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el cual se establecen medidas para contribuir a garantizar la  
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 

 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, de Protección de animales y plantas. Regula el Catálogo General de 
Especies Amenazadas. 

 Ley 43/2003 forestal (estatal) de 21 de noviembre 
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad 

 

Autonòmic 

 Llei 12/1985 d’Espais Naturals, incloent plans derivats com el Pla d’Espais d’Interès Natural i l’Inventari de 
Zones Humides de Catalunya i l’Inventari de geòtops i geozones. Decret 328/92 de 30 de juliol pel qual 
s’aprova el PEIN 

 Llei 6/1998 forestal de Catalunya  
 Llei de Protecció dels Animals (Llei 22/2003 de 4 de juliol, DOGC nº3926, de 16-7-2003) 
 Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de protecció de plantes de la flora autòctona 

de Catalunya (DOGC nº493, de 12-12-84) i Decret 214/1987 de 9 de juny sobre declaració d’arbres 
monumentals, i ordres posteriors de declaració d’arbres monumentals 

 Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 
22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de 
l’accés al medi natural i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència 
ambiental. 
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 Resolució MAH/534/2005, d’1 de març, pel qual es fa públic l’Acord de Govern de 8 de febrer de 2005, pel 
qual es designen com a zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA), alguns dels espais proposats a la 
Xarxa Natura 2000 com a llocs d’importància comunitària 

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

 Decret 172/2008, de creació del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya 
 
Marc legislatiu en matèria d’aigües 
 
En matèria d’aigua, és la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000, la Directiva 
Marc de l’Aigua (DMA), per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, la que 
marca els objectius ambientals on el planejament territorial pot tenir incidència i que són, especialment els següents: 
 

 Prevenir el deteriorament addicional i protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i dels ecosistemes 
terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels recursos hídrics disponibles. 
 Protegir i millorar el medi aquàtic, entre d’altres formes. 
 Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i evitar noves contaminacions. 
 Contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i les sequeres. 
 Protegir les aigües territorials. 

 
Bona part d’aquests objectius ambientals són els què es van discutir i debatre en el marc dels processos participatius de 
la Directiva Marc de l’Aigua que fa uns anys va impulsar el govern de la Generalitat de Catalunya en el conjunt de les 
conques catalanes per a disposar d’informació complementària per a elaborar el Pla de Gestió de Conca, com a 
instrument de referència per a la gestió del cicle de l’aigua en els propers anys. Altres disposicions i normatives 
europees a tenir en compte en aquest àmbit són les següents: 
 
Comunitàries 

 Directiva 2006/11 relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades al 
medi aquàtic de la Comunitat Europea. 

 Directiva 91/271/CEE de tractament de les aigües residuals urbanes. 
 Directiva 91/676/CEE, de 12 de desembre, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació 

produïda per nitrats en l’agricultura. 
 Directiva 2006/118/CE relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el 

deteriorament. 
 Directiva 80/68/CEE relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació causada per 

determinades substàncies perilloses. 
 Directiva 91/271 CEE de maig 1991 sobre la qualitat de l’aigua. 

 
 
Estatal 

 Ley de Aguas Estatal (Ley 29/1985) 
 Real Decreto Legislatvo 1/2001 del 20 de julio, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 
 Real Decreto 9/2008, d’11 de enero, por el cual es modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el Real Decreto 849/1986 de 11 de abril 
 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el cual se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el 

cual se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, VII 
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas. 

 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida 
por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
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Autonòmica 

 Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) 
 PSARU i PSARI (Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes i Industrials, respectivament) 
 Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els 

edificis. 
 Normatives sobre abocaments de l’Agència Catalana de l’Aigua 

- Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb 
la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

- Decret 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües 
de Catalunya  

 Llei 14/1986 de 25 d’abril general de sanitat. 
 Decret 130/2003 de 13 de maig pel qual s’aprova el reglament dels Serveis Públics de Sanejament. 
 Decret 103/2000, de 6 de març, d’aprovació del Reglament de tributació per part de l’Agència Catalana de 

l’Aigua. 
 Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures agronòmiques aplicables a les zones 

vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 
 
Marc legislatiu en matèria d’energia 
 
Sense detriment d’altra existent o que aparegui novament, les principals disposicions en aquest àmbit són les següents: 
 
Comunitàries 
 

 Directiva 2002/91/CE de 16 de desembre relativa a l’eficiència energètica dels edificis. 
 
