Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

Pàg. 533 (Vol. I)

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

CLIMATOLOGIA - fd_04 -

Pàg. 535 (Vol. I)

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

Els vents dominants són el mestral fred i sec, de component NW, i les marinades de
direcció E als mesos més càlids

RÈGIM DE VENTS

Elevada amplitud tèrmica: 14-15ºc

AMPLITUD TÉRMICA

FENÒMEN CLIMATOLÒGIC

Risc de gelades i limitacions per a
l’agricultura per la manca de cultius
adaptats a aquesta dualitat tèrmica.
Risc d’incendis forestals
Limitació agrícola: el mestral fred i sec,
pot danyar els cultius.

Atenuador de les temperatures estivals
Potencial energies renovables d’origen
eòlic

AMENACES I DESAVANTATGES

Atracció turística
Oportunitat per a la construcció
bioclimàtica

OPORTUNITATS I POTENCIALITATS

PRINCIPALS FENOMENS CLIMATOLÒGICS I LA SEVA RELACIÓ AMB ASPECTES SOCIALS, ECONÒMICS I AMBIENTALS: OPORTUNITATS I AMENACES

Climatologia.

7.1.1. CONCLUSIONS AMBIENTALS

(0): Valoració neutra: sense incidència qualificable.

(–): Valoració negativa: amenaces i desavantatges.

(+): Valoració positiva: oportunitats i potencialitats.

Simbologia empleada:

assenyalant per a cadascuna d’elles, la valoració d’aquesta.

Es presenten en aquest apartat, mitjançant quadres resum, les conclusions dels diferents factors analitzats en el present document,

7.1. CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI (DOCUMENT DE SÍNTESI)
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DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

Pàg. 536 (Vol. I)

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

Clima mediterrani, caracteritzat per un estiu càlid i un hivern suau, amb forts vents
de component NW (mestral) sobre tot durant l’hivern

RÈGIM CLIMATIC GENERAL

La temperatura mitjana anual és de 17,1ºC. La mitjana de les temperatures màximes
és 20,5ºC , i la mitjana de les mínimes 13,72 ºC.

TEMPERATURES MITJANES

Les altes temperatures i escasses pluviometries comporten períodes de 5 mesos de
dèficit hídric al llarg de l’any. El dèficit hídric acumulat es quantifica en uns 300
mm/any.

DÈFICIT HÍDRIC

La pluviometria mitjana de la zona és de 581,6 mm per any, amb notables variacions
interanuals i un règim sovint de caràcter torrencial. El mes més plujós correspon al
setembre i, per contra juliol representa el mes on la precipitació és més escassa.

RÈGIM DE PRECIPITACIONS / TEMPESTES

FENÒMEN CLIMATOLÒGIC

Potencial turístic durant tot l’any,
especialment als mesos càlids.
Potencial per a la implantació
d’energies solars (fotovoltàica i
termosolar)
Patrimoni natural singular i representatiu
(geomorfològic, vegetal i faunístic)
Potencial energètic
Conjunt cultural i patrimonial vinculat a
l’adaptació de l’home al territori (clima)
Potencial turístic

Risc d’incendi
Limitant del potencial agrícola
Amenaces d’erosió del sòl i
desertització

Hivern més fred. Sobre tot a la zona de
l’interior que podria esdevenir en alguns
casos com un limitant per a
determinades activitats com ara la
turística.

Risc d’incendis
Limitador de la producció agrícola
Amenaces sobre els recursos hídric

Limitador del potencial agrícola del
territori: risc de danys a la agricultura i
precipitacions mal repartides en el
temps (poc aprofitables)
Erosió dels sòls

Potencial turístic (número reduït de dies
de pluja a l’any)
Potencial agrícola, entès com la
possibilitat de conrear espècies molt
especialitzades i vinculades a un clima
concret.
Valors patrimonials i culturals
relacionats amb l’aigua

AMENACES I DESAVANTATGES

OPORTUNITATS I POTENCIALITATS

PRINCIPALS FENOMENS CLIMATOLÒGICS I LA SEVA RELACIÓ AMB ASPECTES SOCIALS, ECONÒMICS I AMBIENTALS: OPORTUNITATS I AMENACES

CLIMATOLOGIA - fd_04 -

Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
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CONCLUSIONS

GEOLOGIA - fd_05 -

Pàg. 537 (Vol. I)

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es troba en una zona de confluència de diferents unitats estructurals des del
punt de vista geomorfològic. Aquesta configuració ha determinat un entorn orogràfic i geogràfic que ha
condicionat de manera definitiva el desenvolupament històric del territori des del punt de socioeconòmic.

No s’ha realitzat una prospecció exhaustiva del territori per detectar les zones d’interès geològic a nivell local.

El municipi podria acollir formacions geològiques d’interès local des del punt de vista científic, didàctic,
paisatgístic, patrimonial, etc.

El sector nord del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant s’inclou en una àrea catalogada d’interès
geològic per l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya. Concretament, forma part de l’espai d’interès
geològic anomenat Encavalcaments de Pratdip - Llaberia i la Mola de Colldejou .

Geologia.

(0)

(–)

(+)

(+)

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)
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DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

Pàg. 538 (Vol. I)

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

(0)

El règim de precipitacions, la geologia del sòl, i l’orografia del territori, han condicionat la formació de la xarxa
hidrològica superficial del municipi, caracteritzada per barrancs i rambles típicament mediterrànies, que alhora,
condiciona la formació i desenvolupament dels sistemes naturals.

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

(0)

CONCLUSIONS

HIDROLOGIA - fd_06 -

El caràcter general del municipi, definit des del punt de vista geogràfic com a una zona de transició, és reflexa,
també, en la hidrologia superficial i subterrània del territori, amb representacions de diverses unitats
hidrogràfiques (aigües superficials) i hidrogeològiques (aigües subterrànies).

Hidrologia.
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(+)

Una gran extensió de terreny forestal es de titularitat i gestió pública. En aquestes zones es realitzen algunes
actuacions de gestió i millora forestal.

Pàg. 539 (Vol. I)

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

(+)/(–)

(–)

La ubicació de la totalitat del municipi dins un el Perimetre de Protecció Prioritaria, no ha representat
pràcticament cap millora en actuacions dirigides a la prevenció contra els incendis.

El terme manté paisatges de gran interès, encara que en alguns indrets, es troben sotmesos a greus impactes,
principalment de línies elèctriques i pedreres.

(–)

La manca d’una gestió forestal dirigida a la funció protectora de les zones forestals, incrementa el risc
d’incendi forestal, degut a l’acumulació de biomassa als boscos en els primers estadis de la successió.

(+)/(–)

(–)

La desaparició progressiva de les zones obertes (principalment de conreus), comporta un increment dels risc
d’incendis i una pèrdua de biodiversitat i d’heterogeneïtat paisatgística

A la zona litoral es mantenen espais no urbanitzats de gran interès paisatgístic, amb valors botànics i faunístics
que cal preservar. Alguns d’aquests indrets presenten impactes que cal corregir.

(+)

L’existència del bosc públic del Comú (CUP 28), afavoreix les possibilitats de gestió dirigida a la protecció
contra els incendis i al manteniment de la biodiversitat.

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

(+)

CONCLUSIONS

MARC BIOGEOGRÀFIC I SISTEMES NATURALS - fd_07-

Grans superfícies de muntanya al terme municipal presenten uns nivells d'artificialització i d’alteració molt
baixos i uns nivells de preservació importants.

Marc biogeogràfic i sistemes naturals.
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DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

(+)

La majoria de la població valora positivament el espais naturals del municipi.

Pàg. 540 (Vol. I)

(+)

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

La ramaderia existent es considera un element molt positiu, encara que cal planificar i gestionar-ne les zones
de pastures per tal d’evitar fenòmens d’erosió local.

CONCLUSIONS

MARC BIOGEOGRÀFIC I SISTEMES NATURALS - fd_07-
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DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

(–)

En zones del litoral s’han detectat afectacions a comunitats d’interès, degudes a la sobrefreqüentació.

Pàg. 541 (Vol. I)

(+)

(+)/(–)

Les zones de pastures diversifiquen el paisatge i permeten la presència d’algunes espècies, encara que en
alguns indrets la sobrepastura pot afavorir processos erosius.

En alguns indrets com els roquissars d’interior, o en roquissars i platges del litoral trobem comunitats o
elements florístics de gran interès, amb presència d’espècies endèmiques.

(+)/(–)

Actualment trobem estadis de successió de la vegetació poc madurs, principalment d’estructura arbustiva.

(+)

Gran part del terme s’ha vist afectat pels incendis, o per l’abandó dels conreus. L’orografia complexa del
territori està afavorint una recuperació espontània de la vegetació natural en aquestes zones.

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

(0)

CONCLUSIONS

VEGETACIÓ - fd_08-

Les comunitats vegetals actuals, apareixen en el territori producte d’una intervenció antròpica reiterada i
constant durant els darrers temps.

