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1.- Resum

En aquests moments la gestió dels Residus Sòlids Urbans (RSU), és a dir el que la gent deixa
al carrer, al contenidor, o a la paparera no s’adequa en la pràctica totalitat dels
municipis catalans als principis de sostenibilitat ecològica, ni al marc legal existent, ni
aprofita de forma òptima les possibilitats financeres que en aquests moments existeixen
per tal d’augmentar el reciclatge. El municipi de Salou en aquest sentit no és una
excepció, però tot i així la situació ha millorat notablement des de l’any 2000.

El 84%1 de les deixalles de Salou no es reciclen, i pràcticament una tercera part de les
tones que s’envien a la incineradora van directament a l’abocador dels Hostalets de
Pierola (província de Barcelona). A més de la dilapidació de recursos materials que
suposen la incineració i l’abocament, aquesta última opció té un gran impacte en
l’emissió de gasos hivernacle i està molt penalitzada per la cada cop més estricta
legislació ambiental. No es pot descartar que en un futur pròxim els costos d’abocament
es multipliquin com ja ha passat en diversos indrets, com per exemple al nord d’Itàlia,
augmentant la insostenibilitat econòmica de la gestió actual.

En aquests moments la gestió dels residus de Salou incompleix la llei 6/1993 (encara no té
deixalleria ni la recollida de la FORM totalment desplegada) així com la llei 11/1997 (pels
limitats nivells de reciclatge). La realitat legal de Salou no fomenta el principi de “qui
contamina paga”, i molt menys el de “qui contamina més, paga més” proposat per la llei
10/1998. No es fomenta fiscalment la reducció ni el reciclatge, sinò que els costos són
assumits col·lectivament i de manera solidària contràriament al que proposa l’actual
legislació ambiental en vigor.

Per bé que encara manca molt per fer per a què la gestió dels residus a Salou es realitzi
de forma sostenible, Salou va ser el municipi de més de 10.000 habitants de Catalunya
que més premis (un total de 2) va rebre a la Recollida Selectiva i Reducció de Residus
l’any 2000. Aquesta aparent contradicció es deu en gran mesura als grans avenços que
Salou ha fet en matèria de reciclatge en poc temps i al fet que la gestió dels RSU a
Catalunya es pot qualificar de força lamentable des del punt de vista de la sostenibilitat;
respecte al primer aspecte és interessant apuntar que Salou va passar de ser el segon
municipi que reciclava menys de la província l’any 1999, a ser actualment un dels
capdavanters i models de referència a les comarques de Tarragona; tot i així no deixa de
ser preocupant que la major part de residus tinguin un destí finalista (incineradora i
abocador).

Salou ha passat de reciclar el 1,2% el 1999 a l’11,25% el 2000, i al 16,2% l’any 2001.
L’ambiciós objectiu d’arribar a finals de 2002 a reciclar el 25% de la brossa difícilment es
podrà complir si no es produeixen canvis significatius en la gestió i recollida de brossa que
es produeix a l’estiu, ja que les connotacions associades a aquesta època de l’any ho
dificulten en gran mesura.

Aquest increment del reciclatge no ha suposat un increment significatiu en els costos de
gestió per part de l’Ajuntament, encara que si ho ha fet en els de planificació. Les 2200
tones de fracció orgànica que l’Ajuntament de Salou va portar a la planta de
compostatge de Botarell va comportar l’estalvi de més de 12000 euros (dos milions de
                                                          
1 Resultats globats de l’any 2001
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pessetes) en concepte d’incineració. Aquest estalvi es va aconseguir tot i que la recollida
de matèria orgànica es va fer bàsicament per una imposició legal, sense creure en les
possibilitats econòmiques del reciclatge, i sense cap tipus de canvi global en la gestió de
les escombraries.

Tot i aixó també cal reconèixer que hi va haver un augment dels costos de gestió dels
residus l’any 2001 a l’incrementar-se la recollida a la població domiciliària i a l’haver
d’adaptar el nou sistema de recollida orgànica a la recollida tradicional, quedant en
conjunt un sistema de contenidors altament sobredimensionat i ineficient. Amb la
reorganització de contenidors que ja s’ha començat al casc urbà es millorarà l’eficiència
de la recollida2. De totes maneres, a mesura que es vagi extenent la recollida selectiva de
les zones més denses (zones d’hotels) cap a zones menys denses (urbanitzacions), els
costos de la recollida augmentaran si ne es fa un replantejament en profunditat de la
recollida de residus.

Si bé en recollida de la matèria orgànica l’Ajuntament pot compensar en part o
totalment els increments de costos, la recollida dels envasos (cartró, vidre, plàstics, llaunes
i tetrabicks),que representen ¾ parts del volum dels residus, està finançada totalment –a
excepció de la planificació- en virtut de la llei 11/1997 de tal manera que es paguen els
contenidors, la recollida i la gestió. No obstant de les 3500 tones d’envasos lleugers
produïts a Salou el 2001 només se’n van reciclar 45 –el 1999 van ser 5, i el 2000 15-, havent
de pagar l’Ajuntament la recollida i gestió d’uns materials que tenen pagada la gestió si
s’envien a reciclar.

El motiu d’aquesta baix reciclatge és múltiple: els industrials que han de pagar pel
reciclatge dels envasos no tenen lògicament gaire interès que això es faci donat que els
costos els han d’assumir ells, i d’altra banda els Ajuntaments tenen altres preocupacions
més importants que impulsar una gestió ecològica dels residus.

Els baixos índexs de reciclatge dels RSU a la major part de Catalunya són conseqüència
d’una política de treball sobre la sensibilitat del ciutadà que es fonamenta en dos
principis basats en premises molt qüestionables.

El primer principi és que a la gent li preocupa molt el medi ambient, i que apel·lant la
consciència ciutadana es fomentarà una separació selectiva massivament. La realitat és
que la majoria dels ciutadans opten i optaran a curt termini per la opció més fàcil i
còmoda, i per actualment és molt més fàcil/còmode no reciclar que fer-ho.

El segon principi és la desconfiança envers la capacitat de canvi de la societat. Aquesta
desconfiança dificulta en gran mesura certs canvis profunds i necessaris en la gestió dels
residus, com pot ser l’eliminació del sistema de doble recollida, de bona part de les
papereres o dels contenidors de rebuig del carrer entre d’altres.

La realitat en la majoria d’ocasions és que bona part de la població no col·labora en la
gestió dels residus, conclusió tan real com útil per justificar la incapacitat per solucionar un
problema; que la gent no està sensibilitzada ha de ser el punt de partida, no la justificació
final del fracàs.

                                                          
2 Eugeni Capella, com.pers..
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El canvi però és possible, com ho demostra el fet que hi ha municipis que han augmentat
el reciclatge en un sol any un 10% ( Salou ) o un 20% ( Tona ). L’anàlisi ens porta a una
conclusió clara: la necessitat de dissenyar un sistema de recollida que faci incrementar
notablement el reciclatge partint de la realitat. Un dels principals reptes amb què
s’enfronta aquesta nova manera de fer les coses és de tipus psicològic: la por al canvi.

Cal recalcar que només amb un canvi conceptual real en la gestió de les deixalles es pot
canviar la gestió de les mateixes, i això passa ineludiblement per canviar la percepció de
la realitat; en altres paraules: no és un problema tècnic, tot i que lògicament s’ha
d’optimitzar tècnicament el servei.

La gestió dels residus a Salou en aquests moments no té uns criteris ni un departament
únic que els defineixi3, i mentre en algunes zones es redueixen contenidors de rebuig i
s’augmenten els de reciclatge (zona poble) per incrementar el reciclatge, en altres
s’incrementa la recollida del rebuig disminuïnt per tant la necessitat/possibilitat de
reciclar.  Això clarament té poc o res a veure amb el POUM, però s’ha de tenir en compte
que sense una coordinació i una unificació de criteris en la gestió del residus, les propostes
del POUM no implicaran una solució dels problemes.

Aquestes contradiccions de plantejaments té bàsicament 3 conseqüències:

� Encariment del servei (no es fa un aprofitament òptim dels recursos invertits en la
recollida de residus).

� Menor creixement de l’increment de reciclatge.
� Carrers més bruts.

La gestió dels residus al POUM

A diferència de l’aigua i l’energia, en que el POUM no analitza la gestió de la demanda,
això si que ho trobem en el cas dels residus. Aquest fet és degut a què mentre els
problemes associats al sobreconsum d’aigua el municipi de Salou els ha traslladat al riu
Ebre i que hi ha una evident despreocupació pels efectes derivats del consum d’una
energia que prové de llocs llunyans i que reparteix les seves conseqüències a nivell global,
el problema generat pels residus es sofreix en primer lloc als carrers del propi municipi.

Així doncs, el principal objectiu de la política de gestió dels residus tradicional mantenir el
poble net- no es compleix4, motiu pel qual s’han redactat una sèrie d’articles a les normes
urbanístiques (51.4 i 354.22). En el POUM no es fa cap referència a les papereres, les quals
tot sovint estant colocades sense gaire criteri tècnic i provoquen seriosos problemes de
neteja.

A més, a diferència de l’energia en que el planejament urbanístic inicial del POUM
condiciona fortament el seu consum en el futur, les polítiques de gestió de residus són més
adaptables a un planejament urbanístic preexistent. Tot i que lògicament la tipologia
urbanística afecta a la gestió dels residus, especialment en l’apartat de costos i dificultats
tècniques del seu desenvolupament, el planejament inicial del POUM no impideix que en
un futur, especialment en les zones de nova urbanització es pugui optar per qualsevol de
                                                          
3 Eugeni Capella, com.pers..
4 Eugeni Capella, com.pers..
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les solucions en la gestió dels residus: porta a porta, iglús, càrrega lateral, càrrega
posterior, recollida pneumàtica estàtica o mòvil.

Tenim per tant que en aquest POUM salou 2000-2010 si que s’ha mirat d’influenciar en la
gestió dels residus. En aquest sentit trobem que el POUM ha optat per un sistema de gestió
(el d’interioritzar els contenidors als edificis) que des del punt de vista del reciclatge dóna
millors resultats que els contenidors al carrer o que els sistemes de recollida pneumàtica.
Per maximitzar el reciclatge, tan sols cal fer breus afegits a la normativa existent. Cal
remarcar per tant que interioritzar els contenidors és la millor opció alhora de poder
aplicar polítiques d’increment del reciclatge.

El POUM no té en compte explícitament el reciclatge, i tan sols parla d’interioritzar els
contenidors, però no parla de si han de ser els de rebuig; els de rebuig i MO, o els de les
cinc fraccions.

Implícitament s’enten que la normativa del POUM s’inspira en la realitat de l’any 1999,
moment en què encara no es recollia la FORM, i que el número de contenidors de
reciclatge era menor a l’actual. En aquests moments seria inviable interioritzar els
contenidors de rebuig sense fer el mateix amb els de la FORM.

Per tant com a mínim, tindríem una situació de dos contenidors (rebuig i MO) per cada
bloc o conjunt de blocs que compartissin quartet de contenidors i els de reciclatge al
carrer (model Tiana), fins a una situació de quatre contenidors interioritzats més iglus de
vidre al carrer (model Riudecanyes). Es descartaria poder interioritzar els contenidors de
vidre als domicilis.

Un cop decidit que els contenidors s’han d’interioritzar i treure del carrer, es responsabilitat
de diversos departaments (Serveis, Medi Ambient, Hisenda i Governació) el com es faci.
Ara bé de les diferents possibiltats de gestió implica unes superfícies pel quartet dels
contenidors diferents i es per tant aquí on el POUM ha de definir un quartet de
contenidors que en el futur pugui respondre als canvis en la gestió de les escombraries.

Si s’interioritzen els contenidors de rebuig i els de la FORM, la recollida es fa diària, amb les
superfícies proposades n’hi ha més que suficient. Ara bé, pot ser que en un futur es
proposi interioritzar els contenidors de paper i envasos lleugers i ens trobem que no tenim
prou espai.

A part de si s’han d’interioritzar tots els contenidors o no, cal tenir en compte les
freqüències de recollida. L’any 1999 la recollida dels contenidors de rebuig es feia 6 dies a
la setmana en temporada baixa, i diàriament en temporada mitja i alta. En el POUM no es
diu explícitament, però a l’article 298 de les Normes s’intueix que la recollida de brossa es
farà diària. Tot i que això és possible, els costos financers es dispararan quan es
multipliquin els punts de recollida a l’interioritzar els contenidors. Si a més a més
s’interioritzen els contenidors blaus i grocs, i es recullen diàriament, els costos serien molt
difícilment assumibles5.

Per tal de fer assumibles els costos, en les experiències catalanes d’interioritzar els
contenidors, el rebuig només es recull un cop a la setmana. A més a més, quan els

                                                          
5 Eugeni Capella, com.pers..
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contenidors blaus i grocs desapareixen del carrer, aquests materials també es recullen un
sol dia a la setmana. A la pràctica això vol dir que si es fes això es necessitaria un quartet
de contenidors capaç d'allotjar el 95% del volum de les deixalles produïdes
setmanalment, ja que la MO es recolliria més sovint, i el vidre seguiria amb el sistema
d’iglús.

Papereres

En el document del POUM no hi cap menció a les papereres, un  element del mobiliari
urbà6 que es col·loca sense cap estudi tècnic que analitzi el canvi de comportament del
ciutadà en la gestió dels residus pel fet que hi hagi una paperera, o del tipus de
paperera. Com es desprén dels informes realitzats per l’Àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Salou, les papereres funcionen com a petits contenidors, tot i que amb
uns costos d’inversió i gestió molt més cars.

De l’anàlisi del que la gent diposita a les papereres es veu que la majoria de materials són
fàcilment reciclables. Comparant les diferents papereres, es pot comprovar que com més
gran és la boca de la paperera, menys es compleix el seu objectiu inicial (recollir les
fraccions menudes dels RSU), incrementant-se la possibilitat de què s’hi dipositin bosses
d’escombraries.

                                                          
6 El febrer del 2002, n’hi havia 777, a Salou.
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2.- Introducció a la situació actual

La filosofia de la gestió dels residus a Salou -i per gestió de residus entenem des dels serveis
de neteja fins a la recollida de residus- s’ha basat tradicionalment en una filosofia que ha
dominat aquest servei arreu de Catalunya i que es podria resumir amb la següent frase:
mantenir els carrers nets.

La producció creixent de deixalles en especial pel que fa al volum dels envasos, que creix
molt per sobre del PIB7, fruit del progrés econòmic i de l’adopció de la cultura americana
d’usar i llençar, va ocasionar greus problemes financers als Ajuntaments ja que els costos
de la gestió de les deixalles creixien –i creixeran- per sobre del PIB, de l’IPC, i dels ingressos
dels Ajuntaments.

En aquest context els Ajuntaments van crear la taxa d’escombraries per tal de poder
finançar el servei d’escombraries. Aquesta taxa, que es pot veure com una derrama
sobre l’IBI, i que de fet, sovint es cobra conjuntament amb l’IBI, ni ha solucionat el
problema del creixement de les deixalles ni en moltes ocasions ha servit per finançar
totalment el cost total de la gestió dels residus ja que això suposaria pujar molt més la taxa
de les escombraries i políticament sovint és més convenient socialitzar els costos de la
gestió dels residus8.

Des d’un punt de vista purament d’optimització econòmica del servei, el generador de
residus  (ciutadà, comerciant, administració pública)  hauria de pagar per cada litre-kg
d’escombraries generades i no reciclades, fomentant així una reducció de les
escombraries destinades al rebuig i una subsidiarietat en els costos. El repartiment dels
costos de la gestió dels residus d’una manera solidària entre tots els productors
independentment de la seva producció marginal, és a dir sense penalitzar per cada litre-
kg d’escombraries que es produeix, fomenta el no reciclatge i l’increment general dels
costos generals. A més contradiu la filosofia de l’actual  legislació que es podria resumir
en el principi de “qui contamina paga”.

Sense tenir en compte els aspectes financers, sembla clar que l’objectiu general del servei
de neteja i recollida de residus “Mantenir els carrers nets” no s’assoleix completament en
el punt àlgid de concentració turística, podent-se observar en ple migdia dels mesos
d’estiu contenidors plens a vessar i un reguitzell de bosses i cartrons disposades als voltants
dels contenidors donant un aspecte brut en aquell tram de carrer9.

Sigui com sigui, donat que la missió prioritària –i pràcticament única- del servei de neteja
no es compleix en la seva totalitat, l’Ajuntament intenta posar tots els mecanismes al seu
abast per mantenir “el poble net”. Així doncs i donat que és evident que els contenidors
rebossen, i tot sovint són un punt de porqueria amb bosses i capses al seu voltant, sembla
lògic que urgeix una instal:lació de més contenidors al carrer i en aquest sentit des de
l’Ajuntament es va encomanar al concessionari Vicenç Orts que fes una proposta
d’ampliació de contenidors (en principi entre 80 i 100) i d’increment de la neteja dels
carrers per tal que a l’estiu que ve els carers puguin estar nets.

                                                          
7 Juan Ramón Lozano a Reflexiones Sobre la Normativa de Envases y Residuos de Envases, pàg 21
8 Eugeni Capella, com.pers..
9 Eugeni Capella, com.pers..
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En una reunió en que tècnics i polítics de l’Ajuntament de Salou van tenir amb Josep Mª
Orts, gerent del concessionari, per tal de tractar les possibles millores a fer de cara a evitar
els lamentables punts de brutíciava abans esmentats, J.M. Orts va proposar que “a partir
d’ara qualsevol inversió que es vulgui destinar a millorar la neteja de Salou a través
d’inversions en maquinària o en increment de neteja pública és destini a educar a la
gent” 10.Que el concessionari de la neteja viària defensi desviar les inversions en
maquinària, increment de neteja i contenidors a educació, és xocant i alhora rellevant,
tenint en compte que el beneficiari econòmic de la política actual és la seva empresa,
mentre que els diners que es puguin destinar a educació aniran a parar a altres empreses.
Aquesta proposta del conscessionari pot tenir dues lectures:

� Que el màxim beneficiari econòmic de l’actual política de gestió dels residus a Salou
proposi un canvi de política del qual sembla ser que econòmicament en serà el major
perjudicat, és indicatiu d’un evident esgotament de l’actual sistema de gestió dels
residus i alhora d’una honestedat que honra al concessionari.

� Segons la lògica unicausal, a uns carrers bruts i uns contenidors plens els cal un
increment de neteja i de contenidors. Com a conseqüència, si amb un increment de
neteja i d’un 10% més de contenidors11, els carrers estan igual de bruts, el consecionari
de la neteja no fa bé la seva feina i per tant rebrà les crítiques des de l’Ajuntament.
Donat que el concessionari sap que l’increment de neteja no comporta tenir els
carrers “nets”, independentment de l’increment de neteja i contenidors -donat que és
impensable que l’Ajuntament de Salou es gasti anualment 180.000 euros en educació
i inspeccions com ho faria en maquinària- el concessionari deixava clar que la neteja
dels carrer depèn del servei de neteja, però també de la gent, i ara el que cal és
educar la gent perquè el servei de neteja ja està prou dotat.

Sigui com sigui, sembla que cada cop es fan més evidents les mancances de l’actual
sistema de gestió dels residus. El mateix concessionari i una bona part de polítics i tècnics
de l’Ajuntament de Salou són conscients que l’actual model no funciona, però d’altra
banda la inèrcia dificulta que el model es pugui canviar. Òbviament la preocupació no
ve sempre per motius ecològics, sinò més aviat d’eficàcia i d’eficiència: els carrers no
s’acaben de veure nets, i no es veu una correlació entre les inversions en neteja i recollida
i netedat final. No és un desastre total, però es noten mancances fins i tot des d’una visió
no especialitzada. Dins aquest contexte de debilitat del model actual de gestió dels RSU,
des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament s’han impulsat modificacions en el servei
de recollida d’escombraries des d’una prespectiva ecològica, però també estètica,
legal, econòmica i social, donat que només tenint en compte tots els factors és esperable
que s’opti per un canvi radical en la gestió de les escombraries a Salou.

Algunes de les iniciatives han tingut un notable èxit com pot ser la recollida del cartró
porta a porta i en menys mesura la recollida de vidre porta a porta. També sembla que
l’agrupació de contenidors en àrees d’aportació ha permés incrementar el reciclatge
disminuint els contenidors de rebuig. Però aquestes i altres iniciatives com la recollida de la
fracció orgànica veuen limitat l’èxit per polítiques contradictòries amb l’eficiència
ecològica, econòmica i de l’ús del carrer. Com exemple tenim la doble i la triple

                                                          
10 Eugeni Capella, com.pers..
11 Proposta feta l’any 2000 pel consecionari a petició de la regidoria de concencions que finalment mai es va
arribar a aprovar.
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recollides iniciades el 2001, recollides que es fan en la zona més turística a la tarda per
recollir les escombraries dels que incompleixen l’horari de dipòsit de les escombraries. Si hi
hagués un compliment més estricte de l’ordenança municipal s’incrementaria molt el
reciclatge i la netedat del carrer12.

Un tema profundament educatiu i útil per millorar la gestió dels residus seria tenir una taxa
de residus que servís per premiar als qui més reciclen i menys residus produeixen, i castigar
als que menys reciclen.

Si l’objectiu prioritari de la gestió dels residus a Salou, com a la major part de municipis de
Catalunya -mantenir els carrers nets- no s’acaba d’assolir, des d’una prespectiva
ecològica la situació és també negativa tot i que amb una clara millora a partir de l’any
2000.

A continuació s’exposen quines haurien de ser les prioritats de gestió des de l’òptica de la
sostenibilitat, per comparar-ho amb la realitat actual.

Des d’una prespectiva ecològica i legal (Llei 6/1993, Ley 11/1997 i Ley 10/1998) les
prioritats jerarquitzades de major a menor grau en la gestió dels residus són les següents:

1- Reduïr
2- Reutilitzar
3- Reciclar
4- Valoritzar energèticament (incinerar)
5- Abocar controladament

D’aquestes 5 prioritats, traient la gestió en els recintes municipals on es poden impulsar
polítiques de redució i reutilització, l’Ajuntament pot actuar de forma plena en les tres
últimes, ja que tant els nivells de reducció dels residus com els de reutilització són
difícilment modificables per l’Ajuntament i els seus objectius legals van més aviat dirigits
cap a les empreses.

L’Ajuntament es troba amb els residus un cop el ciutadà ja no en vol fer res, així que
l’Ajuntament només pot optar per les tres últimes opcions: reciclar, incinerar o abocar. La
primera opció està condicionada fortament pel ciutadà, les dues segones per la
quantitat de deixalles que els municipis macomunats aporten a la incineradora, i pel bon
funcionament de la mateixa, ja que aquesta té una capacitat de gestió, i un pic
saturada les deixalles s’envien directament a un abocador.

Fins l’any 1999 la situació des d’un punt de vista ecològic anava de mal a pitjor13, ja que a
l’augment de deixalles aportades a la incineradora s’hi afegia el fet que cada cop una
proporció més gran de les mateixes anaven directament a l’abocador dels Hostales de
Pierola.

Hem de tenir en compte que a més de la reducció de les aportacions a abocador, i dels
percentatges a incinerar previstos en els diferents programes de residus, s’especifica que

                                                          
12 Excepte la brutícia que apareix als contenidors de cartró per l’amuntegament de cartrons al no buidar-se quan estant plens tal com
mara el plec de condicions.
13 Eugeni Capella, com.pers..
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no podran anar deixalles a incinerar o a l’abocador sense un tractament previ, és a dir
primer s’ha de fer un triatge. El que no es pugui reciclar o reutilitzar es podrà incinerar, i el
que no, s’abocarà controladament, però en cap cas es permetrà la incineració o
l’abocament sense un tractament previ. És a dir el sistema actual d’abocar-ho tot a un
contenidor i d’aquí a la incineradora no s’ajusta a les exigències legals.

Podem veure com s’especifica legalment14 això als punts 1 i 7 de la RESOLUCION 13-1-
2000: Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2000, que aprueba el Plan
Nacional de Residuos Urbanos.6

1. Introducción

Estabilizar, en términos absolutos, la producción nacional de residuos urbanos, lo que
equivale a reducir la generación per cápita; implantar la recogida selectiva; reducir,
recuperar, reutilizar y reciclar los residuos de envases; valorizar la materia orgánica de los
RU, en particular mediante su compostaje, y eliminar de forma segura las fracciones no
recuperables o valorizables de los mismos.

A continuació s’adjunta la jerarquització de les opcions per a la gestió:

1. Prevención.
2. Reutilización.
3. Reciclado.
4. Valorización energética.
5. Eliminación en vertedero.

h) Fomento de la valorización de los residuos y reducción de la cantidad destinada a
eliminación: Este Plan constituye un importante, más aún, decisivo instrumento para ello.
Como se indica en el cuadro resumen final se reducirá en, al menos, un 53,1 por 100 el
volumen total de residuos destinados a vertido final en el año 2006. Se pasará del 70,4 por
100 de los residuos urbanos totales vertidos en 1996, en su mayoría con poco o ningún
control ambiental, al 33,1 por 100 en el 2006 depositados en vertederos que cumplirán la
nueva Directiva de Vertido.

7.5.1. Objetivos: Los objetivos previstos con el desarrollo de este programa son los
siguientes:
Valorización energética de la fracción no reciclada. Esta operación se llevará a cabo en
instalaciones con recuperación energética que actualmente estén operativas, así como
en los centros que se prevean por las comunidades autónomas como desarrollo de este
Programa o en aplicación de sus propios planes o programas.
Todo residuo urbano valorizado energéticamente habrá sido objeto previamente de un
programa de recogida selectiva y reciclaje.

Destinació dels RSU generats a Salou

Analitzant les gràfiques següents s’observa com fins el 1999 la gestió dels residus anava en
direcció contrària al que marca la legislació. Per una banda cada any una proporció de

                                                          
14 Aquí i més avall només hi ha els paràgrafs més interessants de la legislació vigent. Sovint els paràgrafs estan
tallats, però sense que això canviï el significat de la legislació.
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residus superior anava directament a l’abocador, ja sigui pel col·lapse de la mateixa, o
per problemes de funcionament. Per altra banda cada any fins el 1999 s’enviaven més
deixalles a la incineradora.

Com es pot veure a les gràfiques cada any augmenta la proporció de residus enviats a
l’abocador dels Hostalets de Pierola donat que la quantitat total de residus generats al
Camp de Tarragona augmenta, però la capacitat d’incineració es manté. L’augment
dels residus enviats a l’abocador dificulta l’acompliment dels objectius plantejats a nivell
nacional, empitjora la gestió des d’una prespectiva ecològica, i a més té conseqüències
econòmiques donat que la subvenció donada per ECOEMBES pels residus valoritzats
energèticament només és aplicable als residus incinerats.

Gràfic 1: Destinació dels residus arribats a la incineradora de Sirusa

Si bé a nivell general durant l’any 2000 es van enviar directament a l’abocador el 21,8%
dels residus arrivats a la incineradora de Sirusa, pel que fa a Salou aquesta proporció va
ser major, d’un 24.43%, ja que com es pot veure a la següent figura  quan la proporció de
residus enviats a l’abocador és superior és a la temporada turística, que és quan
lògicament Salou produeix més residus. L’any 2001 no es segueix el mateix patró, donat
que quan no es va poder incinerar va ser a la primavera per problemes tècnics, i a l’estiu,
tot i que a l’estiu la incineradora no pot absorvir tots els residus, Salou va poder incinerar
totes les seves deixalles per ser membre de la mancomunitat.
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Gràfic 2: Factor de valorització. Percentatge els residus incinerats i enviats a l’abocador.
procedents de Salou l’any 2000

Font: CC Tarragonès
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Gràfic 3: Factor de valorització. Percentatge els residus incinerats i enviats a l’abocador.
procedents de Salou.

Font: CC Tarragonès

Font: CC Tarragonès

Aplicant els percentatges incinerats mensualment a Sirusa el 2000 i 2001  amb les tones de
rebuig, tenim a les següents taules i figures amb els valors absoluts dels residus incinerats i
enviats a l’abocador procedents de Salou.
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Gràfic 4. Destinació d’incineració/abocament real15 dels residus generats a Salou l’any
2000.

gener febrer març abril maig juny juliol agost Sete. oct. nov. des. total
Abocament 32 70 131 249 804 530 963 1247 497 167 318 48 5056
Incineració 623 711 877 141

5
982 168

2
2247 2423 1873 150

9
541 763 15646

Figura 5: Destinació d’incineració/abocament real dels residus generats a Salou 2001.

gener febrer març abril maig juny juliol agost sete. oct. nov. des. total
Abocament 0 0 857 1754 1839 2027 0 0 0 0 0 0 6477
Incineració 794 741 96 0 0 225 3211 3547 2241 1584 906 787 14132

Veiem que el percentatge dels residus enviats a l’abocador dels Hostalets de Pierola des
del municipi de Salou l’any 2000 és del 24.43%, i el 2001 del 31,43%. Per tant tenim que una
quantitat de residus enviats a Sirusa van a l’abocador, empitjorant la gestió dels residus, i
no reben la subvenció d’ECOEMBES en concepte de valorització energètica. El
percentatge de residus enviats a Sirusa i no incinerats augmenta amb diferent intensitat
però de forma constant des de 1992. De moment les polítiques municipals de reciclatge
                                                          
15 Suposant que cada dia del mes el percentatge de material incinerat/abocat es manté igual a la mitja del
mes. Probablement això no es així, i els dies que més residus envia el municipi de Salou coincidiran amb els
màxims percentatges que són enviats directament a l’abocador. Tot i així és pot considerar una bona
aproximació.
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no han fet disminuir la quantitat global de materials aportats a Sirusa des de que aquesta
va entrar en funcionament. En principi quan més percentatge de residus de Sirusa
s’envien a l’abocador hauria de ser en plena temporada turística, coincidència negativa
en tots els sentits per Salou. De totes maneres hi ha increments d’abocament intemporals
motivats per la mateixa planta i per motius que res tenen a veure amb la quantitat de
residus generats.

Cal dir que després de la incineració, els materials no han desaparegut, sinò que canvien
d’estat i es redueix el volum dels sòlids en forma d’escòries que representen un terç del
pes dels RSU inicials. Aquestes cendres van a l’abocador. Per tant podem dir que l’any
2001 la meitat dels residus enviats a Sirusa van tenir com a destí final l’abocador.

Canvi de tendència

Un canvi molt positiu a Salou en la gestió dels residus ha estat la inflexió produïda l’any
2000, com es pot observar a la següent figura, en que per primer cop a la història de
Salou es disminueix les aportacions a Sirusa. Aquest any el municipi de Salou va trencar la
tendència a l’alça de materials aportats a Sirusa gràcies a la incipient política de
reciclatge. Aquesta dada és molt rellevant especialment tenint en compte que Salou és
un municipi amb continu creixement. A nivell supracomarcal, també es pot arribar a un
canvi de tendència  per l’increment del reciclatge. Això però de moment no ha passat i
probablement hem de treballar amb la hipòtesi que el percentatge de residus enviats a
l’abocador directament des de Sirusa augmentarà, i els diners rebuts per ECOEMBES
baixaran.
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Gràfic 6. Destinació dels residus generats a Salou en el decenni 1992-2001.

Font: Departament de MA de l’Ajuntament de Salou.
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Disminuir el rebuig en termes absoluts és un fet insòlit en la majoria de municipis, ja que el
normal és que l’increment de materials reciclats no sigui suficient per disminuïr la
producció total de rebuig.

Tot i el canvi de tendència, actualment la gestió dels residus a Salou és basa
majoritàriament en la seva recollida i posterior incineració sense selecció prèvia.  L’any
1999 Salou va reciclar un 1,2% dels seus residus solids urbans, sent el municipi que menys
reciclava del Camp de Tarragona i un dels pitjors en aquest aspecte de Catalunya. A
part dels aspectes ecològics, la recollida de residus a Salou incomplia la llei 6/93 article
47.2, motiu pel qual el consistori -així com la major part dels consistoris dels municipis de
més de 5000 habitants de Catalunya- fou denunciat per diferents grups ecologistes.

Amb l’objectiu de complir la llei 6/93 l’ajuntament de Salou va iniciar la recollida de la
fracció orgànica i això ha fet augmentar significativament el reciclatge a Salou. De fet, la
missió prioritària de l’àrea de medi ambient de l’Ajuntament desplegada a partir del maig
del 2000 ha estat l’educació ambiental i l’impuls de la recollida selectiva, en especial de
la fracció orgànica.

Les 280616 tones de deixalles reciclades a Salou el 2000 representaren el 11.217% de la
seva generació i això feu que el reciclatge de RSU a Salou augmentés un 937% respecte
al 1999, i passés de ser un dels pitjors municipis de la província a superar la mitjana tal com
es pot observar a la següent figura. L’any 2001, el reciclatge augmentà fins al 16,2%
recollint-se 3979 tones. Aquest augment ha estat certament espectacular, i a tall de
comparació només cal esmentar que el municipi de Calvià, paradigma propagandístic
de la gestió ambiental en espais turístics costers massificats ha passar del 1998 al 1999 de
reciclar un 2,4% a un 6,4% amb un 18.75% de rebuig a la FORM, l’any 2000 arribà a un
12,42 de reciclatge.

Sense lògicament no oblidar el canvi de tendència radical que s’ha efectuat a partir de
l’any 2000, un anàlisi detallat del sistema de recollida actual i una visió de les diferents
experiències de recollida del rebuig a Catalunya permet pronosticar el següent18:

� Sense una reforma total del sistema de recollida de residus i de la fiscalitat actual no
es podrà assolir el repte de la regidoria de medi ambient de reciclar abans del final
de legislatura un 50% dels residus sòlids urbans.

� La perpetuació del concepte actual de recollida dels residus sòlids urbans difícilment
possibilitaria traspassar el 30% de reciclatge a mig termini (5-10 anys), incrementaria
desmesuradament l’ocupació de la via pública per part de contenidors (contenidors
de rebuig, però sobretot de reciclatge), no acompliria els objectius de reciclatge a
nivell de Catalunya i l’Estat Espanyol, incrementaria la ineficiència econòmica del
sistema de recollida dels RSU, i pel que fa la recollida selectiva, no tan sols no
estalviaria costos econòmics a l’Ajuntament, sinò que els incrementaria. A més a més
els diners dedicats a educació ambiental per temes de reciclatge és mantindran a
uns nivells molt baixos.

                                                          
16 Aquí no tenim en compte el percentatge de rebuig portat a Botarell.
17 No es compta el reciclatge d’oli.
18 Eugeni Capella, com.pers..
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� El percentatge d’impropis presents a la matèria orgànica difícilment baixaran a l’estiu
del 10%, i això, a més de costar diners a l’Ajuntament pot ser motiu de desprestigi.

L’ augment espectacular del reciclatge a Salou ha estat molt asimètric com es pot veure
a les figures 7 i 8 i visualment a les gràfiques. De l’estudi de l’evolució i dels percentatges
del reciclatge dels diferents tipus de materials en podem treure conclusions de com
incrementar molt més el reciclatge dels diferents materials.

Taula 1. Evolució del reciclatge a Salou19

Any Oli Vidre Envasos Paper Matèria
orgànica

Tonelades
reciclades

Percentatge
reciclatge en %

Increment
reciclatge en %.

Increment
absolut

reciclatge
1997 268.61
1998 52 -17 N.D 6 N.D 315.71 0.82
1999 1 43 55 64 N.D 410.07 1.2 47% 30%
2000 22 76 249 33 N.D 2806 11.1 937% 684%
2001 -11 110 174 178 32 3979 16.2 46% 105

Taula 2. Evolució en tonelades del reciclatge a Salou.

Any Oli Vidre Envasos Paper Matèria
orgànica

Tèxtil

1997 99 69 0 101 0
1998 149 56 3.08 107 0
1999 151 81 4.75 174 0
2000 183.36 141 15.36 231 2234.96
2001 163.47 308 45 643 2959 23.5

Generats 600 1863 3493 4763 9526 722

Al gràfic7 es pot veure com el municipi de Salou ha passat de ser un dels pitjors de
Catalunya en percentatge de reciclatge a ser un dels millors de la comarca. Només
fixant-nos amb el percentatge de reciclatge podem veure que en general la tendència
és sempre a l’alça en tots els municipis, sempre i quan es mantingui un mínim de qualitat
de gestió i d’educació ambiental, cosa que no passa en algun municipi. Hi veiem
representades les tendències de diferents municipis del voltant, així com dels nivells
generals del Tarragonès i de Catalunya. A grans trets podem dir que cada cop la gent va
prenent més consciència de la necessitat del reciclatge, i en aquest sentit l’educació
ambiental és necessaria. Però els grans salts de reciclatge com els de Salou no es deuen
només a l’increment de l’educació ambiental, sinò a canvis radicals en el sistema de
recollida. Això vol dir que si de veritat es vol augmentar un altre cop de manera
significativa els nivells de recollida, s’ha de canviar el sistema actual de recollida, i
lògicament acompanyar-lo d’una bona campanya d’educació ambiental. Un cop
instaurat un nou sistema de recollida hi ha d’haver un manteniment de l’activitat
educativa per tal que els ciutadans assimilin amb que es concreten les seves actituds,

                                                          
19 Si no es diu el contrari en increments percentuals
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però no es pot confiar en l’educació ambiental com a únic factor determinant d’un
canvi significatiu en la recollida selectiva.

Gràfic 7. Evolució del reciclatge a diferents municipis de Catalunya
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Al gràfic 8 tenim els resultats de diversos exemple de gestió dels RSU, que ve a reforçar la
idea que els percentatges de recollida selectiva estan condicionats fortament pel sistema
de recollida dels RSU. S’han agrupat els municipis en els tres sistemes de recollida que
estan donant millors resultats al nostre país.

� Els històrics. Encerclats en rosa els municipis del Projecte Residu Mínim. Es tracta de
municipis on el grup ecologista CEPA està molt implicat en la gestió dels residus. Són
municipis on sovint el reciclatge és una prioritat política, s’inverteixen molts diners en
educació, han estat els pioners en el foment del reciclatge municipal a Catalunya. La
recollida es basa en contenidors al carrer i en molta educació.

� Els municipis “Porta a Porta”. Encerclats en groc municipis sense història en el
reciclatge, que partint d’una situació normal (nivells molt baixos de reciclatge) han
optat per fer una recollida porta a porta treient la majoria de contenidors del carrer.

� Els municipis turístics innovadors encerclats en verd. Encapçalats per Calvià a
Mallorca i Lloret de Mar a Catalunya. Ambdós municipis tenen l’Agenda 21 iniciada i
una política ambiental important, si més no econòmica i propagandísticament
parlant. A aquests municipis s’hi ha ajuntat Salou, que sense una política ambiental
definida ni dotada de recursos destacables ha assolit uns resultats de reciclatge
similars als altres dos municipis. Es tracta de municipis molt turístics i estacionals amb
uns resultats pèssims de reciclatge que combinen la tradicional gestió dels residus
amb resultats insignificants del reciclatge, amb recollides sectorials porta a porta que
fa incrementar el reciclatge. Partint d’un sistema convencional de recollida selectiva
(contenidors de rebuig més iglús de selectiva) amb uns pèssims resultats en els nivells
de recollida han afegit una recollida porta porta parcial  per alguns grans productors i
per alguns materials) fent augmentar significativament els percentatges de reciclatge.
En aquest municipis de fet tenim dos sistemes de reciclatge: el general i tradicional
que no arriba a reciclar el 2% dels materials, i el porta a porta que és el que fa
augmentar els percentatges de reciclatge.

Aquest gràfic 8 és molt rellevant, en quan que demostra que el canvi és possible, que el
canvi és possible a curt termini, que el canvi està condicionat fortament pel sistema de
recollida, que el porta a porta és el sistema de recollida que incrementa més el
reciclatge. Que als municipis on s’inverteix molt en educació ambiental, però finalment el
reciclatge depèn de les persones no s’arriba al 50% del reciclatge. Que als municipis on
no s’ha educat històricament a la gent en polítiques de recicltge i de sobte se’ls ha
impedit no reciclar, el reciclatge augmenta espectacularment.
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Gràfic 8. Percentatge de reciclatge en diversos municipis de Catalunya.

Més endavant s’analitzen les diferents possibilitats de gestionar els residus, però ha de
quedar clar que els sistema de recollida dels residus condiciona fortament els resultats de
reciclatge.

Si ens fixem detalladament en els resultats de recollida selectiva clàsica a Salou a la figura
anterior i els comparem amb el que es podria reciclar, podem veure que tenin tres nivells
de reciclatge:

� L’oli i la matèria orgànica, amb un reciclatge superior al 20% de la quantitat generada
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� El paper i el vidre dels quals es reciclava entre el 5-7’9% de la quantitat total generada
el 2000 i el 13’2-15’8% el 2001

� Els envasos lleugers, dels quals es recicla poc més de l’1% de la producció anual.