Estatal 

 Real Decreto 1371/2007 que modifica el Real Decreto 314/2006 por el cual se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. 

 Real Decreto 47/2007 de 19 de enero por el cual se aprueba el procedimiento básico para la Certificación de la 
Eficiencia Energética de Edificios de Nueva Construcción. 

 
Autonòmic 

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

 
Marc legislatiu en matèria de medi ambient atmosfèric (qualitat atmosfèrica, lumínica i acústica) 
 
El Protocol de Kyoto i l’Estratègia Europea sobre Canvi Climàtic representen els 2 principals elements de referència a 
nivell mundial i europeu respectivament en aquesta matèria. 
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Comunitàries 
 
A nivell europeu existeixen nombroses Directives reguladores, entre les quals podem esmentar les següents: 
 

 Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre l’avaluació i gestió del 
soroll ambiental. 

 Directiva 2000/14/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de maig de 2000, sobre emissions sonores a 
l’entorn causades per les màquines d’ús a l’aire lliure. 

 Directiva 96/61/CE de la prevenció i control integrats de la contaminació. 
 Directiva 99/30/CE relativa als valors límit de SO2, NO2, NO, partícules i plom a l’aire. 
 Directiva 96/62/CE sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient 
 Reglament (CE) núm. 2037/2000, sobre les substàncies que redueixen la capa d’ozó. 

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

També caldrà tenir en compte la Recomanació del Consell de la Unió Europea de 12 de juliol de 1999 relativa a 
l’exposició del públic en general a camps electromagnètics 

Estatal 

 Ley 34/2007, de 15 de octubre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
 Ley 6/1996, de 18 de junio, de modificación de la Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de protección del 

ambiente atmosfèrico 
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del suelo 
 Real Decreto 1513/2005, por el cual se desarrolla la Ley 37/2003, referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental 
 Ley 37/2003, del ruido, referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
 Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece 

condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 
medidas de protección sanitari frente a emisiones radioeléctricas 

 

Autonòmiques 

 Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica  
 Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i Decret 82/2005, de 3 de 

maig, pel qual s’aprova el Reglament del seu desenvolupament 
 Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres 

instal·lacions de radiocomunicació. 
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Marc legislatiu en matèria de residus 
 
Comunitària 
 
La principal disposició europea a tenir en compte en aquest àmbit és la Directiva 2004/12/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, d’11 de febrer de 2004,per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus 
d’envasos. També cal tenir en consideració: 

 Directiva 2000/76/CE del Parlament Europeu i del Consell de 4 de desembre, relativa a la incineració de 
residus  

 Directiva 91/689/CEE del Consell de 12 de desembre de 1991 relativa als residus perillosos. 
 
Estatal 
 
En l’àmbit estatal tenim la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residu i la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus 
d’envasos.  
 
Autonòmic 
 

 Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes. 
 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i Decret 161/2001, 

de 12 de juny, de modificació del decret 201/1994, regulador de runa i altres residus de la construcció. 
 Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 
 Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de 

residus de Catalunya. 
 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig de residus en dipòsits controlats. 
 Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre 

la deposició de residus. 
 Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 
 Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els 

edificis. 
 Pla Territorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals (2006-2012)  

 
Marc legislatiu en matèria de sòl 
 
Destaquem una Comunicació de la Comissió al Consell, el Parlament Europeu, el Comitè econòmic i social i el Comitè 
de les regions (COM/2002/0179) titulada “Cap a una estratègia temàtica per a la protecció del sòl”, detecta determinats 
objectius sobre els quals el planejament territorial podria tenir capacitat d’incidència, en positiu o en negatiu, i que són 
els següents: 
 
• Protegir el sòl dels processos de degradació: erosió, desertificació, pèrdua de matèria orgànica, contaminació, segellat, 
compactació, reducció de la seva biodiversitat, salinització i inundació i esllavissament. 
• Gestionar de forma sostenible els recursos del sòl. 
• Aplicar restriccions a les zones amb problemes relacionats amb l’erosió, la salinització, les inundacions i 
l’esllavissament de terres. 
• Protegir les terres dotades d’un valor primordial des del punt de vista agrari. 
 