Comunitats vegetals.
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(+)

(+)

(–)

(0)

En la gran zona de muntanya del terme, gràcies a les grans extensions feréstegues, hi podem trobar espècies
com l’àguila daurada (Aquila chrysaetos) o el gat salvatge (Felis sylvestris), rares en d’altres zones més
humanitzades

A punts d’aigua trobem algunes de les espècies més rellevants de la zona com l’ofegabous (Pleurodeles waltl) i
a la llacuna litoral de la desembocadura del riu Llastres el fartet (Lebias iberus), peix endèmic de les llacunes
litorals catalano-llevantines.

La hiperfreqüentació d’indrets del litoral sensibles per la fauna, afecta negativament a elements faunístics
protegits i d’alt interès com el fartet a la desembocadura del riu LLastres.

La possibilitat d’implantació de centrals productores d’energia eòlica al municipi ha de realitzar-se considerant
la important comunitat de rapinyaires existent.

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

(+)

La fauna rupícola presenta espècies amenaçades, i de gran interès de conservació, com la comunitat de
rapinyaires. Destaca la presència al terme municipal de quatre parelles d’àguila cuabarrada (Hieräaetus
fasciatus).

Pàg. 542 (Vol. I)

(+)

Destaquen elements faunístics vinculats a les cavitats hipogeas, especialment invertebrats cavernícoles.

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

(0)

CONCLUSIONS

COMUNICTATS FAUNÍSTIQUES - fd_09-

Al terme de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant s’han descrit un gran nombre d’espècies, la major part de
requeriments mediterranis

Comunitats faunístiques.
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(–)

(–)

Els impactes paisatgístics produïts per línies elèctriques i pedreres es consideren els més destacats sobre els
espais naturals del terme.

Les categories de protecció de què disposen espais com l’EIN de les Muntanyes de Tivissa-Vandellòs i la zona
humida de la desembocadura del riu Llastres es consideren insuficients.

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

(–)

Els espais protegits a la línia litoral (EIN i zones humides) encara són cercats i sotmesos a agressions diverses
(sobrefreqüentació, abocaments,...), derivades de la forta pressió antròpica que suporten

Pàg. 543 (Vol. I)

(+)

Els termes de Vandellòs i Tivissa, juntament amb d’altres limítrofes, configuren una gran àrea natural amb un
nivell de pertorbacions i d’influència antròpica mínima.

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

(+)/(–)

CONCLUSIONS

ESPAIS PROTEGITS I CATALOGACIONS ESPECIALS - fd_10-

El municipi manté diversos espais preservats mitjançant figures de protecció. La planificació d’aquests espais
no va considerar aspectes funcionals que va provocar l’aïllament d’alguns d’aquests espais.

Espais protegits i catalogacions especials.
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(0)

(–)

(+)

(–)

Les activitats de generació massiva d’energies no renovables comporten impactes de diferent signe però amb
un balanç socioambiental significativament negatiu. La seva implantació hauria de ser sotmesa a mecanismes
de consens social que garanteixin la participació ciutadana, la corresponsabilitat de tota la societat i la
legitimitat de les decisions.

Important retrocés de la superfície agrícola en el conjunt del municipi, fet que es tradueix en una pèrdua de
diversitat paisatgística, ecològica, cultural, etnològica i socioeconòmica.

Els incendis forestals, si bé poden comportar impactes negatius quan són reiterants sobre les mateixes àrees
(erosió del sòl), en general provoquen una modelització de la vegetació, generant espais de gran interès
paisatgístic i ecològic.

Els models d’ordenació urbana actuals tendeixen cap una ocupació del sòl extensiva i poc compacte,
especialment en els nuclis costaners.

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

(0)

Cal incorporar la distribució espacial dels riscos naturals en les polítiques i documents d’ordenació dels usos
del sòl del municipi.

Pàg. 544 (Vol. I)

(0)

Resulta recomanable la revisió del planejament urbanístic en base a criteris tècnics més moderns i
d’aprofitament racional del sòl. Caldrà incorporar criteris de sostenibilitat d’acord amb la nova llei d’urbanisme.

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

(0)

CONCLUSIONS

PLANEJAMENT TERRITORIAL - fe_01 -

El municipi haurà de vetllar per la seva participació en l’elaboració del Pla Territorial Parcial de les Comarques
del Camp de Tarragona.

Planejament territorial i ordenació del sòl.
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DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

El corredor litoral de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, per qüestions geogràfiques i orogràfiques, resulta
estratègic en el funcionalment de l’arc mediterrani. Aquesta circumstància reporta importants avantatges i
oportunitats al municipi

Malgrat que aquesta situació comporta aspectes positius, també podria esdevenir una amenaça si no es
gestiona i planifica acuradament la consolidació d’aquesta realitat geoestratègica.

Els impactes paisatgístics derivats de certes activitats econòmiques i de les infraestructures públiques
representen una de les grans problemàtiques ambientals del territori i emergeixen com una greu amenaça vers
els excepcionals paisatges municipals. D’entre el conjunt d’impactes derivats d’aquests elements i activitats,
destaquen, per la intensitat dels impactes associats, les línies de transport i d’evacuació d’alta tensió.

Determinades àrees del municipi requereixen d’una intervenció de restauració ecològica i d’ordenació de l’ús
públic urgent. Aquest és el cas d’algunes activitats extractives i de la desembocadura del riu Llastres

Resulta cabdal la regulació de l’accés motoritzat al medi natural. Aquesta pràctica, amb cert arrelament al
territori, genera greus impactes sobre el medi natural.

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

(+)

Les Muntanyes de Tivissa i Vandellòs són una de les majors àrees de caràcter netament natural i amb menor
ocupació antròpica (humana) de Catalunya. La seva preservació haurà de ser un element clau en l’estratègia de
Catalunya de conservació del medi natural i dels paisatges.

Pàg. 545 (Vol. I)

(+)

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

El municipi presenta uns dels nivells d'ocupació del sòl més baixos del conjunt dels municipis de la costa
tarragonina.

CONCLUSIONS

PLANEJAMENT TERRITORIAL - fe_01 -
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(0)
(+)

(–)

(–)

(–)

(–)

El titular de l’explotació és el propietari de la mateixa, persona física, home i entre 40 i 65 anys.

La dedicació del titular i del cònjuge a l’explotació es produeix en exclusiva o com a dedicació principal

La mà d’obra de l’explotació és bàsicament familiar, la creació d’ocupació tant familiar com assalariada es
troba en fase de retrocés i l’activitat agrícola es desenvolupada molts cops per persones ja ocupades en altres
activitats

Després d’un primer període de capitalització de les explotacions agràries (1982-1989) es produeix un procés
de descapitalització de les mateixes (1989-1999)

Pèrdua de pes del sector agrari en l’economia del municipi, deguda bàsicament a la baixa viabilitat tècnicoeconòmica de les petites explotacions, majoritàries a la localitat, i pèrdua progressiva d’importància de la
ramaderia davant de l’agricultura, amb la corresponent reducció de la diversificació de l’economia agrària local

Economia agrària basada en els conreus de l’avellaner de secà i de l’olivera i condicionada, sobre tot, per la
incessant crisi de l’avellana

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

(–)

Fallida del procés de transformació de secà en regadiu

Pàg. 546 (Vol. I)

(–)

Retrocés del nombre d’explotacions i de l’extensió mitjana de l’explotació

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

(0)

CONCLUSIONS

AGRICULTURA - fe_02 -

Augment de la superfície del sòl destinada a usos no agraris, disminució de la superfície agrícola útil (SAU) i
augment de la superfície forestal.

Agricultura.
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CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

(+)

Potencial de la franja de costa per al desenvolupament de l’aqüicultura ja sigui en terra o al mar

Pàg. 547 (Vol. I)

(–)

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

Baix aprofitament de les potencialitats econòmiques associades a les característiques agroclimàtiques del
municipi

CONCLUSIONS

AGRICULTURA - fe_02 -
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CONCLUSIONS

INFRAESTRUCTURES I MODEL DE MOBILITAT fe_03-

Pàg. 548 (Vol. I)

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

i el dels costaners.

Existeixen diferències del model de mobilitat entre els diferents nuclis. El model de mobilitat dels nuclis d’interior

línia litoral.

Fragmentació del territori per la disposició de les infraestructures que travessen el municipi, concentrades a la

Increment sostingut de l’índex de motorització municipal.

Increment general de la mobilitat obligada i no obligada, amb un ús majoritari del transport individual privat.

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

El servei de transport públic per autobús presenta deficiències d’acord amb les necessitats dels habitants de

pràctica del senderisme.

La important xarxa de camins i senders que discorre pel territori, fan del municipi un punt d’atracció per a la

progressiu per la manca d’ús.

Important teixit de camins rurals i agrícoles malgrat que alguns d’ells presenten un estat de degradació

de circulació.

de l’any, especialment a l’estiu, l’alta intensitat de trànsit que presenten aquestes provoca importants problemes

El dimensionament d’algunes de les vies de la xarxa urbana i interurbana és insuficient. En determinades èpoques

d’intercanvi, tant de persones, com de mercaderies.

L’emplaçament geogràfic estratègic del municipi ha conferit al seu territori la característica de zona de transició i

comunicació estatals, fet que garanteix la connectivitat tant interior com exterior.

El grau de comunicació del municipi és elevat. A més, pel terme travessen algunes de les principals vies de

Infraestructures i model de mobilitat.