Les diferencies entre els diferents nivells de recollida s’expliquen bàsicament per dos
motius: educació i gestió.

Gràfic 9. Evolució del reciclatge clàssic a Salou

El vidre va ser el primer material que es va començar a reciclar mitjançant contenidors
iglús, per tant la consciència ciutadana de la necessitat del seu reciclatge és més alta i
això explicaria el percentatge superior de  reciclatge de vidre que de paper tot i que hi
ha algun contenidor menys de vidre. Possiblement l’aspecte de brutícia que ofereixen els
contenidors de paper pugui desmotivar a algú a reciclar.

Els baixíssims nivells de reciclatge dels envasos es poden explicar pel fet que fa molt poc
que aquests materials es reciclen, i per tant no hi ha una clara consciència ni
coneixement de la necessitat del seu reciclatge. A més a més, el número de contenidors
grocs és sensiblement inferior al de verds i blau. Per tant podem dir que en el cas dels
envasos un major número de contenidors augmentaria sensiblement els nivells de
reciclatge, però en cap cas s’arribaria als nivells assolits per vidre i cartró. Faria falta una
campanya d’educació ambiental continuada per arribar als nivells de reciclatge de
paper i vidre. Ara bé, els nivells de reciclatge del vidre o el paper no tenen res a veure
amb els de l’oli o la matèria orgànica.

Aquesta diferència tan gran no té res a veure amb l’educació sinò amb el servei. Als
hotels, bars i restaurants se’ls deixa un bidó a la cuina i se’ls hi passa a buscar quan està
ple, en canvi si volen reciclar al vidre sovint han de fer dos viatges al dia amb el cotxe ple
d’ampolles fins al contenidor més proper (per exemple el restaurant Creta), dipositar una
per una les ampolles en un iglú (hotel Blaumar) o fer un viatge especial a la deixalleria per
buidar un magatzem ple de caixes de cartró. En el cas del paper i vidre, el sistema de
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recollida està disenyat a mida dels ciutadans molt convençuts de la necessitat de
reciclar, i que no els sap greu destinar una part significativa del seu temps al reciclatge.
Fent campanyes de foment del reciclatge s’augmenta la població disposada a fer
“sacrificis” per reciclar, però pensar que amb educació es pot arribar a les exigències
legals de reciclatge en els plaços estipulats que veurem més endavant és un error tan
gran com partir de la base que per la majoria de la gent –i dels polítics i els funcionaris- els
problemes ambientals ocupen un lloc prioritari a la seva vida.  Per tant si es vol arribar als
percentatges de reciclatge fixats a nivell català, espanyol o europeu en els plaços
previstos el que s’ha de fer és canviar totalment el sistema de recollida20.

En el cas del paper i vidre tenim que a Salou a partir del 2001 entra en funcionament un
sistema mixte de recollida, ja que als contenidors tradicionals del carrer se li ha sumat una
recollida porta a porta que ha estat un èxit en el cas del cartró, i que ha d’acabar
consolidant-se en el cas del vidre.

Aquest nou servei ha augmentat molt el reciclatge, especialment en el cas del paper-
cartró, en que el reciclatge pràcticament s’ha triplicat i tot l’augment s’ha fet amb la
recollida porta porta.

La recollida porta a porta, a més de triplicar el reciclatge del paper i cartró, ha permés
treure contenidors de rebuig i mantenir els carrers més nets. Bona part de l’èxit es deu als
següents factors:

� Bona campanya informativa
� Sancions als qui ho fan malament
� Facilitat de participar en el sistema, ja que el cartró es deixa davant mateix de

l’establiment.
� Percepció que el carrer queda més net.

En el cas de la recollida de l’oli, el sistema és a domicili. Pel personal de la cuina no li
suposa un esforç excessivament important buidar l’oli en un contenidor especial respecte
abocar-ho per l’aigüera; per tant d’aquesta manera és fàcil que col·labori qualsevol
persona amb un mínim de civisme o sensibilitat ambiental. Però desgraciadament no
tothom té un mínim de civisme i de sensibilitat ambiental, especialment en els màxims de
la feina, com ho demostra que la disminució relativa del reciclatge de l’oli de fregir entre
els anys 1998 i 1999 no va comportar una disminució de les quantitats absolutes recollides
per l’augment dels establiments visitats.

L’any 1998 l’oli reciclat anava molt car, i el recollidor de l’oli pagava una gratificació de
500 ptes al cap de cuina per la seva col·laboració. A l’enfonsar-se el mercat de l’oli
reciclat per la detecció de dioxines procedents d’olis minerals el marge de benefici va
disminuïr, les primes de col·laboració van desaparèixer, i la col·laboració de molts
establiments també. Només l’increment del servei va evitar que baixessin els nivells globals
de recollida el 1999.

L’any 2000 es va enviar una carta a tots els establiments recordant-los-hi la obligació que
tenen de donar l’oli utilitzat  a una empresa homologada i explicant el procediment de

                                                          
20 En el cas dels envasos és totalment impossible arribar a reciclar un 15% que marcava la Llei 11/1997 pel juny
del 2001  l’any 2002.
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recollida. Això –informació ambiental- i l’augment dels establiments objecte de recollida
ha permés l’increment d’oli recollit, però encara hi ha gent que prefereix llençar l’oli per
l’aigüera abans que algú en pugui treure profit econòmic. Cal doncs més educació i
desplegar i executar la normativa sancionadora per encara incrementar més els nivells de
recollida.

L’any 2001 l’oli reciclat va disminuir per primer cop des del 1997 a causa de la diminució
del servei fruït de la baixada del preu de l’oli recuperat.

Per tant tenim que l’educació i la qualitat del servei i les obligacions legals són els factors
principals que condicionaran els nivells de recolida selectiva.

No hem d’oblidar que l’Ajuntament de Salou, com la resta d’ajuntaments, que
suposadament basen la seva política en el benefici social i en el compliment de les lleis, i
no en el benefici econòmic no va iniciar la recollida de la matèria orgànica obligada per
una llei del 1993 fins l’any 2000 quan va ser denunciat per l’esmentat incompliment21. No
cal pensar doncs que molts negocis siguin més responsables que les administracions i
prioritzin gratuïtament el reciclatge per davant el benefici econòmic.

Per tant s’ha de dissenyar un sistema, sobretot fàcil, i posteriorment d’obligat compliment
amb sancions pels infractors.

Això es veu molt clarament a la figura 12 quan al reciclatge tradicional s’hi afegeix el
recentment començat reciclatge de la matèria orgànica. Quantitativament el reciclatge
es concentra bàsicament en la matèria orgànica, i això no és només perquè la matèria
orgànica representa la part més important de les nostres deixalles (la materia orgànica
només representa el doble en pes del paper i cartró), sinò perquè la recollida de matèria
orgànica ha estat disenyada per facilitar aquesta recollida selectiva a la majoria de la
gent, en contra de la recollida del vidre, paper (fins l’any 2001) i envasos que necessita un
esforç molt més gran que la majoria de gent no està dispossada a assumir. Bàsicament es
va posar un o més contenidors de MO al quartet dels contenidors dels hotels. A més, hem
de tenir en compte que mentre el reciclatge del vidre i cartró té una certa història, el de
la matèria orgànica és encara més nou que el dels envasos, i la gent en principi li veu
menys utilitat en reciclar MO que llaunes o plàstics. Tot i així, la facilitat del reciclatge ha
esdevingut determinant en la participació.

Pels domicilis, tot i la facilitat de fer la recollida de la matèria orgànica, tot i que al costat
de cada contenidor de rebuig n’hi hagi un de marró22, encara és més fàcil no reciclar la
MO i fer servir un cubell, que reciclar i haver de fer la separació de la MO amb dos
cubells. Això és més evident als domicilis que als grans productors, ja que els grans
productors ja tenen molts contenidors, i per tant el fet de separar no els suposa
normalment un problema pel fet d’haver de tenir contenidors de MO. Per tant el sistema
de recollida de la FORM està disenyat adequadament per bona part de la població –en
el cas dels altres materials ho està per una petita minoria23-, però encara no està dissenyat
per la major part de la població. Cal doncs facilitar encara més la recollida de la FORM,
però sobretot dificultar la no participació en el reciclatge.

                                                          
21 Eugeni Capella, com.pers..
22 En les zones on es fa la recollida domiciliària de la FORM.
23 En el cas de la zona del poble, a partir del maig del 2000 la facilitat de reciclar envasos és similar a la MO.
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Gràfic 10. Evolució total del reciclatge a Salou
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Cal canviar el concepte i el com recollim les deixalles

A diferència de la roba i del vidre que són materiass de poc volum i que no cal que
estiguin en tots els punts de contenidors, es necessita dissenyar un sistema adequat de
recollida selectiva per a què participi la major part de població si no volem duplicar
esforços, és a dir si volem reduir el servei de recollida del rebuig paral·lel a l’increment del
de reciclatge. Pensem que amb una recollida massiva de matèria orgànica es podria
eliminar pràcticament el rentat dels contenidors de rebuig, o que entre el paper i cartró i
els envasos lleugers representen aproximadament un 70% del volum de les deixalles dels
RSU. Per tant la recollida selectiva de la major part de MO i d’envasos representaria la
desaparició de la major part dels contenidors de rebuig, o bé la desaparició total en cas
que es canviés el sistema de recollida.

Per altra banda no es pot enganxar a l’actual sistema de recollida del rebuig un
contenidor de MO (com es va fer amb la recollida domiciliària), un de vidre, un de paper,
i un de plàstic, perquè això incrementaria desmesuradament els costos i els kilòmetres
linials ocupats per contenidors.

Un cop vistos el resultats de recollida selectiva a Salou podem veure quina proporció
representa cada fracció del total generat a Salou, tot comparant-ho amb els nivells de
reciclatge marcats per la llei. La diversitat qualitativa dels RSU és molt alta, però unes
poques fraccions representen el 90% del pes i el volum. La nova gestió dels residus s’hauria
de basar en recollir separadament aquest 90% de residus, canalitzar a través de la
deixalleria els residus especials, i tractar com a rebuig aquells materials que no se’ls pot
donar cap altre ús que la valorització energètica.
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Que hi trobem als RSU de Salou?

Anàlisi en pes. Gràfic 11

El cost d’incineració s’avalua per la massa (pes) dels residus aportats. Veiem que
pràcticament la meitat dels residus incinerats corresponen a la matèria orgànica. Una
quarta part dels residus corresponen a paper i cartró, un 10% aproximadament a envasos
lleugers ( plàstics, llaunes, tetrabiks ), i un 7% de vidre24.

Tant des del punt de vista ecològic com econòmic la prioritat en el reciclatge correspon
a la matèria orgànica. A més a més, el reciclatge de la major part de MO podria disminuir
la freqüència de recollida del rebuig, en els casos on el volum no sigui el factor
determinant alhora de dissenyar la freqüència, i pràcticament suprimir la neteja dels
contenidors de rebuig. També podem veure que si la gent depositès la matèria orgànica,
el vidre, el paper i cartró, i els envasos lleugers als contenidors corresponents, eliminariem
quasi un 90% del pes de les deixalles enviades a Sirusa. Com s’ha dit més amunt, la
recollida i el tractament dels residus (excepte el tractament de la MO) de tots aquests
materials estan finançats en virtut de la Llei d’envasos 11/1997, mentre que la recollida i
posterior enviament a un abocador s’ha de pagar amb els pressupostos generals de
l’Ajuntament.

Anàlisi en volum. Gràfic 12

Si en lloc de fixar-nos en el pes ens fixem en el volum de les deixalles, que és el que
determina aproximadament 2/3 dels costos de recollida dels residus, ens podem fixar que
per exemple la MO només representa un 11% del volum, i que per tant en el millor dels
casos en què es reciclès el 100% de la MO només podríem reduir el nombre de
contenidors en hotels amb molts contenidors.

Veiem que entre el que hauria d’anar al contenidor blau (paper i cartró) i al groc
(tetrabiks, plàstics i llaunes) tenim més del 70% del volum. Per tant si es vol reduir el número
de contenidors de rebuig –fins i tot fer-los desaparèixer- s’ha d’actuar bàsicament sobre
els cartrons (bàsicament produïts pels establiments comercials) i sobre els envasos lleugers
(el volum majoritari en els habitatges).

                                                          
24 Els envasos valoritzables energèticament enviats a la incineradora ( plàstics i cartró bàsicament ) van
disminuïnt a mida que se n’incrementa el reciclatge. Així el 1998 representaven el 18%, mentres que al primer
semestre del 2001 van representar el 15% per baixar al 12,4% al segon semestre.
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Gràfic 11. Els RSU de Salou, percentatge en pes

Gràfic 12. Els RSU de Salou, percentatge en volum
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Exigències legals de reciclatge

Un cop sabem el que tenim a Salou podem veure el que reciclem i el grau de
compliment de les exigències legals.

Les exigències legals de reciclatge i de limitació d’abocament de matèria orgànica als
abocadors venen definides per les directives 94/62/CE, trasposada a la legislació
espanyola per la llei LERE 11/1997 i pel Reial Decret 782/1998 i per la directiva 1999/31/CE
trasposada per la llei 10/1998 i per la resolució de 13 de gener de 2000 pel qual s’aprova
el Pla Nacional de Residus Urbans.

Tant les lleis com els Plans de reciclatge poden ser més restrictius a mida que baixem el
nivell de l’administració, però en cap cas poden ser menys restrictiu. Així amb la Llei
6/1993 i amb el Pla dels Residus Municipals de Catalunya 1995-2000, Catalunya es va
avançar a l’estat espanyol en la transposició de les directives europees, però un cop
aprovada les lleis 11/1997, la 10/1998 i el seu PNRU (Plan Nacional de Residuos Urbanos)
tota la legislació i objectius de Catalunya queden supeditats a la legislació espanyola.
Cal deixar clar però que en algunes fraccions les exigències de reciclatge de Catalunya
poden ser inferiors a les del conjunt de l’estat espanyol, i el mateix podem dir dels
municipis, ja que els nivells de reciclatge són exigibles a nivell estatal, i lògicament uns
països o regions poden estar més avançats que altres en matèria de reciclatge i reciclar
més que la mitjana per compensar els qui reciclen menys. Aquest per exemple seria el cas
del Camp de Tarragona amb el reciclatge de la MO, ja que en tota la província només
tenim dues plantes de compostatge. Lògicament als municipis més propers se’ls hauria
d’exigir uns nivells de reciclatge superior que a la resta.

Sigui com sigui, les legislacions i programes actuals els hem de veure com un marc de
referència cap on hem de tendir i on poder mesurar la rapidesa del canvi, i no una llei
que si la incompleixes et sancionen pecunàriament.

De fet els municipis no estan obligats a cap índex de reciclatge, sinó que aquests índex
són objectius als que s’hauria de tendir. El que si és obligatori per part dels Ajuntament és
a prestar una sèrie de serveis per tal de possibilitar el reciclatge per part dels ciutadans, i
en aquest punt el paper del l’Estat o la Generalitat és facilitar els serveis mitjançant de
subvencions més que de sancionar per l’absència d’un determinat servei obligatori.

Per veure-ho podem comentar l’exemple dels articles 46 i 47 de la Llei 6/1993. El seu
incompliment en cap cas ha comportat una sanció econòmica per part de la
Generalitat cap als Ajuntaments, més aviat el que fa la Generalitat és ajudar
econòmicament als ajuntaments, en tot cas advertir-los, però mai multar-los. Com a molt
el que si passa és que les associacions denuncien públicament –i legalment- als
Ajuntaments que no compleixen la llei, i això fa lleig, perquè rebaixa la capacitat moral
de l’administració local d’obligar a complir qualsevol ordenança quan ella mateixa
incompleix una llei bàsica.

Podem veure l’article 47.1 i 47.2, com un dels que l’Ajuntament de Salou incompleix en
matèria de gestió de residus25. Si bé l’any 2000 es va iniciar la recollida de MO a una part

                                                          
25 Eugeni Capella, com.pers..
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del municipi, aquesta recollida no s’ha extès completament, i de moment no hi ha
projecte de fer-ho almenys fins que es canviï l’actual concessió.
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La Llei 6/1993

Article 47
Recollida selectiva de residus municipals
  -1 Per  tal  d’afavorir  la   valorització   dels   residus   municipals, els  municipis de més de
cinc mil habitants de dret han d’instaurar la recollida selectiva en el servei de gestió dels
residus municipals.
  -2 La recollida  selectiva  dels  residus  municipals  s’ha d’implantar   amb   caràcter
obligatori  pel  que  fa  al  lliurament separat al  servei  de  recollida  dels  residus orgànics.
  -3 La   recollida   selectiva  de  vidre,  paper  i  cartó, plàstics, piles, metalls i altres
matèries  i  substàncies susceptibles  de  valorització  ha  d’ésser  implantada amb
caràcter voluntari pels ajuntaments i  consells  comarcals, sens  perjudici  de  la prestació
del servei de deixalleria que es fixa en l’article 46.

Si bé es va iniciar la recollida de la FORM domiciliària el novembre del 200026 en aquests
moments encara falta extendre-la a tot el municipi.

Pel que fa als percentatges de reciclatge, en aquests moments els objectius de reciclatge
del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (2001-2006) fixa els objectius
pel 2003 en un 60% pel vidre i el paper, un 40% per la matèria orgànica, i un 15% pels
envasos lleugers. Aquests objectius seran difícilment assolibles sense canviar globalment la
recollida de residus.

Aquests objectius, són generals, i es de suposar que les administracions superiors
fomentaran de diferents maneres que els municipis assoleixin aquests nivells de reciclatge.

Un dels principals mecanismes per fomentar el reciclatge, es facilitant-lo econòmicament
(per exemple el SIG espanyol o les subvencions de Sirusa), o penalitzant el no reciclatge
(per exemple fer pagar més de 100€ la tona de residu que va a l’abocador com a Itàlia),
de tal manera que molt probablement a mig termini uns baixos nivells de reciclatge
aniran associats a un insostenibilitat econòmica del finançament del servei de recollida
de residus.

A la figura 15 veiem la quantitat de tones generades per les principals fraccions de les
nostres deixalles (més del 80%) el 2001, la quantitat recollida selectivament, així com els
objectius de reciclatge del Programa de Gestió dels Residus Municipals de Catalunya
(PGRMC), pels anys 2003 i 2006 comptant que la producció de deixalles per aquells anys
fos similar a l’actual.

Com es pot veure, els nivells de reciclatge estan molt lluny dels objectius proposats pel
PGRMC exceptuant els de la FORM, que segurament es podríen assolir si es suspengués la
doble recollida i es recollís la FORM porta a porta a tots els mitjants productors.Cal
comentar aquí que els objectius proposats al Programa de gestió dels residus municipals
de la comarca del Tarragonès (reciclar un 10% de la MO el 2001) si que es van complir en
el cas de Salou.

                                                          
26 Eugeni Capella, com. Pers.
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Pel que fa al vidre, paper i envasos lleugers, tots i els grans avanços que s’han fet i s’estan
fent, serà impossible d’assolir els objectius del PGRMC sense un canvi complet de la
recollida dels residus, canvi difícilment assolible pel 2003.

Gràfic 13. Residus generats i recuperats a Salou i objectius legals de reciclatge
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Seguidament hi ha alguns extractes de la legislació que marquen els objectius de
reciclatge dels diferents materials, objectius recollits despres pel PGRMC (2001-2006).

LEY 24-4-1997, núm. 11/1997 Llei d’envasos i residus d’envasos.

CAPITULO III

Objetivos de reducción, reciclado y valorización

Artículo 5. Objetivos de reducción, reciclado y valorización.
Antes del 30 de junio del año 2001 deberán cumplirse, en el ámbito de todo el territorio
del Estado, los siguientes objetivos de reducción, reciclado y valorización:
a) Se valorizará el 50 por 100 como mínimo, y el 65 por 100 como máximo, en peso, de la
totalidad de los residuos de envases generados.
 b) En el marco del anterior objetivo global, se reciclará el 25 por 100 como mínimo, y el 45
por 100 como máximo, en peso, de la totalidad de los materiales de envasado que
formen parte de todos los residuos de envases generados, con un mínimo de un 15 por
100 en peso de cada material de envasado.
Como objetivo intermedio al señalado en el párrafo anterior, antes de que transcurran
treinta y seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, se reciclará un mínimo del 15
por 100 en peso de la totalidad de los materiales de envasado que formen parte de todos
los residuos de envase generados, con un mínimo de un 10 por 100 en peso por cada tipo
de material envasado.
c) Se reducirá, al menos el 10 por 100 en peso de la totalidad de los residuos de envase
generados.

Com es pot extreure dels resultats del reciclatge del 2001, estem molt lluny d’aconseguir
els objectius marcats per la LERE. Si es segueix la tendència dels últims anys de triplicar
anualment la quantitat recollida d’envasos lleugers –objectiu certament difícil-, no seria
fins el 2004 que s’assolirien aquests nivells de reciclatge. Pel que fa al vidre i cartró, cal dir
que amb la nova recollida de cartró i vidre a gran productor es va augmentar molt el
recicltge, sense arribar però als objectius marcats per la llei.

En el Plan Nacional de Residuos Urbanos veiem que a més dels percentatges de
reciclatge també s’incideix sobre la prevenció en la producció de residus (Article 6.1),
objectiu en què el paper de l’administració local és bastant limitat, i en la reducció
progressiva de materials enviats a l’abocador.

RESOLUCION 13-1-2000
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2000, que aprueba el Plan Nacional
de Residuos Urbanos.

6. Objetivos
6.1. Prevención:
Reducción equivalente de aproximadamente el 6 por 100 en la generación de residuos
urbanos totales, expresada en Tm de residuo por habitante y año, de forma que en el año
2002, partiendo de la hipótesis de un crecimiento equivalente de la población, se
mantenga la producción total de residuos en los niveles de 1996 (enero de 1997), año de
referencia.
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Reducción del 10 por 100, en peso, de los residuos de envases antes del 30 de junio del
año 2001 en los términos contemplados en el artículo 5 c) de la Ley 11/1997, de Envases y
Residuos de Envases.
6.2. Reutilización:
6.3. Recuperación y reciclaje:
Una referencia válida a la hora de establecer objetivos cuantitativos sobre reciclaje y
valorización de RE debe ser la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases. En
concreto, este Plan nacional incluye las siguientes metas a alcanzar:
Reciclaje de un mínimo del 25 por 100 y el 45 por 100 como máximo, en peso, de todos los
materiales de los residuos de envases antes del 30 de junio del año 2001, y un mínimo del
50 por 100 de los mismos en el año 2006.
Valorización de un 50 por 100, como mínimo, y un 65 por 100, como máximo, en peso, de
los RE antes del 26 de abril de 2001 y un 70 por 100, como mínimo, en el año 2006.
Reciclaje de un mínimo del 15 por 100, en peso, de cada tipo de material de envasado
antes del 26 de abril del año 2001 y de un 20 por 100, como mínimo, en el año 2006.
A continuación se resumen los objetivos de reciclaje para los distintos materiales:

Papel-cartón:
Obtención de una tasa global de recuperación (cantidad recogida sobre el consumo
total) del 60 por 100 a finales de 2001 y del 75 por 100 en el 2006, con el siguiente
desglose según su origen:

Vidrio:
En el presente Plan se pretende aumentar la tasa de reciclaje de envases de vidrio en
España hasta el 50 por 100 a finales de 2001 y al 75 por 100 en el 2006.

Plásticos:
Alcanzar una tasa total de reciclaje total de envases de plástico del 25 por 100 a finales
de 2001 y del 40 por 100 en el 2006. Estos porcentajes serán del 50 y 80 por 100,
respectivamente, para el PVC, para lo cual se suscribirán acuerdos voluntarios o
convenios de colaboración con los agentes implicados.

Además de estos objetivos para los materiales de envases, el Plan apoyará y potenciará
la recogida selectiva de otros residuos. Por su especial relevancia y posibilidades de
reciclaje, el Plan prevé la recogida selectiva de los aceites y grasas vegetales de origen
doméstico e industrial asimilado, mediante la dotación de contenedores específicos,
campañas de sensibilización y establecimiento de acuerdos con empresas
especializadas en su tratamiento y reciclaje. El Plan se fija como objetivo alcanzar una
tasa de recogida y reciclado de los residuos de aceites vegetales del 50 por 100 antes del
31 de diciembre del año 2002 y del 80 por 100 antes del 31 de diciembre del año 2006.

Se observa que la eliminación de residuos mediante vertido pasa de significar un 70,4 por
100 en el año de referencia, 1996, a un 33,1 por 100 en el año 2006, lo que supone una
reducción del 53,0 por 100 de la cantidad total de residuos urbanos vertida. Se debe
subrayar, además, que ese 33,1 por 100 se depositará en vertederos controlados que
cumplan la refleja Directiva 99/31/CE de vertidos, mientras que la casi totalidad de ese
70,4 por 100 vertido en el año de partida lo fue en vertederos incontrolados o que no
cumplen lo exigido por la citada Directiva.
Además, con estos objetivos se cumplirían los porcentajes de reducción de vertido de la
fracción biodegradable de los residuos urbanos marcados en la Directiva sobre Vertido



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SALOU
- REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA -

TEXT REFÓS – SETEMBRE 2003
S.T.M.-PLANEJAMENT

              Informe ambiental     Annex 1  Informe sobre la gestió dels residus al municipi de Salou     Limonium S.C.P., Juny 2002.

36

recientemente aprobada. Así, en el año 2001 se habrá reducido, mediante compostaje,
la fracción orgánica vertida en un 40 por 100, aproximadamente, y a finales del 2006 en
más de un 50 por 100, porcentajes que superan los indicados en la Directiva 99/31/CE, ya
que aceptando que al inicio de este Plan esté transpuesta a nuestro Derecho interno y en
vigor, en ella se establece que:
-a los cinco años (2004 ó 2005) se deberá reducir el vertido a un 75 por 100, en peso, de la
materia biodegradable producida.
-a los ocho años (2007 ó 2006) se deberá reducir a un 50 por 100.
-a los quince años (2014 ó 2015) se deberá reducir a un 35 por 100.

7. Desarrollo del plan.

7.1. Programa Nacional de Prevención:
La prevención en la generación de residuos se presenta como la primera prioridad a
llevar a cabo en la gestión de los mismos en consonancia con el artículo 1.1 de la Ley
10/1998, de Residuos, y se desarrollará actuando en los siguientes frentes:
Fase productiva, disminuyendo el grado de contaminación, y peso del material
empleado por unidad de producto, evitando residuos de producción o diseñando el
producto para su futura reutilización y reciclaje.
Fase de transporte, disminuyendo el peso, volumen y grado de contaminación del
material de envases y embalajes.
Fase de consumo, procurando aumentar la relación producto/envase y utilizando
envases reutilizables.
7.1.1. Objetivos: El objetivo que se pretende alcanzar con el desarrollo de este Programa
de actuación es el de estabilizar en cifras absolutas la producción de residuos urbanos a
finales del 2002 al nivel del año 1996. Para ello debe reducirse la producción por
habitante en un porcentaje tal que contrarreste la tendencia al alza debida al aumento
demográfico y al previsible incremento del consumo; esa reducción en la cantidad de
residuos urbanos generado por habitante será del orden del 6 por 100, lo que significa
una reducción en origen del 1,15 por 100 anual.

Pel que fa als objectius de reducció i reutilització, com s’ha dit poques coses es poden
impulsar des de l’Ajuntament, a banda d’accions dirigides a les dependències
municipals. Lògicament es poden fer campanyes a favor d’un menor ús d’envasos, però
regular com es distribueixen i s’envasen els productes ateny a administracions superiors.

Pel que fa al Programa de Gestió dels Residus Municipals de Catalunya (PGRMC), que
recull els objectius de reciclatge de la normativa superior (LERE 11/1997, Ley de Residuos
10/1998 i el Plan Nacional de Residuos Urbanos (PNRU)) serà difícil arribar als nivells exigits
sense una transformació de l’actual gestió dels residus, que ha de ser impulsada per altres
departaments a més del d’urbanisme.
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3.- Resum de la situació actual i perspectives de futur

Estant encara lluny d’una gestió de residus completament satisfactòria, es pot dir que
Salou deixa de ser l’últim municipi de la cua en la proporció de reciclatge, i també en
l’aplicació de l’article 47.2 de la llei 6/93 en el desplegament de la recollida de la matèria
orgànica.

De totes maneres el 16.2% de residus reciclats el 2002 està com hem vist lluny dels
objectius dels diferents programes. Hem de tenir en compte que hi ha poblacions on el
percentatge de residus reciclats supera el 70%27. Tot i això hem de tenir en compte que
Salou és un dels municipis on a priori ha de ser més dificil el reciclatge per la seva forta
estacionalitat i per l’elevat creixement del municipi.

A part de l’insuficient reciclatge, tenim el problema històric de la brutícia al carrer. Sovint
aquesta brutícia ve donada perquè determinats contenidors queden plens i s’acumula
una gran quantitat de brossa al carrer. El més lògic semblaria incrementar el número de
contenidors –i de retruc els costos de gestió-, però no sembla que d’aquesta manera es
pugui resoldre el problema per com a mínim dos motius que s’han comprovat
repetidament28:

1. Hi ha gent que omple els contenidors de caixes de cartró sense plegar. D’aquesta
manera difícilment podrem tenir suficient número de contenidors per la quantitat de
cartrons que es generen en èpoques puntuals a no ser d’incrementar
desmesuradament el nombre de contenidors o del servei de recollida amb
l’increment d’ocupació de la via pública i de cost que això suposaria.

2. Hi ha contenidors que rebossen de deixalles, i que tenen nombroses bosses fora del
contenidor al costat d’altres contenidors que estan buits. Això passa perquè hi ha gent
que obre un contenidor, el troba ple, i deixa la bossa a fora. S’ha observat29 múltiples
cops el cas en que dels dos contenidors un està per defecte obert, arribant-se a
omplir fins a rebossar, moment en el qual la gent ja deixa les bosses fora, mentres
l’altre contenidor està ben buit.

Segurament en alguns punts un contenidor més pot paliar la brutícia, però no es pot
generalitzar que aquesta sigui la solució per tots els llocs on els contenidors rebossen, ja
que sense un canvi d’actituds és difícil solucionar el problema. En tot cas, i sense tenir en
compte el reciclatge, una possibilitat més eficaç per reduir la brutícia al voltant dels
contenidors és augmentant la capacitat d’aquests, però això no es pot plantejar fins al
canvi de concessió.

Per altra banda possar més contenidors de rebuig contradiu l’obligació de les
administracions de fomentar el reciclatge ( Llei 6/93  i Ley 10/1998 ) ja que posant més
contenidors de rebuig es fomenta el sistema de recollida de deixalles sense separació.
Això, a part de dificultar els objectius de reciclatge i d’empitjorar en termes ecològics la
gestió dels residus, implica fomentar l’actual política de pagar des dels pressupostos
generals de l’Ajuntament un servei que en bona part haurien de pagar ECOEMBES i
ECOVIDRIO.

                                                          
27 Riudecanyes, Tona o Tiana. Municipis certament molt més petits i amb unes dificultats que res tenen a veure amb les de Salou.
28 Eugeni Capella com. pers.
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A continuació s’analitzen els dos grups de materials que s’hauria de prioritzar reciclar tot
prohibint la seva deposició en els contenidors de rebuig, deixant per després el com fer-
ho.
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4.- Matèria orgànica

Hi ha 3 característiques que caracteritzen la MO des del punt de vista de la gestió
municipal:

1. És la fracció més important dels RSU representant entre el 40-50% dels RSU.
2. Es descomposa amb el temps, fa pudor, i això obliga a un mínim de periodicitat de

recollida.
3. Contamina la resta de fraccions reciclables, per tant la MO s’ha de separar de la

resta de fraccions si la volem reciclar.

A més, quan la MO es porta a l’abocador, aquesta fermenta produint metà, que és un
gas hivernacle molt més potent que el diòxid de carboni.

Per tant la matèria orgànica ha de ser la primera fracció a reciclar, donat que per una
banda és la part més important dels residus, es convenient ecològicament, i hi ha
mecanismes financers per tal que la seva recollida tingui un cost zero. A més a més s’ha
comprovat que el foment de la recollida de la matèria orgànica porta de retruc a
l’increment de les altres fraccions valoritzables30.

També hem de tenir en compte que la Directiva 1999/31 CE i el Plan Nacional de Residuos
Urbanos obligaran com hem vist a reduir la MO destinada al rebuig, i fomentaran el
compostatge mitjançant mesures fiscals.

També és probable que per assolir els nivells de recuperació dels diferents programes de
reciclatge s’encareixi l’ús de l’abocador (a Salou el 31,4% del rebuig del 2001 va anar
directament a l’abocador). A l’estat espanyol el màxim que costa enviar una tona de
residus municipals a l’abocador és de 19,83 €, però si es segueix el camí dels països veïns
el cost s’incrementarà notablement, des dels 66,11 € que s’arriben a pagar a França fins
als 192,32 € d’Austria. L’increment del cost de l’abocament i la incineradora s’ha
demostrat com un mitjà molt eficaç per incrementar el reciclatge; per exemple al nord
d’Itàlia els pobles van passar d’un reciclatge insignificant a nivells del 60% establint un cost
d’abocament entorn els 120,20 €/tona. Per tant en el moment en què políticament es
vulgui fomentar decididament el reciclatge a més d’invertir en compostatge es
penalitzarà fortament l’abocament com a mesura de foment al reciclatge.

Les subvencions de Sirusa per la recollida de Matèria Orgànica  (60.01 €/tona) no tenen
perquè desaparèixer a curt termini, i això vol dir que els qui no reciclin pagaran la gestió
dels residus als que reciclin.

Com ja s’ha observat a les figures precedents, la matèria orgànica representa
aproximadament el 75% del material reciclat , arribant el 2001 a reciclar-se el 27,5% de la
matèria orgànica produïda, amb màxims mensuals del 37%. Aquests resultats representen
un 68% dels objectius del PGRMC

Pel que fa a la qualitat de la MO recollida, com es pot observar a la figura següent,
aquesta ha anat millorant des de que es va iniciar la recollida de matèria orgànica l’any
2000 fins a situar-se per sobre del 90% que és el mínim nivell de qualitat amb què en teoria
                                                          
30 Eugeni Capella com. pers. A partir d’experiències diverses.
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es pot portar la MO a la planta de compostatge de Botarell31, tot i que en realitat hi ha
ajuntaments que hi porten MO amb qualitat menor al 70%32. Caldrà veure la
caracterització de l’estiu per comprovar si definitivament es manté aquest 10% de rebuig
a la MO durant tot l’any. Cal esmentar aquí que el preu a pagar a l’empresa SECOMSA
pel tractament de la MO és un 40% superior en el cas que aquesta MO tingui més d’un
10% d’impropis.

Com a dada comparativa cal esmentar que la qualitat de la MO a què s’arriba en els
municipis que es fa la recollida porta a porta és del 99%33.

Gràfic 14. Qualitat de la matèria orgànica recollida a Salou

Un cop iniciada i consolidada la recollida de la FORM a Salou, els objectius de cara al
futur per a la recollida de la matèria orgànica haurien de ser:

1. Augment de la quantitat de MO recollida
2. Increment de la qualitat de la MO recollida
3. Disminució dels costos de recollida de la MO
4. Extensió de la recollida orgànica domiciliària

Pel que fa a l’augment de la quantitat de la matèria orgànica recollida s’hauria
d’extendre la recollida als restaurants i resta de grans productors, obligant que tinguessin
a l’establiment els contenidors de la FORM exceptuant aquells casos en què també es

                                                          
31 Conveni signat amb el CComarcal del Baix Camp el 23 d’abril del 2000
32 Eugeni Capella, com. pers.
33 Eugeni Capella comunicació personal a partir de dades de diversos municipis catalans.
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reculli la FORM domiciliària. L’altra via d’incrementar la MO recollida seria l’augment de la
FORM recollida en aquells establiments o parts de la població en què ja es recull.  Aquest
increment es pot fonamentar bàsicament per 3 vies:

� Més educació ambiental
� Canvi en el sistema de recollida
� Dificultant la no participació

És indubtable que com més educació ambiental fem, millor serà la qualitat de la matèria
orgànica recollida, però també és cert que hi ha persones que els temes ambientals no
els preocupen en absolut. Així doncs, si incrementem substancialment els diners dedicats
a educació ambiental augmentarem la quantitat de MO recollida, però sempre quedarà
un sector de població al qual no arribarem. D’altra banda cal tenir en compte que
només per mantenir els nivells de participació actuals es necessita fer educació
ambiental d’una forma més o menys continuada.

El sistema de recollida domiciliària és un factor determinant per incrementar la quantitat
de material recollit tal com ho demostra l’experiència de recollida amb els grans
productors a Salou, o a la població general de Tiana, Tona, i Riudecanyes.

Tot i que representi un gran salt conceptual, el servei porta a porta, és a dir que cada
comerç, establiment o edifici tingui el seu propi contenidor és el que més bons resultats ha
donat en matèria de reciclatge. Molt probablement amb aquest sistema es podria assolir
un reciclatge de la MO superior al 50%, així com una millora estètica del carrer.

En el cas dels establiments que se’ls obliga a tenir els contenidors interioritzats (haurien de
ser tots els grans i mitjans productors), s’hauria de  definir un sistema de recollida que
facilités el control sobre la qualitat de la MO com ja s’ha fet amb els hotels de Salou pel
vidre. Aquesta recollida seria del tipus següent: si al contenidor de matèria orgànica hi ha
residus inorgànics, simplement no recollim el contenidor. Si es fes això, possiblement molts
establiments tirarien la MO al rebuig,. Ara bé, si definim un sistema de recollida amb que
això no sigui possible, recolliríem més matèria orgànica, més neta, i estalviarem diners.

Com seria aquest sistema de recollida?

Si recollim la MO porta a porta, podem recollir un cop a la setmana la resta de materials.
Si el rebuig estés interioritzat i es recollís setmanalment, tan sols per les males olors que
poduiria el no reciclatge ja seria convenient la separació de la MO. Si a més es cobrés per
litre-dia de recollida de rebuig, encara es fomentaria més el reciclatge.

Ara bé, com ja s’ha comentat, la MO tot i representar la meitat dels RSU en pes
representa poc més del 10% en volum. Per tant en una recollida d’aquest tipus s’ha de
plantejar com es recullen els envasos de manera separada de tal de minimitzar el volum
del rebuig.

Aquests envasos tan es poden reduir amb contenidors interioritzats, com amb contenidors
al carrer, ja suguin amb càrrega posterior, càrrega lateral, iglús, o soterrats.
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5.- Els envasos

Marc legal

La classificació en un sol grup de materials tan diversos –plàstic, vidre, alumini,...-respon a
motius legals i de gestió. Legals perquè estan regulats per la Llei  d’envasos i residus
d’envasos 11/1997. De gestió perquè en virtud del conveni amb Ecoembes i Ecovidrio les
empresses que treuen al mercat els envasos paguen la seva recollida en un SIG (Sistema
de Gestió Integrada), és a dir, els contenidors verds, blaus i grocs, sempre i quan el
ciutadà hi dipositi els envasos selectivament. En aquests moments, la  majoria d’aquests
materials que es recullen a Salou van a parar a la incineradora que Sirusa té a Constantí i
a l’Abocador de Pierola, havent d’assumir l’Ajuntament part dels costos de la seva
recollida quan s’incineren, i la totalitat de la recollida i tractament quan van a
l’abocador.

Estan legalment exclosos dels sistemes integrats els envasos industrials i els comercials, els
poseïdors dels quals són obligats per la disposició primera 1 de la Llei 11/1997 a lliurar-los a
empreses de reciclatge, en aplicació de l’article 12 de la mateixa llei; això sens perjudici
que, voluntàriament, els responsables dels esmentats envasos decideixin sotmetre’s al
sistema de dipòsit o als sistemes integrats de gestió. Això vol dir que els envasos comercials
en teoria no tan sols no es poden tirar al contenidor de rebuig, sinò que ni tan sols es
podrien tirar als contenidors de reciclatge, donat que cada establiment hauria de
preocupar-se de portar aquests residus a un reciclador.

Aquí s’ha de distingir entre envasos comercials i envasos dels comerços. Els envasos
comercials són aquells que no estan destinats al consumidor final (per exemple caixa
d’embalatge de pots de pintura), i no s’han de confondre amb els envasos no comercials
que poden generar els comerços, és a dir aquests que estan destinats en principi al
consumidor final (una ampolla de lleixiu, una caixa d’ampolles de vi, etc), i que si que ha
pagat el seu reciclatge en un sistema de gestió integrat.