Aquesta comunicació destaca a més el paper de protecció dels recursos edàfics, que pot tenir l’ordenació del territori, 
fent que en les decisions relatives a l’ús del sòl es tinguin en compte les seves característiques. 
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A nivell estatal podem destacar el Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació d’activitats 
potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. 
 
Marc legislatiu en matèria de canvi climàtic 
 
Existeixen, en aquesta matèria, nombrosos convenis i protocols internacionals i europeus entre els quals el Conveni 
marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, el Protocol de Kyoto per al citat conveni o l’Estratègia europea sobre 
el canvi climàtic que marquen els objectius en la lluita contra el canvi climàtic i en la prevenció dels seus efectes 
adversos. També el Llibre Blanc del Transport i els Principis per al Desenvolupament Sostenible del Consell d’Europa 
fan èmfasi en la importància del reequilibri dels modes de transport per a un desenvolupament més sostenible. A nivell 
de la Unió Europea destaca l’Estratègia en l’horitzó 2013-2020. 
 
En base a l’Estratègia catalana sobre el canvi climàtic promoguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya i el Pla 
Marc de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012, les línies d’actuació en les quals el planejament urbanístic i territorial 
poden tenir capacitat d’incidència de major o menor abast, són les següents: 
• Foment de la mobilitat sostenible en base un model de creixement compacte en base nuclis preexistents 
• Incorporar en els projectes edificatoris i de noves activitats mesures per prevenir o reduir al mínim les causes del canvi 
climàtic i mitigar-ne els efectes negatius. De nou el Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de 
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis entenem que el pla hi té un referent clar i ineludible per a desenvolupar 
un paper significatiu en matèria de canvi climàtic.  
 
Marc legislatiu en matèria de paisatge 
 
A Catalunya la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge (i el Reglament que la 
desenvolupa), promou el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per tal d’harmonitzar la 
preservació dels seus valors patrimonials, culturals i econòmics amb un desenvolupament sostenible com a dret dels 
ciutadans i ciutadanes a viure en un entorn saludable i culturalment significatiu. Els objectius que es deriven del principis 
d’actuació de la llei que poden ser integrats com a tals al planejament urbanístic, són els següents: 
 
• Protegir, gestionar i planificar el paisatge per millorar-lo i/o preservar-lo. 
• La consideració dels efectes sobre el paisatge de qualsevol actuació d’ordenació i gestió del territori i de l’edificació. 
• Integrar el paisatge com a instrument d’anàlisi, diagnòstic i presa de decisions en el planejament. 
• Mantenir tant els hàbitats i la biodiversitat com els paisatges semi-naturals. 
 
Altres disposicions i normatives estatals i autonòmiques que cal tenir presents en aquest punt sobre paisatge són, sense 
detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents: 

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

-Disposicions del PTPCT en matèria de SNU i protecció del paisatge. 

 

Altra legislació aplicable 
 

 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de  les activitats, modificada per la Llei 
9/2011, del 29 de desembre, de  promoció de l’activitat econòmica 

 Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. 

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

 Decret 64/1995, de 7 de març, d’aprovació de les mesures sobre prevenció d’incendis forestals 
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 Decret 130/1998, de 12 de maig, sobre prevenció d’incendis forestals. 
 Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, desenvolupada pel Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, 

sobre Seguretat i Salut en obres de construcció. 
 Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural. 
 Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

 

Relació amb altres plans i programes 

A continuació, s’especifiquen aquells plans, programes i projectes més significatius que recullen aquelles actuacions 
significatives que afecten al territori objecte d’ordenació i que no han estat citats en els apartats anteriors. D’acord amb 
la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, es defineixen tres instruments de planejament territorial: el Pla 
territorial general, els plans territorials parcials i els plans territorials sectorials.  

Els instruments que afecten al municipi de la Secuita són els següents: 

• El Pla Territorial General de Catalunya (aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març). És l’instrument 
que defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, marc 
orientador de les accions que emprenen els poders públics. Així mateix també defineix els àmbits 
d’aplicació dels plans territorials parcials. 