(+/–)

(–)

(+/–)

(–)

(+)

(+/–)

(–)

(+)

(+)

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)
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(+)

(–)

(–/+)

Llevat del risc d’incendis forestals i sismes, el municipi no acull cap altra risc d’origen natural que tingui
presència al territori en un grau elevat.

El risc Nuclear és el més significatiu risc d’origen antròpic que existeix al territori. La delimitació del risc es
projecta i afecta a un important àmbit territorial més enllà del municipal.

El risc nuclear és percebut en alguns casos, com un factor reductor de la qualitat de vida, o com un element
distorsionador per al desenvolupament del territori. Aquesta visió del risc no apareix com a percepció
generalitzada

Pàg. 549 (Vol. I)

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

(–)

(0)

El Pla Sismicat classifica el grau de vulnerabilitat del municipi en front els sismes com de grau “VI”: Possibilitat
de que es produeixin danys lleus en un període de 500 anys.

En l’actualitat existeix risc d’esllavissades a les carreteres C-44 i T-311 amb el conseqüent risc vers les
persones i els vehicles que freqüentin la via.

(0)

(+/–)

Seria recomanable engegar una profunda revisió de l’estratègia municipal (amb coherència supramunicipal)
envers el risc d’incendis forestals: Polítiques, regulacions normatives i accions de prevenció, i recursos i
infraestructures per a la prevenció i extinció dels focs forestals.

Alguns aspectes de la prevenció d’incendis resulten acceptables i satisfactoris, mentre algunes
infraestructures o accions són millorables i haurien de ser revisades.

(–)

Tot i que les zones habitades són poc vulnerables en front els incendis forestals, aquest risc representa una
gran amenaça vers el territori.

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

(–)

CONCLUSIONS

RISCOS NATURALS I D’ORIGEN ANTRÒPIC - fe_04 -

El municipi presenta un nivell de risc d’incendis extraordinàriament elevat.

Riscos naturals i d’origen antròpic.

Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

(–)

D’acord amb la normativa d’aplicació, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant no disposa de Manuals d’Emergència
per alguns del riscos detectats al territori municipal.

Pàg. 550 (Vol. I)

(–)

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

El municipi acull infraestructures (gasoducte i vies de comunicació de transport per terra) que generen cert risc
per transport de mercaderies perilloses. El seu caràcter litoral provoca que també es trobi afectat per el “Pla
Especial d’Emergències per Contaminació Accidental de les Aigües Marines a Catalunya (CAMCAT)”.

CONCLUSIONS

RISCOS NATURALS I D’ORIGEN ANTRÒPIC - fe_04 -

Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

Pàg. 551 (Vol. I)

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

desitja evolucionar.

continuïtat en el temps, especialment en allò que es refereix al model d’ordenació territorial vers el qual es

Es detecta una manca de definició d’estratègies i línies d’actuació ben estructurades, amb objectius diàfans i

posada en funcionament de les deixalleries, entre d’altres.

S’han portat a terme iniciatives molt positives en l’àmbit ambiental, com la construcció de les depuradores, la

resultats.

Sovint, els esforços en la realització d’estudis queden truncats per l‘absència d’aplicació i execució dels

l’ordenació del territori municipal.

Des de l’Ajuntament s’ha promogut la realització d’estudis de gran interès per a diferents aspectes de

tècnic qualificat en matèria ambiental.

Malgrat l’elevada plantilla de personal de la corporació, la regidoria de medi ambient no disposa de personal

les partides destinades a la gestió medi ambiental.

Existeix una desproporció a nivell pressupostari respecte la dotació total de recursos econòmics municipals i

presenta certes mancances en l’assumpció d’algunes d’aquestes.

Malgrat l’adopció de les competències que li són atribuïbles, l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Elevada dotació dels pressupostos municipals.

atribuïdes.

L’Ajuntament, amb caràcter general, resol i assumeix la major part de les competències que li han estat

CONCLUSIONS

VALORACIÓ

(–)

(+)

(–)

(+)

(–)

(–)

(–)

(+)

(+)

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL, MARC COMPETENCIAL I POLÍTIQUES AMBIENTALS- fc_01 -

Organització municipal, marc competencial i polítiques ambientals.

Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

VALORACIÓ

Pàg. 552 (Vol. I)

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

ciutadana i la democràcia participativa.

(–)

(+)

La població escolar és objecte d’una nodrida informació i sensibilització de caire ambientalista.

Necessitat de millora de determinats aspectes relacionats amb la informació ambiental, la participació

(–)

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

L’Ajuntament posa en pràctica un aprofitament i explotació efectiva dels ajuts existents.

CONCLUSIONS

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL, MARC COMPETENCIAL I POLÍTIQUES AMBIENTALS- fc_01 -

Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

CONCLUSIONS

CICLE ENEREGÈTIC- fv_01 -

Pàg. 553 (Vol. I)

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

Possibilitat d’implantació d’un Centre de Recerca en Energies Renovables

dels recursos energètics dels combustibles lligats al transport.

La dependència del vehicle privat, per manca d’una xarxa de transport públic adequat, no permet la reducció

avui dia encara no ha esta implementat.

Malgrat que l’Ajuntament disposa d’un programa de comptabilitat energètica municipal (WinCEM), aquest, fins

important estalvi energètic mitjançant l’aplicació de determinades mesures correctores.

L’enllumenat públic de municipi va ser objecte d’un estudi d’assessorament energètic, on es va detectar un

càpita superior al de la mitjana catalana.

De les dades disponibles es pot extreure que Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, té un consum d’energia per

líquids associats al transport.

(+)

(–)

(–)

(+/–)

(–)

(0)

(+)

Diversos elements climatològics com el vent i la insolació afavoreixen la implantació d’energies renovables.

Els principals consums energètics de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant són l’electricitat i els combustibles

(+)

(–)

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

Implantació d’un important número d’infraestructures energètiques de servei implantades al municipi.

impacte implantades al municipi.

Existència d’un important nombre d’infraestructures energètiques no sostenibles i/o que causen un gran

Cicle energètic.

Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

(0)

Les tendències de generació de residus d’àrees rurals, com seria el cas dels nuclis interiors, queden ocultes
en front el pes demogràfic de l’Hospitalet de l’Infant.

(–)

Tot i les positives taxes de reciclatge que presenta el municipi, aquestes encara disten de les establertes al
Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PGRMC).

Pàg. 554 (Vol. I)

càlids.

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

menor impacte visual i minimitza la problemàtica relacionada amb les olors, sobretot durant els períodes més

(+)

(+)

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha estat un dels primers municipis de la província en implantar la recollida
selectiva de la matèria orgànica, sent la proporció per càpita de reciclatge molt superior a la de Catalunya.

La posada en funcionament de la recollida de la fracció rebuig a través de contenidors soterrats provoca un

(+)

Els habitants de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant reciclen una part important dels residus que generen, sent
aquesta proporció superior a la del percentatge de reciclatge del conjunt dels habitants de Catalunya.

la mitjana comarcal i de Catalunya.

(+/–)

(0)

Les tendències de consum actuals del municipi provoquen unes taxes de generació de residus pròximes a les
de les àrees urbanes.

Malgrat que haver experimentat una tendència creixent, la generació de residus municipals es situa per sota de

(–)

Al tractar-se d’una població turística, els hàbits en la generació de residus provoquen unes taxes per càpita
superiors a les estimades com a “normals”.

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

(+)

CONCLUSIONS

RESIDUS. CICLE DE LA MATÈRIA- fv_02 -

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, tot i no tenir l’obligatorietat normativa referida als municipis segons la llei
reguladora de residus, efectua la recollida selectiva i disposa de dues deixalleries.

Residus. Cicle de la matèria.

Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

Pàg. 555 (Vol. I)

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

del riu Llastres.

Existència de punts d’abocament il·legals, situats principalment en les parcel·les buides i en la desembocadura

ambiental que genera el sector industrial.

El tractament majoritari que reben els residus industrials es realitza fora del municipi, externalitzant el cost

que la generació de residus d’aquest tipus experimenti un important creixement.

L’esdevenir econòmic municipal, basat principalment en el desenvolupament del sector industrial, ha provocat

deixalleries municipals, provocant una infrautilització d’aquestes.

Existeixen veus crítiques enfront la publicitat i informació que s’ha donat respecte el funcionament de les

les deixalles específiques, provocant un increment de les taxes de la recollida d’aquest tipus de residus.

La posada en funcionament de les dues deixalleries municipals ha millorat la recepció, gestió i tractament de

CONCLUSIONS

RESIDUS. CICLE DE LA MATÈRIA- fv_02 -

(–)

(–)

(–)

(–)

(+)

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

CONCLUSIONS

CICLE DE L’AIGUA - fv_03 -

Pàg. 556 (Vol. I)

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

consum humà.

per al consum humà, i per tant, l’aigua provinent de la xarxa de distribució pot considerar-se com a apte per al

excedeixen la concentració màxima admissible segons l’actual normativa que regula la qualitat de les aigües

Els paràmetres (organolèptics, físico-químics i microbiològics) fins avui analitzats de l’aigua en xarxa, no

l’origen de les captacions per a l’abastament del nucli de l’Hospitalet de l’Infant.

garanteixi en tot moment les condicions de salubritat del recurs, i (iii) d’un estudi de viabilitat de modificació de

les concessions d’extracció d’aigua, (i) d’un programa de seguiment i control de la qualitat de les aigües que

La situació en que es troba l’aqüífer de Camp de Tarragona requereix (i) d’una revisió de les característiques de

agràries.

municipi, roman catalogat per la legislació actual com a zona vulnerable per contaminació de nitrats de fonts

protegit per la normativa vigent. A més, una part important d’aquest aqüífer, i que de moment no afecta al

i al polígon industrial Les Tàpies, es troba sobre l’aqüífer del Camp de Tarragona, salinitzat i declarat com a

Una de les principals captacions del municipi, el pou de Llapassà, que abasteix al nucli de l’Hospitalet de l’Infant

iniciat el registre de dades diàries de volums d’extracció del pou de Ruit.