Això ha de quedar molt clar, perquè pels comerciants la gestió dels envasos és un
problema de l’Ajuntament, i de fet ho és un cop apareixen al carrer. Legalment està clar
que la gestió dels envasos es responsabilitat seva. Alguns comerciants i hotelers de Salou,
diuen que ja paguen un impost per la gestió dels envasos (el punt verd), però aquí cal fer
un aclariment: només aquells envasos destinat a ús final paguen pel punt verd, i només si
els envasos identificats pel punt verd van a parar al punt verd (cosa que no passa en la
majoria dels casos) l’Ajuntament es lliura dels costos de la seva recollida i gestió.

Dit d’altra manera, dels envasos que van als contenidors de rebuig l’Ajuntament ha de
pagar la recollida i la seva gestió, mentres que si van als contenidors de reciclatge,
l’Ajuntament en teoria no ha de pagar res.

En un principi, els sistemes integrats regulats als articles 7,8,10.1 i 12 de la Llei 11/1997
s’organitzen i funcionen totalment al marge del servei municipal. En teoria el municipi tan
sols autoritzaria la instal·lació dels contenidors, però a la pràctica l’Ajuntament ha de
demanar els contenidors, organitzar la seva col·locació i gestió.  La Llei 11/1997 hauria
modificat parcialment la reserva que, sobre el servei de recollida, tractament i
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aprofitament de residus i a favor dels ens locals fa l’article 83.3 de la Llei bàsica de règim
local. La contrapartida per aquestes entitats és que –en teoria- no són responsables, i
tampoc han de financiar, per tant, la gestió d’aquesta classe de residus.

El SDDR

Els SIG constitueixen l’excusa pels qui no es volen acollir al SDDR (Sistema de Dipòsit,
Devolució i Retorn), però de l’excusa se n’ha fet la norma, i donat que el reciclatge
d’envasos és insignificant, especialment els lleugers, els industrials es lliuren en bona part
de les seves obligacions, que assumeix passivament l’Ajuntament a càrrec de les arques
municipals.

No hi ha cap mena de dubte que el sistema de dipòsit és molt més beneficiós pels
Ajuntaments, ja que la “penyora” que el consumidor deixa amb l’envàs incentiva el seu
retorn i per tant la seva desaparició del sistema públic de recollida, evitant el difícil
problema de gestió i de finançament per part de l’administració local generat pel
creixent increment dels residus municipals a causa dels envasos.

L’excepció a la norma del sistema de dipòsit i devolució que representen els SIG -per
entendres, els contenidors blaus, verds, i grocs- comporta que l’Ajuntament ha de pagar
la gestió d’aquells envasos que els ciutadans no separen selectivament, i que a Salou han
representat el 2001 el 91% dels envasos (i assimilables) generats a Salou. S’ha de comentar
que l’any 2000 aquest percentatge arribava al 95%. Dit d’una altra manera, l’Ajuntament
ha de pagar els costos de gestió i tractament de la major part dels envasos, que tenen un
circuit alternatiu i que en teoria no hauria de tenir cap cost per l’Ajuntament. Tant
financerament com ecològicament la solució és relativament senzilla: l’Ajuntament hauria
de prohibir la deposició dels envasos i assimilables dins els contenidors de rebuig
municipals. En el cas de les indústries i comerços, desfer-se dels envasos emprant el servei
general de recollida municipal constitueix una clara infracció de la legislació de residus
que l’ajuntament hauria de perseguir i sancionar. En el cas dels ciutadans en general la
legislació és menys taxativa, ja que si bé obliga arribar a uns nivells de reciclatge
l’Ajuntament té l’obligació de prestar el servei general de recollida de residus. Ara bé, de
la mateixa manera que l’Ajuntament pot obligar a dipositar els residus dins un horari
establert i dins uns contenidors específics (els actuals de 1100 l) i pot sancionar la
disposició dels mateixos en llocs inadequats, l’Ajuntament també pot obligar la disposició
dels residus separats selectivament, o en tot cas traspassar els costos afegits del no
reciclatge al ciutadà que no colabori per motius simplement financers.

En aquest sentit cal valorar positivament la feina d’inspecció i sanció que l’Ajuntament de
Salou va iniciar l’any 2001 i que va representar l’inici de 56 expedients sancionadors, sovint
múltiples, contra establiments que incomplien l’Ordenança Municipal sobre residus.

En aquests moments, aquesta política sancionadora ha quedat aturada pel rebuig social
que comporta34, però seria del tot necessaria si de veritat es vol millorar l’aspecte del
carrer i els nivells de reciclatge.

L’aplicació de la llei 11/1997 és bàsica per la reducció dels contenidors de rebuig, ja que
els envasos representen la major part del volum dels RSU. Si recollisim els envasos i la
                                                          
34 Eugeni Capella com. Person..
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matèria orgànica selectivament, reduiríem en més d’un 80% del volum i pes dels RSU de
Salou.

La llei 11/1997 suposa un canvi profund en la responsabilitat en la gestió dels residus, que
lògicament no ha agradat als comerciants, que a la pràctica sovint fan com si la llei no
existís.

Un cas especial el representa les bosses que els comerciants regalen als ciutadans que en
teoria haurien de pagar una taxa pel punt verd, tal com reconeix Jorge Jordana,
Secretari General de la FIAB35: “Parece claro que si a un consumidor le proporcionan una
bolsa vacía y él introduce los objetos comprados dentro de la bolsa, es el consumidor el
que asume el papel de envasador y sus responsabilidades. Sin embargo, el Reglamento
determina que es el comerciante el que asume la responsabilidad del envasador e
incluso prevé que puede existir un acuerdo con los fabricantes de ese tipo de bolsas,
para que sean estos últimos los que asuman algunas de las responsabilidades legales del
envasador, en concreto, la referente a la aportación económica al Sistema Integrado de
Gestión.”. De moment però els comerciants es desentenen d’aquesta obligació, fet que
suposa una clara infracció de la llei36.

Per la seva banda Javier González Esteban, membre de la Comisió de medi ambient de
Anged reconeix les obligacions dels comerciants respecte a les bosses de plàstic:

“El establecimiento comercial deberá gestionar los envases comerciales no acogidos a
un SIG conforme se establece en el articulo 12 de la Ley. Entregándolos separados por
materiales y en condiciones adecuadas para ser reciclados, valorizados o reutilizados, en
aquellos casos que fuera posible y las regulaciones higiénico-sanitarias lo permitieran.

Atendiendo al criterio de que la responsabilidad de la gestión de los residuos de los
envases corresponde al envasador, son los comerciantes  los que tienen esta
responsabilidad cuando envasen productos en sus puntos de venta.

En consecuencia será el comerciante quien tendrá que montar un sistema de consigna
para estos productos o deberá adherirse y declarar a un SIG por los productos en
cuestión.”

A la pràctica però els comerciants sovint desconeixen la llei, i seguidament diuen que ja
paguen els seus impostos per desentendre’s de les responsabilitats. Si al comerç se li posa
fàcil, col·labora en la recollida, però l’entèn la majoria de vegades com un servei cívic,
de protecció ambiental i no com una obligació que de fet té. Lluny d’acceptar que ells
han de pagar per un servei que la legislació diu clarament que han de fer ells, hi ha la
percepció que “ja que treballen per l’ajuntament, aquest els hauria de baixar els
impostos”.

Pel que fa a la prohibició de deixar el cartró als contenidors de rebuig, després de la
intensa campanya educativa que l’Ajuntament ha realitzat porta a porta i repetidament
pels comerços des de l’any 2001, i juntament amb les sancions, cada cop una proporció
                                                          
35 Una explicació més detallada dels diferents parers dels agents socials implicats per la Llei 11/1997 es poden
trobar a: LA LEY DE ENVASES: El punto de vista  del comercio y su papel. Modificación de la Ley de Envases por la
Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1999. Conclusiones.
36 Eugeni Capella, com.pers..
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creixent dels comerciants coneix les seves obligacions. No obstant, i tot i el fort increment
del reciclatge, com s’ha vist encara ara la major part de cartró no es recicla i va a parar
a l’abocador o al rebuig.

Tot i ser repetitius incloem pel seu interès part de les opinions de Joan Perdigó, Director de
Serveis Juridics de l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona sobre
la responsabilitat jurídica dels envasos comercials a la revista SAM núm 4.  pàg2-18)

“EN PARTICULAR, LA QÜESTIÓ DELS ENVASOS INDUSTRIALS I COMERCIALS

Règim d’aquests envasos

L’article 2.1 de la LERE considera envasos industrials i comercials «[…] aquells que siguin
d’ús i consum exclusius en les indústries, comerços, serveis o explotacions agrícoles i
ramaderes i que, per tant, no siguin susceptibles d’ús i consum ordinari en els domicilis
particulars». I segons les precisions de l’article 2 del Reglament de la LERE, tenen la
condició d’envasos industrials i comercials els de transport o terciaris, així com els
col·lectius o secundaris només quan no són venuts al consumidor final.

El requisit que l’envàs sigui d’ús exclusiu de la industria o el comerç deixaria fora els
envasos lleugers quan l’usuari final consumeix el producte envasat en un bar o restaurant.
És a dir, les ampolles de vidre bàsicament que, d’altra banda, acostumen a ser
retornables i reutilitzables.

De la lectura del capítol IV de la LERE, es dedueix que tant el sistema, en principi general,
de dipòsit, devolució i retorn, regulat a l’article 6 de la LERE, com els alternatius sistemes
integrats de gestió dels art. 7 a 11 LERE, són d’aplicació a tots els envasos i residus
d’envasos. D’aquesta forma sembla que, d’acord amb la definició d’envàs i de residu
d’envàs que es dóna als paràgrafs  1 i 2 de l’article 2 LERE, i que inclou els envasos
industrials i comercials i llurs residus, les obligacions dels seus posseïdors no són diferents de
les relatives als envasos i residus d’envasos domèstics.

Però aquest aparent abast general dels sistemes de gestió de la LERE queda desvirtuat a
la Disposició addicional primera d’aquesta mateixa llei, que exclou els envasos industrials i
comercials de l’aplicació de les obligacions derivades del sistema de dipòsit o dels
sistemes integrats. En la mateixa disposició addicional primera de la LERE, es fixa un règim
de gestió d’aquests molt més rigorós que el dels envasos lleugers, domèstics o primaris,
com és el de l’article 12 LERE, que regula el procés final comú del sistema de dipòsit i dels
sistemes integrats. Els residus d’aquests envasos han de ser lliurats  per cada posseïdor
final, sigui industrial o comerciant, a un agent econòmic que es faci càrrec de la seva
reutilització o recuperació, o bé a un gestor autoritzar per al seu reciclatge o altra forma
de valorització.

En definitiva, les indústries i els comerços han de contractar no només el seu propi servei
de recollida, sinó també de tractament.

L’alternativa a aquesta obligació, prevista també a la disposició addicional primera, és
que els industrials i comerciants lliurin els residus d’envasos a un sistema de dipòsit
organitzat amb els fabricants o envasadors de cada producte, o bé que els envasadors o
els diferents comerciants o altres agents econòmics que esdevenen últims posseïdors dels
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envasos participin en un sistema integrat de gestió de residus. Aquesta darrera opció és a
la que apunta clarament l’article 19 RERE.

Hi ha també altres «alternatives» al marge de la llei o palesament contràries. Una és la de
la formalització de la venda de l’envàs amb el client o usuari final particular. Aquesta
alternativa constitueix una clara infracció de l’ordenament en matèria de defensa del
consumidor i l’usuari, si no es fa amb l’adequada informació al comprador, en el sentit
que no té cap obligació d’adquirir ni, per tant, de responsabilitzar-se de l’envàs.

L’altra sortida, la de desfer-se dels envasos industrials i comercials emprant el servei
general de recollida municipal, constitueix, en tot cas, una palesa infracció de la
legislació de residus que l’ajuntament hauria de perseguir i sancionar.

7.3. Funció dels ens locals envers els residus d’envasos industrials i comercials

Pel que fa, doncs, als ajuntaments i a les altres entitats locals, la conclusió no pot estar
més clara: els residus dels envasos industrials i comercials han deixat de ser responsabilitat
seva, ja no són objecte del servei  -de prestació i recepció obligatòria- de recollida de
residus. En conseqüència, les ordenances fiscals de les taxes municipals de recollida de
residus industrials i comercials haurien d’excloure del seu fet imposable la recollida dels
residus d’envasos d’aquesta classe.

A partir de la informació que hauria de facilitar al respecte la Junta de Residus, la funció
dels ajuntaments s’hauria de limitar a la disciplina dels supòsits d’incompliment per part
dels agents econòmics de les seves obligacions legals. No obstant això, l’activitat
disciplinària municipal difícilment pot anar més enllà de la utilització indeguda, per part
dels comerciants, del sistema general de recollida o bé l’abandó de residus d’envasos a
la via pública o al costat dels contenidors de recollida selectiva dels sistemes integrats,
encara que l’entitat local participi en la seva gestió.

Ara bé, els ajuntaments en la seva condició de gestors autoritzats de residus, poden oferir
els seus respectius serveis de recollida i, de tractament dels envasos industrials i
comercials, per a aquells agents econòmics que ho sol·licitin. D’acord amb el nou règim
establert per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, la contraprestació d’aquest servei, atès el seu
caràcter voluntari i l’efectiva existència d’alternatives en el sector privat, seria un preu
públic l’import del qual es fixaria segons el mercat i amb el corresponent marge de
benefici. Una altra possibilitat és la d’autoritzar els concessionaris de la recollida municipal
a prestar el servei de recollida de residus d’envasos industrials i comercials amb una tarifa
a percebre directament pel concessionari. En qualsevol cas, caldria establir alguna forma
de retribució específica del tractament posterior.

La multiplicitat d’alternatives que tenen els industrials i comerciants deixa tanmateix,
massa possibilitats d’incompliment. És per això, que els ajuntaments, a l’empara de la
potestat que els atorga l’article 231.2 de la Llei municipal de Catalunya, i en virtut de les
circumstàncies d’ordre públic concurrents, poden declarar la recepció obligatòria del
servei de recollida de residus d’envasos industrials i comercials per a tots aquells
empresaris que no acreditin una altra forma de gestió d’acord amb l’ordenament
d’aplicació. Aquest règim d’obligatorietat relativa es regularà en l’ordenança municipal
que reguli el preu públic o en l’aprovació de la tarifa del concessionari.
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D’altra banda, cal tenir present que l’objecte dels sistemes integrats, segons que estipula
l’article 7.2 LERE, és la recollida periòdica d’envasos i residus d’envasos, en el domicili del
consumidor o en les seves proximitats. Per tant, només si el sistema integrat opta per la
recollida domiciliària o porta a porta està legitimat per rebutjar tant els envasos domèstics
no integrats en el sistema –els que no portin el símbol identificatiu- com els industrials i
comercials els envasadors o posseïdors dels quals no s’hagin integrat en el sistema.

Però si el sistema ha optat, amb caràcter general i com és el cas d’Ecoembes, per la
recollida selectiva en contenidors de vorera o en àrees d’aportació, està inevitablement
obligat a acceptar tot el material adequadament recollit, independentment que porti o
no el símbol identificatiu. Si això seria obvi en el supòsit d’un sistema integrat que actués
autònomament, ho és igualment quan és una entitat local la que es fa càrrec de la
recollida selectiva per compte del sistema integrat.”

Enric Ibáñez, Delegat de Zona N.E. de Ecoembalajes España que agrupa a les principals
empreses envasadores, “lobby” responsable de l’exclussió dels envasos comercials i
industrials dels SIGs repeteix el dit fins ara però fa un esment d’especial interès per Salou i
altres municipis pel tema del cartró

“Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació del que estableix l’article 6, o en el seu cas la
secció 2ª del capítol IV, els envasos industrials o comercials, tret que els responsables de la
seva introducció al mercat decideixin sotmetre-s’hi de manera voluntària.

És a dir, la quasi totalitat del cartró que apareix al carrer, als iglús de recollida selectiva o
als contenidors de la brossa municipal és, segons a la llei, de responsabilitat de l’últim
posseïdor.”

Per tant, i cal repetir-ho el cartró que ocassiona tants problemes d’imatge als carrers de
Salou, no es responsabilitat de l’Ajuntament, sinò dels comerços i altres establiments que
en teoria haurien de recollir el cartró i portar-lo a un reciclador. Per tant, si l’Ajuntament
posa un servei especial de recollida d’aquest cartró, en teoria l’Ajuntament hauria de
cobrar el servei global als comerciants.

A continuació s’exposen els punts més interesants de la llei 11/1997 i del seu reglament
RCL 1997\1007.

Síntesi de la Ley de Envases y Residuos de Envase 11/1997

Exposicio de motius

-se establece, con carácter general, que los distintos agentes que participen en la
cadena de comercialización de un producto envasado (envasadores, importadores,
mayoristas y minoristas) deben cobrar a sus clientes, hasta el consumidor final una
cantidad por cada producto objeto de transacción y devolver idéntica suma de dinero
por la devolución del envase vacío. En segundo lugar, los agentes citados podrán
eximirse de las obligaciones derivadas del procedimiento general cuando participen en
un sistema integrado de gestión de residuos de envases y envases usados, que garantice
su recogida periódica y el cumplimiento de los objetivos de reciclado y valorización
fijados.
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Artículo 2. Definiciones.

A efectos de lo dispuesto en esta Ley se entenderá por:
1. Envase: todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se
utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde
materias primas hasta artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de
fabricación, distribución y consumo. Se considerarán también envases todos los artículos
desechables utilizados con este mismo fin. Dentro de este concepto se incluyen
únicamente los envases de venta o primarios, los envases colectivos o secundarios y los
envases de transporte o terciarios.
Se consideran envases industriales o comerciales aquellos que sean de uso y consumo
exclusivo en las industrias, comercios, servicios o explotaciones agrícolas y ganaderas y
que, por tanto, no sean susceptibles de uso y consumo ordinario en los domicilios
particulares.
2. Residuo de envase: todo envase o material de envase del cual se desprenda su
poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor.

CAPITULO IV

Sistema de depósito, devolución y retorno y sistemas integrados de gestión de residuos de
envases y envases usados

SECCION 1.ª SISTEMA DE DEPOSITO, DEVOLUCION Y RETORNO

 Artículo 6. Obligaciones.
1. Los envasadores y los comerciantes de productos envasados o, cuando no sea posible
identificar a los anteriores, los responsables de la primera puesta en el mercado de los
productos envasados, estarán obligados a:
Cobrar a sus clientes, hasta el consumidor final, una cantidad individualizada por cada
envase que sea objeto de transacción. Esta cantidad no tendrá la consideración de
precio ni estará sujeta, por tanto, a tributación alguna.
Aceptar la devolución o retorno de los residuos de envases y envases usados cuyo tipo,
formato o marca comercialicen, devolviendo la misma cantidad que haya correspondido
cobrar de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los envasadores sólo estarán obligados a
aceptar la devolución y retorno de los envases de aquellos productos puestos por ellos en
el mercado.
Asimismo, los comerciantes sólo estarán obligados a aceptar la devolución y retorno de
los residuos de envases y envases usados de los productos que ellos hubieran distribuido si
los hubiesen distinguido o acreditado de forma que puedan ser claramente identificados.
2. El poseedor final de los residuos de envases y envases usados, de acuerdo con lo
establecido en el apartado anterior, deberá entregarlos en la forma indicada en el
artículo 12.

Artículo 7. Naturaleza.
1. Los agentes económicos indicados en el apartado 1 del artículo 6 podrán eximirse de
las obligaciones reguladas en dicho artículo, cuando participen en un sistema integrado
de gestión de residuos de envases y envases usados derivados de los productos por ellos
comercializados.
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Artículo 9. Participación de las Entidades locales.
1. La participación de las Entidades locales en los sistemas integrados de gestión de
residuos de envases y envases usados se llevará a efecto mediante la firma de convenios
de colaboración entre éstas y la entidad a la que se le asigne la gestión del sistema.
De acuerdo con lo que se establezca en estos convenios de colaboración, las Entidades
locales se comprometerán a realizar la recogida selectiva de los residuos de envases y
envases usados incluidos en el sistema integrado de gestión de que se trate, y a su
transporte hasta los centros de separación y clasificación o, en su caso, directamente a
los de reciclado o valorización.
En los centros indicados en el párrafo anterior, el sistema integrado de gestión se hará
cargo de todos los residuos de envases y envases usados, separados por materiales, y los
entregará en la forma indicada en el artículo 12.

Artículo 10. Financiación.
2.Los sistemas integrados de gestión de residuos de envases y envases usados financiarán
la diferencia de coste entre el sistema ordinario de recogida, transporte y tratamiento de
los residuos y desechos sólidos urbanos en vertedero controlado, establecido en la Ley
42/1975, de 19 de noviembre, y el sistema de gestión regulado en la presente sección,
incluyendo entre los costes originados por este último, el importe de la amortización y de
la carga financiera de la inversión que sea necesario realizar en material móvil y en
infraestructuras.

Artículo 12. Entrega de los residuos de envases y envases usados.
El poseedor final de los residuos de envases y envases usados, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 2 del artículo 6, el tercer párrafo del apartado 1 del artículo 9
y la disposición adicional primera, deberá entregarlos en condiciones adecuadas de
separación por materiales a un agente económico para su reutilización, a un
recuperador, a un reciclador o a un valorizador autorizados.

Artículo 18. Instrumentos económicos.
1. Las Administraciones públicas podrán adoptar, en el ámbito de sus respectivas
competencias, medidas de fomento para favorecer la realización de los objetivos fijados
en esta Ley.
 2. Se podrán establecer instrumentos u otras medidas económicas, incluidas, en su caso,
las fiscales, cuando algún material de envasado no consiga alcanzar el objetivo mínimo
del 15 por 100 de reciclado establecido para cada material de envasado en el párrafo b)
del artículo 5.

CAPITULO VII

 Régimen sancionador

Artículo 19. Clasificación de infracciones.

d) El incumplimiento, en su caso, por los agentes económicos indicados en el segundo
párrafo del artículo 12, de la obligación de hacerse cargo de los residuos de envases y
envases usados, en los términos expresados en dicho artículo.
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Disposición adicional primera. Excepciones a la aplicación de las obligaciones
establecidas en el artículo 6 o, en su caso, en la sección 2.ª del capítulo IV.
1. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de lo establecido en el artículo 6 o, en su
caso, en la sección 2.ª del capítulo IV, los envases industriales o comerciales, salvo que
los responsables de su puesta en el mercado decidan someterse a ello de forma
voluntaria. Cuando estos envases pasen a ser considerados como residuos, sus
poseedores estarán obligados a entregarlos de acuerdo con lo establecido en el artículo
12.

Aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24-4-1997
(RCL 1997\1007), de Envases y Residuos de Envases.

Artículo 2. Definiciones.
A efectos de lo establecido en la Ley 11/1997 y en el presente Reglamento, además de
las recogidas en el artículo 2 de aquélla, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
1. Envase: En el concepto de envase regulado en el artículo 2.1 de la Ley 11/1997 están
incluidas las bolsas de un solo uso entregadas o adquiridas en los comercios para el
transporte de la mercancía por el consumidor o usuario final, y los artículos desechables
que se utilicen con el mismo fin que los envases, como por ejemplo las bandejas, platos,
vasos, cubiertos y cualquier otro artículo desechable que se emplee, principalmente en
hostelería y restauración, para suministrar el producto y permitir o facilitar su consumo
directo o utilización.
 No tendrán la consideración de envases los productos señalados en el anejo 1 del
presente Reglamento.
12.En el caso de las bolsas de un solo uso contempladas en el primer párrafo del
apartado 1 de este artículo, se considerará envasador al titular del comercio que
suministre o entregue dichas bolsas al consumidor o usuario final.

Artículo 9. Convenios de colaboración con la entidad a la que se le asigne la gestión de
cada uno de los sistemas integrados de gestión, para la entrega de los residuos de
envases y envases usados recogidos.
1. Los sistemas integrados de gestión estarán obligados a aceptar todos los residuos de
envases y envases usados de cuya gestión son responsables, separados por materiales,
que les sean entregados por las Entidades Locales, o, en su caso, por las Comunidades
Autónomas.

Artículo 10. Financiación de los sistemas integrados de gestión.
2. Para determinar el coste adicional regulado en el artículo 10.2 de la Ley 11/1997, se
tendrá en cuenta lo siguiente:
a) En el cálculo de dicho coste se incluirá el importe de la amortización y de la carga
financiera de las inversiones en material móvil y en infraestructuras de los centros de
separación y clasificación, así como los gastos de recogida y transporte y los costes de
gestión.
Si las anteriores inversiones hubieran sido realizadas con anterioridad a la fecha de
suscripción del correspondiente Convenio de colaboración, se incluirá en el coste
adicional la parte proporcional de la amortización y de la carga financiera de las
inversiones que correspondan al tiempo de uso de ese material móvil e infraestructuras
con posterioridad a la fecha de suscripción del citado Convenio.
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b) El coste adicional que tengan que soportar las Entidades Locales, o en su caso, las
Comunidades Autónomas, es independiente del posible valor económico de los residuos
de envases y de su régimen de propiedad, que se regulará por las normas generales
establecidas en la legislación sobre residuos.

Artículo 12. Entrega de los residuos de envases y envases usados.
1. De acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 12 de la Ley 11/1997, el
poseedor final de los residuos de envases y envases usados deberá entregarlos, en
condiciones adecuadas de separación por materiales, a un agente económico para su
recuperación, reutilización, reciclado o valorización, salvo que una disposición específica
exija para ellos un método determinado de gestión.
Será responsable de que se realice dicha entrega en la forma anteriormente indicada:
a) El envasador en el supuesto del artículo 6.1 de la Ley 11/1997 o en los supuestos en que
los envases industriales o comerciales se hayan puesto en el mercado a través del sistema
de depósito, devolución y retorno de forma voluntaria.
b) La entidad a la que se le asigne la gestión de cada sistema integrado de gestión en el
supuesto del artículo 9.1 de la Ley 11/1997 y, en su caso, en el artículo 19 de este
Reglamento.
c) Cuando resulte de aplicación lo establecido en la disposición adicional primera de la
Ley 11/1997:
1.º El consumidor o usuario final de los envases industriales o comerciales mencionados
en el apartado 1 de dicha disposición adicional, salvo que se hayan puesto en el
mercado a través del sistema de depósito, devolución y retorno o de algún sistema
integrado de gestión, según lo previsto, respectivamente, en los artículos 6.2 y 19 de este
Reglamento.

ANEJO I

Productos que no tienen la consideración de envases

A efectos de lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley 11/1997 y en los apartados 1 a 9
del artículo 2 de este Reglamento, no tendrán la consideración de envases, entre otros,
los siguientes productos:
a) Bolsas empleadas para la entrega y recogida de los residuos urbanos de origen
doméstico. No se incluyen en este concepto y tienen, por tanto, la consideración de
envases, las bolsas de un solo uso entregadas en los comercios para el transporte de la
mercancía por el consumidor o usuario final, señaladas en el primer párrafo del artículo
2.1, aunque posteriormente se utilicen para la entrega y recogida de los residuos urbanos.
b) Cestas de la compra.
c) Envoltorios, entendiendo por tales los materiales utilizados para envolver un producto,
que no acompañan a éste en el momento de su puesta en el mercado, sino que se
incorporan al mismo en el momento de su venta al por menor al consumidor final.
 No se incluirán en el concepto de cestas de la compra y de envoltorios, y tienen, por
tanto, la consideración de envases, las bolsas de un solo uso entregadas o adquiridas en
los comercios para el transporte de la mercancía por el consumidor o usuario final,
señaladas en el primer párrafo del artículo 2.1.
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La recollida d’envasos actualment

Fins l’any 2001 la recollida selectiva de tots els envasos a Salou es feia amb contenidors de
tipus “iglú”. Això era així ja que eren els contenidors que donava la Junta de Residus. A
partir de l’any 2001 una part de la recollida de vidre i cartró es fa sense contenidors, amb
un servei de recollida porta a porta als mitjans i grans productors.

Més endavant es valoren i comparen els diferents sistemes de recollida de cara a la seva
futura implantació.

Paper i cartró

En conjunt el paper i cartró arribarien a representar el 20-25% en pes, i el 40% del volum
total de les deixalles. Ecoembes només paga el que són estrictament envasos, i es calcula
que tan sols un 51,4% en pes del que es deposita als contenidors blaus són envasos acollits
al SIG. La resta es considera que són diaris, llibres i impropis.

Com a complement econòmic de la subvenció d’ECOEMBES cal destacar el conveni
signat enguany amb Papeles Allende per tal de cobrar, una quantitat econòmica pel
material entregat, que en el cas del material procedent dels iglús és d’aproximadament
6€ per tona i en el cas del cartró comercial de 18€ per tona.

Com s’ha ja s’ha dit anteriorment, el reciclatge del cartró s’ha triplicat l’any 2001 respecte
el 2000. Aquest creixement de la recollida de paper i cartró és degut principalment a la
recollida porta a porta als grans i mitjans productors.

La recollida de paper i cartró amb contenidors iglús, el sistema tradicional de recollida,
està estabilitzat i fins i tot pateix una disminució del material recollit. És tracta d’un sistema
que es considera poc eficient des del punt de vista ecològic, econòmic i d’ocupació de
l’espai. Els principals problemes d’aquest tipus de recollida són:

� Bastanta gent no plega el cartró, i per tant els contenidors s’omplen molt aviat.
� Bastanta gent ni tan sols posa el cartró dins els contenidors de cartró, embrutant el

carrer, i  recollint aquest cartró el camió del rebuig.
� El camió de recollida del cartró no és compactador, amb la qual cosa és un servei

molt ineficient, ja que el cartró ocupa molt volum.

Aquests 3 problemes fan que la recollida amb iglú tal com està plantejada actualment es
consideri molt ineficient pels costos ecològics, econòmics, d’espai, associats a la
circulació. Per aquests motius no s’ha comprat cap contenidor de iglú per part de
l’Ajuntament de Salou37.

Pel que fa als contenidors existents actualment, caldrà plantejar-se quan s’acabi la
concessió si es compra un camió ploma compactador, o si s’opta per desmantellar
paulativament aquest sistema de recollida.

                                                          
37 Eugeni Capella, com.pers.
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Recollida porta a porta

Aquesta va ser la iniciativa més exitosa durant l’any 2001 per incrementar el reciclatge i
millorar l’aspecte del carrer38. Malgrat triplicar-se la quantitat de cartró recollida en un
any, i notar-se un cert increment de la neteja en certs carrers, la major part de cartró
comercial segueix anant a parar als contenidors de rebuig.

El principal avantatge d’aquesta recollida és que permet recollir una gran quantitat de
cartró comercial, que ocuparia un gran volum, sense contenidors. L’èxit de la recollida es
fonamenta principalment en què els comerços treguin a una hora determinada el cartró
ben plegat.

Un dels problemes d’aquesta recollida és que molts establiments no tenen espai suficient
per emmagatzemar el cartró fins que se’ls recull. Aquest seria un tema a solucionar, i no
s’hauria deixar obrir un establiment que no tingués un espai habilitat per emmagatzemar
els seus residus.

Un altre problema, sobretot a l’estiu i Setmana Santa és que en diversos carrers el camió
no pot passar per manca d’espai a l’haver-hi cotxes mal aparcats. Això fa que hi hagi
carrers on no es pugui passar a fer la recollida porta a porta.

En el futur caldria potenciar aquesta recollida pels establiments comercials donat que
possibilita el reciclatge i no necessita contenidors al carrer.

Els envasos lleugers

Els envasos lleugers (plàstics, llaunes i  brics), representen un 15% en pes i un 25% en volum
de les deixalles domèstiques. Es tracta de la fracció que menys es recicla, ( 1,3% del
produït el 2001), tot i que les darreres estadístiques posen de manifest que cada any es
triplica la quantitat recollida l’any anterior.

El sistema de recollida actual és amb iglú, o envàs metàl·lic tipus iglú. És un sistema de
recollida que ocupa bastant espai al carrer pel fet que els envasos lleugers ocupen molt
espai.

No és un sistema disenyat per mitjans i grans productors; tot i així durant l’any 2002 s’han
instal·lat 25 contenidors de 5 m3 per diferents hotels de Salou. Això s’ha fet perquè fins que
no s’esgoti la concessió no es pot plantejar un sistema alternatiu de recollida.

Un dels avantatges que té aquest sistema de recollida és que el fa el Consell Comarcal
del Tarragonès sense tenir cap cost per l’Ajuntament de Salou, a part de la compra dels
contenidors que en teoria s’amortitzen amb la subvenció donada per la Junta de Residus.
Com a alternatives a l’actual sistema de recollida, es podria plantejar en un futur la
recollida amb contenidors de càrrega lateral, que inevitablement haurien d’estar al
carrer, o amb contenidors convencionals de càrrega posterior que es podrien interioritzar.

Un dels problemes que impossibilita aquest tipus de recollida en alguns llocs és l’estretor
dels carrers (que no permet el pas del camió de recollida). El altres llocs, el camió podria
                                                          
38 Eugeni Capella, com.pers..



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SALOU
- REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA -

TEXT REFÓS – SETEMBRE 2003
S.T.M.-PLANEJAMENT

              Informe ambiental     Annex 1  Informe sobre la gestió dels residus al municipi de Salou     Limonium S.C.P., Juny 2002.

54

passar,  però el cable d’electricitat o telèfon massa baixos impossibiliten la col·locació
d’aquests contenidors.

Vidre

El vidre va ser fins l’any 2000 la fracció que més es reciclava, perquè és una de les
primeres fraccions que es va començar a reciclar i a més és el material més fàcil de
reciclar.

A la tradicional recollida amb iglú, que en general es considera un bon sistema de
recollida, s’hi ha afegit a partir de l’any 2001 la recollida porta a porta de vidre. Aquest
nou sistema de recollida respon a la petició dels grans productors pels quals era
incòmode haver de llençar una per una les ampolles a l’iglú. A més a més al disposar de
contenidors d’entre 360 i 1000 litres (els iglús són de 2.500 litres) es pot fer un servei de
recollida en llocs on no hi cap un iglú.

Roba

L’any 2000 es van col·locar 7 contenidors de recollida de roba on es van recollir 23 tones
de roba. Aquesta fracció no representa una part gaire significativa de les deixalles, i no
presenta una problemàtica específica de gestió com l’oli, així que no s’incidirà gaire
sobre aquesta fracció.
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6.- Problemes en la gestió dels residus associats a aspectes
urbanístics

Tot i que la correcta gestió dels residus en bona part depèn d’àrees diferents a l’urbanisme, hi
ha aspectes lligats a l’estructura urbana que dificulta o impedeix una correcta gestió dels
residus. Així i per diversos motius hi ha carrers on no es pot recollir el cartró comercial, altres on
no es pot desplegar la recollida de la FORM, i altres on no es poden posar contenidors
d’envasos. A continuació se citen els problemes més destacables al respecte.

6.1.-Carrers Gandesa, Cambrils, Guillem de Claramunt i Guillem de Moncada

La disposició del cablejat de llum i telèfon ha impedit la col·locació de contenidors de recollida
selectiva d´envasos donat que l´alçada a la que penjen  les línies de cables d´ambdós serveis
és més baixa en molts punts que la caixa del camió de càrrega superior amb sistema pluma. És
convenient que, quan s´acometin millores d´urbanitzat en aquesta zona es pensi en un
soterrament dels serveis de llum i telèfon, o procedir quant abans millor a requerir una alçada
regular a la zona que sigui superior a la caixa del camió. També cal afegir que l´estretor del
carrer, unit a la capçada de les moreres, sobretot al llarg de tot el carrer Cambrils dificulta tant
el sistema de càrrega superior de contenidors mitjançant ploma esmentat abans, com el de
càrrega lateral de contenidors de 2300 litres si en una propera concessió es volgués implantar.

6.2.- Carrer Nord

Com en el cas anterior, l´estretor del carrer i la contínua línia de capçades de moreres dificulta
el pas de camions de recollida selectiva d´envasos així com la implantació d´una possible
recollida de residus amb camions de càrrega lateral. En el seu tram inicial, hi ha un punt on
s´estreny el carrer i es prohibeix aparcar, però a l´estiu ningú en fa cas i el camió de recollida
d´escombraries no pot passar; per a solucionar aquesta problemàtica s’hauria de reforçar
l´impediment d´aparcar amb algun altre element físic estàtic.

6.3.- Carrer de la Gavina

Aquest vial que dóna accés a la platja dels Capellans, en plena època estival està ple de
cotxes aparcats que impedeixen el correcte gir dels camions a la rotonda del capdavall. La
rotonda, de radi bastant curt ja dificulta el gir dels camions quan no hi ha cotxes a l´hivern. En
temporades de màxima afluència de gent i presència contínua de vehicles aparcats, els
camions de l´empresa concessionària Vicenç Orts S.L. han de baixar reculant marxa enrera tot
el carrer per retirar els residus dels contenidors situats al final del carrer.

6.4.-C/ Colón

Quan es van acometre les darreres obres de millora d´aquest carrer es van eliminar tots els
punts de contenidors de les comunitats de veïns  excepte els establiments de restauració i la
comunitat de l´edifici Acantilados D. Així doncs, els blocs que tenen sortida tant pel carrer
Colón com pel carrer Brussel.les estan obligats a treure les escombraries per aquest darrer
carrer. Els restaurants La Barca, Font, Penya-segat, Acantilados, Rocamar, Trinca 2 i Los Chicos, i
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també la comunitat de propietaris de l´edifici Acantilados D, tenen els contenidors de matèria
orgànica i de rebuig en recintes interiors i els treuen per la nit per a ésser buidats.

Val a dir, però, que la dificultat és manifesta a l´hora d´ubicar contenidors de recollida selectiva
de vidre o d´envasos. Aquests no es poden col.locar a la via pública per motius d´ornament i
per requeriments establerts en els criteris de concessió de banderes blaves a les platjes. Però
també hi ha dificultat per col.locar contenidors de vidre de 1000 o de 600 litres  en espais
interiors o garatges. Essent un centre generador de gran quantitat de vidre, es dóna la
paradoxa de no poder recollir-lo selectivament exceptuant el restaurant Font que disposa de
prou espai per tenir un contenidor de 1000 litres per a vidre.

Tenint en compte que en aquesta zona és previst executar el PERI 4 de la Revisió del Pla
General d´Ordenació Urbana, fóra bó tenir en compte aquest factors i acondicionar una
cambra de brosses dimensionada pels nous requeriments de gestió de residus que han de dur a
terme els establiments de restauració i la comunitat de propietaris del bloc Acantilados D.

6.5.-Carrer de la Torrassa i carrer del Roquer

En aquests carrers, que es van estrenyent i no tenen sortida –sobretot el del Roquer-, els camions
de recollida d´escombraries no poden entrar en època de màxima afluència per Setmana
Santa i el fort de l´estiu, i s´ha de procedir a retirar les deixalles amb l´ajut de vehicles lleugers i
més petits. Pel cas del carrer del Roquer, si l´acccés peatonal que hi ha des del carrer Brussel.les
fos  llis en comptes d´esglaonat, l´evaquació de brosses es podria fer cap aquest mateix carrer,
evitant l´accés sempre complicat al carrer del Roquer. Donaria peu també a que dos
restaurants de la zona poguessin participar en la recollida selectiva de matèria orgànica com a
productors.

6.6.-Carrer Vendrell

Si hi ha un carrer a Salou que es caracteritzi per una alta densitat de població en període
vacacional aquest és el carrer Vendrell. En aquest carrer hi ha quatre hotels i quatre complexos
d´apartaments la majoria dels quals en règim d´explotació turística. El concepte “en règim
d´explotació turística” ve a ser un eufemisme per no dir aparthotel i legalment no està prou
clara la seva definició.

Els hotels disposen de cambres de brossa i guarden els contenidors que tenen assignats dins les
seves instal.lacions tal i com marca la resolució d´alcaldia 1040 de l’any 1999. Ara bé, tots els
complexos d´apartaments –que funcionen a la llarga com a aparthotels encoberts- van treient
les brosses a la via pública sense atendre a horaris establerts durant tot el dia. Aquests
complexos d´apartaments – d´entre 100 i 300 habitatges- estan legalment constituïts com a
comunitats de propietaris, però la veritat és que de propietaris n´hi ha molt pocs. Per exemple:
un complex de 220 apartaments pot tenir tan sols 40 propietaris individuals, i la resta estar
distribuits en paquets de 50, 70 o 80 apartaments que pertanyen a una sola persona jurídica. El
resultat és que la majoria d´apartaments que pertanyen a empreses s´acaben explotant
turísticament llogant-los per setmanes o quinzenes a grups organitzats. Dins d´aquests
complexos hi pot haver diferents serveis (bar, restaurant, cafeteria,  personal de neteja
d´habitacions…) que incrementen el volum de brossa generat per una simple comunitat de
propietaris. Cal trobar una solució per evitar que promocions immobiliàries acabin derivant en
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aquest tipus d´instal.lacions purament comercials que moltes vegades topen amb l´oposició del
col.lectiu hoteler perquè estan al llindar de la legalitat.