• Pla de carreteres de Catalunya (1985, revisat el 1995 i substituït pel PITC el 2006) 
• Pla de sanejament de Catalunya (1996). 
• Pla de l’Energia a Catalunya, 2006-2015  
• Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (PITC), 2006-2026  
• Pla de turisme de Catalunya. 
• Pla de protecció civil per al risc d’inundacions –INUNCAT. 
• Pla especial d’emergències sísmiques de Catalunya –SISMICAT. 
• Pla de protecció civil d’emergències per incendis forestals a Catalunya –INFOCAT. 
• Planificació d’espais fluvials –PEF– (en redacció). 
• Directrius nacionals de mobilitat de Catalunya (2006). 
• Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya, 2008-2012. 
• Pla de transport de viatgers a Catalunya, 2008-2012. 
• Pla d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i de radiocomunicació, 2001 

(POAIR). 
• Programa de desenvolupament rural, 2007-2013 (PDR). 
• Pla de regadius de Catalunya, 2008-2020  
• Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes –PSARU– (2005). 
• Programa de sanejament d’aigües residuals industrials –PSARI– (2003). 
• Programa de reutilització d’aigua a Catalunya  
• Pla de gestió de sequeres  
• Pla d’acció per a la gestió dels residus municipals a Catalunya, 2005-2012  
• Programa de gestió de residus industrials a Catalunya –PROGRIC (2007-2012). 
• Programa de gestió de residus municipals a Catalunya –PROGREMIC (2007-2012). 
• Programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya –PROGROC (2007-2012). 
• Programa de gestió de dejeccions ramaderes (1996). 
• Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals a Catalunya (2009). 
• Pla General de Política Forestal 2005-2014  
• Directrius per la Gestió dels espais de la xarxa Natura 2000 
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3.2 CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS ADOPTATS EN EL POUM DE LA SECUITA 

 
El present punt presenta els criteris i objectius ambientals del pla proposats pels redactors de la documentació ambiental 
del nou POUM de la Secuita, d’acord amb la contextualització del planejament en el municipi i considerant les voluntats 
municipals i el plantejament de l’equip redactor del planejament, amb l'objecte de poder realitzar una avaluació 
ambiental continuada al llarg de les diverses fases d'elaboració del nou POUM i del seu procés d’avaluació ambiental.  
 
També cal apuntar que els criteris i objectius que s'exposen a continuació s'han realitzat per estudi i contextualització en 
el municipi de la Secuita de disposicions normatives vigents (Annex I de la Directiva 2001/42/CE que estableix que 
caldrà definir els fixats en els àmbits internacional, comunitari o de l’Estat que guardin relació amb el pla o programa; 
article 70 del Decret 305/2006 i contingut de la Llei 6/2009 catalana d’avaluació ambiental de plans i programes) així 
com altres referències sobre urbanisme i planejament, com per exemple els criteris del Programa de Planejament 
Territorial del DPTOP de la Generalitat de Catalunya, i de diversa bibliografia específica generada sobre la matèria i de 
l’experiència (com les Guies Metodològiques sobre avaluació ambiental estratègica de plans i programes editades pel 
DMAH) i pels coneixements propis de l’equip redactor del present informe ambiental en matèria urbanística i ambiental i 
l’aplicació d’aquesta experiència en el context del terme municipal de la Secuita, amb un treball de camp específic.  
 
Sistema d’espais oberts 

 Afavorir la diversitat del territori i mantenir la seva matriu biofísica 
 Protegir espais naturals, agraris i el SNU com a components de l’ordenació del territori 
 Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic 
 Moderar el consum de sòl 

 

Sistema d’assentaments urbans 

 Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes 
 Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori amb els seus quatre 

nuclis històrics 
 Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada 
 Propiciar la convivència activitats-habitatges i racionalitzar la implantació de polígons 

industrials 
 Mesures de regulació i orientació espacial de la 2ª residència 
 Nous creixements compactes i en continuïtat 
 Creixement urbà reforçant l’estructura nodal del territori 

 

Sistema d’infrastructures de mobilitat 

 Facilitar transport públic per polarització i compactació dels assentaments 
 Mobilitat com a dret i no com a obligació 
 Atendre la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans. 
 Integrar espais de transport i de logística en la matriu territorial local i general 