Existeixen registres dels darrers set anys sobre el volum d’aportació del pou de Llapassà, i aquest any 2004 s’ha

reals i contractats.

referència al nombre de captacions totals, a les característiques de les concessions i als volums d’extracció

Existeix una manca de control i d’informació sobre les captacions municipals d’aigua subterrània pel que fa

l’abastament de la població durant tots els mesos de l’any.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant disposa d’un sistema de subministrament d’aigua potable que garanteix

Cicle de l’aigua.

(+)

(0)

(–)

(+)

(–)

(+)

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

Pàg. 557 (Vol. I)

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

de contaminació.

La manca de depuradores provoca abocaments d’aigües fecals al medi hídric que poden ocasionar episodis

depuradora de l’Hospitalet de l’Infant, el municipi no disposa d’un sistema de depuració per a tots els nuclis.

Tot i la recent posada en funcionament de la depuradora del nucli de Vandellòs i l’actual construcció de la

cicle de l’aigua.

Encara no s’ha implantat al municipi la reutilització de l’aigua depurada per tal de minimitzar l’afectació del

pensar que els valors de l’esmentada pèrdua d’aigua són significatius.

distribució, i el model urbà de nucli poc compacte en el cas de l’Hospitalet de l’Infant i l’Almadrava, conviden a

les aportacions del minitrasvassament i del pou de Llapassà, les dades de consum, l’antiguitat de la xarxa de

Malgrat no disposar de dades per conèixer les pèrdues exactes d’aigua a la xarxa, les dades de referència de

en xarxa.

comptadors d’aigua dintre dels habitatges dificulta el càlcul dels consums així com els de les pèrdues d’aigua

No existeixen dades de consum reals. La manca de control dels volums d’extracció i la disposició dels

durant la major part de l’any, i igual a aquesta durant els mesos de màxim consum.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant mostra un consum d’aigua per habitant inferior al de la mitjana catalana

referència als valors mínims de clor residual en xarxa.

Es preveu que amb la construcció del nou dipòsit a Masboquera, es solucioni la problemàtica detectada en

aquesta mancança.

Masboquera. Amb el nou dipòsit que actualment s’està construint en aquest nucli es preveu solucionar

han detectat, durant l’any 2003, episodis continuats de manca de clor a la xarxa de subministrament de

Encara que les aigües de la xarxa d’abastament compleixen amb els paràmetres de potabilitat, les analítiques

CONCLUSIONS

CICLE DE L’AIGUA - fv_03 -

(–)

(+/–)

(–)

(–)

(–)

(+)

(+)

(–/+)

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
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CONCLUSIONS

DEMOGRAFIA: ESTRUCTURA I DINÀMIQUES - fd_11 -

Pàg. 559 (Vol. I)

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

demanda o bé en l’ús dels serveis bàsics.

L’important contingent de població flotant en determinades èpoques pot arribar a comportar un col·lapse en la

localitzada, principalment, en els nuclis d’interior.

La importància dels moviments migratoris favorables, amaga la realitat respecte a una pèrdua de població

demogràfica futura.

El moment econòmic actual, d’evolució i reestructuració sectorial, genera incertesa respecte a l’evolució

monocultiu.

L’evolució demogràfica municipal ha patit una excessiva dependència històrica d’un model econòmic basat en el

explotació de les centrals nuclears, com els actuals.

Plena integració dels immigrants arribats al municipi, tant els que ho van fer durant la fase de construcció i

que Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant sigui avui dia receptor d’immigrants.

Les característiques pròpies del municipi, juntament amb l’acció de les dinàmiques macroterritorials, provoca

Creixement global de la població constant i positiu.

Demografia: estructura i dinàmiques.

7.1.2. CONCLUSIONS SOCIALS, ECONÒMIQUES I DEMOGRÀFIQUES.

(–)

(–)

(+/–)

(–)

(+)

(+)

(+)

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

(+)

(-)

(+)

(+)

(+)

Noves oportunitats generades per les infrastructures de comunicacions existents i en construcció

Declivi dels nuclis d’interior i creixement dels nuclis de costa

Desenvolupament industrial del municipi que contribueix a diversificar l’economia local

Increment substancial de la base fiscal del municipi

Importància del sector de la construcció i del sector serveis principalment lligats al turisme

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

(+)

Possibilitat de confeccionar un nínxol a la zona meridional de la Costa Daurada, amb un elevat atractiu derivat
de l’efecte sinèrgic de l’agregació de tots els potencials del municipi i mitjançant la coordinació de les
polítiques de desenvolupament local amb els municipis de l’entorn més immediat

Pàg. 560 (Vol. I)

(0)

La construcció i explotació de la central tèrmica de la Plana del Vent obligarà a una planificació acurada dels
efectes col·laterals, sobre tot dels deguts a la fase de construcció

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

(0)

CONCLUSIONS

L’ESTRUCTURA ECONOMICA - fd_12 -

La taxa d’atur registrada al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es troba dins un marge que ens
permet parlar de plena ocupació tècnica

L’estructura econòmica.

Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

(+)

El municipi cobreix les necessitats bàsiques dels seus habitants respecte als serveis.

Pàg. 561 (Vol. I)

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

Manca de zones lúdiques per a joves.

municipi.

Manca de participació i d’implicació de la població en les diferents activitat socials que es porten a terme al

ofereix una avantatge sobre molts altres territoris.

Percepció positiva respecte la qualitat de vida dels habitants del municipi, la combinació de mar i muntanya

sentiment de pertinença a la terra. Tot i això, existeixen variacions respecte a la identitat de nucli.

(–)

(–)

(+)

(+)

(+)

Bona qualitat de l’ensenyament i de les instal·lacions educatives.

Els habitants de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant participen d’una identitat comuna com municipi amb igual

(+)

(+)

(+)

(+)

Oferta educativa ben dimensionada d’acord amb les necessitats dels habitants del municipi.

l'Infant.

imatge negativa respecte a la vida cultural i social municipal que tenen els habitants de Vandellòs i l'Hospitalet de

Existència d’un important nombre d’associacions i entitats de caire social i cultural, fet que contrasta amb la

Excel·lent dotació d’equipaments culturals i esportius i òptim aprofitament d’aquests.

culturals i esportius que es porten a terme al municipi.

El Patronat Municipal de Turisme i el Patronat Municipal d’Esports concentren l’activitat social en quant a actes

(+)

Funcionament òptim dels serveis socials municipals.

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

(+)

CONCLUSIONS

SOCIETAT I QUALITAT DE VIDA- fd_13 -

Bon dimensionament de l’oferta sanitària del municipi.

Societat i qualitat de vida.

Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

Pàg. 562 (Vol. I)

municipi.

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

L’existència de les centrals nuclears ha representat un condicionant negatiu respecte a la qualitat de vida del

Mancances en determinats serveis, sobretot en aquells destinats a la tercera edat.

CONCLUSIONS

SOCIETAT I QUALITAT DE VIDA- fd_13 -

(–)

(–)

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
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CONCLUSIONS

PATRIMONI HISTORICO - CULTURAL - fd_14 -

(+)

(–)

(–)

S’ha detectat una especial sensibilitat i inquietud de la ciutadania per recuperar i salvaguardar les tradicions a
tots el nivells.

La manca de polítiques de conservació i recuperació del patrimoni històric i artístic, arquitectònic, i etnològic
municipal, està ocasionant un important deteriorament dels recursos de tipus arquitectònic i la desaparició
gradual de tradicions.

Desconeixement generalitzat, tant a nivell local com forà, de la majoria del béns patrimonials localitzats al
municipi, fet aquest que repercuteix negativament en el seu potencial turístic

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

(+)

L’existència de pobles abandonats combinat amb la demanda de turisme d’interior podria representar un recurs a
explotar.

Pàg. 563 (Vol. I)

(+)

(+)

VALORACIÓ

POSITIVA (+) / NEGATIVA (–) / NEUTRA (0)

Els béns patrimonials municipals representen un significatiu actiu turístic potencialment explotable.

part per la seva situació estratègica des del punt de vista geogràfic.

El territori municipal posseeix un notable patrimoni històric, arquitectònic, cultural i etnològic, motivat en gran

Patrimoni històrico-cultural.

Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL
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7.1.3. CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI SOCIOLÒGICA (PPS): LA DIAGNOSI CIUTADANA
Una visió general de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
No és gaire sorprenent que, de manera unànime, s’assenyali la posada en marxa de la
Central Nuclear de Vandellòs I com un punt d’inflexió en l’evolució recent de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.
Evolució que, a més, té una doble vessant, dona lloc a una doble diferenciació: interna,
amb canvis importants en la configuració socioeconòmica del municipi, i externa, marcant
les peculiaritats respecte la resta de municipis del seu entorn més proper. Malgrat aquestes
diferències, la descripció general que es fa és molt similar a la del conjunt dels municipis del
Baix Camp, sobretot en l’àmbit econòmic i demogràfic.
Així, comparteix amb ells el pes preponderant que ha tingut el sector industrial en la
conformació de la seva estructura econòmica, i també l’augment progressiu del pes del
sector serveis les seves economies en detriment del sector secundari. De fet, les diferències
més importants, vinculades a la Central Nuclear, es donen en la diversificació de l’estructura
industrial, la capacitat de creació d’ocupació associada al sector industrial i en el
desenvolupament turístic.
Un altre aspecte diferenciador de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant que es subratlla és
l’estancament de la promoció turística. S’afirma que “des d’un punt de vista de promoció

turística, el turisme a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha restat aturat molt de temps. És
arrel del incident a la Central Nuclear de Vandellòs I que es posa en marxa la iniciativa
turística com alternativa a la principal font d’ingressos locals”. I malgrat aquests esforços el
creixement turístic no sembla produir-se al ritme previst i roman circumscrit a un turisme
familiar de segona residència força fidelitzat, sense desenvolupar un turisme hoteler, en part
per la manca d’aquesta promoció i en part per la competència d’altres municipis com
Salou, també a la Costa Daurada però amb una tradició turística molt arrelada.
Si aquestes diferències són importants, el major impacte de la instal·lació de la Central
Nuclear es produeix, lògicament, a la seva estructura social. De fet, a Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant es produeix un fenomen de diferenciació entre els nuclis de població d’interior i
els nuclis costaners, un fenomen compartit per bona part dels municipis de l’entorn amb
una configuració territorial similar, però que a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant té una
complexitat encara major.
D’aquesta manera, a l’Hospitalet de l’Infant no tan sols es concentra una població més
urbana, pel que fa als hàbits quotidians i els valors culturals, sinó que aquesta població està
més estratificada. Així, trobem la població que va arribar als anys 70, procedent de l’Estat
Espanyol, per treballar a la CN de Vandellòs I, amb uns nivells d’ ingressos i de serveis alts,
que ara s’ha anat jubilant i es queda a viure al municipi força integrats. Cal afegir, a més, els
seus fills, bona part dels quals marxen a altres municipis i d’altres que es queden, els
treballadors de la CN de Vandellòs II, amb força estabilitat laboral i d’ingressos, i nouvinguts
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recents, bona part d’ells jubilats d’altres poblacions de Catalunya i que ocupen el que era la
seva segona residència.
Aquestes característiques particulars marquen les dinàmiques socials que es donen als
nuclis i entre els nuclis del Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, tant els seus trets compartits
(que es vinculen amb la modernitat i el desenvolupament basats en la indústria energètica)
com les seves diferències (associades al menor ritme de creixement del nucli de
Vandellòs).

A) DIMENSIÓ AMBIENTAL
Paisatge i entorn natural.
La situació geogràfica privilegiada del municipi és un aspecte molt valorat per tots que no
passa desapercebut. Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant gaudeix de mar i muntanya, de
zones boscoses i platges que, combinades amb el seu clima, el fan un municipi atractiu i
agradable per viure-hi. El seu entorn natural s’assenyala com un aspecte potencialment
aprofitable per la seva explotació turística (turisme rural o ecoturisme).
Deixalleria i recollida selectiva.
Es percep l’existència de la deixalleria com un element positiu del municipi, element
complementari o reforçat amb la posada en marxa del servei de recollida selectiva. No
obstant, aquesta apreciació es matisa una mica si tenim en compte que paral·lelament
s’assenyalen alguns dubtes, referits a la gestió de la informació de la deixalleria i el
manteniment dels nous sistemes de recollida de residus soterrats.
Vectors ambientals.
La manca d’una depuradora al municipi i la recollida de les aigües pluvials són aspectes
negatius, aquesta mancança s’inscriu dintre de l’absència d’una política clara, vinculada a
l’ús i la gestió de l’aigua.
Un recurs important del municipi és l’aigua, considerat com un recurs abundant, però
també s’assenyala el perill que un creixement excessiu, amb un augment de la construcció
fruit del turisme, faci créixer el consum d’aigua i provoqui problemes d’abastament.
Es considera que no hi ha una política energètica centrada en l’estalvi energètic i les
energies renovables i no contaminants. Es valora de forma positiva la possibilitat d’instal·lar
en el municipi el Centre de Recerca d’Energies Renovables que, a més, es considera un
punt favorable des del punt de vista econòmic.
Un dels condicionats climàtics com ara el vent és valora també de forma molt positiva. Els
habitants del municipi consideren un recurs energètic a explotar mitjançant la construcció
d’un camp eòlic. No obstant això, també és cert que des d’algunes posicions es contempla
com un factor que pot ser perjudicial per al desenvolupament del turisme. La seva relació
amb els contaminants és ambigua: per alguns disminueix els graus de contaminació
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atmosfèrica mentre que per altres fa tot el contrari, trasllada les emissions de gasos
contaminants.

B) DIMENSIÓ ECONÒMICA
Poca diversificació econòmica.
La poca diversificació econòmica és un element que preocupa. S’assenyala com a causa
principal la dependència als ingressos vinculats amb la central nuclear. Al mateix temps,
s’insisteix en la necessitat de desenvolupar el sector turístic, el industrial o qualsevol altre,
sempre des del prisma de la sostenibilitat. En el cas concret del turisme es reivindica la
millora de la qualitat, la gestió i la planificació dels recursos existents al municipi.
Es qüestiona si es compatible el turisme amb el model industrial del municipi basat en la
producció energètica, no únicament pel que respecta per la identificació de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant amb la central nuclear (el nom de la central nuclear respon a C.N. de
Vandellòs) , sinó també per la naturalesa intrínseca d’ambdues activitats.
Sobre el model turístic s’apunta la manca d’oferta de d’oci i cultura al municipi, i la
necessitat de generar aquesta oferta, que a més, es pot vincular amb el desenvolupament
de la indústria turística. Cal tenir en compte que es tracta, al mateix temps, de fugir d’un
model turístic consumista (de territori i recursos) i d’aprofitar l’entorn natural del municipi
sense danyar-lo. Un model que es pressa de la temporalitat i la concentració als mesos
estiuencs i que genera importants desequilibris.
Hi ha certa preocupació per la feblesa del teixit comercial, causat, entre altres motius, per la
manca d’iniciativa i els elevats preus dels lloguers. Hi ha diferències entre els nuclis de
població, el nucli de Vandellòs es considera que està molt afectat per aquesta feblesa i el
nucli de l’Hospitalet de l’Infant que comença a patir-la.
Tot i l’anomenat ‘monocultiu’ econòmic, s’apunten alguns punts forts respecte l’economia,
que són: (aquests dos punts indiquen la introducció dels punts forts?)
Millora del teixit industrial del municipi.
Es valora com un fet positiu la línia de diversificació de l’estructura industrial, i més
concretament, el desenvolupament del polígon les Tàpies i les possibilitats d’ampliar i variar
l’oferta laboral del municipi.
Viver d’empreses.
Juntament amb l’ampliació del polígon industrial, la creació d’un viver d’empreses sembla
ser una iniciativa econòmica amb una molt bona acollida, entenent els seus serveis
(assessorament, formació, ajuts, etc.) com una aposta per la iniciativa empresarial local que
permeti pal·liar la dependència envers la central nuclear i ampliï i diversifiqui el mercat
laboral.
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Índex d’ocupació elevat
S’assenyala, principalment des dels sectors econòmics, el baix índex d’atur municipal com
un dels trets més destacables dels aspectes econòmics de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant. També, però, es reconeix que hi ha una manca important d’oferta de treball, i que
aquesta està limitada per la poca diversificació econòmica del municipi.