Els problemes de brosses que generen a la via pública són tals, que amb tres passades diàries
de buidat de contenidors de carrer no n´hi ha prou, a banda que els residus no són separats tal
i com és preceptiu. Naturalment, tothom s´excusa afirmant que són comunitats de propietaris i
que no tenen les obligacions dels hotels i aparthotels però els problemes generats per l´arribada
i la marxa dels inquilins amb autocars organitzats cada dia és un fet, igual que el de
l´evaquació de brosses.

L´accés a la zona de l´hotel Playa Park és bastant dificultós per segons quin camió de recollida
d´escombraries, i fins i tot impedeix l´accés del camió de recollida selectiva d´envasos.

6.7.-Urbanització PINOSMAR

Els vials d´aquesta urbanització, recepcionada per l´ajuntament fa uns anys, són bastants
estrets, i la sinuositat dels mateixos fa díficil qualsevol intervenció de millora en aquest sentit,
motiu pel qual no pot ser dotada d´un servei de recollida selectiva de residus si no és en punts
d´accés a la mateixa. A part, en alguns punts estrets, els cotxes mal aparcats  també han
donat problemes a l´hora de prestar el servei de recollida d´escombraries, de manera que
s´haurien d´impedir els estacionaments incorrectes amb algun sistema fix.

6.8.-Carrer dels Replanells

L´accés als hotels Negresco i Punta Dorada Princess, i en general a tot el c/ dels Replanells s´ha
de fer marxa enrera donat que en període vacacional els cotxes dificulten el gir dels camions
de recollida d´escombraries. Són, doncs, més de 120 metres de recorregut fent marxa enrera
per aquest carrer, que es sumen també al pendent d´accés a la cambra de contenidors de
l´hotel Negresco.

6.9.-Carrer Montsià

L´hotel Villamarina treu les seves escombraries pel carrer Montsià. Aquest vial té paralitzada la
seva connexió al carrer Ciutat de Reus sembla ser que per una expropiació en litigi, la qual
cosa obliga als camions de recollida d´escombraries i proveïdors tant del mateix hotel com del
supermercat Intermarché a recular marxa enrera. Això provoca  molts problemes en el servei, i
genera alteracions contínues i molestes en el trànsit del c/  Barcelona en la seva intersecció
amb c/ Montsià.

6.10.-Carrer Josep Carner

A la cantonada amb el c/ Nord, el concessionari Vicenç Orts S.L. ha fet saber que es troba amb
la dificultat de gir dels camions molts dies a l´estiu i per Setmana Santa per l´aparcament
indegut de cotxes. Fóra idoni col.locar elements físics permanents i estàtics que dissuadissin
molts conductors d´aparcar malament ja que amb les senyals verticals i/o horitzontals no n´hi
ha prou.
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6.11.-Carrers Carril, Pins, Valéncia i Sol

En aquest vials en època de màxima afluència de gent i de necessitats d´estacionament,
l´empresa concessionària Vicenç Orts S.L. té dificultats de pas en diversos punts i ha d´entrar a
fer el servei amb un vehicle més petit. També s´hauria d´impedir l´estacionament incorrecte
col.locant elements físics permanents, que reforcin les prohibicions dels senyals verticals i/o
horitzontals.

6.12.-Urbanització de nous carrers

En molts carrers de recent urbanització s´ha donat el cas d´obrir-los a la circulació i al pas de
vianants sense contractar el servei de manteniment dels mateixos. Això vol dir que carrers
dotats de papereres i bancs  -recepcionats o no oficialment per part de l´ajuntament-, per una
manca de protocol establert entre  diferents regidories, són desprovistos dels serveis de
manteniment i de neteja viària pertinents. Les papereres s´omplen de tot tipus de brossa i els
carrers s´embruten tant o més que els altres, però com que no s´amplia la contracta del servei
de neteja i de manteniment amb la meteixa rapidesa amb que s´entreguen o s´obren al trànsit
els nous vials, no s´efectuen treballs de manteniment de cap tipus. Aquests fets s´han produït en
el darrer any als carrers: de la Tramuntana, prolongació de la Farola des de Tramuntana,
avinguda dels Països Catalans, Ginesta, el Fonoll.

6.13.-Requeriments per a establiments hotelers, residencials i comercials de
nova construcció.

Tot i que l´article 32.3 de l´ordenança reguladora de la neteja de la via pública i de la recollida
domiciliària de residus i la Resolució d´Alcaldia 1040 de 1999 ja obliguen a que instal.lacions
hoteleres, residencials i comercials de certa envergadura hagin de tenir una cambra
d´escombraries dins del propi recinte per guardar els contenidors de brossa durant el dia, i una
màquina compactadora, el cert és que en els darrers temps s´està comprovant que nous
projectes es materialitzen  amb el vist-i-plau de sanitat, enginyeria i urbanisme sense tenir en
compte aquests requeriments (Mercadona, Villaromana, Festival Village). S´hauria d´articular
alguna mena de protocol per introduir aquests criteris en els projectes i no obviar-los en el
moment de la seva aprovació. De vegades, el problema ve donat per l´evacuació dels
contenidors cap a la via pública o les dificultats que tenen els camions per accedir a recintes
hotelers.
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7.- Els costos de la recollida selectiva

Com ja s’ha comentat, entre el 80-90% dels residus, són fàcilment separables en 4
fraccions. Si tot es recull separadament, i incloem una fracció que seria el rebuig, estaríem
parlant del 100% dels RSU, havent tret abans aquells residus considerats especials. Ara bé,
de recollir només una fracció (el rebuig) que representava el 99% dels RSU fins el 1999, a
començar a recollir les deixalles en cinc fraccions diferents, comporta un lògic increment
de la complexitat i encariment del servei.

Si bé l’augment de complexitat del servei porta associat un increment de costos, els
materials ben separats es poden vendre o rebre subvencions per la seva recollida i per
tant abaratir el resultat global de la recollida de residus. Així mateix, s’ha de tenir en
compte que els tractaments finalistes (incineració i abocador) aniran incrementant els
costos a mesura que la legislació ambiental sigui més restrictiva. Per tant, d’una manera o
una altra els costos totals del servei augmentaran.

 En teoria la recollida selectiva hauria d’abaratir costos per l’Ajuntament, però sovint
aquests s’incrementen. Moltes vegades aquests costos augmenten degut a una gestió
ineficient de la recollida, ja sigui per recollir els materials amb tecnologies ineficients (seria
el cas de la recollida iglú de paper i cartró), o perquè al ampliar-se la recollida selectiva,
no es reorganitza tota la recollida global de residus. Els diners que des de la Junta de
Residus es donen per cada kg d’envasos reciclats, corresponen al que en teoria costa la
recollida dels mateixos, però el resultat final depèn de com es faci la recollida.

Anem a veure els diferents costos que té la recollida selectiva i les mesures financeres per
sufragar-los. A part de les dades referents a Salou, s’incorporen els costos de gestió
d’aquests materials segons dos estudis fets a Catalunya. El motiu principal d’això és que
no ha estat possible determinar quins són els costos totals per l’Ajuntament de Salou de la
recollida selectiva, donat que no s’han pogut individualitzar del que es paga a Vicenç
Orts en concepte de recollida d’escombraries general. Pel cas de Salou, els costos
corresponen als costos teòrics del servei, és a dir als diners que es reben en forma de
subvenció. S’inclou la subvenció per contenidor, que si bé fins ara l’Ajuntament no ha
cobrat podrà fer-ho a partir d’ara en les recollides domiciliáries de vidre i cartró. En el cas
del cartró només es paga una part del cost teòric de la recollida ( la meitat ), perquè es
suposa que només la meitat dels materials que van al contenidor blau són envasos.
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Paper

Situació Cost de
recollida
Ptes/kg

Cost amortització
Ptes/kg

Distància a
planta

Total

SALOU 4.6 2.5 0 7.1
CC Vallès Oriental39 7.6
Estudi de la UAB 8.96

Vidre

Situació Cost de
recollida
Ptes/kg

Cost amortització
Ptes/kg

Distància a
planta

Total

SALOU 7.8 1.3 2.3 11.4
CC Vallès Oriental40 4.68
Estudi de la UAB 5

Envasos

Situació Cost de
recollida
Ptes/kg

Cost amortització
Ptes/kg

Distància a
planta

Total

SALOU 41.4 3.1 0 44.5
CCVallès Oriental41 28.93
Estudi de la UAB42 34.62

Costos dels contenidors

En el cas dels contenidors, està clar que per l’Ajuntament són més barats els contenidors
de reciclatge que els de rebuig. En el cas dels contenidors de rebuig de 1100l els  paga
l’Ajuntament, mentre que els de reciclatge els subministra directament la Junta de
Residus, o l’associació Humana en el cas del tèxtil. L’Ajuntament fins i tot podria comprar
els contenidors de vidre – o de qualsevol altre tipus d’envàs- que més li agradessin i
amortitzar-los amb la subvenció del material recollit. Amb els percentatges de recollida
actuals el contenidor de plàstic s’amortitza amb 20 anys aproximadament. Està clar que
a no ser que la recollida d’envasos no s’incrementi substancialment només tenint en

                                                          
39 Estudi teòric fet pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. Els costos estan comptats tenint en compte la millor
eficàcia logística i pensant que les pertorbacions ( avaries, disfuncions, etc. ) seran menyspreables en la seva
repercussió sobre els costos.
40 Estudi teòric fet pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. Els costos estan comptats tenint en compte la millor
eficàcia logística i pensant que les pertorbacions ( avaries, disfuncions, etc. ) seran menyspreables en la seva
repercussió sobre els costos.
41 Estudi teòric fet pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. Els costos estan comptats tenint en compte la millor
eficàcia logística i pensant que les pertorbacions ( avaries, disfuncions, etc. ) seran menyspreables en la seva
repercussió sobre els costos.
42 Costos trets a partir de l’estudi de 6 municipis de la província de barcelona amb xifres fiables de costos reals.
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compte els aspectes econòmics és millor obtenir els contenidors de la Junta de Residus
que comprar-los directament.

Ara bé, cal tenir en compte que l’oferiment de contenidors gratuïtament per part de la
Junta de Residus no serà eterna. Si l’any 2001 s’acaba la política de donar contenidors
gratuïtament, Salou serà un municipi molt perjudicat, ja que el número de contenidors és
molt petit en comparació al tamany del municipi, i a tall de comparació tenim43 els
mateixos conenidors de vidre que Roda de Barà (2800 habitants), un menys que Creixell
(1400 habitants) o pràcticament una tercera part que Cambrils. Així doncs si l’any 2001
torna a sortir una oferta de contenidors de la Junta de Residus caldrà fer una demanda
massiva de tots els contenidors que es necessiten.

Costos de gestió

Donat que els costos del concesionari estan integrats al sistema de recollida general, i no
es pot saber si hi perdem o no diners en la recollida selectiva podem comparar la
subvenció rebuda amb els costos que ens cobreix la subvenció i els costos reals en altres
experiències de recollida selectiva.

En el cas dels envasos –així com també de la roba- l’Ajuntament no paga absolutament
res, així que apart de no tenir cap cost, ens estalviem els cost d’incineració. Aquest estalvi
és insignificant respecte del que es podria estalviar, donat que l’any 2000 tan sols es van
reciclar 15 tones d’envasos lleugers de les aproximadament 3.500 tones generades. Per
tant en la situació actual tots els envasos lleugers que poguem desviar cap el reciclatge
comportarà un estalvi directe per l’Ajuntament.

En el cas del vidre veiem que també és una recollida que surt rentable per l’Ajuntament
per partida doble: beneficis econòmics directes per la recollida del vidre, i beneficis
indirectes per la no incineració.Tot i que l’actual camió-ploma no és l’optim per la
recollida del vidre ( hauria de tenir compactador ) és per l’únic material que serveix si
intentem una mínima viabilitat econòmica del servei. Per tant, i només tenint en compte
els aspectes econòmics, l’Ajuntament de Salou hauria de prohibir (però facilitant el
recicltage) depositar el vidre i els envasos dins els contenidors de rebuig.

Pel que fa al paper veiem clarament que el servei ha de ser deficient per força, i més
tenint en compte que el camió-ploma no té contenidor. Això no vol dir que perdem
diners recollint cartró, ja que per cada tona de cartró es donen diners, però si volguèsim
passar de reciclar el 5% del paper i cartró generat, al 70% el sistema actual de recollida és
totalment inviable econòmicament amb la subvenció procedent de ECOEMBES.

S’ha de tenir en compte que els diners que es paguen per tots els envasos és per envasos
no comercials, i per tant no s’inclouen els envasos comercials, ni el paper. Per tant en
teoria es paga el 40% del cost de recollida, i tot i que pel 2001 es pagarà pel 51,4% del
cost teòric el servei continuarà sent deficient econòmicament. Cal comentar que la
subvenció rebuda només es rep pel 51.4% del material (els envasos), i que per tant
podem vendre el material restant, que actualment està a 1 pta/kg. Això vol dir que  les
4676 ptes/tona que rebrem via subvenció es podrien incrementar a 5162 ptes/tona amb

                                                          
43 No es compten els de la protectora d’animals, amb els quals salou segueix sent deficitàri amb contenidors.
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la qual cosa el servei continuarà sent deficient44. Val a dir que el preu del paper és molt
fluctuant, i que potser una bona negociació pot aconseguir un preu més elevat en
moments puntuals.

Ara bé si a aquestes 5.162 ptes/TM que rebem, hi “sumemn” les 5.175/TM ptes que ens
estalviem en concepte d’incineració ens queden 10.337 ptes/TM que s’aproxima bastant
als costos probables de recollida de cartró. De totes maneres donat que la recollida de
paper i cartró és farà en bona part amb un camió normal, s’haurà de veure si entre el
que ens paguen per la recollida, el que ens estalviem d’incineració, i el que ens estalviem
de servei compensa el cost de la recollida de cartró domiciliària.

L’actual sistema de recollida parteix d’un error conceptual de caràcter causal: que els
carrers estiguin nets depen de que es netegin, netejar costa diners, si els carrers estan
bruts hem d’invertir més diners en neteja. Segons això no cal pensar-hi més, si els diners no
són un factor limitant, la neteja es soluciona a base d’invertir diners. Sense deixar de ser
certa aquesta afirmació, això és com dir que el creixement de les pantes depen de
l’aigua, la qual cosa és òbvia, però a part de l’aigua hi ha infinitats de factors que
condicionen el creixement de les plantes. Centrar els esforços només en un factor, ni que
sigui el més important, ocasiona una baixa eficàcia i eficiència dels esforços.

L’altre error conceptual –encara més greu- que condiciona els actuals baixos nivells de
recollida selectiva i el fet que la gent dipossiti desordenadament i fòra d’hora les deixalles
és el següent: a la gent li preocupa el medi ambient i la població, per tant si els eduquem
i els informem la gent col·laborarà.

L’Art.4 pàg 13 de la resolució 13-1-2000 pel qual s’aprova el PNRU “Desproporción entre la
gravedad objetiva del problema de los residuos urbanos (muy grave) y la percepción
social de esa gravedad (más bien escasa)” ho deixa entreveure que en realitat a la gent
la gestió dels RSU no li preocupa gaire, i això segurament en part es deu al fet que la
política en aquest sentit ha estat despreocupar-se dels residus un cop surten de casa, o
del municipi en el cas dels politics,i per tant no és gaire difícil pensar que pràcticament
cap ciutadà –ni polític sàpiga que passa amb les tones de RSU de Salou que no es poden
incinerar. .

En el tema dels residus passa el mateix amb la majoria de la població, tot i que el medi
ambient preocupi molt, tot i que els residus sigui un dels temes ambientals que preocupi
més, si al ciutadà no se li facilita el reciclatge i se li dificulta el no reciclatge, no
s’aconseguiran resultats significatius. És cert que la consciència ecològica va en augment
i això fa que hi hagi gent que pugui fer grans sacrificis per reciclari que amb l’educació
ambiental anirem incrementant el número de persones que estiguin disposades a reciclar,
però això serà a una velocitat extremadament lenta.

A més a més, pensar que educant a la gent comportarà que la gent recicla tot el que
pot, comporta a dir que si la gent no recicla, és que estan poc conscienciats. Per veure
clarament la importància relativa de l’educació ambiental en el foment del reciclatge,
ens podem fixar en la següent gràfica, on es veu l’evolució del reciclatge en diferents
poblacions.

                                                          
44 Eugeni Capella, com.pers..
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Veiem que poblacions on l’any 1999 tenien uns nivells de reciclatge al voltant del 5% han
passat a més d’un 50%. Lògicament hi ha hagut una campanya d’educació ambiental,
però el que realment ha determinat l’espectacular increment de recollida ha estat el
canvi en el sistema de recollida. Han tret els contenidors de rebuig dels carrers i han
passat a fer la recollida porta a porta. En els cas de Tona i Tiana la recollida dels envasos i
assimilables es va a través dels contenidors al carrer ( Vidre, paper, i envasos lleugers: 75%
del volum ) fent-se la recollida porta a porta de la matèria orgànica i del rebuig. En el cas
de Riudecanyes la recollida de totes les fraccions es fa porta a porta, amb la següent
periodicitat:

Matí Nit
Dilluns
Dimarts Paper i cartró Matèria orgànica
Dimecres
Dijous Envasos Matèria orgànica
Divendres Rebuig
Dissabte
Diumenge Matèria orgànica

El vidre es recull amb iglús.

Els horaris i periodicitat de recollida a la població de Tiana són els que segueixen.

Nit
Dilluns Matèria orgànica
Dimarts Rebuig
Dimecres Matèria orgànica
Dijous
Divendres Matèria orgànica
Dissabte Matèria orgànica
Diumenge

Els envasos ( vidre, paper i envasos lleugers ) es recullen en àrees d’aportació.

Finalment a Tona tenim:

Nit
Dilluns Material inorgànic

reciclable
Dimarts Matèria orgànica
Dimecres Rebuig
Dijous Matèria orgànica
Divendres Material inorgànic

reciclable
Dissabte
Diumenge Matèria orgànica
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El vidre es recull amb iglús.

Veiem també, que els municipis fins avui paradigmes del reciclatge a Catalunya, on es
desenvolupa el projecte residu mínim del CEPA han quedat desfassats en quant a
percentatges de reciclatge. El motiu segurament cal buscar-lo en el sistema de recollida:
en el projecte Residu Mínim la recollida es fonamenta en contenidors al carrer, s’intenta
que en un punt hi hagi els contenidors de totes les fraccions per tal de facilitar el
reciclatge. L’èxit del programa és basa en l’educació ambiental, amb lògica que a més
educació més ciutadans participaran en la recollida selectiva.

Intrínsecament el sistema de recollida porta a porta no necessita que el ciutadà estigui
tant educat, tot i que si ben informat. El ciutadà que no recicli el paper, el vidre i el plàstic
tindrà greus problemes d’espai a casa seva, i al recollir la FORM i el rebuig
domiciliàriament és fa més dificil el no reciclatge.

No es tracta aquí tant de copiar el model de recollida que més ens interessa, sinò de
veure amb tota claretat que el resultat final del reciclatge depèn fortament del disseny
de la recollida, i per tant és responsabilitat de l’administració.

Gràfic 15. Percentatge de reciclatge en diferents poblacions

Però si un bon diseny del sistema de recollida és tant important com una bona campanya
d’educació ambiental, no podem passar per alt que la dificultat més important és de
caràcter psicològic, donat que com es pot extreure de l’informe és perfectament viable
des del punt de vista econòmic, estètic i social, i necessari des del legal i ecològic. En
efecte, un dels problemes principals  per arribar a nivells de recollida superiors al 50% és
acceptar que el canvi és possible i necessari.
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Si no es fa un canvi en la concepció de la gestió dels residus, els quilòmetres de via
pública ocupats per contenidors augmentaran de forma desmesurada, com també ho
faran els costos econòmics. El reciclatge no servirà per optimitzar econòmicament la
recollida de RSU, sinò que fins i tot l’encarirà. El discurs fàcil que la recollida dels RSU és
més cara perquè hem de reciclar i d’aquesta manera demostrar el nostre interès amb el
medi ambient xocarà amb la realitat d’altres municipis que arribant a nivells de reciclatge
del 80% no veuen augmentar els costos de recollida. És probable que d’aquí tres anys
l’increment en els costos de la gestió dels residus i els baixos índexs de reciclatge seran
assimilats a una incompetent gestió dels recursos econòmics i a una desidia amb els
problemes ambientals quan es comenci a fer patent que els municipis veïns tenen
altíssims nivells de reciclatge sense augmentar els costos econòmics.

Costos econòmics de la gestió dels RSU

Les lleis 6/93  de Catalunya i 10/1998 de l’Estat obliguen de diferents maneres als
Ajuntaments a un increment del reciclatge. Es de supossar que la legislació anirà sent
cada cop més restrictiva amb la possibilitat de gestionar els RSU de la manera com es fa
actualment, es a dir portar els residus a la incineradora o a l’abocador.

Arà bé, les sancions als Ajuntaments per incompliment de la llei en matèria de reciclatge
no es traduiran en multes sinó segurament en un increment dels costos de gestió per
aquells ajuntaments que no gestionin adequadament les seves deixalles. De fet en la llei
6/93 diu que en cas d’incompliment de la llei per part dels Ajuntaments la mateixa
“Generalitat es pot subrogar en les competències dels ens locals quan aquests no presten
el servei o el presten o el presten d’una manera inadequada.” (Article 22.3).

Sense ser un especialista en lleis hom es fàcil que intueixi que és practicament impossible
que la Generalitat sancioni als Ajuntaments per incompliment de la legislació en materia
de foment del reciclatge tal com han demanat diversos grups ecologistes perquè en
últim cas la Generalitat hauria d’assumir directament feines que a hores d’ara fa
l’Ajuntament, i això és del tot improbable. En comptes d’aplicar sancions, el que sembla
que farà la Generalitat per fomentar el reciclatge serà financiar o abaratir el reciclatge i
encarir relativament el no reciclatge.
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Marc econòmic

Servei Cost 1999 Cost 2000 2001
Recollida 127.523.808+

4.193.000=
133.244.088

Neteja 113.947.524
Platges 30.155.412

Costos incineració 115.000.000
FORM gran productor
( 8.224.882 )

18.742.066

FORM domicili ( 16.009.864 )
Total FORM 34.234.746+

ipc

Total 426.581.770
Administració i gestió ( 13% ) 55.455.630
Total 482.037.400

A part dels beneficis econòmics marginals de la recollida de matèria orgànica superior a
les 11.000 pessetes per tona, i dels diners que poguem treure de la venda del cartró, hem
d'afegir que la Junta de Residus paga entre 25.000 i 35.000 ptes per tona d'envasos
recollida a l'Ajuntament, i que Ecoembes paga 25 pessetes per habitant cada semestre
als ajuntaments que tenen un ratio de contenidors superior al contenidor per 625
habitants, que a partir del gener serà un contenidor per 550 habitants.
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Gràfic 16. Evolució del nombre de contenidors a Salou
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Beneficis esperables d’una bona recollida selectiva dels residus45

Tipus Volum Pes % Pes pels
càlculs

Subvenció o benefici
 per tona46

Benefici per
subvencions

Benefici
diferencial
per tona

Benefici
diferencial

total
màxim47

Matèria orgànica 10.9 40.9 / 45 40.9 10.000 102.250.000 100.093.752
48

Vidre 1 6.3 / 8 8 10.22049 20.440.000 13.939.200
Paper i Cartró 40.8 20.1 / 25 20.1 467650 23.496.900 33.607.200
Plàstic 51 32 9.7 / 7 15 43.000+IPC52 161.250.000 161.250.000

53

                                                          
45 No s’han tingut els costos d’oportunitat de l’espai ocupat al carrer segons el tipus de recollida
46 Sense comptar els beneficis derivats de no incinerar les escombraries. Els preus són fluctuants, i en alguns cassos varien cada més, com és el cas de la subvenció derivada de
la incineració d’envasos .
47 Comptant el 100% de reciclatge –objectiu impossible-, i tenint en compte la reducció de costos per no portar-ho a SIRUSA. Aquí no es te en compte el servei de recollida. Es
suposa una producció anual de 25.000 tonelades.
48 Comptant un 40.9% del pes com a MO
49 En el cas que els contenidors siguin de l’Ajuntament l’import s’incrementa en 1.300 ptes/tona
50 El 2001es pagarà el 40% del pes dels contenidors de cartró a 7,7 ptes/kg, que és la proporció que es considerà d’envasos no comercials. El 11,4% del pes es pagarà a 14
pts/kg, que és el que es suposa que són envasos comercials, la resta no es paga perque no són envasos ( revistes, llibres, diaris, etc ). Aquest 11,4% es paga sempre i quan el
municipi cumpleixi un dels dos requisits següents: que el número d’habitants per contenidor inferior a 575, o que es reculli més de 4 kg/habitant i any; en cas contrari tan sols es
pagaria el 5,6% a 14 ptes.  Per tant tenint en comte 7.700x0.4, + 14.000x0.114 ens dona 4676 ptes. El preu comercia que la Junta de Residus rep del paper es destina a
campanyes d’educació.
51 Ecoembes subvenciona amb 25 pesetes per persona i semestre als municipis que tenen 1 contenidor d’envasos per 625 habitants. A partir del gener serà de 1 contenidor per
cada 550 habitants. Aquests diners van directament al Consell Comarcal donat que hi tenim la gestió delegada.
52 Es  paga entre 25 i 44 per kg d’envasos recollit depenent de la tipificació del municipi. El municipi de Salou està tipificat com a municipi rural motiu pel qual els envasos els
2001 es cobraran a 43.000 ptes/TM més l’increment de l’IPC.
53 En aquest cas es posa el benefici relatiu igual a la subvenció tot i que en realitat és una mica superior. La raó d’això és que als costos marginals d’incineració ( 5564 ptes/tona
aprox. ) que s’haurien de sumar com a benefici per tona no cremada se li haurien de restar la subvenció en concepte de valorització energètica, és a dir envasos que es
cremen amb “recuperació d’energia”.  Aquesta subvenció ve donada per la formula del conveni signat amb el Consell Comarcal el 3 de maig de 1999: TM x 84% x 26.2% x
4000 ptes. La fòrmula però va canviant cada mes i la subvenció rebuda per tona oscila a la baixa. TM són les tonelades que Salou porta a la incineradora. 84% és el
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Metalls 2.7 3.5 / 4
Mixtos 4.6 3.7 0 0
Voluminosos 3.7 3.6 0 0
Tèxtil54 2.4 3.1 3.1 Recollida gratuïta 3.794.648
Especials 0.1 0.2 0 0
Resta 1.8 8.8 0 0
Total aproximat 100 100 87.1 300.000.000

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
percentatge de residus que s’incineren; la resta van a l’abocador i no són subjectes a subvencionar; aquest percentatge va a la baixa a causa de l’increment de les
aportacions a la incineradora i la constant capacitat de la mateixa, el percentatge varia cada mes però sembla que en general serà a la baixa. El mes d’agost tan sols un 56%
de la brossa s’incinerava. Pel 2000 globlament va ser del 75.57%
26.2% és el percentatge d’envasos valoritzables que mensualment es calcula que hi ha a les nostres deixalles, aquest percentatge també oscila cap a la baixa sense poder
cap explicació que la relacioni amb un increment del reciclatge d’envasos. La última dada de que disposo és la del 12.5% i personalment tinc els meus dubtes sobre la seva
credibilitat o consistència estadística. Hem de tenir en compte que no hi entren els envasos metàl·lics, però en canvi si que hi entren els envasos de cartró. La dada oficial
durant el 2000 és un 15% d’envasos valoritzables.
Finalment tenim les 4000, que és el que és paga per tona d’envàs valoritzat energèticament i que és l’únic paràmetre que varia a l’alça i que pel 2001 serà de 7000 ptes.
Aquestes 7.000 amb tota seguretat no cobririen en cap cas els costos de recollida i tractament ja que només el tractament costa més de 5500 pesetes/tona i els costos de
recollida ( sense tenir els cost d’ocassió de l’espai i d’organització ) pugen a Salou a 6.000 ptes de mitjana, i cal considerar que els envasos per la seva densitat inferior. En
definitiva tot i tenint en compte que la xifra va oscilant, amb les últimes dades Sirusa retorna 3920 ptes per cada tona d’envasos incinerada, per tant per terme mig, el
tractament d’una tona d’envasos varolitzables és de 1.644 ptes a les quals cal sumar 6.000 més com a mínim de tractament.
54 Aquest és l’unic cas en que el benefici és net, ja que el servei és totalment gratuït
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Material Tones
recollides

Costos
Allende

Subvenció
transport

Subvenció
recollida

Costos
gestió

Costos VH Resultat Resultat

Rebuig 20.702 0 1408005655 -110201924 -141951029
MO 2234,46 22.344.600 0
Paper 231 702.24056

Vidre 148,51 -516.817 341.573 1.158.37857

                                                          
55 Comtant 6000 ptes la tona del 15% que s’ha incinerat. Sha incinerat el 75.57% del rebuig
56 1.279.740 comptant l’amortització dels contenidors
57 1.351.441 comptant l’amortització dels contenidors
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Aquest informe el signa a Salou, setembre de 2003

Eugeni Capella Roca
Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Salou
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Annex 2
       Plànol de vegetació

                       a escala 1:5000
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   Annex 3
Criteris de preferència

mediambiental
dels materials de construcció
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ANNEX 3. Criteris de preferència mediambiental dels materials de
construcció

A continuació hom trobarà una relació de criteris que es poden aplicar en diverses fases
de la construcció dels edificis. Per fer més entenedora la informació aquesta està
estructurada en fitxes i es destaquen en negreta els materials i les solucions que són
preferents des d’un punt de vista ambiental. Les fitxes corresponen als següents àmbits:

-Fonaments i estructura.
-Cobertes.
-Tancaments exteriors.
-Fusteria exterior.
-Divisions interiors.
-Acabats interiors.
-Paviments.
-Instal·lació de sanejament.
-Instal·lació d’aigua.
-Instal·lació de calefacció.
-Instal·lació de gas.
-Pintures.
-Impermeabilitzacions i segellats.
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FONAMENTS I ESTRUCTURA

PRIMER SOSTRE EN CONTACTE AMB EL TERRA

Materials/solucions constructives Observacions

*Sostre sanitari amb elements ceràmics
lleugers i cambra ventilada

*Sostre sanitari de formigó amb cambra
ventilada

Solera de formigó amb àrids reciclats

Solera de formigó

Els sostres “sanitaris” permeten passar-hi
instal·lacions vistes, facilitant els treballs de
manteniment, al contrari que les soleres de
formigó on els elements queden ocults i
inaccessibles.
La cambra ventilada minimitza les
afeccions de les humitats que provenen
de l’entorn.

*La preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra

AÏLLAMENT DEL PRIMER SOSTRE

Materials/solucions constructives Observacions

Llanes minerals

Poliestirè expandit (EPS)

Formigons lleugers aïllants

Poliestirè extrudit (XPS) sense HCFC

Poliestirè extrudit (XPS)

Poliuretà (PUR)

Els aïllaments naturals (llanes minerals) són
preferibles als sintètics (plàstics).
El EPS utilitza aire com agent inflant,
mentre que la majoria de XPS utilitzen
HCFC, gas que destrueix la capa d’ozó.
Cal tenir en compte els sistemes de fixació,
preferint-se la fixació mecànica a
l’adhesió o projecció.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra
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FONAMENTS: MATERIALS

Materials/solucions constructives Observacions

Formigó en massa

Formigó armat amb àrid reciclat

Formigó armat

El formigó en massa és preferible per la
manca d’armadura d’acer que en facilita
el seu reciclatge.
Tot i això la majoria de casos de
fonamentació requereixen l’armadura, en
aquesta situació és preferible els sistemes
de fonamentació del tipus superficials als
profunds. Per això és imprescindible
l’estudi geotècnic per definir el sistema de
fonamentació adequat.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra

ESTRUCTURA: SISTEMA I MATERIALS

Materials/solucions constructives Observacions

Tàpia, tova, maçoneria

Ceràmica, blocs de formigó

Fusta, metàl·liques lleugeres

Sistema mixt (formigó-acer), prefabricats
de formigó

Metàl·lica

Formigó armat (in situ)

Si bé les solucions que es proposen en els
primers nivells de preferència, són les
millors, pel fet de ser materials naturals
d’origen petri tenen certes limitacions per
tractar-se de sistemes tradicionals, avui en
desús.
Finalment, tots els materials són
potencialment reciclables, però són
preferibles les estructures prefabricades
que les realitzades in situ.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra
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COBERTES

AÏLLAMENT DE COBERTES (PLANES I INCLINADES)

Materials/solucions constructives Observacions

Suro

Cel·lulosa

Llanes minerals

Formigons lleugers aïllants

Poliestirè expandit (EPS)

Poliestirè extrudit (XPS) sense HCFC

Poliestirè extrudit (XPS)

Poliuretà (PUR)

Els elements naturals són preferibles als
sintètics. Per aquesta partida d’obra es
consideren també els formigons lleugers,
materials en massa, ideals per a reformes.
També pren importancia aquí el sistema
de fixació, preferint-se les fixacions
mecàniques a les substàncies adhesives o
les projeccions.
Per últim cal pendre precaucions en la
manipulació dels materials –ja siguin
naturals o de síntesi- ja que poden
desprendre fibres i produir certes molèsties.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES

Materials/solucions constructives Observacions

Sense làmina d’impermeabilització

Betum modificat  (APP, SBS)

Butil o cautxú sintètic (EPDM)

Tela asfàltica

Butil o cautxú sintètic amb làmina de
betum

PVC reciclat

PVC

Tots els materials presentats són materials
sintètics, elaborats a partir del petroli i
productes similars. Però tot i això, d’entre
aquests es prefereixen APP i SBS perquè
porten uns polímers sintètics que
incrementen l’elasticitat, la flexibilitat i la
durabilitat del material. Els EPDM
constitueixen una varietat de gomes
modificades que també ofereixen
durabilitat, però presenten més dificultats
en el reciclatge.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra
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RECOBRIMENT EXTERIOR EN COBERTA INCLINADA

Materials/solucions constructives Observacions

Materials naturals de cobertura

Teules ceràmiques, teules de formigó

Pissarra

Fibrociment sense asbest

Materials plàstics

Materials metàl·lics

Fibrociment amb asbest

Els materials naturals de cobertura es
consideren en molts casos com a teòrics
en el nostre entorn, però en d’altres països
amb climes diferents són una solució
adoptada en molts casos.
En el nostre entorn, la millor solució
l’aporten les teules ceràmiques o de
formigó, fabricades a partir de petris
naturals.
El fibrociment amb asbest de fibra curta
(crisotil·le) no està prohibit a l’estat
espanyol, però si que ho està a nombrosos
països europeus.
Els acabats metàl·lics poden presentar
problemes de transmissivitat tèrmica i de
degradació.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra

RECOBRIMENT EXTERIOR EN COBERTA PLANA

Materials/solucions constructives Observacions

Coberta enjardinada (NT)

Acabat granular mineral (NT)

Peces prefabricades sistema flotant (T)

Rajoles ceràmiques (T)

Peces prefabricades (T)

Teles d’impermeabilització
autoprotegides(NT)

T: transitable; NT: No transitable

Les cobertes enjardinades utilitzen
materials naturals, i a més tenen valors
afegits (augmenten la quantitat de verd
en els sistemes urbans, peremeten regular
les transmissions tèrmiques interior-exterior
d’edifici,...etc).
Els acabats granulars també podria ser
material reciclat de runes de construcció, i
es prefereix el sistema flotant en quant
permet la recuperació del material, i crear
cambres ventilades que minimitzen el
sobreescalfament.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra
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TANCAMENTS EXTERIORS

PARET DE TANCAMENT EXTERIOR

Materials/solucions constructives Observacions

Blocs de ceràmica alleugerida
(termoargila)

Blocs de formigó cel·lular, lleuger

Obra ceràmica

Blocs de formigó amb àrid reciclat

Blocs de formigó

Elements prefabricats de formigó

Formigó

Totes les solucions que es proposen són
d’origen petri natural, les diferències
recauen en el consum enegètic consumit
en els processos d’enduriment i conformat
de peces.
Les solucions tradicionals d’obra de
ceràmica poden ser millorades en termes
mediambientals amb peces de materials
més lleugers, de dimensions grans i amb
propietats addicionals d’aïllament tèrmic i
acústic.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra

REVESTIMENT EXTERIOR

Materials/solucions constructives Observacions

Obra vista

Arrebossats, estucs

Revestiments continus (monocapa)

Rajoles ceràmiques

Pedra natural i artificial

Fusta tractada

Materials sintètics

Sistemes prefabricats

Metalls i fusta tropical

La millor opció no és únicament l’obra
vista, també es poden utilitzar altres
recursos i materials, però aquests són
preferibles que disposin d’algun tipus de
certificat ambiental; en el cas de la fusta,
per exemple, estaríem parlant del
certificat d’origen d’explotació forestal.
Entre els materials d’origen petri natural, es
prefereix l’obra vista de ceràmica que és
a la vegada acabat exterior i paret de
tancament exterior.
En relació al comportament, és important
que els materials que s’utilitzin siguin
resistents a la intempèrie i de poc
manteniment. En aquest sentit, l’obra vista
és també el més adequat.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra
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AÏLLAMENT DE PARETS EXTERIORS

Materials/solucions constructives Observacions

Suro

Cel·lulosa

Llanes minerals

Vidre cel·lular

Poliestirè expandit (EPS)

Poliestirè extrudit (XPS) sense HCFC

Poliestirè extrudit (XPS)

Poliuretà (PUR)

Els aïllaments tèrmics de materials naturals
són preferibles als materials sintètics (per
les característiques que s’han comentat
anteriorment sobre l’agent inflant)
En aquesta partida s’han de tenir en
consideració les caracteristiques sobre el
tractament de les fibres naturals i la fixació
del material per a la seva reutilització
posterior que s’han comentat
anteriorment.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra
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FUSTERIA EXTERIOR

FINESTRES, PORTES, BALCONERES, PERSIANES, ETC.