 
 



POUM DE LA SECUITA 
Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar  Criteris i objectius ambientals 
 

 57 

Entenem que els criteris i objectius ambientals que s’exposaran tot seguit, que constitueixen el conjunt de criteris i 
objectius ambientals del nou POUM de la Secuita, integren aquests objectius i criteris ambientals presentats 
anteriorment del planejament superior de referència, i els amplien i concreten amb major detall. Aquests criteris i 
objectius ambientals es presenten jerarquitzats, tal i com demana la legislació vigent. Així els àmbits sobre els quals es 
defineixen aquests criteris i objectius ambientals del POUM de la Secuita són els següents: 
 
1. Model territorial i d’ocupació del sòl i riscos ambientals. 
2. Gestió del cicle de l'aigua. 
3. Gestió de l’energia, qualitat de l’ambient atmosfèric, contaminació acústica i lluminosa. 
4. Gestió de residus. 
5. Patrimoni natural, biodiversitat, permeabilitat ecològica, qualitat del paisatge i del patrimoni històric, cultural 
i etnològic. 

MODEL TERRITORIAL, OCUPACIÓ DEL SÒL I RISCOS AMBIENTALS 

Objectiu 1: Promoure un model d’ocupació urbana fonamentat en el creixement en continuïtat dels nuclis existents 
d’acord amb els criteris del PTPCT i en àmbits territorials exempts de riscos ambientals 

 
Criteris: 

 Desenvolupar de manera racional les previsions pel Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona 

 Regular i legalitzar els assentaments fora dels nuclis històrics segons les reserves de sòl que ja estableix el 
PTPCT 

 Regular la implantació i usos del complex d’activitats econòmiques que envolten l’estació del TAV 

 Millorar la mobilitat a l’entorn del nucli de la Secuita. 

 Millorar la mobilitat entre nuclis i urbanitzacions del terme municipal facilitant la implantació i/o conservació de 
xarxes de mobilitat sostenibles. 

 Identificació de les zones amb riscos ambientals, fonamentalment inundabilitat a l’entorn del nucli de les 
Gunyoles i el futur sector industrial que es vol desenvolupar. 

 Reduir el risc d’inundabilitat, en sòl no urbanitzable, de l’espai dels Clots de la Barquera a través de la 
regulació d’usos mitjançant la figura del pla especial. 

 Fixació d’una agenda del pla sobre el desenvolupament de nous sectors residencials i/o industrials o 
d’activitats que garanteixi una ocupació del sòl progressiva, racional i sostenible  

 Preservació dels elements ambientals preexistents de més interès, garantia de planificació “orgànica” i 
d’adaptació dels creixements a la preexistència topogràfica i estructural parcel·lària i consideració prioritària 
del “bocatge” com a element de la matriu biofísica i territorial de referència per a la delimitació, planificació i 
ordenació dels nous àmbits de creixement. 

 Establir actuacions urbanístiques per a millorar la situació urbanística i de gestió de serveis dels àmbits amb 
especials problemàtiques o deficiències. 

 Ubicació i desenvolupament dels nous equipaments i de les noves zones de serveis associats/des als nous 
desenvolupaments de forma estratègica per a potenciar-ne les seves funcions socials i en el context 
d'afavoriment d'una major cohesió social. 

 Promoure un desenvolupament sostenible i integrat paisatgísticament i en el territori dels nous sectors 
d’activitat industrial. En aquest cas caldrà desenvolupar les millores o adaptacions en base al 
desenvolupament de sector terciari previst pel sector anomenat “Parc Tecnològic”. També caldrà considerar la 
regulació en el desenvolupament industrial de la Secuita i les Gunyoles. 

 Disposar de criteris d’integració paisatgística a les noves infraestructures que preveu l’Avanç, sobretot en els 
casos on s’interactua amb sòl de protecció especial. 
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GESTIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA 

Objectiu 2: Garantir la disponibilitat d’aigua per les actuacions previstes del pla, tot fomentant i promovent l’estalvi 
d’aigua i els seus usos en un règim sostenible. 