C) DIMENSIÓ TERRITORIAL
Accessibilitat viària i situació estratègica.
La situació del municipi, entre les Terres de l’Ebre i Tarragona és un aspecte positiu en
quant a la seva situació geogràfica. A més, aquesta bona situació es veu reforçada per la
seva connectivitat, principalment amb l’autopista, però també amb el tren, amb la resta del
territori. Aquest fet pot afavorir seu desenvolupament econòmic i demogràfic del municipi.
El transport municipal.
El transport públic municipal és un aspecte negatiu de Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant.
Aquest dèficit es dona, sobre tot, al transport entre els dos nuclis principals, però també es
té en compte els dèficits de transport per arribar a altres municipis de l’entorn, com ara
Reus.
Planificació urbanística.
No hi ha unanimitat a l’hora de valorar la planificació urbanística. No obstant, es considera el
creixement urbanístic, en termes generals, com un punt negatiu del municipi, on hi
destaquen com a aspectes negatius la manca d’espais verds, l’excés de construcció sense
planificació ni harmonia, la manca de planificació dels nous carrers de Vandellòs, l’agressió
urbanística en la franja litoral i la deixadesa del casc antic. Malgrat aquestes consideracions,
cal matisar aquesta afirmació, ja que hi ha una part de la població que percep la planificació
del nucli de l’Hospitalet de l’Infant com equilibrada i controlada.
L’habitatge
La manca d’habitatge de protecció oficial, especialment per joves, és un dels punts febles,
malgrat que es menciona la posada en marxa d’iniciatives públiques municipals d’aquest
tipus. Es tracta, sobre tot, d’una mancança vinculada a l’envelliment del municipi.
Sobre els diferents nuclis de població s’apunta que al nucli de Vandellòs manca sòl per
urbanitzar i per tant, no és fàcil accedir a un habitatge, sobretot els joves. Altrament, el tipus
d’habitatge que s’està construint a L’Hospitalet de l’Infant no respon a les necessitats dels
habitants del municipi, ja que la construcció es basa en petits apartaments destinats a
segones residències.
Hi ha també un acord força ampli a l’hora de considerar, com una causa important, la
utilització majoritària del sòl per a la construcció de segones residències, fet que propicia
l’increment dels preus i complica molt l’accés a la vivenda.
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D) DIMENSIÓ SOCIAL
Els equipaments i serveis
Els serveis educatius del municipi gaudeixen d’un bon nivell educatiu, els centres estan ben
equipats, i hi ha un bon sistema de transport que garanteix l’accés als centres.
Els serveis socials i el CAP funcionen correctament però existeixen desequilibris respecte a
la dotació de serveis entre els diferents nuclis de població; a l‘Hospitalet de l’Infant el servei
està ben cobert i en canvi s’observen mancances als altres nuclis. Es destaquen igualment
l’existència d’altres serveis, com el de Bombers i la Guàrdia Urbana, tot i que en aquest
últim es reclama un major presència als carrers. Respecte als serveis per a la gent gran, es
considera que aquest són insuficients, i es troben a faltar residències i centres de dia, així
com un tanatori i d’altres equipaments culturals.
Convivència, diversitat i cohesió social
La tranquil·litat, la bona convivència i la diversitat, són tres aspectes que defineixen la vida
quotidiana del municipi. La bona convivència existent entre els nuclis del municipi i la
tranquil·litat resultant d’uns nuclis que no han crescut massa i que han acollit els immigrants
i estrangers que han anat arribant al municipi, caracteritzen la percepció que tenen els
habitants de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant del seu quefer diari. No obstant, hi ha una
certa preocupació respecte a la integració dels nouvinguts, causada per la manca de
polítiques d’integració que poden ocasionar, en el futur, problemes de convivència en
l’àmbit municipal.
Participació ciutadana
Una demanda important és la que fa referència a la participació dels ciutadans. Es tracta
d’una demanda pròpia, sobre tot dels sectors ciutadans (especialment les associacions), i
es concreta en la manca de participació ciutadana en la presa de decisions importants pel
conjunt del municipi.
Relacionat amb aquest aspecte de la participació, també es destaca el nombre important
d’associacions que existeixen a Vandellòs.
Envelliment de la població
De forma general, es constata que la població del municipi està envellida, sobre tot al nucli
de Vandellòs. Malgrat que es tracta d’un fenomen generalitzat als municipis de l’entorn, es
veu com un problema fruit de la manca d’oferta de feina per als joves i les dificultats que
tenen aquests per trobar habitatge. A més, també es relaciona, en un grau menor, amb la
manca d’oferta d’oci i lleure del municipi.
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7.2

PROPOSTES I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PER AL PLA D’ACCIÓ LOCAL
(PALS)

7.2.1. RESPECTE ALS ASPECTES AMBIENTALS
Geologia
Cal realitzar un reconeixement exhaustiu del territori per detectar totes les zones d’interès
geològic a nivell local i territorial. Les àrees que siguin detectades com d’interès geològic
des

del

punt

de

vista

científic,

paisatgístic,

patrimonial,

etc.,

haurien

de

ser

d’incorporades en el planejament municipal per tal de garantir la seva conservació i
protecció.

Marc biogeogràfic i sistemes naturals.
Els grans espais naturals del terme s’han de preservar de qualsevol projecte que
representi alteracions i distorsions de la seva funcionalitat ecològica.
Els impactes sobre el paisatge principalment de línies elèctriques i activitats extractives
s’haurien de corregir o minimitzar.
Els espais de la façana litoral lliures de processos d’urbanització s’haurien de preservar.
Cal gestionar les zones forestals que es considerin d’especial interès estratègic per la
lluita contra incendis, i les àrees de titularitat pública, establint i afavorint àrees de
vegetació no piròfita i boscos protectors.
S’hauria d’incentivar els propietaris forestals a la realització de Plans tècnics de gestió i
millora forestal.
Cal sectoritzar els espais naturals, i establir zones de seguretat (DECRET 130/1998, de
12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals) a llarg dels
camins estratègics en la lluita contra els incendis.
Cal ordenar i gestionar les zones de pastures per tal d’evitar fenòmens d’erosió local.

Comunitats vegetals.
Cal afavorir la protecció d’indrets amb presència de comunitats d’interès, senyalitzant-ne
la presència i ordenant-ne l’ús públic.
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Cal restaurar la vegetació de ribera especialment en indrets com la desembocadura del
riu Llastres.
Les zones de pastures s’han d’ordenar. Especialment s’hauria d’estudiar la distribució de
la comunitat de salze de cingle i excloure-la de les zones de pastura.
Les actuacions forestals s’ha de dirigir a la prevenció d’incendis i a l’assoliment de
boscos protectors.

Comunitats faunístiques.
Elaborar un estudi de les espècies i zones de major interès al terme, per tal d’impulsar
mesures que en permetin la seva protecció efectiva.
Creació d’àrees amb sembrat de cereals en parcel·les de conreus abandonats
estratègics, amb la finalitat d’afavorir la diversitat d’ambients, les espècies presa,
l’activitat cinegètica, i el trencament de la continuïtat horitzontal del combustible forestal.
Elaborar un estudi i un Pla cinegètic rigorós i realista on s’estableixin les causes de les
minses poblacions de les espècies cinegètiques, i on es proposin solucions específiques.
Ordenar l’ús públic de la desembocadura del riu Llastres i restaurar-ne l’espai.
Corregir les torres elèctriques de línies de mitja tensió perilloses per l’avifauna als indrets
estratègics.
Impulsar el soterrament de les línies d’Alta tensió.

Espais protegits i catalogacions especials.
Proposar a l’administració autonòmica la ampliació de la superfície inclosa a l’EIN Serres
de Tivissa-Vandellòs i reivindicar una figura de protecció més estricte, o com a mínim la
inclusió a la Xarxa Natura 2000, amb l’objectiu d’aconseguir-ne un reconeixement i la
preservació dels valors naturals que s’hi troben, i de retruc incrementar la possibilitat
d’accedir a subvencions per a la seva gestió.
Les llacunes litorals són espais molt fràgils, que mantenen espècies faunístiques i
botàniques de gran interès, fet que determina la necessitat d’incrementar-ne la protecció
i de realitzar un esforç important de preservació i ordenació d’aquest espai. A la
desembocadura del riu Llastres s’ha d’impulsar una recuperació i restauració dels
sistemes naturals, i finalment una senyalització de tot l’espai i una ordenació de l’ús
públic.
Realitzar actuacions a l’EIN de la platja del Torn-Les Rojales, per tal de dignificar-lo.
S’hauria d’aconseguir l’eliminació de diverses infraestructures en runes, que varen
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dedicar-se a l’explotació d’una cantera. De la mateixa manera s’hauria d’impulsar la
restauració d’aquesta cantera i l’ordenació de l’ús públic de tot l’espai.
Evitar la massificació d’infraestructures impactants (línies aèries d’alta i mitja tensió) a les
zones naturals o d’interès paisatgístic del terme, i impulsar la desaparició o minimització
de l’impacte de les ja existents.
Estudiar la minimització de l’impacte ambiental, principalment paisatgístic de les activitats
extractives de pedreres a cel obert i evitar l’ampliació o la creació de noves zones
d’extracció. Cal estudiar mecanismes de restauració o minimització de l’impacte més
eficients o exitoses que les utilitzades fins ara (pintat amb tonalitats artificials).
Incentivar o subvencionar la integració de les construccions aïllades al paisatge de la
zona, mitjançant la utilització de la construcció tradicional de pedra. En el cas de les
existents, caldria afavorir el recobriment dels totxos, almenys amb arrebossat de ciment i
calç.

Planejament territorial i ordenació del sòl.
Procurar la participació del municipi en l’elaboració del Pla Territorial Parcial de les
comarques del Camp de Tarragona.
Elaboració de nou POUM en base als criteris apuntats a l’apartat 3.5.4
Introduir els mecanismes de participació ciutadana en la presa de decisions d’aspectes
que afectin significativament al model de desenvolupament del municipi i el seu futur.
Establir una estratègia per a la protecció i millora dels paisatges locals.
Iniciar accions de restauració ambiental i paisatgística dels sectors més degradats del
municipi i, posteriorment, ordenar el seu ús públic de l’ús públic. (Ex: gravera de Les
Rojales o desembocadura del Riu Llastres)
Necessitat de regular i controlar l’accés motoritzat al medi natural.