Materials/solucions constructives Observacions

Fusta sostenible de llarga durada

Fusta resinosa tractada amb àcid bòric

Contraxapat de fusta sostenible

Fusta resinosa tractada; fusta laminada

Alumini o acer

PVC reciclat

PVC

Fusta tropical

La fusta és preferible als altres materials de
plàstic o metàl·lics, ja que és un material
natural, de menor conductivitat tèrmica,
renovable, biodegradable i de menor
impacte ambiental global que les altres
opcions. És important que aquesta disposi
del corresponent certificat forestal i estigui
tractada amb productes no tòxics que li
confereixin resistència a la intempèrie.
Entre altres consideracions constructives
que cal tenir en compte també
destaquem la d’ajustar el millor possible les
dimensions del buit d’obra per evitar al
màxim la col·locació de premarcs.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra

ENVIDRAMENT DE FUSTERIA EXTERIOR

Materials/solucions constructives Observacions

Vidre amb cambra d’aire i protecció solar

Vidre amb cambra d’aire

Doble vidre

Vidre simple

El vidre és un material natural d’origen
petri i el seu principal impacte es dóna en
el procés de cocció, però per altra banda
és totalment reciclable.
Una qüestió addicional, però molt
important, és el el de les proteccions
solars.
En quant a la col·locació és preferible la
junta de goma que amb material reblert
de silicona.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra
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DIVISIONS INTERIORS

PARETS D’OBRA

Materials/solucions constructives Observacions

Blocs de ceràmica alleugerida
(termoargila)

Blocs de formigó cel·lular, lleuger

Blocs de guix natural

Obra ceràmica

Blocs de formigó amb àrid reciclat

Blocs de formigó

Elements prefabricats de formigó

Formigó

Totes les solucions són materials d’origen
petri natural; les diferències recauen en
l’energia consumida en el procés
d’enduriment i conformat de peces.
Les solucions preferents són les que
presenten peces de materials lleugers, de
dimensions grans i amb propietats
addicionals d’aïllament tèrmic i acústic.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra

PARETS PREFABRICADES: SISTEMES DE SUPORT

Materials/solucions constructives Observacions

Fusta local sostenible sense tractament o
amb tractaments naturals

Fusta local tractada amb àcid bòric

Acer galvanitzat

Alumini

Fusta tropical

La fusta és preferible als altres materials de
plàstic o metàl·lics, ja que és un material
natural, de menor conductivitat tèrmica,
renovable, biodegradable i de menor
impacte ambiental global que les altres
opcions. És important que aquesta disposi
del corresponent certificat forestal. Els
perfils metàl·lics són els més utilitzats, però
suposen un impacte major.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra
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ACABATS INTERIORS

REVESTIMENTS INTERIORS

Materials/solucions constructives Observacions

Suro

Tèxtils naturals

Fusta local sostenible

Guix

Arrebossat

Cartró-guix

Ceràmica (rajoles), pedra natural

Aglomerats de fusta amb coles especials

Aglomerats/contraxapats de fusta

Plafons compostos

Fusta tropical

Vinílics

El suro, els tèxtils naturals i la fusta són
materials naturals, renovables, de menor
impacte ambiental, en què s’ha de
controlar el tipus de coles o productes o
col·locació i els d’acabat, ja que poden
tenir components tòxics o riscos
d’emissions nocives a l’ambient. El seu ús
es centra en usos decoratius. El guix i
l’arrebossat són els materials més utilitzats,
tot i que la presència del guix suposa
problemes a l’hora de reciclar les runes de
construcció, però aquest es pot trobar
també en forma de plaques de cartró-
guix, trasdossades a la paret, fixades de
forma mecànica, de forma que se’n
facilita la recuperació.
Els materials sintètics o vinílics utilitzen
productes d’unió tipus coles, resines, etc,
que en la majoria de casos poden
contenir substàncies nocives.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra
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CEL RASOS: SISTEMES DE SUPORT

Materials/solucions constructives Observacions

Fusta local sostenible sense tractament o
amb tractaments naturals

Fusta local tractada amb àcid bòric

Acer galvanitzat

Alumini

Fusta tropical

La fusta és preferible als altres materials de
plàstic o metàl·lics, ja que és un material
natural, de menor conductivitat tèrmica,
renovable, biodegradable i de menor
impacte ambiental global que les altres
opcions. És important que aquesta disposi
del corresponent certificat forestal. Els
perfils metàl·lics són els més utilitzats, però
suposen un impacte major.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra

CEL RASOS: PLAFONS D’ACABAT

Materials/solucions constructives Observacions

Fusta local sostenible sense tractament o
amb tractaments naturals

Escaiola

Llanes minerals, fibres minerals

Cartró-guix

Aglomerats/contraxaàts de fusta

Alumini

Plafons compostos (sintètics)

Fusta tropical

Vinílics

La fusta ha de seguir els requeriments
comentats anteriorment.
Les plaques d’escaiola, són una bona
opció en termes ambientals, ja que és una
solució monomaterial d’origen natural.
Les plaques de llanes minerals o fibres
naturals aporten millores d’aïllament
tèrmic i acústic.
Quant a consideracions cosntructives, el
sistema de celrasos és una bona opció ja
que permet un muntatge ràpid, una
recuperació dels materials i la possibilitat
de passar instal·lacions per l’interior.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra
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PAVIMENTS

PAVIMENTS EXTERIORS

Materials/solucions constructives Observacions

Paviments verds

Fusta local sense tractament o amb
tractament naturals

Granulats naturals o artificials

Ceràmica, pedra natural o artificial

Prefabricats de formigó

Materials reciclats

Asfalts

Els paviments verds utilitzen materials
naturals i vegetals. Pel que fa a la fusta
s’ha de tenir en compte les
determinacions comentades anteriorment,
mentre que els materials d’origen
petrinatural o artificial, bé en peces
conformades o com a material granular
solt són bones opcions.
Els materials sintètics, asfalts, gomes, tenen
el seu origen en el petroli, i són els menys
recomanables.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra

PAVIMENTS INTERIORS

Materials/solucions constructives Observacions

Fusta local sostenible sense tractament o
amb tractaments naturals

Linòleum, suro

Tèxtils naturals

Terratzo

Ceràmica

Materials reciclats

Fusta tropical / Vinílics

La fusta, el linòleum, el suro i els tèxtils
naturals són material naturals, renovables,
biodegradables i de menor impacte
ambiental.
Quant els materials naturals d’origen petri:
pedra natural, terratzo o ceràmica són en
si mateixos inerts, amb energia continguda
segons el procés de cocció-fabricació o
del lloc d’extracció.
En relació a la seva col·locació, en
general s’ha de mantenir el criteri
d’utilització de sistemes que permetin la
posterior separació del material.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra
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INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

SANEJAMENT EXTERIOR – CANONADES

Materials/solucions constructives Observacions

Ceràmica

Formigó centrifugat

Polietilè (PE)

Polipropilè (PP)

PVC reciclat reforçat

Fibrociment sense asbest

PVC / fibrociment amb asbest

Les canonades de sanejament exterior de
gran diàmetre són preferibles que siguin
de materials d’origen petri, ja que tenen
en termes generals un menor impacte
ambiental que els plàstics i materials
sintetic l’origen dels quals és el petroli. Tot i
que el PVC està molt estès per les seves
bones prestacions, només s’aconsella en
versió reciclada.
Però en relació al comportament, es
consideren preferibles els plàstics perquè
són resistents a qualsevol tipus de fluid.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra

SANEJAMENT INTERIOR - CANONADES

Materials/solucions constructives Observacions

Polietilè (PE)

Polipropilè (PP)

PVC reciclat

PVC

Fibrociment amb asbest / Plom

En les canonades de sanejament interior
és preferible la utilització de materials
plàstics que d’altres materials com el
fibrociment amb asbest o de plom,
encara que actualment ja no s’usen (però
en el passat se n’havia fet un gran ús dels
mateixos).
Pel que fa a la valorització posterior, serà
més fàcil si els materials no es troben
encastats o fixats

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra
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INSTAL·LACIÓ D’AIGUA

CANONADES DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR

Materials/solucions constructives Observacions

Polietilè (PE)

Polipropilè (PP)

Fosa

Acer galvanitzat

Coure / Plom

Encara que l’origen dels materials plàstics
sigui el petroli i derivats, aquests es
prefereixen als metàl·lics, ja que tenen una
menor repercussió ambiental global al
llarg del seu cicle de vida.
Encara que el coure sigui l’opció més
utilitzada actualment, és preferible la
utilització de la fosa o l’acer galvanitzat.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra
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INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ

CANONADES DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR

Materials/solucions constructives Observacions

Polietilè reticulat (PE)

Acer negre

Acer galvanitzat

Alumini

Coure

En relació al seu comportament, el PE
s’utilitza per a sistemes amb terra radiant,
on les conduccions queden amagades; té
un bon comportament i gran durabilitat,
malgrat que aquesta col·locació en
dificulta molt la seva recuperació en el
moment de l’enderroc.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra

SISTEMES D’EMISSORS

Materials/solucions constructives Observacions

Terra radiant

Radiadors de fosa

Radiadiors de planxa d’acer

Radiadors d’alumini

L’inconvenient que presenta el terra
radiant és que les canonades de PE
queden ocultes, i qualsevol avaria
representa un gran problema.
Els radiadors de fosa tenen més massa i
inèrcia tèrmica, triguen més a escalfar-se,
però un cop apagada la calefacció
segueixen emetent calor.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra
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INSTA·LACIÓ DE GAS

CANONADES DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR

Materials/solucions constructives Observacions

Polietilè (PE)

Acer negre

Coure

Es prefereix els materials plàstics pel seu
menor impacte ambiental global davant
dels metàl·lics. D’entre els metàl·lics es
prefereix l’acer negre al coure encara que
aquest sigui el més utilitzat.
En relació al comportament també és
preferible la utilització dels materials
plàstics.
Per aquesta partida d’obra també cal
tenir en compte el tipus de pintura
d’acabat, tal i com es comenta en una
altra fitxa
També s’ha de tenir en compte que la
instal·lació encastada al terra o a la paret
dificultarà la seva recuperació posterior

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra
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PINTURES

PINTURES SOBRE PARAMENTS EXTERIORS

Materials/solucions constructives Observacions

Pintures naturals

Pintures acríliques de base aquosa que
compleixin normes ecològiques

Pintures acríliques de base aquosa

Pintures sintètiques que compleixin normes
ecològiques

Pintures sintètiques amb alt contingut en
sòlids

Pintures sintètiques

La distinció principal es basa en el
dissolvent, que pot ser l’aigua (acríliques o
plàstiques) o dissolvent orgànic
(sintètiques, esmalts). Les primeres són
menys perjudicials per a l’entorn i els
organismes vius.
En les normes d’etiquetatge ecològic de
la Unió Europea, el distintiu de garantia de
Qualitat Ambiental de la Generalitat o la
norma UNE 48-300-94 es defineixen els
criteris i requisits  relatius a pintures i
vernissos per a què el seu comportament
sigui més ecològic.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra

PINTURES SOBRE PARAMENTS INTERIORS

Materials/solucions constructives Observacions

Pintures acríliques de base aquosa que
compleixen normes ecològiques

Pintures acríliques de base aquosa

Pintures sintètiques que compleixin normes
ecològiques
Pintures sintètiques amb alt contingut en
sòlids

Pintures sintètiques

 En el camp de les pintures s’han de tenir
en compte els additius, pigments i les
resines que s’hi afegeixen, perquè en molts
casos poden ser tòxics.
Les pintures naturals tenen una composició
a base de resines naturals amb pigments
també naturals; el seu tractament com a
residu passa per separar els sobrants i no
barrejar-los amb les runes, per a poder ser
reciclades.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra
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PINTURES PER A FUSTES

Materials/solucions constructives Observacions

Pintures i vernissos naturals

Pintures i vernissos que compleixin normes
ecològiques

Pintures acríliques

Pintures sintètiques que compleixen
normes ecològiques

Pintures sintètiques d’alt contingut en sòlids

Pintures sintètiques

Les pintures i vernissos naturals tenen una
composició d’origen natural, i el seu
tractament com a residu s’ha d’adequar
a aquesta composició.
En general, una correcta elecció de la
fusta evita la necessitat de preservar-la
amb pintures i altres materials, però en cas
de necessitat de protecció, el més
adequat és la utilització de materials que
continguin el mínim de substàncies
sintètiques.
És molt important el factor de durabilitat i
de la capacitat de cobriment de la base
d’aplicació.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra

PINTURES PER A METALLS

Materials/solucions constructives Observacions

Pintures naturals

Pintures sintètiques que compleixen
normes ecològiques

Pintures sintètiques d’alt contingut en sòlids

Tractament de galvanitzat electrolític

Pintures alquídiques

Pintures epoxi-alquídiques

Tractament galvanitzat en calent

Pintures a base de plom

Les pintures a base de plom s’han de
descartar completament per l’efecte
altament tòxic que aquest presenta.
L’acer pot rebre altres tipus d’acabats
com el galvanitzat, electrolític o en calent.
Aquest tractament té l’avantatge que
protegeix de forma més eficient l’acer de
la corrossió, encara que consumeix gran
quantitat d’energia en el procés.
Depenent del procés de col·locació i del
tipus de pintura s’han de prendre mesures
de precaució en els processos de
manipulació i aplicació.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra
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IMPERMEABILITZACIONS I SEGELLATS

IMPERMEABILITZACIONS

Materials/solucions constructives Observacions

Teles drenants rígides de polietilè (PE)

Betum modificat (APP, SBS)

Butil o cautxú sintètic

Tela asfàltica

Butil o cautxú xintètic (EPDM) amb làmina
de de betum

PVC reciclat

PVC

Pintures asfaltiques

Tots els materials d’impermeabilització que
es presenten són sintètics; d’entre aquests
es prefereix mediambientalment les tres
primeres opcions per les propietats que
tenen. Tot i que la tela asfàltica ha estat la
solució més emprada tradicionalment, la
seva degradabilitat ha donat pas als altres
materials.
Quant a la seva recuperació, tots els
materials són potencialment reciclables,
tot i que el PVC o el cautxú sintètic
presenten les dificultats més elevades a
l’hora de la recuperació i eliminació
d’impureses.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra

MATERIALS DE JUNTES

Materials/solucions constructives Observacions

Fibres naturals (amb tapajuntes)

Llanes naturals (amb tapajuntes)

Poliester expandit (EPS)

Segellats elastomèrics

Gomes sintètiques (EPDM)

Poluretà (PUR) segellant o escuma
projectada

Es prefereixen els materials naturals als
sintètics, i en aquests últims s’ha de tenir en
compte l’agent inflant.
Tots els materials són potencialment
recuperables, però amb diferent grau de
dificultat.
Cal tenir en compte la manipulació de les
fibres naturals, i els sistemes de fixació
utilitzats per a la seva recuperació
posterior.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra
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SEGELLAT DE FISURES

Materials/solucions constructives Observacions

Gomes sintètiques (EPDM)

Morters especials

Cinta, malla de polietilè (PE)

Cinta, malla de PVC

Poliuretà (PUR) segellant o escuma
projectada

Les gomes sintètiques són una varietat de
gomes modificades amb monòmers i
polímers sintètics que confereixen al
material una elasticitat i durabilitat major
que el cas del betum convencional. La
solució dels morters especials -barreja els
materials naturals i sintètics- pot ser l’opció
adequada ja que hi ha gran varietat de
productes que  són aptes des d’un punt
de vista ambiental.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra

PASTES SEGELLANTS ELASTOMÈRIQUES O PLÀSTIQUES

Materials/solucions constructives Observacions

Segellants naturals

Silicones

Segellants acrílics de base aquosa

Sellants elastomèrics

Segellants amb dissolvents orgànics

Poliuretà (PUR) segellant o escuma
projectada

Es prefereixen els materials naturals als
sintètics encara que les silicones (sintètics)
poden incorporar materials naturals que
tenen una gran elasticitat que les fa força
acceptables.
Serà sempre preferible l’opció de materials
elàstics, flexibles, amb sistemes d’unió de
fixacions mecàniques o sense unions, als
que utilitzin substàncies adhesives o
pojeccions que els adhereix a la
superficie.

La Preferència ambiental complementa els criteris tècnics i específics de l’obra
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    Annex 4
Proposta de Model d’Ordenança

Municipal per a la gestió dels residus
de la construcció
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PROPOSTA DE MODEL D’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA GESTIÓ
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r. Objecte

La present Ordenança té per objecte regular la gestió controlada de terres, enderrocs, i
runes i residus de la construcció generals en les obres d’enderrocament, construcció i
excavació, que es destinen al seu abandonament, establint una regulació addicional a
la d’atorgament de les llicències municipals d’obres.

Article 2n. Àmbit d’aplicació

Aquesta ordenança és d’estricte compliment en tot el terme municipal de……….. (o
comarca de………., en el cas que el Consell Comarcal tingui competències delegades).

Article 3r. Definicions

3.1. A l’objecte d’aquesta Ordenança les terres i runes es classifiquen en:
a) D’enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament

d’edificis, instal·lacions i obra de fàbrica en general.
b) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de la

construcció.
c) D’excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació

de sòl.

3.2. A la vegada, es consideren tres supòsits bàsics d’obra:
a) Obra d’enderrocament: és l’obra subjecte a la llicència municipal on únicament s’ha

d’enderrocar un edifici o construcció preexistent.
b) Obra de nova construcció: és l’obra  subjecte a llicència municipal que genera

residus derivats de l’activitat de la construcció, fruit de l’excavació en el sòl o del
rebuig.

c) Obra menor: és l’obra corresponent a petites reformes d’immobles que no suposen el
total enderrocament i/o les que no precisin de projecte tècnic i estiguin subjecte a
una llicència d’obres menors.

Article 4t. Regulació general

4.1. En l’atorgament de les noves llicències d’obres d’enderrocament o de nova
construcció, es determinarà una garantia o fiança per a respondre que aquests materials
són gestionats en instal·lacions autoritzades per a la seva recepció.

4.2. També es determinaran els costos originats per la gestió i/o transport de les terres i
runes d’obres d’enderrocament, obres de nova construcció i obres menors, que el
sol.licitant haurà de satisfer d’acord amb el sistema de pagament determinat a l’article 5
d’aquesta Ordenança.
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Article 5è. Procediment

5.1. El sol.licitant d’una llicència d’obres d’enderrocament i/o de nova construcció, haurà
d’incorporar en la documentació tècnica una valoració del volum previsible de
generació de terres i runes. Aquesta previsió serà verificada dins el propi tràmit de la
llicència, per part dels Serveis tècnics municipals (o comarcals, en el seu cas).

5.2. Amb posterioritat a l’atorgament de la llicència municipal que impliqui producció de
runes i terres (ja sigui d’obres, d’enderrocs, d’excavacions…), el sol.licitant haurà de
complimentar els tràmits següents:
a) Quan la instal·lació de tractament de terres i runes, sigui de caràcter públic (pot ser-ho

d’àmbit municipal o supramunicipal), el sol·licitant adquirirà un nombre de vals
corresponent al volum previst de terres i runes, tenint la possibilitat d’adquirir-los
gradualment en funció de les seves necessitats de gestió.

Els vals hauran de segellar-se en la instal·lació de gestió autoritzada determinada per
l’ajuntament, i presentar-se posteriorment per a la recuperació de la fiança tal i com
es determina en l’article 9 d’aquesta Ordenança.

b) Quan la instal·lació de tractament de terres i runes sigui de caràcter privat,
degudament autoritzada, el sol.licitant haurà d’abonar el preu corresponent per al
seu tractament i obtenir-ne la seva justificació documental.

En ambdós casos el sol.licitant haurà de constituir una fiança per a facilitar la correcta
gestió de les terres i runes.

5.3. Estaran exemptes de prestació de la fiança les empreses de la construcció que
gestionin els residus en plantes autoritzades de la seva titularitat o de la titularitat de les
organitzacions empresarials del sector de la construcció de la qual sigui membre. També
estaran exemptes si la planta és de titularitat de l’ens local que atorga la llicència.

5.4. En qualsevol dels supòsits esmentats, s’haurà de comptar amb la corresponent
autorització municipal i acreditar la correcta gestió davant la Junta de Residus quan
aquesta així ho requereixi.

Article 6è. Determinació dels costos i garanties

6.1. L’import de la fiança per a garantir la correcta gestió de les terres i runes queda
fixada d’acord amb la disposició addicional primera del Decret 201/1995, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, en les quanties següents:

a) Residus d’enderrocs i de la construcció, 1.000 ptes/tona de residus previstos en el
projecte, amb un mínim de 10.000 ptes.

b) Residus d’excavacions, 500 ptes /tona, amb un mínim de 25.000 ptes i un màxim de 2
milions de pessetes.
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En aquells casos en que es demostri la dificultat per a preveure e volum de residus, la
fiança es calcularà en base als percentatges següents, a aplicar sobre el pressupost total
de l’obra:

- Obres d’enderrocament, 0,15 %
- Obres de nova construcció, 0,15 %
- Obres d’excavació, 0,07 %

En qualsevol cas, l’import resultant de l’aplicació d’aquests percentatges no podrà ser
inferior als mínims o superior  als màxims fixats en el Decret 201/1994.

6.2. La fiança serà constituïda pel sol.licitant a favor de l’ajuntament en el moment
d’obtenir la llicència d’obres d’acord amb la valoració del volum previsible de generació
de terres i runes incorporat a la documentació tècnica de la sol·licitud de llicència
d’obres d’enderrocament, de nova construcció, i/o d’excavació i, en cas de que es
demostri la dificultat per  a preveure el volum de residus, la quantia de la fiança es
calcularà sobre la base dels percentatges esmentats a l’apartat anterior,

L'administració podrà requerir  al sol.licita, quant detecti algun defecte de la base de
càlcul, la constitució de la resta de la fiança corresponent a la diferència resultant del
pressupost. La fiança podrà fer-se efectiva pel sol.licitant pels mitjans següents

a) Dipòsit en diner efectiu o en valors públics a la Caixa General de Dipòsits o en les
seves sucursals on en el seu cas, a la Corporació o Entitat interessada.

b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per un Banc o banquer enregistrat
oficialment, per una Caixa d’estalvis confederada, Caixa Postal d’estalvi o per
Cooperatives de Crèdit qualificades.

Article 7è. Règim de gestió

En lloc de lliurament de les terres i runes serà indicat en la llicència i podrà efectuar-se de
les següents maneres:

a) Directament als contenidors col·locats d’acord a les ordenances municipals o
comarcals corresponents, que hauran estat contractats pel propietari, productor o
posseïdor dels residus, i que posteriorment  seran transportats al dipòsit controlat de
runes autoritzat.

b) Directament a les instal·lacions de gestió autoritzades (àrees d’aplec provisional,
dipòsit controlat, planta de reciclatge) ja siguin municipals, supramunicipals o
comarcals, mitjançant el pagament del preu corresponent en els casos que així
procedeixi.

Article 8è. Exclusions

8.1. No es consideraran residus destinats a l’abandonament, les terres o materials
procedents d’excavacions que hagin d’ésser reutilitzats com a rebliment per a una altra
obra o ús autoritzat. En aquest sentit, el titular de la llicència quedarà exempt del
pagament del preu corresponent, i en conseqüència de la presentació dels comprovants
justificatius.
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En qualsevol cas, s’haurà de comptar amb la corresponent autorització municipal i
acreditar la correcta gestió davant la Junta de Residus quan aquesta  així ho requereixi.

Article 9è. Retorn de la fiança

L’import de la fiança serà retornat quan s’acrediti documentalment que la gestió s’ha
efectuat adequadament. En aquest sentit serà preceptiva la presentació dels
comprovants justificatius del pagament del preu corresponent.

Article 10è. Execució de la fiança

El no compliment de les determinacions d’aquesta Ordenança en quan a la correcta
gestió de les terres i runes, serà motiu de l’execució de la fiança per part de l’Ajuntament
per actuar subsidiàriament, independentment de les sancions que puguin aplicar-se
d’acord al règim sancionador previst a la Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora de residus.

CAPÍTOL II. RÈGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI

Article 11è.

Constituirà infracció tota actuació que vulneri les prescripcions contingudes en aquesta
ordenança i restarà subjecta a la imposició de les sancions corresponents.

Article 12è

Es consideraran infraccions de la present ordenança les previstes a la Llei 6/1993 de 15 de
juliol reguladora de residus i seran sancionades d’acord amb el règim sancionador previst
al mateix text legal.

La quantia de la multa és com a mínim de 20.000 ptes. Fins a 1.000.000 de ptes. (com a
màxim per ales sancions molt greus) en el cas de municipis de menys de 50.000 habitants i
fins a 10.000.000 de ptes (com a màxim per a les sancions molt greus) en el cas dels
municipis de més de 50.000 habitants.

Aricle 13è

Les infraccions es qualifiquen en: lleus, greus i molt greus. La seva qualificació es farà
tenint en compte els criteris continguts a la Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora de
residus, arts. 80 i 81, a més dels següents:
a) La major o menor transcendència de la infracció.
b) El perjudici ocasionat als interessos generals.
c) La reiteració per part de l’infractor.
d) El benefici que hagi aportat a l’infractor
e) Qualsevol altre circumstància concorrent que incideixi en el grau de culpabilitat de

l’infractor.
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Article 14è.

Les sancions per infraccions previstes en aquesta ordenança no es poden imposar si no
en virtut de la incoació del corresponent expedient sancionador que es tramitarà
d’acord amb els que preveu el marc normatiu vigent (Llei 30/1992 de les administracions
públiques, R.D. 1398/1993 que aprova el reglament sancionador i disposicions
concordants).

Article 15è.

Seran responsables de la comissió d’infraccions les persones, físiques o jurídiques, que, per
acció o omissió, contravinguin allò que segons l’article 12è es considerarà infracció de la
present ordenança.

Article 16è.

Si l’actuació realitzada per l’infractor suposa risc potencial per la salut de les persones, pel
medi ambient, o per qualsevol dels béns jurídics amparats per la legislació penal o implica
una manifesta desobediència de les de l’autoritat local, l’Administració municipal cursarà
la corresponent denúncia davant la jurisdicció ordinària i, si s’escau, en donarà compte al
Ministeri Fiscal.

Article 17è.

En el cas de vulneració de les disposicions de la present ordenança i amb independència
de la imposició de les multes procedents, l’Administració Municipal, amb la finalitat de
restaurar els espais malmesos amb motiu de les infraccions comeses, podrà adoptar les
mesures següents:

a) Suspendre provisionalment els treballs d’abocament que contradiguin les disposicions
d’aquest reglament o siguin indegudament realitzades.

b) Requerir a l’infractor per què en el termini atorgat, introdueixi les rectificacions
necessàries per ajustar-les a les condicions del permís o a les prescripcions d’aquesta
ordenança, i/o en el seu cas, procedir al restabliment dels espais degradats.

c) Ordenar l’aplicació de les mesures tècniques adequades que garanteixin el
compliment de les prescripcions d’aquesta ordenança, i en general, de la legislació
vigent en la matèria.

d) Ordenar la reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions o qualsevol
altre bé del domini públic que en resulti afectat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els titulars de les activitats i/o obres productores de terres o runes iniciades amb anterioritat
a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, pendents encara de la seva gestió, tot i no
haver constituït les fiances corresponents, estan obligats a realitzar-la de manera
adequada i podran ser requerits per l’Ajuntament,  en qualsevol moment i per tal que així
ho acreditin.
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DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils comptats
a partir de l’endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva, al Butlletí
Oficial de la Província.



101

Annex 5



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SALOU
- REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA-

TEXT REFÓS – SETEMBRE 2003
STM-PLANEJAMENT

Informe ambiental          Annex 5. Criteris ambientals qualitat ambiental-empreses amb Distintiu Garantia Qualitat Ambiental
Limonium S.C.P., Juny 2002

102

ANNEX 5

5.1. Criteris tècnics marcats per la Resolució de 15 de gener de 2001,
DOGC núm. 3321, de 6 de febrer de 2001. per la qual s’estableixen els
criteris mediambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de
qualitat ambiental als productes i als sistemes que afavoreixen l’estalvi
d’aigua.

Criteris generals

� Si el producte es ven envasat, l'envàs del producte ha de seguir els principis establerts
a la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos.

� Totes les etapes de la fabricació i la distribució han de ser realitzades d'acord amb la
legislació mediambiental vigent allà on es realitzin. Especialment, i tenint en compte
que en l'elaboració d'aquests tipus de productes o sistemes poden participar etapes
de tractament de superfícies, i considerant l'impacte ambiental potencial d'aquestes
activitats, el sol·licitant haurà d'informar de l'empresa o empreses que fan aquests
tractaments als seus productes i que aquests tractaments es realitzen d'acord amb un
comportament de bones pràctiques ambientals.

Subcategories de productes i criteris particulars

� Subcategoria d'aixetes i elements de dutxa (codi 40.1) 1

� Regadores de dutxa fixes i mòbils (codi 40.11): el cabal ha de ser inferior a 10 l/min per
a pressions compreses entre 1 i 3 bars i inferior a 12 l/min per a pressions entre 3 i 5 bar.

� Aixetes de lavabo, bidet i aigüera (codi 40.12): el cabal ha de ser inferior a 8 l/min per
a pressions compreses entre 1 i 3 bars i inferior a 9 l/min per a pressions entre 3 i 5 bar.

Requeriments d’aptitud per a l’ús.
- Les aixetes o regadores simples i mescladores han de complir els assaigs de la

norma europea EN 200 o UNE 19707:91 (Aixetes sanitàries. Especificacions
tècniques generals per a aixetes simples i mescladores. Dimensió nominal 1/2-
PN10), a excepció de l’assaig de característiques hidràuliques que ha de
complir els requeriments ambientals indicats a l’apartat 2.1.1.

- Les aixetes o regadores mescladores mecàniques han de complir els assaigs
de la norma UNE 19703:91 (Aixetes sanitàries convencionals. Especificacions
generals) o de la norma UNE-EN 817 (Aixetes sanitàries. Mescladores
mecàniques-PN10. Especificacions tècniques generals), a excepció de l’assaig
de característiques hidràuliques que ha de complir els requeriments
mediambientals de l’apartat 2.1.1.

                                                          
1 En la Resolució de 8 d’agost de 1997, es poden trobar els codis assignats a les subcategories de productes, a
efectes administratius.
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� Subcategoria de limitadors de cabal (codi 40.2)

� Limitador de cabal per a dutxa (codi 40.21): el cabal, un cop acoblat el limitador a la
regadora de dutxa, ha de ser inferior a 10 l/min per a pressions compreses entre 1 i 3
bars i inferior a 12 l/min per a pressions entre 3 i 5 bar.

� Limitador de cabal per a aixetes (codi 40.22): el cabal, un cop acoblat el limitador a
l'aixeta, ha de ser inferior a 8 l/min per a pressions compreses entre 1 i 3 bars i 9 l/min
per a pressions entre 3 i 5 bar.

Requeriments d’aptitud per a l’ús.

Els productes o sistemes inclosos en aquesta subcategoria han de complir el següent:
- Característiques hidràuliques: per demostrar el compliment de les

característiques hidràuliques dels limitadors de cabal per a la dutxa o a l’aixeta
de l’apartat 2.2.1, es realitza el mètode d’assaig i muntatge d’acord amb les
especificacions de la norma europea EN 246 o UNE 19708:91 (Aixetes sanitàries.
Especificacions generals per als reguladors de raig), tenint en compte els
requeriments mediambientals i les peculiaritats d’aquesta subcategoria de
productes.

El raig d’aigua ha de ser regular i compacte en una longitud de 150 mm i no ha
d’estar aplanat ni estrangulat, ni dispersat fins al punt de provocar esquitxades. Ha
de romandre compacte per a la gamma de pressions compreses entre 1 i 5 bars.
- Qualitat del revestiment i estat de les superfícies significatives: els revestiments i

les superfícies significatives dels productes inclosos en aquesta subcategoria
han de complir, si escau, els criteris especificats a la norma europea EN 248 o
UNE 19709-91 (Aixetes sanitàries. Especificacions tècniques generals dels
revestiments electrolítics de Ni-Cr).

- Comportament químic i higiènic dels materials: els materials en contacte amb
l’aigua destinada al consum humà no han de constituir cap perill per a la salut
fins a una temperatura de 90ºC. No han de produir cap alteració de l’aigua
destinada al consum humà pel que fa al nivell de qualitat alimentària, de
l’aspecte, de l’olor o del gust. Els materials no han d’experimentar cap
alteració que afecti el funcionament del limitador. En condicions normals
d’utilització, els materials que no presentin una resistència suficient a la corrosió
han de ser-hi protegits en contra.

� Subcategoria de vàters (codi 40.3)

� El volum màxim d'aigua admès per a cada descàrrega és de 6 l.
� La cisterna ha de portar incorporat un dispositiu d'interrupció de descàrrega o de

polsada curta/llarga.
� Les instruccions relatives a l'accionament del dispositiu d'interrupció de descàrrega o

de polsada curta/llarga han de ser visibles a la cisterna.
Els productes o sistemes inclosos en aquesta subcategoria han de complir els
assajos de la norma UNE 67 001 88, aparells sanitaris ceràmics. Especificacions
tècniques, a excepció del de característiques funcionals.
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� Subcategoria de dispositius que estalvien aigua al vàter (codi 40.4)

L'estalvi d'aigua amb el dispositiu incorporat en el vàter ha de ser d'un mínim del 20%.
L'avaluació de conformitat del requeriment mediambiental es farà per mesura del volum
diari descarregat amb dispositiu i sense, amb la hipòtesi de 12 descàrregues/dia de les
quals 9 són curtes.

Requeriment d'aptitud per a l'ús:

- Instruccions clares per a la seva instal·lació.
- Si es tracta d'un dispositiu d'interrupció de descàrrega o de polsada

curta/llarga les instruccions relatives a l'accionament del dispositiu d'interrupció
de descàrrega o de polsada curta/llarga han de ser visibles a la cisterna.

L'avaluació dels requeriments d'aptitud per a l'ús es farà per inspecció visual.

� Altres sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua (codi 40.5)

L'estalvi demostrable ha de ser d'un mínim del 20%. Requeriment d'aptitud per a l'ús i
avaluació de conformitat: a determinar per la Direcció General de Qualitat Ambiental, en
funció de cada cas.

La llegenda que ha de figurar al Distintiu de garantia de qualitat ambiental és, per a totes
les subcategories de producte, la següent: Afavoreix l'estalvi d'aigua.
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5.2.  Empreses que a març de 2002 tenen el Distintiu de garantia de
Qualitat Ambiental en productes i sistemes que fomenten les mesures
d’estalvi d’aigua.

Empresa Marques comercials
Subcategoria d’aixetes i elements de dutxa
Apartat de ruixadors de dutxa (fixes i mòbils)
Compañía Roca Radiadores S.A. Fan (1ref.), Sunami (1ref.)
Multishower España S.L. Multishower 6,5 l (12 ref.)
Tres Comercial S.A. Accessoris de dutxa (2 ref.)
Apartat d’aixetes i elements de dutxa

Compañía Roca Radiadores S.A.

Brava (6 ref.), Victoria Plus (4 ref.), Monodin (6
ref.), Logica (6 ref.), Monojet (6 ref.), Sprint
(2 ref.), Amura-T (2 ref.), Panama-T (2 ref.),
Prada-T (2 ref.)

Tres Comercial, SA
Monotres (6 ref.), EME/40 (6 ref.), EME 50 (8
ref.), Novotres (8 ref.), Elitres (11 ref.),
Compactres (17 ref.), Naturatres (11 ref.)

Subcategoria de limitadors de cabal
Apartat de limitadors de cabal per a dutxes
Compañía Roca Radiadores S.A. Economitzador dutxa 10l/min ½”x1/2” (1 ref.)
Apartat de limitadors de cabal per a aixeta (lavabo, bidet i aigüera)

Compañía Roca Radiadores S.A. Economitzador femella 6minxMssx1 (1 ref.),
mascle 6l/min M24x1 (1 ref.)

Subcategoria de vàters

Compañía Roca Radiadores S.A.

Victoria –vertical- (2 ref.), Victoria –obliqua-(2
ref.), Victoria –horizontal- (2 ref.), Dama –
vert.- (2 ref.), Dama –hor.- (2 ref.), Meridian –
vert.- (2 ref.), Meridian –hor- (2 ref.),
Sidney –vert./hor.- (2 ref.), Atlanta –vert.- (2
ref.), Atlanta –hor.- (2 ref.), Georgia –
vert./hor.- (2 ref.), Veronica –vert./hor.- (2 ref.),
Liberty –vert./hor.- (2 ref.), Veranda –
vert./hor.- (2 ref.), Columbia –vert./ hor.- (2
ref.).

Subcategoria d’altres sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua

Compañía Roca Radiadores S.A.

Amura (82 ref.), Logica (85 ref.), M2-86 (101
ref.), Monodin (41 ref.), Monojet (56 ref.),
M3 (50 ref.), Victoria (12 ref.), Victoria Plus (13
ref.) (monocomandaments)
Amura (6 ref.) (aixetes electròniques)
Sprint (4 ref.) (aixetes temporitzades)
Amura-T (22 ref.), Prada-T (4 ref.), Panama-T
(12 ref.) (aixetes termostàtiques)
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Díaz Gaona, Juan Andrés Reutilització d’aigua sabonosa i de pluja

Tres comercial S.A.

Tresmostatic (8 ref.) (avisa si el consum és
superior a 10l/min)
Trestronic (12 ref.) (aixetes electròniques,
tancament automàtic si no hi ha res sota la
sortida d’aigua)

Sobime S.A.

Omega, Delta, Betta, Bettatap (aixetes
electròniques, tancament automàtic si no hi
ha res
sota la sortida d’aigua)

Terrablava Medi Ambient S.L. Ecoaigua (4 ref.) (sistema de recirculació
d’aigües grises).

Font: www.gencat.es/mediamb/qamb
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Proposta de Model d’Ordenança
municipal per a l’estalvi d’aigua
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ANNEX 6. MODEL D’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A L’ESTALVI D’AIGUA

PREÀMBUL

La protecció del medi ambient és un valor social que s’ha de fomentar des de les
administracions públiques. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, atribueix al municipi la potestat d’ordenança per establir regulacions normatives
dins l’àmbit de les seves competències, entre les quals, segons l’article 25.2.f), s’inclou la
matèria de protecció del medi ambient.

Dins d’aquest marc s’insereix l’estalvi d’aigua, i és la finalitat d’aquesta normativa vetllar
per l’estalvi eficient i per l’ús racional de l’aigua com a bé escàs que és. A tal efecte, es
regula la incorporació d’instal·lacions i mecanismes estalviadors d’aigua als edificis i
construccions amb l’objecte de reduir-ne el consum i evitar que es malbarati.

Donar una utilització racional a l’aigua equival a estalviar, fent extensa aquesta acepció
als conceptes d’aprofitament, reaprofitament i reutilització. D’aquesta manera, per a
cada activitat que requereixi consum d’aigua s’ha de destinar aquella amb una qualitat i
característiques que corresponguin a l’ús que se’n vol fer. Cal entendre, doncs, aquesta
diferenciació de l’aigua en funció de la seva idoneïtat per al consum de boca o per a
molts altres usos (la destinada al reg de parcs i jardins, a la neteja d’interiors, exteriors i
eines de treball, o la pròpia per reomplir els dipòsits dels vàters, entre d’altres).

L’objectiu de la protecció i preservació del medi ambient no pot comportar efectes
negatius contra el propi medi, ni anar en detriment d’altres com la protecció de la salut
de les persones. Per aquest motiu, sota cap concepte s’ha de permetre que aquesta
aigua no potable comporti un risc o un perill per a la salut de les persones ni una afecció
per al medi ambient.

La demanda creixent de l’aigua està indissolublement lligada a l’augment del nombre
d’habitants i de les activitats, fet que implica la sobreexplotació dels recursos hídrics amb
les conseqüències negatives que per al medi ambient aquest fet suposa. Per això, cal
establir una base normativa que permeti el correcte ús i estalvi d’aquest recurs. Amb
aquest objectiu, la present regulació ha d’aplicar-se sobre la base de l’evolució de la
tècnica, emprant la millor tecnologia disponible en cada moment amb els materials
menys nocius per al medi ambient.
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CAPÍTOL I: OBJECTE, ÀMBIT D’APLICACIÓ I DEFINICIONS

Article 1. OBJECTE

L’objecte d’aquesta Ordenança és regular tant la incorporació com la utilització de
sistemes d’estalvi d’aigua als edificis i construccions, i determinar en quins casos i
circumstàncies serà obligatòria al terme municipal de Salou.

Article 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’àmbit d’aplicació de la present Ordenança recau sobre:

a) Tot tipus de noves edificacions i construccions, incloses les sotmeses a rehabilitació
i/o reforma integral, canvi d’ús de la totalitat o part de l’edifici o construcció (tant
si són de titularitat pública com privada) inclosos els edificis independents que
formin part d’instal·lacions complexes, amb excepció de les enumerades a
l’article 18 de la present Ordenança.

b) En especial, cal preveure la incorporació de sistemes d’estalvi d’aigua per als
següents usos:

� Ús residencial d’habitatge

Comprèn l’edifici destinat a allotjament familiar. S’estableixen diferents categories:

a. Habitatge en edificació unifamiliar agrupada: comprèn el conjunt d’habitatges
unifamiliars agrupats horitzontalment en una sola parcel·la, sempre que el projecte
de totes elles constitueixi una entitat de disseny. Inclou les tipologies d’habitatges
en filera i aparellats.

b. Habitatge en edificació unifamiliar aïllada: Correspon a l’habitatge ubicat en
parcel·la independent.

c. Habitatge plurifamiliar: Comprèn un conjunt d’habitatges en un mateix edifici i
parcel·la comú de forma que participen d’accessos, estructura  i instal·lacions
comunes.

� Ús residencial

Comprèn les instal·lacions destinades a allotjament comunitari.

a. Turístic-hoteler. Edificis destinats a allotjament de transeünts, com poden ser els
hotels, aparthotels i, en general, els del ram de l’hosteleria.

b. Residència especial. És l’ús que corrspon a edificis que es destinen a l’allotjament
d’una pluraritat de persones; les residències són un exemple d’aquest tipus
d’instal·lacions.
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� Ús dotacional, és el que s’estableix per proveir als ciutadans de l’equipament que fa
possible la seva educació, enriquiment cultural, servei sanitari i, per tant, tenen un
caràcter públic. En concret, aquesta Ordenança afecta a:

a. Esportiu. Quan es destina a dotació d’instal·lacions per a la pràctica de la cultura
física i de l’esport .

b. Sanitari-assistencial. Comprèn la prestació d’assistència mèdica i serveis quirúrgics
en règim d’ambulatori o d’hospitalització. S’exclouen els despatxos professionals.
També s’inclou la prestació d’assistència no específicament sanitària a les
persones mitjançant serveis socials. Inclou clíniques, dispensaris, consultoris, asils,
així com clíniques veterinàries.

� Comercial

S’inclouen, exclusivament, els establiments comercials la superfície dels quals superi els 200
metres quadrats.

� Industrial

En general, si cal aigua calenta per al procès i, també, quan sigui preceptiva la
instal·lació de dutxes o lavabos per al personal. Per a l’aigua de procès caldrà aportar
informe tècnic sobre el consum requerit per a avaluar la seva viabilitat tècnica per part
dels serveis tècnics de l’Ajuntament.