 
Criteris: 

 Garantir la disponibilitat de recursos hídrics i de les infraestructures de servei associades per als 
desenvolupaments previstos pel pla en un règim de sostenibilitat 

 Identificar les necessitats (nombre, tipologia i dimensionament d’infraestructures) i localització o delimitació 
dels sòls per a la ubicació de noves infraestructures i equipaments de servei o ampliació de les existents per al 
subministrament en alta d’aigua (pous, dipòsits, ETAPs –Estacions de Tractament d’Aigua Potable) i del 
tractament d’aigües residuals (EDARs-Estacions Depuradores d’Aigües Residuals) associades als nous 
desenvolupaments urbanístics o adequació d’implantacions ja existents. 

 Adoptar mesures normatives per a protegir els recursos hídrics autòctons. 

 Promoure mesures des del pla per a l’ús eficient i racional dels recursos hídrics. 

 Identificar la xarxa hidrogràfica del municipi i els ecosistemes més directament associats a la mateixa i 
garantir-ne la seva conservació física, estructural i funcional i la prevenció i minimització dels riscos hidrològics 
associats en relació els nous desenvolupaments urbanístics en base el principi de precaució i les normatives 
vigents. En aquest cas, aquest objectiu passa pel desenvolupament del que establirà el Pla Especial lligat a 
l’espai dels Clots de la Barquera que quedarà sota la clau de protecció segons el PTPCT i que tindrà una 
regulació d’usos específics. Pel que fa a xarxa hídrica existent les previsions urbanístiques previstes només 
podrien afectar el tram del Torrent del Bogatell al sòl urbà de l’àmbit sud-est de les Gunyoles. 

 

GESTIÓ DE L’ENERGIA, QUALITAT DE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I 
LLUMINOSA 
 
Objectiu 3: Garantir l’abastament energètic del municipi, tot fomentant l’estalvi i l’ús de fonts renovables. 

 
Criteris: 

 Garantir la disponibilitat de recursos energètics per als desenvolupaments previstos pel pla. 

 Identificació (nombre, tipologia i dimensionament d’infraestructures) de les necessitats de servei i 
infraestructures per al subministrament i producció energètica associades als nous desenvolupaments 
urbanístics o adequació d’implantacions ja existents. 

 Fomentar mesures des del pla per a potenciar l’estalvi i la producció d'energia a partir de recursos autòctons i 
de caràcter renovable. 

 Resoldre els possibles impactes sobre el territori (afectació a sòl de protecció especial i d’interès agrari i/o 
paisatgístic) relacionat amb la nova implantació de les línies d’alta tensió i subestació que es preveu que quedi 
ubicada al nord del nucli de la Secuita. 
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Objectiu 4: Contribuir al control de les emissions atmosfèriques i de soroll i reduir la contaminació lumínica i 
l’exposició a contaminació de tipus electromagnètic. 

 
Criteris: 

 Adoptar un model urbanístic que fomenti la mobilitat sostenible. L’Avanç ha de permetre solucionar els 
aspectes d’emissions, sorolls, etc que suposa el pas d’infraestructures viàries, especialment, pel pas del nucli 
de la Secuita. 

  També caldrà solucionar els problemes d’emissions atmosfèriques i de contaminació acústica lligats a la 
mobilitat generada de l’estació del TAV, sobretot la que travessa el nucli urbà de la Secuita per accedir a 
l’estació d’alta velocitat.  

 Adoptar mesures per a reduir l’afecció a la població a nivells sonors destacats, especialment en el context de 
l’execució de nous traçats viaris amb especial intensitat de trànsit. 

 Promoure  mesures de prevenció de la contaminació lumínica en els nous desenvolupaments previstos, en 
especial pel que fa als sectors aïllats i rodejats de sòl urbà, com és el cas de la peça (Parc Tecnològic). 

 Establir criteris de regulació de la contaminació lluminosa associat a les noves llicències del sòl d’equipaments 
que preveu l’avanç, en base a una proposta de redacció de normativa. 

 Regular i ordenar els elements i les instal·lacions emissores de radiacions electromagnètiques d’acord amb el 
principi de precaució i les normatives vigents, per a minimitzar els seus efectes negatius sobre el paisatge,els 
éssers vius i els nuclis habitats. En el cas de la Secuita, caldrà desplaçar o soterrar les línies existents que 
creuen aquest nucli urbà. 