Agricultura.
El desmantellament al qual ha estat sotmès el sector primari històricament en un context
econòmic que ha evolucionat cap a la industrialització primer i cap al sector serveis en els
darrers anys, fa necessària l’aplicació de tot un seguit de mesures que revitalitzin les
activitats lligades a l’agricultura, la ramaderia i la pesca, en favor d’una base econòmica
municipal més diversificada i, per tant, més robusta davant de possibles canvis estructurals
o d’episodis de crisi puntuals. A continuació s’esbossen algunes de les propostes que han
de servir de base al posterior document de pla d’acció local per a la sostenibilitat:
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Creació d’un “Observatori del sector primari al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant”. L’objectiu d’aquest ens consistiria en recopilar tota la informació existent a nivell
municipal del sector primari, així com tota la informació rellevant referida a aquest sector
que pogués ser d’utilitat per al desenvolupament del mateix al municipi. L’Observatori
tindria dues funcions bàsiques, la primera fer un seguiment i vigilància del sector primari
al municipi, a través de la monitorització d’aquells paràmetres més representatius de
l’estat del mateix, i la segona de divulgació de la informació i suport a la viabilitat tècnicoeconòmica de les explotacions locals. En referència a aquest segon aspecte, entre altres
funcions, aquest organisme hauria de divulgar la informació sobre les diferents línies
d’ajut previstes per les diferents institucions (autonòmica, estatal i europea) així com les
seves directrius estratègiques, promoure la implantació de cultius adequats a les
característiques climàtiques de la zona i de major valor afegit, difondre el coneixement
sobre les tècniques de reg més eficients en relació a les necessitats de cada explotació,
donar suport en processos d’adquisició de maquinària i de capitalització general de les
explotacions per tal d’afavorir les decisions més racionals, oferir formació col·lectiva i
individualitzada a tots aquells agents implicats en el sector. Pel que fa als titulars
d’explotacions, caldria incidir no només en aquells que ho són amb dedicació exclusiva,
si no també sobre aquells que la compatibilitzen amb altres activitats.
Recolzament del sector cooperatiu agrari local, en especial pel que fa a la
comercialització dels productes agraris per tal d’aconseguir un major valor afegit.
Afavorir la incorporació de joves al sector primari, mitjançant un sistema específic d’ajuts
econòmics, així com l’assessorament en la realització de plans d’empresa que
afavorissin la viabilitat de les explotacions resultants.
Potenciar la gestió i l’aprofitament dels boscos del municipi, activitat que constitueix una
de les vies fonamentals per fer que el sector primari deixi de tenir un pes tant limitat i
diversificar de forma efectiva l’economia del municipi.
Potenciar una recuperació del sector ramader, de llarga tradició al municipi i en
l’actualitat gairebé testimonial, mitjançant el recolzament als empresaris agraris
interessats en endegar iniciatives empresarials en aquest sector que comptessin amb les
tecnologies més avançades en cada cas, per tal de superar fins allí on fos possible els
inconvenients que van portar la ramaderia cap a la seva pràctica desaparició.
Desenvolupar el potencial del municipi en relació a l’aqüicultura, mitjançant alguna
iniciativa pilot pensava en clau demostrativa, que pogués incentivar la inversió per part
del sector privat local i/o exterior en aquest sector.
Per tal de contribuir a conservar el potencial del sector agrari al municipi, caldria dur a
terme un mapa de sòls que delimités quines són aquelles àrees del terme municipal que
cal protegir en front dels altres usos potencials, ja que els sòls més aptes per l’agricultura
són sovint també els més desitjats per al desenvolupament urbanístic.
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Molt lligat al sector primari, caldria elaborar una carta del paisatge que servís per protegir
aquells elements com el patrimoni arquitectònic rural o determinats cultius que
contribueixen a diversificar i enriquir el paisatge, el qual permet alhora que aquest es
constitueixi en objecte d’aprofitament econòmic per part del sector terciari, en concret del
turisme, i alhora ens permet viure en un entorn que ens ofereix una major qualitat de
vida.

Infraestructures i model de mobilitat.
Desenvolupar un estudi per tal d’adequar la xarxa de transport públic a les necessitats
reals dels habitants del municipi.
Programa de neteja i recuperació de camins rurals actualment en desús per l’abandó
dels conreus.
Manteniment i millora de la senyalització dels GR, PR i SL que discorren pel municipi.
Potenciació i difusió de la iniciativa “Camins de la Mediterrània”, proposta d’itineraris
distribuïts pel municipi, la costa de l’Ametlla de Mar i la part més septentrional del Delta
de l’Ebre.
Donar compliment a la normativa (decret 166/1998, d’accés motoritzat al medi art. 11
senyalització i inventari) en la qual es determina que el Consell Comarcal a petició dels
ajuntaments que ho vulguin, ha d’elaborar un inventari de camins forestals, camins
rurals, sender, corriols, etc.
Sol·licitar a l’administració o administracions corresponents l’adequació de determinades
vies de comunicació del municipi per tal que aquestes es redimensionin d’acord amb el
volum de vehicles que hi circulen.

Riscos naturals i d’origen antròpic.
Seria recomanable engegar una revisió integral de l’estratègia municipal envers el risc
d’incendis forestals fent-la coincidir amb la revisió del Manual d’actuació per incendis
forestals. (Això representa revisar la dotació de recursos econòmics i materials destinats a la
prevenció del risc, replantejar les accions i el model de prevenció, dotar-lo de coherència respecte
el model territorial, i considerar la possibilitat de desenvolupar regulacions – normes – municipals per
tal de ordenar el risc en determinats aspectes. Entre els aspectes més rellevants als que caldria
donar solució destaquen: (i) en matèria de prevenció: augmentar la sectorització i discontinuïtat de
les masses forestals, millorar i augmentar la xarxa de camins i pistes forestals estratègiques des del
punt de vista operatiu, procurar la coordinació interadministrativa per tal de assolir certa coherència
en les polítiques a implementar, augmentar el període de vigilància, disminuir la freqüentació i usos
antròpics inadequats del territori augmentant alhora la sensibilitat social envers els incendis, i revisar
el Manual d’actuació contra incendis; (ii) respecte del risc vers les persones: gestionar
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adequadament les interfases (zones de contacte) entre forest i nuclis habitats (especialment al
sector de Cala d’Oques) i evitar l’augment de habitatges aïllats i la dispersió dels nuclis poblats
(contemplant en qualsevol cas les regulacions recollides al decret 64/95 i la llei 5/2003); (iii) respecte
del risc vers el territori: implementar mesures contra l’erosió i destrucció dels sòls (considerant alhora
els efectes de l’activitat ramadera), incorporar la distribució en l’espai dels valors patrimonials
naturals a l’hora de gestionar el risc, avaluar la modelació del paisatge i les possibles afectacions
negatives sobre la vegetació derivades de la recurrència dels incendis, considerar i ponderar
adequadament els efectes negatius que els incendis forestals poden tenir sobre el territori a l’hora
de valorar la vulnerabilitat del municipi front aquest risc, entre d’altres accions.)

Cal donar compliment al decret 64/1995 i a la llei 5/2005, de la Generalitat de Catalunya,
adoptant les mesures de prevenció d’incendis referides, en especial, als nuclis aïllats en
contacte amb les masses forestals. S’hauria de gestionar el risc en les diferents àrees de
contacte entre habitatges i forests (sector de Cala d’Oques), incorporant, alhora,
regulacions municipals de mesures de prevenció (mitjançant ordenança o normes
urbanístiques) que permetessin preveure una correcta gestió del risc en els futurs
desenvolupaments urbanístics. Les futures planificacions municipals del sòl haurien
d’evitar la dispersió de nuclis o habitatges aïllats.
Implementació urgent de mesures orientades a evitar esllavissades en les carreteres C44 i T-311 (cal posar-lo en coneixement de les administracions titulars d’ambdues
carreteres).
Desenvolupament i elaboració del Pla d’Emergències Municipal (PEM) d’acord amb les
determinacions establertes al 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 D’acord amb l’anàlisi de risc elaborat en la present diagnosi, haurien
d’elaborar-se com a mínim els següents documents: Document Bàsic; Programa
d’implantació i manteniment del PAM; Annexos generals; Manual d’actuació Bàsic;
Manual d’Actuació per a accidents en el transport de mercaderies perilloses per
carretera i ferrocarril Manual d’Actuació per a accidents en el transport de mercaderies
perilloses per conduccions Manual d’actuació per a emergències per contaminació
accidental de les aigües marines.
Procedir a la revisió del Manual d’actuació per a incendis forestals

Organització municipal, marc competencial i polítiques ambientals.
Concretar i explicitar el compromís social i polític de l’execució del Pla d’Acció Local cap
a la Sostenibilitat, en atenció a la seva naturalesa de document estratègic de planificació
fruit del consens del conjunt de ciutadans i ciutadanes i d’agents econòmics, socials i
polítics locals.
Revisar l’estructura i funcionament de l’àrea de medi ambient en els aspectes següents:
-

Revisant les competències que li són atribuïdes així com les funcions no
competencials i el rol a desenvolupar. Entre aquestes funcions, hauria de

Pàg. 576 (Vol. I)

CONCLUSIONS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRELIMINARS

Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

preveure’s l’increment de la coordinació intraadministrativa de l’Ajuntament, tot
potenciant la interacció transversal de l’àrea de medi ambient respecte la resta
d’àrees.