� Altres usos

Qualsevol altra que comporti l'existència de menjadors, cuines o bugaderies col·lectives; i
que per tant comporti l’existència d’instal·lacions destinades al consum d’aigua

Tots aquests usos, i els que es puguin esdevenir, s’han d’entendre en el sentit que defineixi
la normativa urbanística vigent.

Article 3. PERSONES RESPONSABLES

L’Ordenança s’adreça a persones físiques i/o jurídiques que, per la seva condició, han de
garantir l’efectiu compliment d’aquesta Ordenança, i en especial les següents:

- Companyies de subministrament d’aigua potable
- Instal·ladors autoritzats d’instal·lacions d’aigua (lampistes...)
- Arquitectes, constructors i  promotors immobiliaris
- Propietaris, titulars i arrendataris d’edificis i construccions
- Ciutadans en general que vetllaran per l’ús racional dels recursos naturals i

per la millora i conservació del medi ambient
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Article 4. DEFINICIONS

A efectes d’aquesta Ordenança caldrà entendre per:

Sistemes d’estalvi d’aigua: Tots aquells mecanismes i instal·lacions que garanteixin un
estalvi eficient del consum d’aigua, així com una reutilització d’aquesta per a una utilitat
diferent.

Sistemes de captació d’aigua de pluja: Tots aquells mecanismes i instal·lacions que
garanteixin la recollida i emmagatzematge de l’aigua procedent de la pluja.

Sistemes d’aigua sobrant de les piscines: Tots aquells mecanismes i instal·lacions que
garanteixin la captació i emmagatzematge de l’aigua procedent dels sistemes de
renovació d’aigua de les piscines.

Airejadors: Economitzadors de raig per a aixetes i dutxes que redueixin el cabal d’aigua.

Sistemes d’aigües grises: Tots aquells mecanismes i instal·lacions que garanteixin la
reutilització mitjançant la reconducció i depuració de les aigües de banyeres i dutxes per
a omplir les cisternes dels vàters.
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CAPÍTOL II: SISTEMES PER A L’ESTALVI D’AIGUA

Article 5. SISTEMES D’ESTALVI

Sense caràcter limitatiu s’indiquen els següents sistemes d’estalvi d’aigua:

- Reguladors de pressió de l’aigua d’entrada
- Airejadors per a aixetes i dutxes
- Captadors d’aigua de pluja
- Reutilitzadors de l’aigua sobrant de les piscines
- Recirculadors d’aigua de dutxes i banyeres
- Cisternes dels vàters

Article 6. REGULADORS DE PRESSIÓ

S’ha d’instal·lar un regulador de pressió de l’aigua per cada comptador individual
d’entrada d’aigua dels edificis i construccions, de manera que es garanteixi una sortida
d’aigua potable amb una pressió màxima de 2 quilograms i mig per centímetre quadrat
(2’5 Kg/cm²) durant tots els mesos de l’any.

Article 7. AIREJADORS PER A AIXETES I DUTXES

S’han d’instal·lar mecanismes economitzadors d’aigua o similars i/o mecanismes reductors
de cabal, de manera que per a una pressió de dos quilograms i mig per centímetre
quadrat (2’5 kg/cm²) tinguin un cabal màxim de vuit litres minut (8 l/min) per a aixetes i de
deu litres minut (10 l/min) per a les dutxes.

A banda d’aquests mecanismes, pel que fa a aixetes d’ús públic, aquestes han de
disposar de temporitzadors o qualsevol altre mecanisme similar de tancament automàtic
que dosifiqui el consum d’aigua limitant les descàrregues a un litre (1 l) d’aigua.

Article 8. CAPTADORS D’AIGUA DE PLUJA

En aquelles noves edificacions i construccions (tan de caràcter públic com privat) que
incloguin el manteniment d’espais no pavimentats susceptibles de ser regats de superfície
superior als 1.000 m², l’aigua de pluja s’ha de captar mitjançant una instal·lació que
garanteixi el seu emmagatzematge i consegüent ús en les millors condicions fitosanitàries
sense tractament químic. En concret, es recolliran les aigües pluvials de teulades i terrats.

 8.1. Usos aplicables de l’aigua

L’aigua provinent de la pluja es pot fer servir per al reg de parcs i jardins, neteja
d’interiors i exteriors...i qualsevol altre ús adequat a les seves característiques,
exceptuant el consum humà.
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8.2. Disseny i dimensionat de les instal·lacions

El sistema de captació d’aigua de pluja ha de constar de:

- les canalitzacions exteriors (canals) de reconducció de l’aigua de pluja,
- un sistema de decantació o filtratge d’impureses, i
- un aljub o dipòsit d’emmagatzematge.

8.2.1. El disseny de la instal·lació ha de garantir que no es pugui
confondre amb la d’aigua potable i la impossibilitat de contaminar el seu
subministrament. Pel que fa a la senyalització, en els punts de subministrament
d’aquesta aigua i al dipòsit d’emmagatzematge, caldrà fixar un rètol indicatiu
que expressi: “AIGUA NO POTABLE” i el grafisme corresponent (una aixeta blanca
sobre fons blau creuat per una aspa de color vermell). Aquest rètol ha d’estar
col·locat en llocs fàcilment visibles en tots els casos.

           8.2.2. El càlcul del dimensionat de la instal·lació s’ha de fer en funció de les
necessitats particulars que cal cobrir. En el cas de l’ús per a reg, s’ha de partir de
la base que calen, com a mínim, quatre-cents litres 400 l d’aigua per metre
quadrats de gespa anualment. El volum del dipòsit es justificarà en base a la
superfície de recollida de pluvials.

           8.2.3. Les canalitzacions exteriors han d’anar centralitzades en un punt
(canal baixant) per facilitar la recollida de l’aigua i la seva entrada dins el dipòsit
d’emmagatzematge.

           8.2.4. Per garantir la qualitat de l’aigua emmagatzemada, cal disposar d’un
sistema de filtració i decantació; el filtre ha de ser com a màxim de 150 µ (micres).

           8.2.5. El dipòsit d’emmagatzematge s’ha de soterrar a uns 50 cm del nivell
del terra i ha de ser de poliéster i fibra de vidre, ja que són els materials no porosos
que garanteixen una millor qualitat de l’aigua, alhora que faciliten la neteja i el
manteniment. Aquest dipòsit ha de comptar amb els següents elements:

- un sobreeixidor que tingui sortida a la xarxa de clavegueram (ha de tenir
una mida el doble del conducte d’entrada d’aigua).

- un equip de bombeig que proporcioni la pressió i el cabal necessari per a
cada ús.

- un recobriment d’obra que li serveixi de protecció i en garanteixi l’estat.

8.2.6. Sense perjudici de l’anterior, es podran utilitzar altres materials i
sistemes, sempre que garanteixin les condicions de qualitat i seguretat.

8.3. En qualsevol cas, caldrà sotmetre’s al que disposa l’article 5.7 referent a “Depósitos
de Reserva” de la Orden de 9 diciembre de 1975 por la que se aprueban las Normas
Básicas para las instalaciones de suministro de agua.
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Article 9. AIGUA SOBRANT DE PISCINES

En aquelles noves piscines (tant de caràcter públic com privat) que tinguin una superfície
de làmina d’aigua superior a 40 m², l’aigua sobrant s’ha de captar mitjançant una
instal·lació que en garanteixi l’emmagatzematge i el conseqüent ús en les millors
condicions fitosanitàries sense tractament químic.

9.1. Usos aplicables de l’aigua

L’aigua sobrant de les piscines prèviament filtrada i declorada, pot emprar-se per
al  reg de parcs i jardins, neteja d’interiors i exteriors, i qualsevol altre ús exceptuant
el consum humà.

9.2. Disseny i dimensionat de les instal·lacions

9.2.1.El disseny de la instal·lació ha de garantir que no es pugui confondre
amb la d’aigua potable i la impossibilitat de contaminar-ne el subministrament. A
tal efecte, la instal·lació ha de ser independent de la xarxa d’abastament d’aigua
potable i ha d’estar senyalitzada tant en els punts de subministrament d’aigua
com al dipòsit d’emmagatzematge. Concretament, caldrà fixar un rètol indicatiu
que expressi: “AIGUA NO POTABLE” i el grafisme corresponent (per exemple una
aixeta blanca sobre fons blau amb una creu de color vermell). Aquest rètol ha
d’estar col·locat en llocs fàcilment visibles en tots els casos.
           9.2.2.El sistema de reutilització d’aigua sobrant de piscines ha de tenir un
mecanisme que faciliti la canalització soterrada d’aquesta aigua cap a un dipòsit
d’emmagatzematge.

9.2.3.El càlcul del dimensionat d’aquest dipòsit es farà en funció de:

- l’aigua que renovi la piscina,
- l’espai disponible
- la superfície de reg o l’ús al qual es destinarà.

9.2.4.Pel que fa a les característiques tècniques del dipòsit caldrà ajustar-se al que
disposa l’article anterior amb l’afegit de la incorporació d’un filtre declorador de
carbó activat.

9.2.5.En qualsevol cas, per tal de minimitzar els costos i aprofitar eficientment
l’espai, es permetrà l’emmagatzematge conjunt de les aigües provinents de la
pluja i les de depuració de les piscines en un mateix dipòsit sempre que es
garanteixi el tractament d’aquesta aigua per mitjà de filtres o d’altres
mecanismes.
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Article 10. REUTILITZACIÓ D’AIGUA DE DUTXES I BANYERES

Tots els edificis residencials amb un mínim de 8 habitatges en què es prevegui qualsevol
volum de consum anual d’aigua destinada a dutxes i banyeres, han de tenir un sistema
de reutilització d’aigües grises.

10.1. Aquest sistema està destinat exclusivament a reutilitzar l’aigua de dutxes i banyeres
amb l’objectiu de reomplir les cisternes dels vàters. Pel que fa als vàters, cal aplicar el què
disposa l’article 11 d’aquesta Ordenança, mentre que per a dutxes i banyeres, cal aplicar
l’article 7.

10.2. Queda prohibida la captació d’aigua per aquest sistema d’un lloc diferent al que
s’especifica en aquest article, en especial aigües provinents de processos industrials,
cuines, bidets, rentadores, rentaplats i qualsevol aigua que pugui contenir greixos, olis,
detergents, productes químics contaminants així com un elevat nombre d’agents
infecciosos i/o restes fecals.

10.3. Instal·lació del sistema d’aigües grises

10.3.1. S’ha de fer separació de baixants d’aigües residuals i un únic
baixant per a la recollida de dutxes i banyeres. El baixant d’aigües grises ha de
conduir les aigües fins a una depuradora físico-química i/o biològica compacta
que garanteixi la depuració de l’aigua.

10.3.2. Per tal de fer-les fàcilment diferenciables de la resta, totes les
canonades del sistema d’aigües grises han de ser específiques per a aigua no
potable i senyalitzades a tal efecte.

10.3.3. La depuradora ha de tenir un sobreeixidor i unes vàlvules de
buidatge connectades a la xarxa de clavegueram, així com d’una entrada
d’aigua de xarxa per garantir en tot moment el subministrament d’aigua a les
cisternes dels vàters.

10.3.4. A l’aigua de la depuradora s’hi ha d’afegir un colorant no tòxic i
biodegradable de color que serveix d’indicador de la correcta depuració de les
aigües.

10.3.5.L’aigua depurada es bombeja cap a les cisternes dels vàters. També
es podrà distribuir per gravetat quan les cisternes estiguin situades a un nivell
inferior al de la depuradora.

10.4. El disseny de la instal·lació ha de garantir que no es pugui confondre amb la d’aigua
potable i la impossibilitat de contaminar-ne el subministrament. A tal efecte, la instal·lació
ha de ser independent de la xarxa d’abastament d’aigua potable i ha d’estar
senyalitzada tant a la depuradora com en els punts de subministrament d’aigua a les
cisternes dels vàters. Concretament, caldrà fixar un rètol indicatiu que expressi: “AIGUA
NO POTABLE” i el grafisme corresponent Aquest rètol ha d’estar col·locat en llocs
fàcilment visibles en tots els casos.
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10.5. El càlcul per al dimensionament de la instal·lació d’aigües grises depèn del nombre
de persones de cada habitatge i, en qualsevol cas, en funció de l’ús de l’edifici o
construcció cal diferenciar les següents tipologies:

- Habitatges unifamiliars

Es pren com a càlcul de referència que el consum d’aigua per a dutxes i/o
banyeres és d’un mínim de seixanta litres per persona i dia (60
l/persona/dia) i d’un màxim de cent litres per persona i dia (100
l/persona/dia).

- Habitatges plurifamiliars

El càlcul de referència és el mateix que per als habitatges unifamiliars amb
l’especificitat que hi ha d’haver un sistema d’aigües grises comú per a tots
els veïns.

- Hotels

Es pren com a càlcul de referència que el consum mitjà d’aigua per a
dutxes i banyeres és d’un mínim de noranta litres per persona i dia (90
l/persona/dia) i d’un màxim de cent vint litres per persona i dia (120
l/persona/dia).

- Complexos esportius

Es pren com a càlcul de referència que el consum mitjà d’aigua per a
dutxes i banyeres és, com a màxim, de seixanta litres usuari i dia (60
l/usuari/dia).

10.6. Caldrà preveure parts comunes als edificis i construccions per allotjar la depuradora,
que ha de ser de fàcil accés, per tal de garantir-ne el manteniment i control.
Així mateix, s’ha de preveure el disseny d’aquest sistema d’estalvi d’aigua, junt amb els
altres subministraments, i fer que tot el conjunt de canonades discorrin per l’interior dels
edificis i construccions, per evitar qualsevol impacte visual.
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Article 11. CISTERNES DELS VÀTERS

11.1. Les cisternes dels vàters d’edificis de nova construcció han de tenir un volum de
descàrrega màxima de sis litres (6 l) i han de permetre la possibilitat d’aturar la descàrrega
o d’un doble sistema de descàrrega.

11.2. A les cisternes dels vàters de lavabos d’ús públic cal fixar un rètol indicatiu que
informi:

- que disposen d’un mecanisme que permet aturar la descàrrega o d’un
sistema de doble descàrrega.

- del funcionament del sistema d’estalvi d’aigua de què disposin.

Si les cisternes dels vàters empren un sistema d’aigües grises per a reomplir-se, caldrà
indicar-ho convenientment mitjançant rètol indicatiu.

Article 12. IMPACTE VISUAL

Per als sistemes d’aprofitament d’aigua s’evitarà la desfiguració de la perspectiva del
paisatge o trencament de l’harmonia paisatgística o arquitectònica, i també a la
preservació i protecció dels edificis, conjunts, entorns i paisatges inclosos als corresponents
catàlegs o plans urbanístics de protecció del patrimoni.
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CAPÍTOL III: REQUISITS

Article 13. REQUISITS FORMALS

13.1. Tots els edificis, construccions i usos de l’article 2 d’aquesta Ordenança queden
sotmesos a l’exigència d’atorgament de la llicència urbanística corresponent (llicència
d’obra major o menor, obertura i/o altres, segons el cas).

13.2. A la sol·licitud de la llicència, cal adjuntar el projecte bàsic amb la determinació de
les instal·lacions i els càlculs corresponents que justifiquin el compliment d’aquesta
Ordenança.

13.3. L’atorgament de la llicència i l’autorització de funcionament de les instal·lacions un
cop executades les obres, requereix la presentació d’un certificat acreditatiu emès per un
tècnic competent, que faci constar que les instal·lacions executades s’ajusten al projecte.

Article 14. MILLORS TECNOLOGIES DISPONIBLES

L’aplicació d’aquesta Ordenança es farà en cada cas d’acord amb la millor tecnologia
disponible. Amb aquesta finalitat, els projectes presentats en cada moment s’hauran
d’adaptar als canvis tecnològics que s’hagin produït, i tractar d’incorporar les darreres
novetats tècniques.
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CAPÍTOL IV: SISTEMES DE CONTROL I MANTENIMENT

Article 15. CONTROL I MANTENIMENT

15.1. Control
15.1.1.Els serveis tècnics municipals controlaran la correcta preinstal·lació,

instal·lació i el bon funcionament de tots els sistemes d’estalvi d’aigua mitjançant
els mètodes de mesura i control que s’estimin convenients.

15.1.2.A tal efecte, en les inspeccions que es realitzin es poden sol·licitar tots
els documents sobre les instal·lacions que es considerin necessaris per garantir
l’estalvi eficient de l’aigua.

15.1.3.Si es comprova que una instal·lació o el seu funcionament no s’ajusta
a aquesta Ordenança, l’òrgan municipal competent practicarà els requeriments
que siguin procedents i, si és necessari, resoldrà la restauració de la realitat física
alterada que correspongui per assegurar-ne el compliment.

15.1.4.L’òrgan municipal competent pot imposar multes coercitives per tal
d’assegurar el compliment dels requeriments i resolucions cursades.

15.1.5.El Ple de l’Ajuntament pot encomanar la realització d’inspeccions en
edificis i construccions per tal de comprovar el compliment de les previsions
d’aquesta Ordenança.

15.1.6.L’Àmbit de Gestió Municipal encarregat del compliment d’aquesta
Ordenança registrarà i farà el seguiment i control dels sistemes d’aigües grises
instal·lats al municipi. Per a cada instal·lació haurà de disposar, com a mínim, de
les següents dades:

- l’esquema tècnic,
- dades de l’instal·lador,
- dades del titular, propietari o responsable

15.2. Manteniment

15.2.1.El/s titular/s o responsable/s d’edificis i construccions que comptin
amb sistemes d’estalvi d’aigua, estara/n obligat/s a realitzar les operacions de
manteniment i reparació per mantenir les instal·lacions en perfecte estat de
funcionament, eficiència i eficàcia. En especial, per als sistemes de reutilització
d’aigües caldrà fer neteges periòdiques que consistiran en:

- neteja de filtres un mínim d’una vegada a l’any i llur reposició quan s’esgoti
la seva vida útil

- neteja dels dipòsits d’emmagatzematge d’aigua un mínim d’una vegada
a l’any
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15.2.2.Els serveis tècnics municipals podran efectuar controls i revisions per
assegurar el bon manteniment dels sistemes i prendre les accions oportunes segons
es disposa en els punts 3 i 4 de l’apartat anterior.

Article 16. SUSPENSIÓ D’OBRES I ACTIVITATS

16.1. L’Alcaldia, o l’òrgan delegat a tal efecte, podrà acordar la suspensió de les obres
d’edificis i usos en els casos en què s’incompleixi la present Ordenança.

16.2. La potestat de suspensió d’obres i usos requerirà la instrucció d’expedient tramitat en
els termes previstos en la legislació urbanística i en la de procediment de règim jurídic
aplicable a les administracions públiques.

Article 17. INFORMACIÓ ALS USUARIS

17.1. En el moment de la compra o lloguer de l’edifici o construcció cal informar l’usuari
mitjançant la facilitació d’instruccions protocolitzades sobre l’estalvi de l’aigua,
funcionament i manteniment de les instal·lacions dels sistemes d’estalvi d’aigua.

17.2. El promotor i/o venedor en cas de successives compra-vendes, serà responsable
d’informar el comprador de l’existència dels sistemes d’estalvi d’aigua. Així mateix, el
propietari serà responsable d’informar els usuaris en cas que l’edifici o construcció sigui
destinat a lloguer.

17.3. Els instal·ladors autoritzats dels sistemes d’estalvi d’aigua, també han d’informar
mitjançant instruccions protocolitzades sobre l’estalvi d’aigua, funcionament i
manteniment de les instal·lacions.

Article 18. EXCEPCIONS

En qualsevol cas, queden exceptuats d’instal·lar els sistemes d’aigües grises els centres
hospitalaris, centres sanitaris, guarderies, llars d’avis...i tots aquells centres que, per les
seves condicions i característiques, les aigües grises generades poden contenir agents el
tractament dels quals requereixi una intervenció específica.

L’excempció definitiva serà confirmada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament.
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CAPÍTOL V: INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENT SANCIONADOR

Article 19. INFRACCIONS

Són infraccions les previstes a la legislació general sobre habitatge i medi ambient, i en
particular:

19.1.Constitueix una infracció molt greu:
19.1.1.No instal·lar els sistemes d’estalvi d’aigua quan sigui obligatori i

d’acord amb el que preveu aquesta Ordenança.
19.1.2.Possibilitar que l’aigua potable entri en contacte amb la no potable.
19.1.3.La no senyalització o senyalització insuficient de la no potabilitat de

les aigües, d’acord amb el que disposa aquesta Ordenança.

19.2. Constitueixen infraccions greus:
19.2.1.La realització incompleta o insuficient de les instal·lacions dels

sistemes d’estalvi d’aigua que correspon, atenent a les característiques de
l’edificació i a les exigències fixades per a cada sistema d’estalvi d’aigua.

19.2.2.La manca de manteniment que comporti la disminució de
l’efectivitat de les instal·lacions.

19.2.3.La no informació degudament protocol·litzada per part de qui
correspongui sobre els sistemes d’estalvi d’aigua instal·lats a l’edifici o construcció.

19.2.4.L’incompliment dels requeriments i ordres d’execució dictats per
assegurar el compliment d’aquesta Ordenança.

19.3. Constitueixen infraccions lleus:
19.3.1.Impedir l'accés a les instal·lacions als encarregats de la funció

d'inspecció habilitats a tal efecte, així com negar-se a presentar la informació
sol·licitada. La reiterada pràctica d’aquesta infracció constituirà una infracció
greu.

19.3.2.Qualsevol altre incompliment de la present Ordenança no definit
com a infracció greu o molt greu.

Article 20. SANCIONS

Les sancions que corresponen per a la comissió d’infraccions segons el que disposa el
règim d’aquesta Ordenança, amb independència de les actuacions municipals tendents
a impedir les utilitzacions a què doni lloc la infracció, són:

a) Per infraccions lleus, multa fins a 601 Euros.

b) Per sancions greus, multa fins a  1500 Euros.

c) Per sancions molt greus, multa fins a 3005 Euros.
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Article 21. PROCEDIMENT SANCIONADOR

El procediment sancionador, les circumstàncies de qualificació de les infraccions i les
mesures complementàries a les sancions són les que s’estableixen en la legislació
urbanística i sobre habitatge de Catalunya.
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 Annex 7
Proposta de Model d’Ordenança

d’instal·lacions de captació solar tèrmica
per a la producció d’Aigua Calenta

Sanitària a edificis i construccions del
terme municipal de Salou
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Annex 7. Model d’Ordenança d’instal·lacions de captació solar
tèrmica per a la producció d’Aigua Calenta Sanitària a edificis i
construccions del terme municipal de Salou

PREÀMBUL

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, atribueix al municipi la
potestat d’ordenança per establir regulacions normatives dins l’àmbit de les seves
competències, entre les quals, segons l’article 25.2.f), s’inclou la matèria de protecció del
medi ambient.

La normativa que s’estableix a través de la present Ordenança té la naturalesa de
regulació ambiental en l’àmbit municipal sens perjudici de la que la Generalitat de
Catalunya pugui establir en desplegament de la legislació bàsica de l’Estat.

En el sentit esmentat, els títols competencials de l’Estat per aprovar les bases del règim
energètic i la legislació bàsica en matèria de protecció del medi ambient i de la
Generalitat de Catalunya per al desenvolupament normatiu i l’establiment de normes
addicionals de protecció, no exclouen la competència normativa dels municipis per
regular mesures d’estalvi i ús eficient de l’energia. D’altra banda, segons l’article 3 de la
Llei Estatal 38/1999 d’ordenació de l’edificació, l’adopció de mesures d’estalvi energètic
constitueix un dels requisits bàsics que han de complir els edificis, sens perjudici que la
concreció de les corresponents mesures s’haurà d’establir en un codi tècnic de
l’edificació que ha de ser aprovat com a reglament estatal, segons preveu l’article 3.2) i
disposició final segona de la susdita Llei.

La pròpia Llei Estatal 38/1999 determina que el codi tècnic de l’edificació és un marc
normatiu que estableix les exigències bàsiques de qualitat dels edificis i de les seves
instal·lacions, sense comportar una regulació exhauridora de les exigències tècniques de
l’edificació. En aquesta línia, la pròpia Llei en l’article 3.2) preveu que el codi tècnic de
l’edificació podrà ser completat amb les exigències d’altres normatives dictades per les
administracions competents i que haurà de ser actualitzat periòdicament d’acord amb
l’evolució de la tècnica i la demanda de la societat en matèria de necessitats
energètiques. Així doncs, deixa un espai obert a l’eventual regulació que adoptin les
comunitats autònomes i els municipis sobre exigències tècniques dels edificis.

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquesta ordenança és regular la incorporació de sistemes de captació i
utilització d'energia solar activa de baixa temperatura per a la producció d'aigua calenta
sanitària als edificis i construccions situats al terme municipal de Salou.

Article 2. Edificacions afectades

Les determinacions d'aquesta ordenança són d'aplicació als supòsits en els que concorrin
conjuntament les següents circumstàncies:
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2.1.Realització de noves edificacions o construccions o bé rehabilitació, reforma integral o
canvi d'ús de la totalitat de l'edifici o construccions existents, tant si són de titularitat
pública com privada. Hom inclou els edificis independents que pertanyen a instal·lacions
complexes.
2.2.Que l'ús de l'edificació es correspongui amb algun dels previstos a l'article següent.
2.3.Per a qualsevol demanda diària d’Aigua Calenta Sanitària.

Article 3. Usos afectats

3.1. Els usos en què cal preveure la instal·lació de captadors d'energia solar activa de
baixa temperatura per a l'escalfament d'aigua calenta sanitària, són:

� Ús residencial d’habitatge

Comprèn l’edifici destinat a allotjament familiar. S’estableixen diferents categories:

a. Habitatge en edificació unifamiliar agrupada: comprèn el conjunt d’habitatges
unfifamiliars agrupats horitzontalment en una sola parcel·la, sempre que el
projecte de totes elles constitueixi una entitat de disseny. Inclou les tipologies
d’habitatges en filera i aparellats.

b. Habitatge en edificació unifamiliar aïllada: correspon a l’habitatge ubicat en
parcel·la independent.

c. Habitatge plurifamiliar: comprèn un conjunt d’habitatges en un mateix edifici i
parcel·la comú de forma que participen d’accessos, estructura  i instal·lacions
comunes.

� Ús residencial

Comprèn les instal·lacions destinades a allotjament comunitari.

a. Turístic-hoteler. Edificis destinats a allotjament de transeünts, com poden ser els
hotels, aparthotels i, en general, els del ram de l’hosteleria.

b. Residència especial. És l’ús que corrspon a edificis que es destinen a l’allotjament
d’una pluraritat de persones com són les residències.

� Ús dotacional, és el que s’estableix per proveir als ciutadans de l’equipament que fa
possible la seva educació, enriquiment cultural, servei sanitari i, per tant, tenen un
caràcter públic. En concret, aquesta Ordenança afecta a:

a. Esportiu. Quan es destina a dotació d’instal·lacions per a la pràctica de la cultura
física i de l’esport .

b. Sanitari-assistencial. Comprèn la prestació d’assistència mèdica i serveis quirúrgics
en règim d’ambulatori o d’hospitalització. S’exclouen els despatxos professionals.
També s’inclou la prestació d’assistència no específicament sanitària a les
persones mitjançant serveis socials. Inclou clíniques, dispensaris, consultoris, asils,
així com clíniques veterinàries.
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� Comercial

S’inclouen exclusivament els establiments comercials la superfície dels quals superi els 200
metres quadrats.

� Industrial

En general, si cal aigua calenta per al procès i, també, quan sigui preceptiva la
instal·lació de dutxes o lavabos per al personal. Per a l’aigua de procès caldrà aportar
informe tècnic sobre el consum requerit per a avaluar la seva viabilitat tècnica per part
dels Serveis tècnics de l’Ajuntament.

� Altres usos

Qualsevol altra que comporti l'existència de menjadors, cuines o bugaderies col·lectives.

3.2. Aquesta Ordenança s’aplicarà a les instal·lacions industrials que utilitzin aigua calenta
de procès, sempre que la mitjana de consum energètic per a l’escalfament de l’aigua
des de la temperatura de la xarxa o subministrament propi fins a 60oC (o si la temperatura
d’ús, si és inferior a 60oC) superi els 21 MJ/dia.

3.3. Aquesta ordenança s'aplicarà, tanmateix, a les instal·lacions per a l'escalfament de
l'aigua dels vasos de les piscines cobertes climatitzades amb un volum d'aigua superior a
50 m3. En aquests casos, l'aportació energètica de la instal·lació solar serà, com a mínim
del 60 % de la demanda anual d'energia derivada de l'escalfament de l'aigua del vas.
L'escalfament de piscines descobertes només es podrà realitzar amb sistemes
d'aprofitament de l'energia solar.

Article 4. Responsables del compliment d'aquesta ordenança

Són responsables del compliment d'allò que s'estableix a aquesta ordenança el promotor
de la construcció o reforma, el propietari de l'immoble afectat o bé el facultatiu que
projecta i dirigeix les obres, en l'àmbit de les seves facultats. També és subjecte obligat per
l'ordenança el titular de les activitats que s'hi porten a terme als edificis o construccions
que disposen d'energia solar. (Art. 72 Ll. 24/91 de l'Habitatge).

Article 5. Millor tecnologia disponible

L'aplicació d'aquesta ordenança es farà en cada cas d'acord amb la millor tecnologia
disponible. L'Alcalde dictarà les disposicions adients per adaptar les previsions tècniques
d'aquesta ordenança als canvis tecnològics que es puguin produir.
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Article 6. Requisits formals a incorporar a les llicències d'obres o d'activitat
A la sol·licitud de la llicència d'obres o de la llicència ambiental caldrà acompanyar el
projecte bàsic de la instal·lació de captació solar, amb els càlculs analítics escaients per
justificar el compliment d'aquesta ordenança.

Article 7. Sistema adoptat

El sistema a instal·lar constarà del subsistema de captació mitjançant captadors solars,
amb aigua en circuit tancat, del subsistema d'intercanvi entre el circuit tancat del
captador i l'aigua de consum, del subsistema d'emmagatzematge solar, el subsistema de
suport amb altres energies i del subsistema de distribució i consum. Excepcionalment, en
el cas de les piscines, es podrà emprar un subsistema col·lector en circuit obert, sense
intercanviador i sense dipòsit d'emmagatzematge, en la mesura en què el vas de la
piscina en faci les funcions.

En les instal·lacions només podran emprar-se col·lectors homologats per una entitat
degudament habilitada. Al projecte, caldrà aportar la corba de rendiment característica.

En tots els casos s'haurà de complir el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE)
aprovat per Reial Decret 1751/1998 de 31 de juliol i, en especial, els seus capítols ITE 10.1.,
Producció d'ACS mitjançant sistemes solars actius i ITE 10.2, Acondicionament de piscines;
i els Criteris de Qualitat i Disseny d'Instal·lacions d'Energia Solar per a Aigua Calenta i
Calefacció d'Aperca (Associació de Professionals de les Energies Renovables de
Catalunya).

Article 8. Càlcul de la demanda: Paràmetres bàsics

8.1. Els paràmetres que cal utilitzar per a calcular les característiques de la instal·lació són
els següents:

� Temperatura de l'aigua freda, tant si prové de la xarxa pública com del
subministrament propi: 10 °C, llevat que es disposi dels valors de la temperatura
real mensual de l'aigua de la xarxa, mitjançant una certificació de l'entitat
subministradora.

� Temperatura mínima de l'aigua calenta: 45°C.

� Temperatura de disseny per a l'aigua del vas de les piscines cobertes
climatitzades: les fixades al Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis-RITE, ITE
10.2.1.2. Temperatura de l'aigua.

� Fracció percentual (DA) de la demanda energètica total anual, per a aigua
calenta sanitària, a cobrir amb la instal·lació de captadors solars de baixa
temperatura: 60 %, d'acord amb la següent expressió: DA = [A/ (A+ C)] × 100
(on A és l'energia termo-solar subministrada als punts de consum, i C és l'energia
tèrmica addicional, procedent de fonts energètiques tradicionals de suport,
aportada per cobriment de les necessitats).
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� Fracció percentual (DA) de la demanda energètica total anual, per a
l'escalfament d'aigua de les piscines cobertes climatitzades a cobrir amb la
instal·lació de captadors solars de baixa temperatura: 60 %.

8.2. Aquesta Ordenança s’aplicarà a les instal·lacions industrials que utilitzin aigua calenta
de procès, sempre que la mitjana de consum energètic per a l’escalfament de l’aigua
des de la temperatura de la xarxa o subministrament propi fins a 60oC (o la temperatura
d’ús, si és inferior a 60oC) superi els 21 MJ/dia.

En funció de les circumstàncies l'Alcalde pot augmentar aquests paràmetres en allò
referent al grau de cobertura de la demanda d'aigua sanitària per part del sistema de
captació d'energia solar, fins arribar a un 90 %.

Article 9. Paràmetres específics de consum per habitatges

Al projecte es considerarà un consum mínim d'aigua calenta a la temperatura de 45°C o
superior, de 140 litres per habitatge tipus i dia (mitjana anual, a partir d'un consum de 35
litres/habitant/dia), equivalent després de rendiments a 21 MJ per dia i habitatge tipus.

S'entén per habitatge tipus, aquell que correspon a un programa funcional de quatre
persones. Per a habitatges amb altres programes funcionals caldrà considerar el consum
que resulti d'aplicar el criteri de proporcionalitat, segons el nombre de persones que
legalment correspongui al seu programa funcional, d'acord amb la següent expressió:

Ci = 140 × P/4

on: Ci és el consum d'aigua calenta sanitària per al disseny de la instal·lació, expressat en
litres/dia corresponent a l'habitatge, i P és el nombre de persones del programa funcional
de l'habitatge en qüestió.

Per a instal·lacions col·lectives en edificis d'habitatges, el consum d'aigua calenta
sanitària a efectes del dimensionament de la instal·lació solar es calcularà d'acord amb
la següent expressió:

C =f* S Ci

on: C és el consum d'aigua calenta sanitària per al disseny de la instal·lació, expressat en
l/dia, corresponent a tot l'edifici d'habitatges, S Ci és la suma dels consums Ci de tots els
habitatges de l'edifici, calculats segons la fórmula indicada anteriorment, f és un factor de
reducció que es determina en funció del nombre d'habitatges de l'edifici (n), segons la
fórmula següent:
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F =1 si n < = 10
habitatges

f = 1,2- (0; 02 * n) si 10 < n < 25

f = 0,7 si n > = 25
habitatges

Article 10. Paràmetres específics de consum per a altres tipologies
d'edificació

Al projecte es consideraran els consums d'aigua calenta la temperatura de 45°C o
superior, llistats en la taula I adjunta.

Taula 1: Consums diaris considerats a Europa segons tipologia d'edificis:

Hospitals i clíniques (*) 60 litres/llit
Residències de gent gran (*) 40 litres/persona

Escoles 5 litres/alumne
Aquarteraments (*) 30 litres/persona
Fàbriques i tallers (**) 20 litres/persona

Oficines 5 litres/persona
Càmpings 60 litres/emplaçament

Hotels (segons categories) (*) 100 a 160
litres/habitació

Gimnasos 30 a 40 litres/usuari
Bugaderies 5 a 7 litres/quilo de roba
Restaurants 8 a 15 litres/menjar
Cafeteries 2 litres/esmorzar

(*) sense considerar el consum de restauració i bugaderia
(**) sense considerar consums d’aigua de procès 

Article 11. Orientació i inclinació del subsistema de captació

Per tal d'assolir la màxima eficiència en la captació de l'energia solar, cal que el
subsistema de captació estigui orientat al sud amb un marge màxim de + 25° . Només en
circumstàncies excepcionals, com ara quan hi hagi ombres creades per edificacions o
obstacles naturals o per millorar la seva integració a l'edifici, es podrà modificar
l'esmentada orientació.

Amb el mateix objecte d'obtenir el màxim aprofitament energètic en instal·lacions amb
una demanda d'aigua calenta sensiblement constant al llarg de l'any, si la inclinació del
subsistema de captació respecte a l'horitzontal és fixa, cal que aquesta sigui la mateixa
que la latitud geogràfica, és a dir 41,25°. Aquesta inclinació pot variar entre +10° i -10°,
segons si les necessitats d'aigua calenta són preferentment a l'hivern o a l'estiu.
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Quan siguin previsibles diferències notables pel que fa a la demanda entre diferents
mesos o estacions, podrà adoptar-se l'angle d'inclinació que resulti més favorable en
relació a l'estacionalitat de la demanda. En qualsevol cas, caldrà la justificació analítica
comparativa que la inclinació adoptada correspon al millor aprofitament en el cicle
anual conjunt.

Per evitar un impacte visual inadmissible, les realitzacions als edificis on s'hi instal·li un
sistema de captació d'energia solar hauran de preveure les mesures necessàries per
assolir la seva integració a l'edifici.

En qualsevol cas, cal que el tancament perimetral del terrat tingui la màxima alçada
permesa per les Ordenances d'edificació, a fi que formi una pantalla natural que amagui
el millor possible el conjunt de captadors i altres equips complementaris.

Article 12. Irradiació solar

El dimensionat de la instal·lació es farà en funció de la irradiació solar rebuda segons
l'orientació i la inclinació adoptades en el projecte. Els valors unitaris de la irradiació solar
incident, totals mensuals i anual, a l’estació de Tarragona, en MJ/m2/dia per a captadors
orientats al sud amb una inclinació fixa de 40° - orientació sud - i protegits d'ombres, es
recullen a la taula següent:

Taula II. Radiació solar per a captadors inclinats respecte a l'horitzontal 40°

Gener: 13,46;        Febrer: 16,15;     Març: 19,28;          Abril: 21,58;
Maig: 22,48;          Juny: 22,67;        Juliol: 22,56;          Agost: 21,91; Setembre:
20,01;   Octubre: 16,89;  Novembre: 13,89;  Desembre:13,39;

Anual: 18,62.

La instal·lació de sistemes calculats d'acord amb paràmetres diferents caldrà justificar les
dades de la irradiació solar rebuda per qualsevol procediment, analític o experimental,
científicament admissible. A l'Atles de Radiació Solar de Catalunya, publicat per l'ICAEN
es poden trobar més dades sobre la radiació solar per zones específiques del territori.

Article 13. Instal·lació de canonades i altres canalitzacions

A les parts comunes dels edificis i en forma de patis d'instal·lacions es situaran els montants
necessaris per allotjar, de forma ordenada i fàcilment accessible per a les operacions de
manteniment i reparació, el conjunt de canonades per a l'aigua freda i calenta del
sistema i el subministrament de suport i complementaris que s'escaiguin. Cal que aquestes
instal·lacions discorrin per l'interior dels edificis o celoberts, llevat que comuniquin edificis
aïllats; en aquest cas hauran d'anar soterrades o de qualsevol altra forma que minimitzi el
seu impacte visual. Queda prohibit, de forma expressa i sense excepcions, el seu traçat
per façanes principals, per patis d'illa i per terrats, excepte, en aquest darrer cas, en trams
horitzontals fins a assolir els montants verticals. La distribució d’aigua calenta sanitària s’ha
de realitzar amb canonades que disposin d’un aïllament mínim de 20 mm amb un aïllant
de conductivitat tèrmica no superior a 0.04 W/m ºC.
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Article 14. Sistema de control

Cal que totes les instal·lacions que s'executin en compliment d'aquesta ordenança
disposin dels aparells adequats de mesura d'energia tèrmica i control - temperatures,
cabals, pressió - que permetin comprovar el funcionament del sistema.

Article 15. Protecció del paisatge urbà

A les instal·lacions regulades en aquesta ordenança s’hauran d’observar les prescripcions
de la normativa urbanística general per tal d’impedir la desfiguració excessiva de la
perspectiva del paisatge o el trencament de l'harmonia paisatgística o arquitectònica, i
assegurar la preservació i protecció dels edificis, els conjunts, els entorns i els paisatges
inclosos als corresponents catàlegs o plans urbanístics de protecció del patrimoni.

Article 16. Exempcions

Queden exempts de l'obligació de cobrir el 60 % de la demanda energètica mitjançant
un sistema d'energia solar aquells edificis on sigui tècnicament impossible assolir les
condicions establertes a l'article 8. En aquests casos s'haurà de justificar adequadament
amb el corresponent estudi tècnic.

Es podrà reduir el percentatge del 60 % de contribució de l'energia solar a la demanda
d'aigua calenta sanitària o a l'escalfament de l'aigua de les piscines cobertes
climatitzades, a què es refereix l'article 8. en els següents casos:

� No es disposi, a la coberta, d'una superfície mínima de 5 m2/habitatge tipus, o
superfície equivalent en funció del programa funcional dels habitatges. Als efectes
de l'esmentada equivalència es procedirà de la forma com s'especifica a l'article
9, aplicant als 5 m2/habitatge, el coeficient corrector P/4. En aquest cas, caldrà
aprofitar la màxima superfície disponible. Si només es pot cobrir fins a un 25 % de la
demanda, procedeix l'exempció total.