 

GESTIÓ DE RESIDUS 

Objectiu 5: Fomentar la gestió dels residus en origen des del propi disseny de la trama urbana  
 
Criteris: 

 Promoure mesures per a incorporar la gestió dels residus des del propi disseny de la trama urbana (tot 
considerant les instal·lacions de recollida i gestió dels residus, serveis tècnics ambientals o punts de recollida)  

 Implantar l’equipament ambiental necessari derivat de les actuacions del pla per a garantir la recollida 
selectiva dels residus. 

 Regular, en el cas de les activitats que resultin del desenvolupament dels nous sectors industrials, referides al 
règim de comunicació de la llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats mesures reglades a 
través de la normativa per fomentar una gestió correcta i sostenible dels residus industrials. 
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PATRIMONI NATURAL, BIODIVERSITAT, PERMEABILITAT ECOLÒGICA, QUALITAT DEL PAISATGE I 
DEL PATRIMONI HISTÒRIC, CULTURAL I ETNOLÒGIC 
 
Objectiu 6: Garantir una conservació efectiva de la matriu física i ecològica dels espais lliures del municipi i de la 
seva funcionalitat i preservar activament els seus elements ambientals i el paisatge del SNU amb valor agrícola 
com a valor estratègic del municipi. 

 
Criteris: 

 Garantir les condicions de conservació els valors protegits dins dels espais de la Xarxa Natura 2000 i el PEIN 
presents al municipi, i al mateix temps incorporar a la matriu del sòl no urbanitzable els espais considerats sòl 
de protecció especial segons el que ja determina el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona. 

 Preservar l'extensió, valors i funcions dels espais naturals, lliures i no urbanitzats en general com a elements 
bàsics i vertebradors del municipi. En aquest cas cal ressaltar  el criteri de conservació del sòl de protecció 
agrícola de l’àmbit dels “Camps de la Secuita” i les taques agroforestals que queden al sud del traçat de la 
línia del TAV. 

 Garantir la connectivitat ecològica i física entre els espais naturals, lliures i no urbanitzats del terme 

 Ordenar i regular normativament els espais amb hàbitats, ecosistemes i altres elements amb especials valors 
(característiques d'especial fragilitat, escassetat, existència d'espècies amenaçades, vulnerables o protegides) 
i preservar-los d’una possible transformació urbanística. El criteri a seguir en aquest cas passa per l’ordenació 
dels Clots de la Barquera a partir d’una definició d’usos fixada per un pla especial. 

 Adaptació de l’ordenació a les traces dels camins tradicionals i establir mesures de protecció en la redacció de 
la normativa associada. Protegir les funcions dels camins que formen part de les rutes pel terme que 
connecten els quatre nuclis com a elements vertebradors del territori, reconeixent les seves funcions 
ambientals i socials en la gestió sostenible del territori.  

 Identificació i incorporació en el Catàleg de béns a protegir d’aquells elements ambientals, naturals o 
patrimonials d’especial interès (recorreguts d’especial interès associats a la ruta dels quatre pobles, rodals 
forestals (el Pinar Rodó, Bosc de Mas de l’Hereuet, Bosc del Ferrer Ric, barraques de pedra seca o altres 
elements etnològics). 

 Garantir la integració de les edificacions en l'entorn paisatgístic del territori on es troben, mitjançant definició 
de condicions detallades en paràmetres edificatoris i constructius, tant pel que fa a les construccions en sòl no 
urbanitzable (mitjançant el Catàleg de Masies, que forma part de la documentació del nou POUM) i també en 
el que respecta als nous creixements previstos al sud de la Secuita (Parc Tecnològic i àmbit d’equipaments). 

 Promoure la utilització d’espècies autòctones i naturalitzades en el context de les noves zones verdes i arbrat 
viari dels nous desenvolupaments. 

 Preservació dels elements naturals preexistents d’interès en el context de la delimitació, planificació i 
ordenació dels nous àmbits de creixement. 

 Una major regulació dels usos i activitats en el sòl no urbanitzable respecte les determinacions de les NSP 
vigents. 

 