-

Dotar la regidoria dels recursos humans i dels mitjans físics i econòmics
necessaris per desplegar les competències que li siguin atribuïdes de manera
satisfactòria.

Definir les principals estratègies i línies d’actuació en base als títols competencials
assumits, en concordança amb el model de participació i coordinació amb d’altres àrees
de l’Ajuntament que s’hagi escollit, i d’acord amb els objectius definits per a cada àmbit
sectorial d’actuació.

Cicle energètic.
Executar les mesures previstes en l’actualització de l’estudi d’assessorament energètic
(actualment pendent d’elaborar) per tal de desenvolupar en la mesura del possible una
política energètica ambientalment sostenible.
Implementació del programa WinCEM, de comptabilitat energètica, facilitat per l’ICAEN.
que fa possible l’aplicació de sistemes de gestió de l’energia a nivell municipal.
D’aquesta manera, es poden conèixer i controlar les despeses energètiques de cada
centre de consum per tal de planificar-ne l’ús racional i promoure programes d’estalvi
energètic.
Desenvolupar una ordenança solar, així com impulsar econòmicament la instal·lació
d’aquest tipus d’infraestructures mitjançant ajudes econòmiques.
Promoure a través d’un programa d’educació ciutadana, l’estalvi energètic a nivell
domèstic.
Promoure la implantació de les energies renovables en les instal·lacions municipals.
Promoure

la

implantació

del

Centre

de

Recerca

en

Energies

Renovables.

Residus. Cicle de la matèria.
Desenvolupar un programa d’informació dirigit als ciutadans respecte al funcionament de
las deixalleries i de les seves possibilitats.
Desenvolupar una campanya encaminada a conscienciar a la població respecte la
necessitat de reduir les quantitats de residus generats a través de la reintroducció de
pràctiques actualment en desús (envasos reutilitzables, cistell de la compra en lloc de
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bosses de plàstic, etc.) degut principalment a la implantació de les noves tendències de
consum de la societat actual.
Completar la instal·lació en tots els nuclis dels contenidors soterrats.
Seria necessari revisar el model d’intervenció administrativa de l’Ajuntament en la
concessió de llicències d’obra i en allò que respecta a la gestió d’aquest tipus de residus
per evitar els possibles abocaments il·legals.

Cicle de l’aigua
Establiment d’un programa de control de totes les captacions d’aigua subterrània
existents al municipi.
Implantar un programa de seguiment i control de la qualitat de les aigües del Pou de
Llapassà que garanteixi en tot moment les condicions de salubritat del recurs
Elaborar un estudi de viabilitat de modificació de l’origen de les captacions per a
l’abastament del nucli de l’Hospitalet de l’Infant.
Disseny i aplicació de les mesures tècniques que resultin necessàries (instal·lació de
comptadors, etc) que permetin poder calcular i avaluar els consums d’aigua., i per tant
poder dissenyar polítiques de gestió i estalvi de l’aigua.
Estudiar la futura millora del sistema de sanejament per tal de garantir que el 100% de la
població sigui depurada.
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7.2.2. RESPECTE ALS ASPECTES SOCIALS, ECONÒMICS I DEMOGRÀFICS
Demografia.
La principal problemàtica demogràfica municipal resta relacionada amb el fet que s’està
produint un buidatge de població jove tant en els nuclis d’interior com en els costaners.
La majoria d’aquests joves deixen el municipi per motius laborals, principalment a la
recerca d’una ocupació acord amb els estudis realitzats. Així doncs, es dóna al municipi
una manca de llocs de treball especialitzats. Per a mitigar aquesta situació caldria que es
portés a terme al municipi una diversificació econòmica, amb una captació d’empreses
les quals puguin oferir llocs de treball qualificats. S’inclouran en aquesta línia, totes
aquelles accions encaminades a la diversificació econòmica.
Desenvolupar un programa d’integració per als immigrants el resultat del quals sigui la
fixació i estabilització d’aquests en el municipi, evitant que Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant sigui només un lloc de pas per accedir més tard o més d’hora a una gran ciutat.

Estructura econòmica.
El model econòmic preponderant durant les dècades anteriors havien convertit l’economia
del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en un sistema poc diversificat, depenent en
gran mesura en l’evolució del sector energètic representat per les centrals nuclears
Vandellòs I i Vandellòs II. El tancament del primer grup i el seu posterior desmantellament,
així com la política de personal seguida per l’empresa propietària del segon grup van fer
necessària la posta en marxa d’una aposta clara de futur per la diversificació de l’economia
local, que d’altra banda ja comptava amb l’existència d’un sector de la construcció i serveis
lligats al turisme, amb una certa importància. Moltes de les propostes que aquí s’esbossen
són continuació i perfeccionament de les polítiques ja endegades i ja estaven contemplades
en els estudis realitzats amb anterioritat.
Ampliar la taxa d’activitat de la població per tal de reduir les tensions que pot causar la
situació de plena ocupació tècnica en què es troba actualment el municipi. Cal posar
especial èmfasi en la incorporació de la dona en el mercat de treball, així com preveure
mecanismes de contractació en origen de nouvinguts per tal de combatre la immigració
il·legal i els problemes que comporta.
Diversificar l’economia municipal, de forma que es millori la percepció de certs sectors
de població que consideren que disposen de poques oportunitats laborals, en especial
pel que fa a joves amb un nivell elevat d’estudis. Cal fer un esforç per retenir al territori
aquest capital humà amb un elevat grau de formació, ja que per si sòl constitueix una
oportunitat per generar nou desenvolupament.
Planificació acurada dels possibles efectes col·laterals de la construcció i explotació de la
central tèrmica de la Plana del Vent, sobre tot els que es puguin generar durant la fase
de construcció: preveure mecanismes de contractació que distorsionin mínimament el
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mercat de treball i l’estructura socioeconòmica actual, pla de mobilitat, pla d’integració
dels nouvinguts i de les seves famílies, així com el corresponent dimensionament dels
serveis municipals que requeriran i una previsió de fonts d’ocupació futura.
Confecció d’un nínxol conjuntament amb els municipis veïns mitjançant la coordinació de
les polítiques de desenvolupament respectives. Potenciar les eines de col·laboració
existents i crear-ne de noves, sobre tot en el camp del turisme i en especial pel que fa a
la potenciació del port esportiu.
Continuar la política de suport als emprenedors, potenciant-la amb nous serveis i
afavorint la creació d’activitats econòmiques mitjançant el viver d’empreses.
Dotar el municipi d’eines de reequilibri econòmic entre els nuclis de costa i els d’interior,
per exemple via una política de redistribució fiscal que afavoreixi els municipis de l’interior
i que destini recursos a potenciar el seu desenvolupament econòmic i a assolir un grau
d’autonomia creixent.
Aprofitar les oportunitats generades per les infraestructures de comunicacions existents i
en construcció per tal de continuar la diversificació empresarial, sobre tot en el sector
industrial i el turístic.
Aprofitar els previsibles ingressos generats per la instal·lació al municipi d’una central
tèrmica de gas natural per crear un teixit socioeconòmic que continuï en la línia encetada
de generar una menor dependència d’aquest sector econòmic.
Donar suport a la revitalitzada associació de comerciants i al seu pla de dinamització per
tal de captar el màxim de recursos de la Generalitat i de la Cambra de Comerç, Indústria
i Navegació de Reus.
Racionalització i modernització del sector de la construcció, promovent sistemes
d’urbanització respectuosos amb el medi ambient i amb el paisatge.
Promoure l’extensió de la temporada turística mitjançant la diversificació dels productes
turístics, tant de costa com d’interior, i aprofundint en les línies de treball encarades a
aconseguir un turisme familiar i una internacionalització del mercat.

Societat i qualitat de vida
Realitzar campanyes d’informació de les activitats desenvolupades pels dels Serveis
Socials de l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Construcció d’un centre de dia o residència per a la tercera edat.
Estudiar la viabilitat de la construcció d’un tanatori municipal.
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Incrementar la presència dels cossos de seguretat, especialment de la policia local, en
els diferents nuclis del municipi.

Patrimoni històrico-cultural.
Establir un programa de recuperació del patrimoni municipal, inicialment a través de la
realització d’un inventariat actualitzable del patrimoni històric-artístic i etnològic, i,
posteriorment,

mitjançant l’establiment d’un pla d’actuació per a la conservació i

recuperació d’aquest patrimoni.
Cal enllestir una estratègia municipal, no només per protegir i preservar el patrimoni local,
sinó també per potenciar el seu estudi i la seva valoració (sensibilització de la població)
per a la difusió del seu valor i, molt especialment, per l’explotació del seu potencial com
a actiu per a estructurar i enriquir l’oferta turística municipal (senyalització, edició
d’informació, inclusió del municipi en rutes turístiques, etc.).
Procurar el desenvolupament d’un programa per a la recuperació dels pobles
abandonats, aprofitant les noves tendències turístiques (increment de l’interès pel turisme
d’interior).
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