� Una quantitat superior al 40 % de la demanda total d'aigua calenta sanitària o
d'escalfament de l'aigua de les piscines cobertes climatitzades es cobreix
mitjançant la generació combinada de calor i electricitat (cogeneració) o de fred
i calor (bomba de calor a gas), utilització de calor residual o recuperació calòrica
de forma que la suma d'aquesta aportació i l'aportació solar sigui el 100 % de les
necessitats.

Article 17. Obligacions del titular

El titular de l'activitat que es desplega a l'immoble dotat d'energia solar està obligat a la
seva utilització i a realitzar les operacions de manteniment i les reparacions que calgui,
per mantenir la instal·lació en perfecte estat de funcionament i eficiència, de forma que
el sistema operi adequadament i amb els millors resultats.
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Article 18. Inspecció, requeriments, ordres d'execució i multa coercitiva

Els serveis municipals tenen plena potestat d'inspecció en relació a les instal·lacions dels
edificis als efectes de comprovar el compliment de les previsions d'aquesta ordenança.
Així, el Ple de l’Ajuntament pot encomanar la realització d’inspeccions en edificis i
construccions per tal de comprovar el compliment de les previsions d’aquesta
Ordenança.

Un cop comprovada l'existència d'anomalies quant a les instal·lacions i el seu
manteniment, els serveis municipals corresponents practicaran els requeriments
corresponents, i en el seu cas, les ordres d'execució que s'escaiguin per tal d'assegurar el
compliment d'aquesta ordenança.

Es podran imposar multes coercitives per tal d'assegurar el compliment dels requeriments i
ordres d'execució cursades d'una quantia no superior al 20 per 100 del cost de les obres
estimades o de la sanció que correspon en virtut dels arts. 62 i 70 Llei 24/91 de l'Habitatge.

Article 19. Mesures cautelars

L'Alcalde o el Regidor delegat són competents per ordenar la suspensió de les obres
d'edificació que es realitzin incomplint aquesta ordenança, així com ordenar la retirada
dels materials o la maquinària utilitzada, a càrrec del promotor o el propietari.

L'ordre de suspensió anirà precedida en tot cas d'un requeriment al responsable de les
obres, en el que es concedirà un termini per tal que es doni compliment a les obligacions
derivades d'aquesta ordenança (art. 64 Ll 24/91 de l'Habitatge).
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Article 20. Infraccions

Són infraccions al règim establert en aquesta ordenança les previstes a la legislació
general sobre habitatge i medi ambient i, en particular, les següents:

20.1. Constitueix infracció molt greu no instal·lar el sistema de captació d'energia solar
quan sigui obligatori d'acord amb el que preveu aquesta ordenança.

20.2. Constitueixen infraccions greus:

a) La realització incompleta o insuficient de les instal·lacions de captació d'energia solar
que correspon ateses les característiques de l'edificació i les necessitats previsibles d'aigua
sanitària.
b) La realització d'obres, la manipulació de les instal·lacions o la manca de manteniment
que suposi la disminució de l'efectivitat de les instal·lacions per sota del que és exigible.
c) La no utilització del sistema d'escalfament d'aigua sanitària per part del titular de
l'activitat que es dur a terme a l'edifici.
d) L'incompliment dels requeriments i ordres d'execució dictats per assegurar el
compliment d'aquesta ordenança. Arts. 57, 58.1, 58.5. a/, c/ i 58.7 Ll 24/91 de l'Habitatge.

Article 21. Sancions

Les sancions que corresponen per la Comissió d'infraccions al règim d'aquesta ordenança
són les següents:

a) Per infraccions lleus, multa fins a 601 Euros.

b) Per sancions greus, multa fins a  1500 Euros.

c) Per sancions molt greus, multa fins a 3005 Euros.

(Arts. 65 i 71.2 Ll 24/91 de l'Habitatge).

Article 22. Procediment sancionador

El procediment sancionador, les circumstàncies de qualificació de les infraccions i les
mesures complementàries a les sancions són les que s'estableixen a la legislació sobre
habitatge de Catalunya (arts. 61, 62 i 68 Ll 24/91 de l'Habitatge).
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Annex 8
Informe botànic del PAU cs-14
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INFORME BOTÀNIC DE LA ZONA PAUcs 14 DEL TERME DE SALOU (TARRAGONÈS)

Antoni Curcó Masip
Departament de Biologia Vegetal. Universitat de Barcelona.

Escola Universitària de Ciències Experimentals i Tecnologia. Campus de l'Ebre. Universitat
Internacional de Catalunya

1.-INTRODUCCIÓ

L'objectiu d'aquest informe és fer una valoració botànica de la zona PAUCS- 14 del
municipi de Salou. Una valoració botànica objectiva d'un espai determinat es pot
mesurar a partir de diferents paràmetres relacionats amb el seu poblament vegetal:
biodiversitat, presència d'espècies amenaçades, espècies protegides, hàbitats
amenaçats o rars, etc. La valoració més acurada serà aquella que té en compte el major
nombre possible de paràmetres mediambientals. No obstant, existeixen alguns factors
limitants d'ordre pràctic que determinaran l'esforç de temps necessari per tal d'avaluar
acuradament el seu valor botànic: superfície de l'àrea, diversitat d'hàbitats, major o
menor abundància de bibliografia o d'informació prèvia, etc. Òbviament, en tot cas, cal
arrivar a un equilibri entre l'esforç per l'obtenció de les dades i les característiques de la
zona i, sobretot, l'urgència en què cal fer la valoració.

En el cas que ens ocupa, existeix un factor que afavoreix la realització d'una avaluació
ràpida, particularment la petita superfície de la zona. Per altra banda, altres factors
limiten en cert grau una correcta avaluació. Un d'ells és la inexistència de dades
botàniques prèvies sobre l'àrea. Això ha comportat  que calgués fer una prospecció de
camp que, donada la urgència de l'informe, s'ha hagut d'efectuar durant l'agost del
2002. Cal tenir en compte que aquest període no és el més adeqüat per a detectar
algunes espècies i comunitats efímeres, molt lligades a les pluges primaverals. Per tal
motiu, algunes d'aquestes espècies han pogut passar desapercebudes durant les
prospeccions de camp. Igualment, la mateixa urgència de l'informe no ha permès
cartografiar la distribució de les espècies i dels hàbitats amenaçats o protegits. Ambdós
aspectes caldria tenir-los en compte si en un futur hom vol determinar més acuradament
el valor botànic i la gestió d'aquesta zona.

2.-OBJECTIUS I MÈTODES

L'àrea d'estudi queda compresa en la zona PAU CS-14 del terme de Salou (Figura 1), la
qual ha estat visitada dues vegades durant l'agost del 2002 (5 i 7 d'agost). Durant les dues
prospeccions s'ha recorregut la major superfície possible i s'ha pres anotació de les
espècies de flora que s'anaven identificant al pas, així com de les comunitats vegetals. La
identificació i la taxonomia dels tàxons vegetals han seguit els criteris de BOLÒS & VIGO
(1984-2001) i BOLÒS et al. (1990) Per a la tipificació de les comunitats vegetals, s'han seguit
els criteris de la "Cartografia dels hàbitats de Catalunya", projecte desenvolupat pel
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
(http://gencat.es/mediamb/pn/2chabitats.2.htm), basada en el document CORINE
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biotops de la UE. Igualment, s'ha tingut en compte el llistat d'hàbitats d'interès comunitari
presents a Catalunya (http://gencat.es/mediamb/pn/2chic.htm).

La valoració de l'espai s'ha basat tant en els aspectes florístics com en les comunitats
vegetals dels hàbitats detectats. Com a base de referència de la valoració, en el cas de
la flora s'han considerat els valors de raresa i el grau de protecció donats per les bases de
dades de biodiversitat (http://biodiver.bio.ub.es/biocat/ homepage.html). i pel banc de
dades de figures i instruments per a la protecció del patrimoni natural a Catalunya
(PROTNAT) (http://gencat.es/mediamb/pn/2protnat.htm), ambdós del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. En el cas dels hàbitats, s'han tingut en
compte els paràmetres dels hàbitats de la Directiva d'Hàbitats de la UE calculats a partir
de la "Cartografia dels Hàbitats d'Interès Comunitari a Catalunya"
(http://gencat.es/mediamb/pn/2chic.htm).
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Figura 1. Mapa de localització de la PAUcs 14 del terme de Salou.
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3.-RESULTATS

3.1.- Catàleg florístic

Durant les dues campanyes de prospecció s'han identificat un total de 123 tàxons de flora
fanerogàmica, valor relativament elevat en relació a la superfície de l'espai (Taula 1). El
nombre d'espècies segurament deu ser quelcom major, ja que les dates del mostratge
(agost) no han estat les més propícies per a la detecció d'algunes plantes anuals que es
desenvolupen a la primavera. Durant el període de repòs estival, aquest grup d'espècies
romanen en estat de llavor i passen quasi totalment desapercebudes.

Segons llurs afinitats ecològiques, les espècies es poden classificar en cinc grups principals
(Figura 2; Annex I):

� Espècies pròpies dels medis dunars (12%, n=15): Ammophila arenaria subsp.
arundinacea, Calystegia soldanella, Catapodium rigidum subsp. hemipoa,
Centaurea aspera subsp. stenophylla, Corynephorus divaricatus subsp.
articulatus, Cyperus capitatus, Euphorbia terracina, Ononis natrix subsp.
ramosissima, Pancratium maritimum, Pseudorlaya pumila, Silene cerastoides,
Silene ramosissima, Teucrium polium subsp. dunense, Thymelaea hirsuta i Vulpia
membranacea subsp. fasciculata.

� Espècies pròpies de les brolles calcícoles del migjorn català (22%, n=27):
Anthyllis cytisoides, Atractylis humilis, Bupleurum fruticescens, Cistus clusii,  Coris
monspeliensis, Dorycnium hirsutum, Erica multiflora, Fumana ericoides, Fumana
thymifolia, Globularia alypum, etc. D'entre elles, destaquen algunes que són
bastant característiques dels sòls sorrencs més o menys àcids: Cistus salviifolius,
Launaea fragilis subsp. fragilis i Halimium halimifolium.

� Espècies pròpies de les màquies litorals del migjorn català (13%, n=16):
Asparagus acutifolius, Asparagus horridus, Ceratonia siliqua, Chamaerops
humilis, Juniperus oxycedrus, Olea europaea var. sylvestris, Pistacea lentiscus,
Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides, Rubia peregrina
subsp. longifolia, Smilax aspera. Juniperus phoenicea subsp. eumediterranea és
característic de les màquies litorals sobre subtrat sorrenc.

� Espècies nitròfiles pròpies dels ambients ruderals (31%, n=38): Amaranthus
deflexus, Anacyclus valentinus, Asphodelus fistulosus, Avena barbata, Bromus
diandrus, Carthamus lanatus, Chenopodium album, Conyza sp, Cynodon
dactylon, etc. Alguns d'aquests tàxons són elements al·lòctons, procedents dels
ajardinaments adjacents i que es mantenen de forma subspontànea en l'àrea:
Aloe maculata, Aptenia cordifolia, Carpobrotus edulis, Coronilla valentina
subsp. glauca, Ealeagnus angustifolia, Hedera helix, Opuntia ficus-barbarica,
Robinia pseudocacia i Vitis vinifera.

� Espècies pròpies d'altres ambients (pradells terofítics no psamòfils, fenassars,
etc.) o d'àmplia valència ecològica (22%, n=27). En són exemple: Antirrhinum
orontium, Arenaria leptoclados subsp. serpyllifolia, Artemisia campestris subsp.
glutinosa, Dorycnium pentaphyllum, etc.



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SALOU
- REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA -

TEXT REFÓS – SETEMBRE 2003
S.T.M.-PLANEJAMENT

                      Informe ambiental        Annex 8. Informe botànic de la PAU cs14       Limonium S.C.P., Juny 2002

139

Figura 2. Espectre ecològic de la flora de la zona PAUCS- 14 del terme de Salou.

El grup ecològic més nombrós correspon al de les plantes ruderals, pròpies dels indrets
més alterats per l'home (vores de camins, clarianes de les màquies i brolles, etc.). Malgrat
aquest alt percentatge, la major part de les espècies ruderals mantenen poblacions
reduïdes i normalment es troben molt restringides en l'espai. Cal esmentar un grup de
plantes, que aquí es comporten com a ruderals, i que provenen dels ajardinaments de les
urbanitzacions adjacents. Aquestes plantes, ornamentals en la seva major part, arriben a
colonitzar amb èxit (esdevenint subspontànies) alguns ambients naturals, provocant una
artificialització dels mateixos. Les plantes pròpies dels ambients dunars també es troben
molt localitzades en la zona. Hi són particularment abundants i freqüents a les dunes en
les quals l'arena està poc compactada i la coberta vegetal és menor. Abunden
especialment al sector 8b de la PAUCS- 14 i, fora d'aquesta l'àrea, al sector 11j (5) C, al
nord de la Carretera de la Costa. A la resta de la PAUCS- 14 hi predominen les espècies
de les màquies, on arriben a tenir densitats força elevades. Les espècies de les brolles es
distribueixen a les clarianes de les màquies, sobretot als indrets on afloren les calcàries i la
potència de l'arena és menor.

13%

22%

12%

31%

22%

Dunes
Brolles
Màquies
Ruderals
Altres



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SALOU
- REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA -

TEXT REFÓS – SETEMBRE 2003
S.T.M.-PLANEJAMENT

                      Informe ambiental        Annex 8. Informe botànic de la PAU cs14       Limonium S.C.P., Juny 2002

140

3.1.1.-Comunitats vegetals i hàbitats

La vegetació de la PAUCS- 14 està formada per un mosaic de comunitats vegetals, que
denoten diferents hàbitats. Durant les prospeccions de camp, s'han identificat els
següents hàbitats, caracteritzats per les següents associacions vegetals (Taula 1).
Taula 1. Catàleg de les comunitats vegetals i hàbitats corresponents identificats a la la
zona PAUcs- 14

Associació vegetal* "Directiva
d'Hàbitats"**

"Cartografia dels
Hàbitats de

Catalunya"***

Crucianelletum maritimae
subass. thymelaeetosum
tinctoriae

2210 16b (16.223)

Desmazerio marinae-
Medicaginetum inermis 2230 16b (16.228)

Anthyllido-Cistetum clussi
subass. halimietosum
lepidoti

2260 32x

Querco-Lentiscetum - 32h (32.214)

Comunitats ruderals (Ordre
Chenopodietalia) - 86a (87.21)

Font: (*Segons FOLCH, 1981; **segons http://gencat.es/mediamb/pn/
2chabitats.2.htm; ***segons http://gencat.es/mediamb/pn/2chic.htm).

La MÀQUIA DE GARRIC I MARGALLÓ (Querco-Lentiscetum) és la comunitat vegetal que presenta
major recobriment a la PAUcs- 14. Aquesta associació es distribueix per les contrades
litorals del migjorn català i de la terra baixa del País Valencià i, de fet, constitueix la
comunitat climàcica d'aquestes terres mediterrànies, poc plujoses i d'hiverns temperats. A
la PAUcs-14 es presenta com una comunitat estable sobre els sòls sorrencs més
estructurats i estables. Presenta un estrat arbori format pel pi blanc (Pinus halepensis), de
recobriment bastant continu. Per sota d'ell, es desenvolupa un estrat arbustiu alt (3-4 m)
compost fonamentalment pel llentiscle (Pistacea lentiscus), l'aladern (Rhamnus alaternus) i
el garric (Quercus coccifera). Esparsament, hi apareixen altres arbusts alts, molts d'ells
característics de la màquia de garric i margalló, com el propi margalló (Chamaerops
humilis), el garrofer (Ceratonia silqua), l'arçot (Rhamnus lycioides), el càdec (Juniperus
oxycedrus) i la savina litoral (Juniperus phoenicea  subsp. eumediterranea). Aquesta
última espècie denota la influència del substrat sorrenc dunar. Per sota de l'estrat arbustiu
alt, hi apareix un estrat arbustiu baix (0,5-1 m) que, en conjunt, presenta un escàs
recobriment. Hi solen aparèixer l'estepa d'arenal (Halimium halimifolium), l'esparreguera
boscana (Asparagus acutifolius) i l'esparreguera marina (Asparagus horridus). L'estrat
herbaci es troba molt poc desenvolupat i només hi apareix amb certa freqüència el llistó
(Brachypodium retusum). Per últim, hom pot distingir un estrat lianoide, integrat per plantes
enfiladisses, com ara la roja (Rubia peregrina subsp. longifolia) i l'arítjol (Smilax aspera).
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En àrees relatívament petites, normalment a les zones on aflora més el substrat calcari
subjacent al banc de sorres, hi fa acte de presència la BROLLA DE ROMANÍ BRUC D'HIVERN AMB
ESTEPEROLA (Anthyllido-Cistetum clussi subass. halimietosum lepidoti). Es tracta d'un matollar
baix (0,5-1 m) i poc dens, integrat per espècies heliòfiles i rica en elements florístics
meridionals termòfils. Les plantes predominants són el romaní (Rosmarinus officinalis), el
bruc d'hivern (Erica multiflora), la gatosa (Ulex parviflorus) i la foixarda (Globularia alypum).
S'hi pot distingir un segon estrat arbustiu constituït per matetes llenyoses de menys de 0,5
m d'alçada, tals com la farigola (Thymus vulgaris), diverses fumanes (Fumana thymifolia, F.
ericoides) i algun heliantem (Helianthemum marifolium). Com a elements característics de
l'associació, hi apareixen l'albada (Anthyllis cytisoides), l'esteperola (Cistus clusii) i el romer
blanc (Helianthemum syriacum subsp. thibaudii). De vegades, hi abunda l'estepa d'arenal
(Halimium halimifolium), espècie que caracteritza la subassociació, i que indica la
naturalesa sorrenca del substrat.

A la PAUCS- 14, especialment en els sectors més occidentals (8b, prop del Carre del
Donzell marí), s'hi localitzen dues comunitats psamòfiles de reraduna: la COMUNITAT DE
CRUCIANEL·LA MARÍTIMA (Crucianelletum maritimae) i el PRADELL DE TEROFÍTIC DE MELGÓ MARÍ
(Desmazerio marinae-Medicaginetum inermis). Ambues associacions ocupen petites
extensions i es desenvolupen sobre els substrats sorrencs menys consolidats. Pertanyen al
conjunt de comunitats vegetals pròpies de les dunes i, dins d'aquesta sèrie, constitueixen
les associacions característiques de la reraduna, allà on l'embat del vent modelador de la
duna és menor i el substrat esdevé menys mòbil. La comunitat de crucianel·la marítima
pren l'aspecte d'un matollar baix (0,5-1 m) i de baixa cobertura. Les espècies
característiques presents en aquesta àrea són el timó marí (Teucrium polium subsp.
dunense), l'ungla de gat litoral (Ononis natrix subsp. ramosissima), la bufolaga marina
(Thymelaea hirsuta), la bracera d'arenal (Centaurea aspera subsp. stenophylla) i la
lleteresa d'arenal (Euphorbia terracina). En certes àrees, l'espècie que arriba a tenir un
major recobriment és l'estepa d'arenal (Halimium halimifolium). També, s'hi troben altres
espècies psamòfiles herbàcies, més pròpies de les dunes més mòbils, com el lliri de mar
(Pancratium maritimum), el borró (Ammophila arenaria subsp. arundinacea) i la corretjola
marina (Calystegia soldanella). El pradell terofític de melgó marí està integrat
majoritàriament per espècies anuals (teròfits) de desenvolupament primaveral. Per aquest
motiu, una bona part de les seves espècies ja havien completat el cicle vital durant el
període de prospecció de camp d'aquest informe. La identificació de les plantes s'ha
hagut de basar en les restes que encara quedaven (plantes mortes, llavors) i
possiblement, degut a aquesta limitació, algunes espècies hagin pogut passar
desapercebudes. Sembla que les espècies més abundants i característiques siguin dues
silenes d'arenal (Silene cerastoides, Silene ramosissima), algunes gramínies (Catapodium
rigidum subsp. hemipoa, Vulpia membranacea subsp. fasciculata), el melgó litoral
(Medicago littoralis) i el cospí de mar (Pseudorlaya pumila). Té el màxim de
desenvolupament a les clarianes de la comunitat de crucianel·la marítima i presenta un
baix recobriment.

Per últim, a la PAUCS- 14 hi apareixen fragments de diverses comunitats ruderals (ordre
Chenopodietalia), lligades a l'activitat humana. Es localitzen a les vores dels camins,
aparcaments, etc. Degut a la seva vanalitat i escassa extensió, no han estat estudiades
detingudament. Entre d'altres, són espècies pròpies d'aquest tipus de comunitats  l'herba
de boligs (Anacyclus valentinus), el cebollí (Asphodelus fistulosus), la cugula (Avena
barbata) i el ripoll (Oryzopsis miliacea).



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SALOU
- REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA -

TEXT REFÓS – SETEMBRE 2003
S.T.M.-PLANEJAMENT

                      Informe ambiental        Annex 8. Informe botànic de la PAU cs14       Limonium S.C.P., Juny 2002

142

3.2.- VALORACIÓ BOTÀNICA

3.2.1.-Valoració de la flora vascular

En la zona PAUCS- 14 s'hi localitza un grup relatívament nombrós de fanerògames que es
troben protegides en espais PEINs (Taula 2), la majoria de les quals són poc comunes a
Catalunya.

Taula 2. Espècies protegides pel PEIN en algun espai de Catalunya

Espècie Abundància a
Catalunya* Zones de protecció

Asparagus horridus Poc comú PEIN de la Serra del Montsià

Calystegia soldanella Poc comú PEIN dels Aiguamolls de l'Alt
Empordà

Chamaerops humilis Força comú Tots els PEIN
Pancratium
maritimum Poc comú PEIN dels Aiguamolls de l'Alt

Empordà
Silene cerastoides Poc comú PEIN de les Illes Medes

Font: (**segons http://gencat.es/mediamb/pn/2protnat.htm).

A banda d'aquests tàxons que gaudeixen d'algun tipus de protecció, a la PAUCS- 14
s'hi presenten altres espècies bastant o molt rares a Catalunya (Taula 3). La població del
àrea del Cap de Salou representa una de les escasses que hom coneix a tot el Principat
(Figura 3).

Taula 3. Espècies presents a la PAUCS- 14 considerades com a rares a Catalunya

Avellinia michelii
Catapodium rigidum subsp. hemipoa
Centaurea aspera subsp. stenophylla
Corynephorus divaricatus subsp.
articulatus
Halimium halimifolium
Juniperus phoenicea subsp.
eumediterranea
Launaea fragilis subsp. fragilis
Silene ramosissima

Font: (*segons http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage. html).
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� Avellinia michelii
Teròfit propi dels erms terofítics arenosos (Alkanno-Malcolmion, Thero-
Brachypodietalia). Mediterrània, a Catalunya localitzada a la terra baixa
mediterrània. Present molt dispersament i molt rar des de l'Alt Empordà fins el Montsià i
el Segrià. rrr.

� Catapodium rigidum subsp. hemipoa
Teròfit característic dels pradells terofítics dunars (Alkanno-Malcolmion, Crucianelletum
maritimae). Mediterrània (Atlàntica). Estrictament litoral. Bastant rar a Catalunya.
Present únicament al litoral: Baix Llobregat, Tarragonès, Baix Camp, delta de l'Ebre. No
es coneixia del Cap de Salou. rr.

� Centaurea aspera subsp. stenophylla
Camèfit propi dels llocs secs i assolellats, sovint a les dunes. Mediterrània SW, a
Catalunya per la terra baixa mediterrània. Molt rar. Conegut exclussivament de
poques localitats de l'Urgell, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Montsià). No es coneixia del Cap
de Salou. rrr.

� Corynephorus divaricatus subsp. articulatus
Pradells terofítics dunars (Alkanno-Malcolmion). Mediterrània litoral. Molt rar. Conegut
exclussivament d'algunes localitats de la terra baixa mediterrània des del Baix
Llobregat fins l'Alt Empordà. Sovint, ha esdevingut rar o s'ha extingit com a
conseqüència de la urbanització i de l'acció dels banyistes. Molt rar. No es coneixia
del Cap de Salou. rrr.

� Halimium halimifolium
Espècie pròpia de les brolles sobre sòl arenós (Lavanduletalia stoechadis,
Ammophilion). Mediterrània SW. A Catalunya només es coneix d'algunes localitats del
litoral: Baix Llobregat, Tarragonès i Maresme. Molt rar. rrr.

� Juniperus phoenicea subsp. eumediterranea
Espècie pròpia dels sòls arenosos o rocosos del litoral (Oleo-Ceratonion). Mediterrània
S. A Catalunya només es coneix del litoral del Tarragonès, on se la considera comuna
en aquesta reduïda àrea. c.

� Launaea fragilis subsp. fragilis
Timonedes, brolles, sòls sorrencs (Gypsophilion, Ammophilion, Stipion capensis).
Mediterrània SW. A Catalunya manté algunes poblacions a la depressió mitjana de
l'Ebre (Noguera, Ribera d'Ebre, Segrià, etc.) i en dos punts del litoral català (Baix
Llobregat i Tarragonès). Molt rar. rrr.

� Silene ramosissima
Teròfit característic dels pradells dunars (Alkanno-Malcolmion, Ammophilion).
Mediterrània SW: Ibero-magribina. A Catalunya, només es coneix de dues zones
litorals: Tarragonès i delta de l'Ebre i es considera molt rar. rrr.
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3.2.2.-Valoració de les comunitats vegetals

Dels 5 hàbitats identificats a la PAUCS- 14, caracteritzats pels seus hàbitats, 3 d'ells es
troben inclosos a la Directiva d'Hàbitats (Taula 4). Si bé cap d'ells és prioritari, la seva
totalitat ocupen extensions molt testimonials a Catalunya, ocupant unes superfícies totals
inferiors a les 200 ha. Un d'ells, inclús, no s'ha arribat a cartografiar a  Catalunya, podent-se
considerar com a extremadament rar.

Taula 4. Hàbitats presents a la PAUCS- 14 inclosos en el llistat de la Directiva d'Hàbitats (S:
superfície a Catalaunya (en ha); IC: índex de conservació).

Codi Nom S (ha) IS EC Categoria

2210
Vegetació de les dunes
mediterrànies (Crucianellion
maritimae)

184,18 rr 2,9 No prioritari

2230
Vegetació teròfita efímera de les
dunes mediterrànies
(Malcolmietalia)

153,33 rr 3 No prioritari

2260 Dunes residuals colonitzades per
brolles o garrigues, al litoral - - - No prioritari

Font: A partir de http://gencat.es/mediamb/pn/2chic.html.

4. -CONCLUSIONS

� Els medis litorals constitueixen uns dels hàbitats més amenaçats a Catalunya, tant
per la superfície que ocupen (limitats geogràficament a escassos metres de la
línia de costa), com per la greu alteració que han sofert en els darrers decennis
per una ocupació i una urbanització intensa del litoral. Els fragments de
vegetació natural que encara resten al litoral del Cap de Salou i territoris
adjacents testimonien la importància que devien tenir en un passat no tan llunyà.

� La zona PAUCS- 14 del terme de Salou encara conserva algunes de les espècies i
de les comunitats vegetals més representatives i característiques del litoral català.
Algunes d'elles són exclussives de Catalunya i no es troben en cap dels aiguamolls
i dunes protegits i de més renom internacional (deltes de l'Ebre i del Llobregat,
aiguamolls de l'Alt Empordà). En la zona d'estudi, les comunitats vegetals
presenten un actual bon estat de conservació.

� D'entre les espècies de fanerògames, destaquen per llur raresa a Catalunya 8
tàxons: Avellinia michelii, Catapodium rigidum subsp. hemipoa, Centaurea aspera
subsp. stenophylla, Corynephorus divaricatus subsp. articulatus, Halimium
halimifolium, Juniperus phoenicea subsp. eumediterranea, Launaea fragilis subsp.
fragilis, Silene ramosissima. La pràctica totalitat es troben associats a dunes molt
poc mòbils, ambient extremadament rar a Catalunya.
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� D'entre les comunitats vegetals, existeixen 3 hàbitats inclosos dins del llistat de la
Directiva d'Hàbitats: 2210. Vegetació de les dunes mediterrànies (Crucianellion
maritimae); 2230. Vegetació teròfita efímera de les dunes mediterrànies
(Malcolmietalia); 2260. Dunes residuals colonitzades per brolles o garrigues, al
litoral. Tots ells són molt rars a Catalunya.

� A partir de totes aquestes dades, hom conclou que la zona PAUCS- 14 del terme
de Salou aplega uns valors prou notables des d'un punt de vista botànic, tant per
la presència d'algunes plantes excepcionals i acualment en regressió a
Catalunya, com per la importància en extensió i en estat de conservació
d'algunes comunitats dunars molt escasses a Catalunya i igualment en regressió a
Catalunya. Per altra banda, també caldria considerar la importància que
presenta el sector 11j (5) C, al nord de la Carretera de la Costa, com a refugi
d'algunes espècies psamòfiles (Teucrium polium subsp. dunense, Silene
cerastoides, Halimium halimifolium, Centaurea aspera subsp. stenophylla, Ononis
natrix subsp. ramosissima).
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  05-ag-02 07-ag-02
1Aloe maculata + +
2Alyssum maritimum + +
3Amaranthus deflexus  +

4
Ammophila arenaria subsp.
arundinacea + +

5Anacyclus valentinus + +
6Anagallis arvensis + +
7Anthyllis cytisoides + +
8Antirrhinum orontium  +
9Aptenia cordifolia + +

10Arenaria serpyllifolia subsp. leptoclados + +
11Artemisia campestris subsp. glutinosa + +
12Arundo donax  +
13Asparagus acutifolius + +
14Asparagus horridus + +
15Asphodelus fistulosus + +
16Atractylis humilis  +
17Avellinia michelii  +
18Avena barbata + +
19Avenula pratensis subsp. iberica  +
20Brachypodium distachyon + +
21Brachypodium phoenicoides + +
22Brachypodium retusum + +
23Bromus diandrus + +
24Bupleurum fruticescens + +
25Calystegia soldanella  +  Espècies de les dunes
26Carpobrotus edulis + +  Espècies de les brolles

27Carthamus lanatus +   
Espècies de les
màquies

28Catapodium rigidum subsp. hemipoa + +  Espècies al.lòctones
29Centaurea aspera subsp. stenophylla + +  Espècies ruderals

30
Centaurium quadrifolium subsp.
barrelieri + +  Altres

31Ceratonia siliqua + +
32Chamaerops humilis + +
33Chenopodium album + +
34Cistus albidus  +
35Cistus clusii + +
36Cistus salviifolius +  
37Clematis flammula +  
38Convolvolus altheoides + +
39Conyza sp + +
40Coris monspeliensis + +
41Coronilla valentina subsp. glauca + +
42Corynephorus divaricatus subsp. + +
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articulatus
43Cynodon dactylon + +
44Cyperus capitatus  +
45Dactylis glomerata var. hispanica + +
46Dorycnium hirsutum +  
47Dorycnium pentaphyllum + +
48Ealeagnos angustifolia  +
49Erica multiflora +  
50Eryngium campestre  +
51Euphorbia terracina + +
52Ficus carica +  
53Filago pyramidata  +
54Foeniculum vulgare subsp. piperitum + +
55Fumana ericoides + +
56Fumana thymifolia + +
57Galactites tomentosa +  
58Globularia alypum + +
59Halimium halimifolium + +
60Hedera helix +  
61Hedypnois rhagadioloides +  
62Helianthemum marifolium + +
63Helianthemum syriacum subsp. thibaudii + +
64Helichrysum stoechas + +
65Heliotropium europaeum +  
66Hippocrepis multisiliquosa +  
67Hirschfeldia incana +  
68Hyparrhenia hirta + +
69Inula viscosa +  
70Juniperus oxycedrus + +

71
Juniperus phoenicea subsp.
eumediterranea +  

72Lagurus ovatus + +
73Launaea fragilis subsp. fragilis +  
74Leuzea conifera + +
75Linum strictum + +
76Medicago littoralis + +
77Melilotus indica +  
78Olea europaea var. sylvestris + +
79Ononis minutissima +  
80Ononis natrix subsp. ramosissima + +
81Opuntia ficus-barbarica  +
82Orobanche latisquama  +
83Oryzopsis miliacea + +
84Pallenis spinosa + +
85Pancratium maritimum + +
86Parietaria officinalis subsp. judaica +  
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87Phagnalon saxatile + +
88Pinus halepensis + +
89Pinus pinea +  
90Pistacea lentiscus + +
91Plantago albicans  +
92Plantago lagopus +  
93Polycarpon tetraphyllum + +
94Polygala rupestris  +
95Pseudorlaya pumila + +
96Psoralea bituminosa + +
97Quercus coccifera + +
98Reseda phyteuma +  
99Rhamnus alaternus + +

100Rhamnus lycioides + +
101Robinia pesudoacacia +  
102Rosmarinus officinalis + +
103Rostraria cristata + +
104Rubia peregrina subsp. longifolia + +
105Rubus ulmifolius +  
106Ruta chalepensis subsp. angustifolia + +
107Salsola kali + +
108Sedum sediforme + +
109Setaria parviflora + +
110Silene cerastoides + +
111Silene nocturna +  
112Silene ramosissima + +
113Smilax aspera + +
114Solanum nigrum +  
115Sonchus tenerrimus + +
116Stipa offneri + +
117Teucrium polium subsp. dunense + +
118Thymelaea hirsuta + +
119Thymus vulgaris + +
120Tribulus terrestris  +
121Ulex parviflorus + +
122Vitis vinifera + +
123Vulpia membranacea subsp. fasciculata + +

106 98
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Informe hidrològic.

1.-Introducció i motivació

L’objectiu d’aquest informe és complementar diversos apartats de l’Informe Ambiental
del POUM 2000-2010 de Salou en l’apartat de les qüestions de risc hidràulic i hidrològic
derivats del nou planejament previst.

En l’informe ambiental ja existeix un apartat específic destinat a estudiar les repercusions
ambientals més importants d’una de les obres cabals per poder desenvolupar el
planejament previst, com és l’endegament i desviament del barranc de Barenys. En
aquest apartat s’ha fet un raonament detallat de nombrosos aspectes relacionats amb
els factors hidràulics i de risc, però en el present informe volem fer una extracció i una
nova ordenació per tal de poder tractar únicament aquells relacionats amb el risc
hidràulic.

2.-Situació física de Salou des del punt de vista de la inundabilitat.

Una primera consideració que hem de realitzar és que tota la zona litoral del municipi de
Salou, i una franja d’amplitud variable a banda i banda dels diversos barrancs i torrents
que hi desemboquen, incloent el barranc de Barenys, està catalogada com una zona
potencialment inundable pel plànol de risc geomorfològic de l’INUNCAT. Aquesta zona,
en un passat no massa llunyà, estava constituïda per maresmes i aiguamolls litorals
semblants als que encara actualment perduren a la propera zona de la Pineda o dels
Salats i Muntanyans de Torredembarra. La propia memoria del POUM, a l’apartat 3.4.
(configuració geográfica, orografía i climatología) apunta “Els terrenys on s’ubica el nucli,
eren camps que tocant a costa tenien un origen d’aiguamolls, com pot observar-se en la
documetnació històrica, en l’àrea Barri de la Salut, Sanguli i l’àrea de la Plaça d’Europa,
els Estanyets. La resta eren terrenys de conrreu, els més ben situats i la resta en les parts
més altes eren garrigues sense utilització agrícola.”.

En una franja relativament ampla propera a la línia de costa, els gradients hidràulics són
força baixos, de manera que, o bé els cursos fluvials com el barranc de Barenys
desbordaven amb facilitat, o bé els temporals marins introduïen aigua de mar, o bé
pluges de notable intensitat no permetien desguassar cap al mar tota l’aigua recollida en
el nucli urbà. De tots són ben coneguts les “inundacions” que patia el nucli urbà del
municipi de Salou amb qualsevol tempesta d’estiu, amb imatges “monzòniques” a la vora
de la plaça Europa. Tanmateix, el desguàs del barranc de Barenys ha estat també un
problema tradicional.

De fet, el propi INUNCAT cataloga la desembocadura del barranc de Barenys com a
punt d’alt risc hidràulic (clau BYSU01), a causa de secció de desguàs insuficient.

La catalogació com a zona potencialment inundable pels plànols de risc geomorfològic
determinen l’existència d’un risc. Segons la memòria de l’INUNCAT, l’estudi geomorfològic
és una eina d’interpretació territorial on queda palesa la gran xarxa hidrogràfica de
Catalunya. Es desenvolupa a partir d’estudis anteriors, fotografies aèries i visites al camp,
que donen una idea molt clara del territori adjacent al sistema fluvial actual que ha patit
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inundacions en èpoques històriques o recents. Aquests estudis permeten identificar
problemàtiques d’inundació que el mètode de simulació hidràulica no pot detectar, i a
l’hora, serveix de marge per a la interpretació de les simulacions. La seva informació,
però, sovint no aporta l’aspecte freqüencial, encara que la zona delimitada com a
potencialment inundable es pot assimilar a periodes de retorn molt elevats.
Malauradament, no es disposa per aquesta zona del full de l’INUNCAT de risc hidràulic,
que es calcularia pels periodes de retorn de 50, 100 i 500 anys.

No cal tampoc ser absolutament acadèmic per delimitar la situació d’una zona
d’inundació històrica. Més enllà dels càlculs estadístics per periodes de retorn, existeixen
nombrosos criteris de determinació d’una plana al.luvial d’inundació.

- criteri topogràfic. La plana d’inundació sol ser subhoritzontal i, en principi fins que
no es demostri realment el contrari, amb suau pendent vers la llera del riu

- criteri edàfic: la plana d’inundació acostuma a tenir uns sòls fèrtils de llims de
colmatació, que és l’aport distal o decantació de les diferents avingudes

- criteri agronòmic: la plana d’inundació sempre ha estat el límit dels camps de
regadiu, a partir de regs efectuats amb aigües del seu subalvi o de recs de
derivació

- criteri de vegetació: la plana d’inundació ve limitada sovint per una vegetació
diferent, com pot ser línies de canya americana o canyís

- criteri hidrogeològic. Si hi ha sínies que exploten l’al.luvial, corresponen a la plana
d’inundació

- criteri urbanístic. Tradicionalment, no existeixen masos o edificacions antigues a les
planes d’inundació

Els càlculs hidràulics i hidrològics del projecte d’endegament del barranc de Barenys
determinen precissament aquesta mateixa realitat. La secció i característiques del llit
actual no és capaç de desguassar més que 35 m3/s, el que correspon a un cabal de
periode de retorn entre 10 i 25 anys. És a dir, que segons la pura estadística, el barranc
actual desbordaria a la trama una vegada cada 10-25 anys.

A l’actualitat, el desbordament del barranc pot tenir efectes força negatius sobre béns i
persones especialment a l’extrem de ponent del casc urbà de Salou, entre la platja de
Ponent i la via del ferrocarril. Si la via del ferrocarril actués com a tapó, es podria produir
un entollament important que derivaria especialment cap a terrenys del camping Sangulí,
situat al marge dret. Aigües amunt, l’ocupació del territori és molt més fragmentària, amb
alguns masos i petits tallers situats en franges properes al barranc, però amb àmplies
extensions agrícoles que poden actuar com laminadores de l’efece d’una avinguda.

3.-Solucions proposades en el planejament

El projecte redactat per la consultoria Taller d’Enginyeries SA, té com a títol: “Segona Fase
del Projecte de canalització del barranc de Barenys en el tram comprès entre la futura
variant Salou-Cambrils i la platja de Ponent, terme municipal de Salou”. La data és maig
de 2000. L’autor del projecte és Manel Pol i Masjoan, amb direcció de Ramon Pallach i
Salas, i Lluís Via i Roig.
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La solució que proposa el projecte és la canalització del barranc de Barenys seguint un
futur vial previst en el planejament que portaria per un nou traçat les aigües cap a Salou,
on mitjançant la construcció d’un ramal per dividir els cabals aportats per la conca
hidrològica es repartirien entre les sortides existents als carrers: Barenys i C (actual sortida
natural). Això representaria una capacitat de desguàs pròxima als 100 m3/s que
representa un cabal pròxim a l’avinguda de període de retorn de 200 anys. El projecte
incorpora una estació de desbast a l’inici de la canalització, i un col.lector que conduirà
les aigües procedents de l’EDAR de Reus a l’emissari submarí, constituït per un tub d’un m.
de diàmetre que tindrà capacitat suficient per a que les avingudes de periode retorn baix
no desguassin a través de la platja si no que ho facin per sota del nivell del mar. Per
l’execució del projecte es necessitarà obtenir una superfície total de 17.471 m2 i una
superfície d’ocupació temporal de 16.926 m2

El projecte es divideix en tres fases. Una fase 1, parcialment executada, es circumscriu a la
trama urbana, aigües avall de la via del ferrocarril. Comprèn les obres de desbast i
desguàs de doble sortida. La primera versió del projecte havia contemplat una quàdruple
sortida, però la constatació dels problemes que es podrien produir a la platja ha fet optar
per optar per la doble sortida.

Una segona fase, la que compta amb el projecte constructiu citat, comporta la
canalització rígida amb un desviament del curs fluvial cap a l’est des del futur vial
Cambrils-Salou fins a la via del ferrocarril.

Una tercera fase, que encara no compta amb projecte constructiu, però que ve recollit
al planejament, consisteix en la canalització i desviament cap a l’oest del barranc entre
el límit septentrional del terme i el vial Salou-Cambrils, eliminant el gran meandre existent
en aquesta zona.

La memoria del projecte apunta que els resultats (... de la simulació hidráulica...) porten a
dissenyar una solució d’endegament que pot desguassar amb facilitat els 90 m3/s i que és
posible augmentar fins el Q500=164m3/s amb unes condicions de flux favorables.  (...)  A
més a més, l’obtenció del cabal Q500 es faria a mig o llarg termini, ja que es necesitaría
formalitzar un canal de desguàs que en aquests moments és imposible de realitzar per
l’existència d’algunes edificacions. Aquesta darrera qüestió ja s’ha solucionat ja que s’ha
procedit a l’expropiació dels edificis existents.

Així, el projecte realitza un càlcul per definir el cabal de periode de retorn de 500 anys
(Q500) que s’acaba definint en 164 m3/s.

Tot l’anterior si bé es manté als efectes de càlcul que una Q=500 comporta un cabal de
164 m3/s, per indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua, s’ha modificat la traça de
sortida a mar del Barranc.

Així, l’actual POUM a aprovació definitiva determina una única sortida, perllongació del
C/ Barenys a mar amb una secció segons càlcul Q500 de cinc calaixos de 5,5 mts x 1,49
mts d’alçada.

Això ha comportat ampliar la secció d’afectació de finques tal com queda reflectida en
la documentació normativa del POUM.
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Pel que fa al Projecte Tècnic, aquest es realitzarà, conjuntament amb l’àmbit del sector 3
de la següent manera:

El primer tram entre el límit de terme i el vial Cambrils-Salou, a cel obert amb una secció
de 8 mts d’amplada, el tram entre el vial Cambrils-Salou i el FFCC a cel obert amb talusos
d’escollera amb una secció de 12 mts i el tram fora del sector 3 entre el FFCC i el mar,
totalment cobert amb una secció de 5 calaixos de 5,5 mts per 1,49 mts d’alçada.

4.-Consideracions de l’informe ambiental respecte als càlculs del projecte

L’informe ambiental remarca tota una sèrie de consideracions importants relacionades
amb els càlculs del projecte de desviament i canalització del barranc de Barenys, que
mereixen ser remarcades:

- la conca del barranc de Barenys no és una conca estàtica sinó força dinàmica en
l’àmbit dels usos del sòl. Està situada en un dels àmbits de creixement urbanístic
més importants del Camp de Tarragona i, per tant, la superfície urbanitzada en
tots els seus components (sòls residencials, sòls industrials, vies de comunicació) no
farà sinó créixer, el que modificarà els factors d’escolament actuals, en principi
augmentant el volum d’aigua no infiltrat i concentrat cap al barranc

- Les previsions de canvi climàtic apunten cap a una modificació dels patrons de
pluges, en principi, a la nostra zona geogràfica, encaminades a una major
freqüència dels episodis torrencials i recurrència dels fenòmens meteorològics
violents i extrems, per la qual cosa els càlculs estadístics actuals poden quedar
obsolets.

- El propi projecte recull les dificultats d’establir la influència del cabal sòlid,
especialment en l’arrossegament de grans materials dipositats a la llera i marges
del barranc, com sol ser habitual en medis periurbans on els abocaments
incontrolats de runes i andròmines tenen en els barrancs uns dels seus destins
preferents.

- L’evaquació de l’efluent de l’estació depuradora (EDAR) de Reus al barranc de
Barenys suposa l’existència d’un cabal circulant superficial de base al qual caldria
sumar tots els cabals recollits en un moment de pluges torrencials, incloent la
concentració de cabals del municipi de Reus en un àmbit territorial que ultrapassa
la conca física del barranc de Barenys.

L’informe ambiental apunta que, en base a aquests factors, i en base a la situació d’uns
nous desenvolupaments urbanístics més propers físicament al barranc de Barenys, cal
posar en funcionament el principi de prudència.

5.-Propostes de l’informe ambiental per la reducció dels riscs hidràulics.

Les propostes de l’informe ambiental per reduir el risc hidràulic emanen de l’aplicació del
principi de prudència que interpreta la necessitat de procedir a un allunyament  del
desenvolupament previst del marge del barranc i a un tractament de la franja lliure
aconseguida per, a més de desenvolupar funcions de restauració ambiental i socials
d’oci, poder tractar amb possibles avingudes que superin el marge del barranc.
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Les propostes són, bàsicament:

- Deixar una franja lliure de 25 metres a banda i banda de la traça del barranc
- Desenvolupar un parc fluvial, situant vegetació de ribera, itineraris de passeig i

coneixement del medi i estructures d’aprofitament de cabals circulants i derivació
de cabals pel reg.

- Elevació de les edificacions a situar en la primera franja propera al barranc en un
metre i mig sobre el perfil original del terreny.
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1.-Introducció

En motiu de la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Salou 2000-2010, i com
a conseqüència de l’entrada en vigor de la nova Llei 2/2002 d’Urbanisme, s’ha realitzat
l’informe ambiental de l’esmentat POUM. Aquest document té dos objectius generals
bàsics:

� Realitzar una anàlisi des de l’òptica de la sostenibilitat ambiental del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Salou 2000-2010.

� Proporcionar informació que permeti incorporar el punt de vista ambiental a l’hora
d’implementar a la pràctica les propostes assumides pel POUM Salou 2000-2010.

Com a objectius específics l’informe ambiental es planteja els següents:

� Anàlisi del tractament dels aspectes ambientals per part del POUM de Salou.
� Detecció de les principals repercussions ambientals del POUM de Salou.
� Realització de propostes de millora ambiental sobre el model territorial i urbanístic

definit en aquest POUM, i més particularment sobre les propostes i projectes recollits en
el POUM.

El contingut de l’informe ambiental pretén recollir un conjunt de recomanacions que
siguin útils, especialment, als tècnics i polítics responsables del planejament, amb el desig
que en l’exercici de responsabilitat que suposa la seva tasca s’hi incorporin la filosofia i
principis del desenvolupament sostenible.
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2.- Estructura i contingut de l’informe ambiental

L’elevat nombre d’àmbits que recull l’informe ambiental del POUM Salou 2000-2010 i el
detall en què alguns d’ells s’han arribat a treballar, ha suggerit la realització d’aquest
document de síntesi, per tal de fer més entenedor aquest treball; aquest document de
síntesi recull, doncs, les parts més importants i representatives de l’informe ambiental.

L’informe ambiental s’ha estructurat en 4 blocs:

� un primer de caire introductori al nou context derivat de l’entrada en vigor de la
llei 2/2002 d’Urbanisme

� un segon amb conceptes i dades bàsiques del terme municipal de Salou
� un tercer d’anàlisi ambiental del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Salou

2000-2010
� un quart bloc amb les propostes aportades per part de l’informe ambiental al

document del POUM.

El primer bloc és un petit apartat introductori on s’hi poden trobar els aspectes més
destacats relacionats amb el present estudi del nou marc derivat de la Llei 2/2002
d’Urbanisme; també s’hi poden trobar els objectius de l’informe ambiental així com un
petit llistat de definicions de conceptes utilitzats habitualment en els discursos sobre
desenvolupament sostenible.

El segon bloc realitza una breu i superficial –però alhora necessària- contextualització de
l’entorn físic i del sistema socioeconòmic del terme municipal de Salou. Molts dels
aspectes que reflecteix aquest apartat han estat extrets textualment de la pròpia
memòria de la revisió del POUM Salou 2000-2010, tot i que s’han actualitzat i en la majoria
de casos ampliat per part de l’equip redactor de l’informe ambiental. Un dels aspectes
més rellevants d’aquest bloc és que fa referència a la estacionalitat poblacional que
presenta el municipi de Salou; cal reconèixer que les dificultats que presenten la majoria
d’estudis demogràfics s’aguditzen en el cas de Salou per la gran quantitat de població
flotant que atrau l’activitat turística que es dóna en el municipi. En aquest aspecte la
memòria del POUM Salou 2000-2010 realitza l’estimació de població flotant a partir de la
mitjana aritmètica del següents indicadors: el consum d’aigua (200 litres persona i dia) i la
generació de residus (800 grams persona i dia). Des de l’equip redactor de l’informe
ambiental s’ha qüestionat la fiabilitat d’aquestes hipòtesis anteriors, ja que en l’actualitat
la majoria de dades disponibles sobre la generació de residus per part del ciutadans
donen valors força superiors als 800 grams diaris que la memòria del POUM utilitza, situant-
se com a mínim en 1100-1200 grams diaris de brossa generada per persona, i
probablement en la majoria dels casos al voltant de 1500 grams; en aquest punt de
l’informe ambiental s’han realitzat les estimacions de població flotant variant tan sols
aquest paràmetre fins a 1100, obtenint-se unes variacions percentuals força importants,
fet que com a conclusió principal mostra convenient que s’estudiï més profundament
aquest aspecte per tal d’acostar-se més a la realitat.

L’anàlisi ambiental del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal -tercer bloc- se centra en
els àmbits de planificació territorial i urbanística, dels vectors ambientals (aigua, energia,
medi natural i residus principalment) i de les tendències –de caràcter poblacional, en
infraestructures i en ocupació del sòl- marcades pel propi pla.
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Finalment en el quart bloc s’hi poden trobar les propostes, les quals s’han estructurat en
l’àmbit urbanístic i territorial (criteris de delimitació d’espais a conservar –bàsicament de
l’àmbit geogràfic de Cap Salou-, criteris de sostenibilitat en la construcció, criteris de
gestió del verd urbà, criteris d’ambientalització del projecte del barranc de Barenys) i en
l’àmbit d’alguns dels vectors ambientals “clàssics” (aigua, energia i residus).
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3.-ANÀLISI AMBIENTAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA SALOU
2000-2010

Aquest bloc representa el primer gran apartat de l’informe ambiental, el qual al seu
temps està dividit en quatre subapartats:

3.1.- El pla d’ordenació urbana de l’any 1992.

Per tal de ser conscients de la situació heretada de planejaments anteriors, s’han
remarcat els principals criteris i objectius del Pla General d’Ordenació Urbana del 1992 (el
més recent i el primer que afectava íntegrament al municipi de Salou com a
conseqüència de la sentència de segregació del municipi de Vilaseca de data 30
d’octubre de 1989) i entre ells sobretot aquells criteris i objectius que tenien caràcter
ambiental, així com el desenvolupament que se n’ha dut a terme durant la seva
vigència.

El desenvolupament del PG-92 ha donat lloc tant a aspectes positius i negatius; del primer
grup es pot destacar l’augment d’espais verds, mentre que el segon grup fa referència
sobretot, a l’àmbit de Cap Salou, on algunes de les propostes de protecció realitzades no
s’han arribat a materialitzar, comportant una transformació important del territori i del
paisatge en aquest indret.

3.2.- La Revisió: POUM Salou 2000-2010.

En aquest punt s’hi pot trobar la justificació dels motius pels quals es realitza el nou POUM
Salou 2000-2010, que bàsicament són l’exhauriment de les expectatives que assenyalava
el PG-92 i la nova traça del ferrocarril per fora del terme municipal.

També es pot trobar en aquest punt un extens apartat sobre la planificació territorial i
urbanística que es planteja realitzar el nou POUM. Es tracta en gran mesura de fragments
de textos extrets literalment de la memòria del POUM Salou 2000-2010 que fan referència
als usos del sòl, l’estructura urbanística i la classificació del sòl. Al llarg de la lectura de tot
aquest punt es pot observar com la pròpia memòria de la Revisió reconeix en més d’una
ocasió els errors i disfuncions ocasionades pel planejament, aspecte en el que no s’ha
cregut oportú insistir més, però si que s’ha volgut deixar constància dels mateixos per a
què els responsables de la planificació territorial i urbanística ho puguin tenir en compte.

3.3.- Tendències marcades en la revisió.

En aquest punt es presenten i analitzen els principals eixos o tendències establertes pel
POUM Salou 2000-2010 de cara al futur més immediat i a mig termini (fins al 2010).

En aquest sentit destaca especialment la fita per la que el POUM Salou 2000-2010 aposta
decididament i que consisteix en assolir els 25.000 habitants establerts permanentment en
l’horitzó temporal de l’any 2010 i dotar el municipi de les infraestructures turístiques
necessàries per a poder acollir a més de 2.5 milions de turistes anuals.
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Això comporta que el nou Pla es plantegi assolir uns determinats creixements -tant
d’índole residencial com turística- adaptats a les previsions futures i al model de ciutat
que les voluntats polítiques han determinat. Pel que fa als creixements residencials, el Pla
es basa en seguir la tendència sostinguda d’aquests últims 10 anys on el creixement mig
ha estat del 7% anual de mitjana. Pel que fa a l’ús turístic, el Pla preveu dos àmbits de
creixement amb una aportació d’entre 10.000 i 12.000 noves places hoteleres, el que
comportarà també dotar al municipi de nous equipaments que responguin a les
necessitats generades per aquestes xifres.

Pel que fa a les tendències en infraestructures –que responen en gran mesura als
creixements previstos- en el POUM es plantejen bàsicament en 4 camps: l'hidrogràfic, el
viari, el ferroviari i el litoral.

Pel que fa al sistema general hidrogràfic, l’obra més important recau sobre el Barranc de
Barenys ja que el pla es planteja l’adeqüació del mateix en base a l’ordenació que es
preveu mitjançant el “Projecte de canalització del barranc de Barenys en el tram
comprès entre la futura variant Salou-Cambrils i la platja de Ponent”. D’aquest projecte se
n’ha realitzat un informe específic, que hom pot trobar en el bloc 4 de l’informe
ambiental.

L’obra més important que analitza el POUM en l’ambit viari és l’autovia Salou-Cambrils; la
primera fase de la mateixa té prevista la finalització el proper 2003, mentre que la segona
fase està previst que es realitzi durant el segon quatrienni del POUM Salou 2000-2010. És
clar que aquestes noves obres –tant la del nou vial Cambrils-Salou com les de tota la
xarxa viària del nou àmbit residencial i turístic de ponent- comportaran un nou model de
mobilitat, els efectes del qual s’haurien d’estudiar amb deteniment, però a ben segur que
s’extendran d’una forma important molt més enllà del propi àmbit territorial del municipi.

Pel que fa al sistema general ferroviari, el trasllat de l’actual traça del ferrocarril del
corredor del Mediterrani fora del terme municipal comporta que el pla aposti per un nou
vial-passeig que travessaria tot el nucli de Salou connectant amb l’actual Rambla del
Parc, tal com recull el Pla Especial “PMU-01. Ferrocarril”. És fonamental que el Pla de
Millora Urbana que s’hagi de realitzar en aquesta zona incorpori consideracions
socioambientals, com les que es troben recollides en diversos punts de l’informe
ambiental, com per exemple el document “Criteris de sostenibilitat en la construcció i els
habitatges” i el propi “Codi de bones pràctiques en la jardineria”.

El punt que fa referència a les actuacions al litoral incideix especialment en el tractament
dels valors naturals del Cap Salou mitjançant l’execució del Camí de Ronda, el qual
comporta la realització d’un recorregut peatonal al llarg de tota la costa del terme de
Salou entre la zona de Pilons fins el límit amb el terme municipal de Vila-seca, i que
incorpora àmbits molt interessants des del punt de vista paisatgístic i en molts casos,
encara, d’un gran valor natural per la presència significativa d’hàbitats vegetals
d’especial interès comunitari tal i com queda reflectit en el plànol de vegetació
especialment el·laborat per a la redacció de l’informe ambiental (annex 2).

El POUM Salou 2000-2010 contempla que el desenvolupament del Camí de Ronda es
realitzi durant el primer quatrienni de la vigència del mateix, tot i que aquest s’anirà
realitzant amb el desenvolupament urbanístic de diferents Polígons d’Actuació
Urbanística situats en l’àrea geomètrica del Cap de Salou i el PMU-05 “La Pedrera”.
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Finalment, un cop analitzats els 4 camps de tendències en infraestructures que estableix el
POUM, s’ha considerat interessant realitzar un apartat sobre les tendències en ocupació
del sòl, que es tracta d'un apartat on es pot observar, mitjançant unes senzilles figures, el
ritme d'esgotament del sòl no urbanitzable en el terme municipal de Salou, en base les
hipòtesis actuals de creixement. S’ha cregut convenient, així mateix, acompanyar aquest
punt d’una sèrie de reflexions sobre els models de ciutat compacta i difosa i les
repercussions ambientals que aquestes porten implícites.

3.4.- Tractament dels aspectes ambientals en la revisió.

Aquest és el punt més extens del tercer bloc ja que és on es realitza l’anàlisi del
tractament que realitza el POUM respecte els vectors ambientals clàssics, per bé que
l’anàlisi ambiental ja ha començat anteriorment en tractar-se la planificació territorial i
urbanística. Així, els àmbits tractats en aquest punt són els següents: l’aigua, l’energia, el
medi natural, els residus, la mobilitat, el soroll i les activitats extractives. Tot seguit
s’enuncien els aspectes més destacats d’aquests àmbits.

3.4.1.-Aigua.

Aquest àmbit analitza el tractament de la temàtica de l’aigua per part del POUM Salou
2000-2010, tractament que ha diferenciat entre subministrament i consum per una banda
i tractament de les aigües residuals per l’altra. En aquest àmbit també es planteja un
Projecte global de conservació de l’aigua com una eina per tal de realitzar un ús més
eficient i sostenible de l’aigua en el municipi de Salou.

Respecte el tractament de la temàtica de l’aigua per part del POUM, destaca el poc
grau d’aprofundiment amb què tracta aquest àmbit, tant pel que fa al binomi
subministrament-consum com el tractament de les aigües residuals. Així seria convenient
que els càlculs sobre el consum estimat per a les previsions poblacionals futures
s’acompanyessin de valoracions sobre les implicacions associades a l’origen i a un ús poc
eficient de l’aigua; en aquest context serien necessàries profundes reflexions sobre la
tendència que s’ha d’aquirir i inculcar -per part de l’administració local- cap a un ús més
responsable, eficient, racional i en definitiva sostenible d’aquest recurs vital, i escàs, que
és l’aigua.

Així doncs, en aquesta part de l’informe ambiental s’ha considerat interessant presentar
una sèrie de gràfiques a partir dels consums d’aigua i els augments en els consums que
aquest recurs ha sofert en els darrers anys, així com la tendència que presenten, per tal
de detectar aquells punts on l’aplicació de mesures amb una major ènfasi és prioritària.
Cal tenir molt present aquesta informació per tal d’entendre millor les mesures i propostes
que es realitzen en el darrer bloc de l’informe ambiental.

Per últim esmentarem les dificultats per obtenir informació –més o menys completa i
fiable- sobre aigües subterrànies del municipi de Salou. Per tant resulta evident que una
altra conclusió a la que s’arriba en aquest apartat és la de que les administracions hauran
de realitzar una actualització de les dades de què disposen sobre pous, per tal que en un
futur no molt llunyà es puguin realitzar estudis ben detallats, tant sobre els pous com sobre
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l’estat de l’aigua subterrània en general, per tal de definir-ne el possible aprofitament que
se’n pot realitzar i les accions a prendre per a garantir-ne una gestió sostenible.

L’informe ambiental proposa com a eina de gestió sostenible del recurs aigua el Pla
global de conservació de l’aigua, el qual consta d’un articulat, on s’exposen tota una
sèrie de programes, bona part dels quals es desenvolupen en el bloc de propostes de
l’informe ambiental.

3.4.2.-Energia

A l’igual que l’àmbit anterior, aquest tracta bàsicament dos grans aspectes: d’una banda
l’anàlisi del tractament de l’energia per part del POUM Salou 2000-2010 i de l’altra els
fonaments per a un model energètic sostenible, on l’equip redactor de l’informe
ambiental ha intentat marcar les línies que s’haurien de treballar per tal de poder
dissenyar i implementar mesures que portin a un model energètic més eficient i sostenible.

La nova Llei 2/2002 d’urbanisme en l’article 58 e) estableix que els POUM hauran
d’incorporar previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics. En aquest
sentit el POUM assenyala que la liberalització del sector energètic comportarà una major
competència i per tant una major qualitat de subministrament.

Aquest punt de l’informe ambiental conté tota una sèrie de figures relatives al consum
energètic del municipi de Salou en els darrers anys, discriminant entre consum elèctric
subministrat i gas natural canalitzat, per tal de poder observar les tendències que es
presenten. Totes les dades obtingudes semblen apuntar doncs cap a la necessitat
d’introduir canvis en la política energètica, abandonant el model de gestió basat només
en la gestió de l’oferta, per passar a una gestió de la demanda i centrar-se en buscar un
ús més eficient de l’energia. Amb aquest esperit s’han formulat en el següent punt els
fonaments d’un model energètic sostenible.

Aquests fonaments s’han estructurat en 4 línies principals: la relació entre consum
energètic i planejament i construcció, l’enllumenat públic, l’aprofitament de les energies
renovables i finalment la relació existent entre el consum energètic i la mobilitat. En aquest
bloc l’informe ambiental conté tota una sèrie de reflexions que han estat la base per a la
posterior el·laboració de les propostes presents a l’últim bloc.

3.4.3.- Medi natural

 Aquest punt analitza el tractament que es realitza del medi natural per part del POUM,
detectant-se una manca de descripcions detallades i propostes específiques d’actuació
en l’àmbit de la preservació i potenciació dels espais naturals. Tot i així cal destacar com
a molt positiva i interessant l’actuació emblemàtica en aquest àmbit i que el POUM tracta
i cita nombroses vegades, el “Proyecto de recuperación ambiental del litoral del Cabo
de Salou, mediante la realización de un camino de ronda”, projecte que promou la
definició d’un camí de ronda litoral com eina de recuperació per a la ciutadania del
patrimoni públic que és la zona marítimo terrestre afegit a l’alliberament d’espais que
passarien a formar part de la xarxa d’espais lliures del municipi. La repercussió d’aquest
projecte en la conservació d’ecosistemes litorals s’analitza extensament en un punt
posterior de l’informe ambiental.
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En aquest apartat també s’ha estudiat la informació existent sobre el medi natural, i
donada la insuficiència d’informació existent s’ha considerat necessari generar com a
informació un plànol de vegetació a escala 1:5.000, el qual s’inclou en el present informe
ambiental (annex 2).

Finalment aquest apartat tracta, mitjançant dos punts diferenciats, la fauna i els incendis
forestals a Salou; en aquest darrer punt es proporciona un llistat dels incendis iniciats al
municipi de Salou entre els anys 1990 i 2001 del qual se n’extreuen una sèrie de
conclusions interessants.

3.4.4.- Residus

Aquest punt s’enceta amb una interessant anàlisi de la situació actual de la recollida de
residus sòlids urbans al municipi de Salou, contextualitzada en la resta de l’àmbit català.
Així s’hi poden trobar una sèrie de reflexions sobre la doble recollida que es dóna en
certes àrees de Salou i de la gestió que actualment se’n duu a terme.

Aquest punt consta també d’un apartat que realitza l’anàlisi del tractament dels residus
per part del POUM Salou 2000-2010, el qual, a diferència de l’aigua o l’energia si que
presta atenció a la gestió de la demanda dels residus. En aquesta anàlisi s’ha detectat
que l’aposta més important del POUM en aquest àmbit recau en la possibilitat
d’interiorització dels contenidors en els habitatges.

3.4.5.- Mobilitat:

L’informe ambiental tan sols realitza alguna breu, però creiem que interessant i alhora
necessària, referència sobre aquest àmbit donat que paral·lelament a aquest informe
s’ha realitzat un estudi específic de mobilitat per part de professionals de la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona. Però tot i això hi ha aspectes que s’ha cregut molt important
remarcar, destacant principalment l’augment de la mobilitat total que ha sofert Salou en
els darrers anys; com a dada significativa esmentarem que entre els anys 1991 i 1996
l’augment de mobilitat s’ha quantificat en un 71%, dada que contrasta significativament
amb el 15 % de mitjana a Catalunya.

3.4.6.-Soroll:

En aquest punt referent al soroll i les vibracions es comparen 2 models d’ordenança
municipal reguladora dels elements d’aquests elements de pertorbació, d’una banda el
model que actualment està en vigència al municipi de Salou –i que regula els valors
màxims permesos d’emissió de soroll- mentre que per altra banda el model que proposa
la Generalitat i que es basa tant en els valors d’emissió com en els d’immissió, motiu pel
qual és més complerta.

Una de les conclusions importants a què s’arriba en aquest punt és el de considerar
convenient realitzar un cadastre sònic complet i exhaustiu del municipi de Salou.
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3.4.7.- Activitats extractives:

Finalment, s’ha inclòs en l’informe ambiental un punt referent a les pedreres en el qual s’hi
pot trobar la informació oficial del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, la qual només reconeix una única activitat extractiva, de la qual en distingeix
4 zones diferents. Tot i això s’ha de fer menció de que pel damunt del Pla de Maset
existeixen un parell de pedreres, actualment en desús, i destacar especialment la pedrera
propietat de l’Autoritat Portuària de Tarragona i que està afectada pel PMU-05 del POUM
Salou 2000-2010, situat en un dels espais naturalístics més importants de la zona, i com a
tal a rebut un tractament especial en el bloc 4 d’aquest informe ambiental.
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4.-Propostes de l’informe ambiental

Aquest representa el segon gran bloc de l’informe ambiental, i amb una importància molt
superior als altres, per ser on es recullen les propostes suggerides una vegada realitzada
l’anàlisi ambiental del document del POUM Salou 2000-2010.

Aquest bloc s’ha estructurat en dos grans apartats: les propostes urbanístiques i territorials
per una banda i les propostes realitzades sobre els vectors ambientals “clàssics” per altra.

4.1.- Propostes urbanístiques i territorials.

Aquestes fan especial incidència en aquells aspectes ambientals que es veuen afectats
de forma més clara i directa pel planejament. En aquest apartat s’han proposat tot un
conjunt de documents de criteris que es fonamenten en tot un seguit de reflexions i
estudis detallats (com per exemple un plànol de vegetació a escala 1:5000); així en
aquest apartat s’hi poden trobar:

� Document de criteris de conservació dels espais naturals del municipi de Salou
� Document de criteris de sostenibilitat en el planejament i la construcció.
� Document de criteris de gestió del verd urbà públic i privat
� Informe ambiental sobre el projecte de desviament i canalització del barranc de

Barenys

A continuació s’exposen de forma molt sintètica els punts més trascendents d’aquests
documents.

Criteris de conservació dels espais naturals del municipi de Salou

Aquest document analitza les eines de què disposen els planificadors del territori per tal
de conservar àrees en base als seus valors naturals, realitzant un ènfasi especial en la
figura del sòl no urbanitzable (SNU) com un element amb més valors que el de ser un
simple recurs per a creixements i desenvolupaments urbanístics futurs.

Cal tenir en compte que el SNU proposat no es correspon a Salou, ni de bon tros, amb
aquells paratges de major valor, situats a la zona de Cap Salou. De fet, el SNU està
concentrat a la zona de ponent, la zona agrícola que, sense desmerèixer els importants
valors naturals dels espais agrícoles, no arriben a tenir el valor d’altres zones que es troben
al Cap Salou.

La delimitació d’espais a conservar pels seus valors al Cap Salou s’ha de fer, tal com està
plantejat el POUM, exclusivament mitjançant eines urbanístiques de cessió i zona verda.

Per a complementar aquestes eines de caire més urbanístic, es considera de molta utilitat
el plànol de vegetació de Salou, realitzat a partir d’una escala de treball 1:5000, en el
qual s’han reflectit les categories de vegetació relacionades amb l’estructura de la
vegetació i la relació entre els diversos estrats – herbaci, subarbustiu, arbustiu i arbori. La
realització del plànol de vegetació ha permès copsar la gran heterogeneïtat de tipus de
vegetació existents al municipi, i la manca de masses molt extenses i contínues d’un
mateix tipus de vegetació – exceptuant les brolles i màquies de l’interior del Cap de
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Salou, dins l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de Port Aventura– causat per la
urbanització i alteració de nombrosos espais, per l’activitat important dels incendis
forestals, per la presència important, fins i tot a l’interior del cap de Salou, de l’agricultura
tradicional mediterrània, i per la diversitat de substractes edàfics existents. Així, des d’un
punt de vista qualitatiu, els elements a destacar per ser els més importants han estat els
següents:

� Els sorrals
� Les formacions de màquia litoral postrada de primera línia de mar
� Les formacions de màquia ben estructurada
� Les formacions del Chritmo-Limonietum gibertii
� Les brolles denses i ben estructurades.

Altres comunitats a destacar són el canyar (Arundini-Convolvuletalia sepium) i els conreus
mediterranis tradicionals arboris i de secà.

Així doncs havent-se detectat les unitats vegetals més importants a partir del plànol de
vegetació, aquest ha permès realitzar un punt específic en el que es tracta l’afecció de
la planificació urbanística sobre el medi natural del Cap Salou i criteris de conservació,
punt que s’ha estructurat en els 4 subapartats següents: Conservació de medi natural en
base als Polígons d’Actuació Urbanística, Conservació de medi natural en base al
projecte de camí de ronda litoral, Conservació de medi natural en base a previsions
d’equipaments i finalment la responsabilitat del CRT en la conservació del medi natural a
Salou.

El primer d’aquests subapartats estudia la conservació del medi natural en base als
Polígons d’Actuació Urbanística projectats a l’àmbit del Cap Salou, realitzant-ne una
descripció de les seves característiques més destacables i el tipus d’hàbitat sobre les quals
es desenvolupen, a més de les afeccions que el seu desenvolupament està previst que
produeixin sobre aquests hàbitats i en el context del municipi.

La conclusió a la què s’arriba és una valoració dual del que suposa la nova planificació al
Cap de Salou. Per una banda, el desenvolupament urbanístic permet incorporar a la clau
8c – espais del camí de ronda litoral – diverses zones, algunes notables, que incorporen
alguns dels valors naturals més importants del municipi. Per altra banda, espais
notabilíssims resten plenament afectats per la nova planificació; com a casos
especialment rellevants els dels PAU.CS-14 i PAU.CS-06, que afecten a alguns dels
escassos sorrals interiors que restaven en terreny no propietat del CRT Port Aventura. La
recomanació que realitza l’informe ambiental en aquest sentit és clara en el sentit de
replantejar aquests 2 PAUs, especialment el PAU.CS-14; en aquest sentit també s’ha
elaborat un informe específic sobre els valors botànics existents en l’àrea afectada per
aquesta actuació (informe adjuntat com a annex 8 del document d’informe ambiental).
També es recomana a totes les zones la conservació dels valors naturals a cessions
mitjançant la implantació del Codi de bones pràctiques en la gestió del verd públic i
privat.

El segon subapartat que es pot trobar, referent a la conservació del medi natural en base
al projecte del camí de ronda litoral, reconeix i destaca l’encert d’aquest projecte en
protegir gran part dels espais interessants que encara resten a Cap Salou i recomana que



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SALOU
- REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA -

TEXT REFÓS – SETEMBRE 2003
S.T.M.-PLANEJAMENT

                         Informe ambiental            Document de Síntesi           Limonium S.C.P., Juny 2002

172

aquests espais es dotin de mecanismes de correcta gestió per tal de poder mantenir i
potenciar els seus valors naturals.
El tercer subapartat -que analitza la conservació de medi natural en base a previsions
d’equipaments- remarca els equipaments que poden tenir un cert impacte en la
conservació de franges de vegetació; primer trobem els equipaments situats a l’est de la
zona 16b de protecció corresponent al PAU.CS-12 i en segon lloc la zona d’equipaments
situats a ambdós costats del carrer de Tramuntana. El disseny d’aquests equipaments
hauria de realitzar-se de forma que s’afectés el mínim posible a la vegetació preexistent i
poder-la incorporar al verd propi de l’equipament, utilitzant les recomanacions del Codi
de bones pràctiques en la gestió del verd públic i privat.

Finalment es pot trobar una darrera reflexió sobre la responsabilitat del CRT Port Aventura
en la conservació del medi natural a Salou; cal recordar que aquest complex d’oci i de
lleure compta amb 492 ha dins del terme municipal de Salou. A partir de l’anàlisi del
plànol de vegetació es pot veure com dins l’àmbit del CRT existeixen grans extensions de
formacions vegetals interessants. Donat que el planejament del CRT no és objecte de la
revisió del POUM, simplement s’ha volgut fer un incís sobre la importància d’un correcte
tractament urbanístic de les superficies dins del CRT tenint en consideració els importants
valors naturals que hostatja.

D’altra banda el conjunt d’informació recopil·lada i de nova generació dels subapartats
anteriors ha possibilitat l’establiment d’uns criteris de delimitació de sòl no urbanitzable
pels seus valors naturals, apartat que hauria de servir de referència en el moment de
realitzar noves revisions del planejament, de planificar les cessions, o aprovar delimitacions
diverses a mitjançant plans especials o altres eines existents, de forma que es pugui
realitzar una gestió sostenible dels espais naturals del municipi. Els aspectes més destacats
que s’han desenvolupat en aquest punt són els següents:

� Elaboració d’un Pla d’Ordenació Forestal. Donat el carácter forestal de Cap Salou
es considera que tant en el PMU-05 “la Pedrera” com en el conjunt d’espais del
camí de ronda, s’hauria de realitzar un pla que tingui per objectiu la conservació
del medi natural, ús públic i prevenció d’incendis forestals.

� Elaboració d’un Pla de prevenció d’incendis municipal. A partir de l’anàlisi de la
informació sobre els incendis esdevinguts al municipi de Salou en els darrers anys
s’ha pogut constatar que aquest és un fenomen no gens menyspreable. El pla de
prevenció d’incendis també seria una eina útil tant per preveure totes aquelles
mesures específicament destinades a disminuir el risc d’incendis forestals com
sobre totes les eines futures d’extinció o d’actuació directa. La informació
d’aquest document es podria incorporar a la planificació municipal
d’emergències i prevenció de riscos.

� Elaboració de Plans de gestió dels hàbitats. Es tracta també de plans reconeguts i
utilitzats actualment per diferents ens. Aquests documents analitzen les
característiques del medi natural de les finques als quals van adreçats, els
condicionants externs i interns, els usos que se’n volen implementar, i hi determinen
un pla d’acció específic, pressupostat i temporalitzat, adreçat a aconseguir
implementar models de gestió sostenible.
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� Elaboració d’un Estudi de flora del municipi. Tot i la documentació específica
generada en la redacció de l’informe ambiental i referida a la vegetació de Cap
Salou, el coneixement sobre la flora del municipi és encara força escàs, de tal
manera que desconeixem la presencia de molts tàxons; el coneixement detallat
de la flora permetria establir noves prioritats de conservació de la biodiversitat.

� Realització d’Escoles-Taller conjuntes de foment de la gestió d’espais naturals i
recerca de restes arqueològiques; donat que les zones arqueològiques sovint
estan envoltades per espais naturals i a més compten amb una zona de protecció
es proposa la gestió i millora de les mateixes a partir d’escoles-taller.

� Realització d’un estudi de freqüentació i regulació de la mateixa als espais del
camí de ronda litoral, ja que creiem que una de les majors amenaces que hi ha
sobre aquest espai és la hiperfreqüentació del mateix. Per tant, caldrà tenir molt
en compte aquests aspectes, estudiant la freqüentació actual, tipus de públic i
comportament de les persones, als diversos espais del litoral, per tal de preveure i
adoptar a la pràctica mesures de disminució d’aquest impacte.

Criteris de sostenibilitat en el planejament i la construcció

Aquest punt es dedica d’una forma extensa a realitzar reflexions, estudiar possibles
mesures i finalment concretar diverses propostes, basant-se en l’eficiència energètica
entre d’altres factors, per tal de fomentar el desenvolupament sostenible en l’àmbit de la
construcció.

Així, en aquest punt es poden trobar moltes reflexions i dades d’estalvi energètic
procedents de nombrosos estudis que assenyalen com mitjançant la disposició
d’elements passius adequats per a aprofitar certs factors ambientals com per exemple la
llum natural (per a escalfar els habitatges a l’hivern) i l’adopció de mecanismes que
permetin regular d’altres paràmetres (com per exemple l’excés de calor de l’estiu) es
poden aconseguir unes destacabes reduccions en el consum energètic en el conjunt del
municipi.

Tot el seguit de reflexions realitzades en aquest context donen com a fruit 3 línies principals
sobre les que posteriorment es realitzen les propostes:

� Mapa d’ombres; en les el·laboracions de nou Plans Parcials la realització d’aquests
mapes permet planificar l’orientació dels edificis i carrers de tal forma que es
permeti obtenir un elevat rendiment de l’energia solar incident.

� Auditoria energètica d’un edifici de nova construcció; que ha d’incloure dades
sobre el comportament energètic de l’edifici; aquesta informació s’entèn com a
part de la presentació de la documentació que s’aporta en el procés de
concessió de llicències d’edificació.

� Adaptació puntual de la normativa urbanística; aquesta modificació s’hauria de
referir als voladissos i a les façanes en general, en funció de la seva orientació i
tenir-los en compte com a elements de protecció solar més que com a simples
elements sortints.
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Per a facilitar i promoure l’adopció d’aquests criteris es considera prioritari que aquests
s’apliquin de forma prioritària en els usos i edificis públics (mitjançant una ambientalització
dels edificis públics de Salou) i en l’ús hoteler (mitjançant l’obtenció per part dels hotels
del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental). En aquest sentit l’informe ambiental
introdueix la idea de dur a terme una valoració ambiental dels plecs de prescripcions
tècniques per la contactació de la redacció dels Plans Especials, projectes d’edificació i
urbanització de promoció pública en el terme municipal.

Aquest apartat de criteris de sostenibilitat en el planejament i la construcció inclou un
punt que fa referència als sistemes de certificació forestal, sistemes d’avaluació
independent de la gestió que es fa als boscos i plantacions forestals, que inclou el
seguiment de la fusta al llarg del seu cicle de vida, per tal que en el moment de
seleccionar les fustes per al mobiliari urbà es pugui fer sobre material que presenti algun
sistema de certificació de qualitat ambiental.

També s’ha realitzat un document de criteris de sostenibilitat dels materials de
construcció, ja que la utilització d’aquests materials pot ser sostenible si se segueixen
determinats criteris.

Per a complementar aquest punt, s’han el·laborat els “Criteris de preferència
mediambiental dels materials de construcció” (Annex 3) els quals contenen una sèrie de
taules respecte cada partida d’obra, en què s’exposen les alternatives possibles a l’abast
del projectista; aquestes possibilitats són, en ocasions materials, i en d’altres, solucions
constructives.

Complementant tot aquest apartat, s’adjunta un model de proposta d’ordenança
municipal per a la gestió dels residus de la construcció realitzat per la Generalitat de
Catalunya, la qual té per objecte gestionar de forma controlada les terres, enderrocs i
runes i residus de la construcció generats en les obres d’enderrocament, construcció i
excavació que es destinen al seu abandonament, establint una regulació addicional a
l’atorgament de les llicències municipals d’obres (Annex 4).

Les propostes realitzades per part de l’equip redactor de l’informe ambiental en aquest
àmbit de Criteris de sostenibilitat en el planejament i la construcció s’enuncien tot seguit:

� Realització d’un mapa d’ombres per a cada desenvolupament definit pel POUM
Salou 2000-2010
� Presentació d’una auditoria energètica dels edificis de nova construcció
� Incorporació a la normativa urbanística de la regulació dels elements de protecció
solar
� Adopció d’un pla d’ambientalització d’edificis i equipaments públics
� Obligació per part dels nous establiments hotelers que es vulguin implantar per a què
desenvolupin el distintiu de garantia de Qualitat Ambiental
� Adopció en el plec de prescripcions tècniques de compra de mobiliari urbà de
l’obligació d’utilització de fustes amb certificats forestals ambientals
� Adopció dels criteris de preferència mediambiental del materials de construcció
� Inclusió en el plec de prescripcions tècniques de les llicències d’obres d’una
presentació de la documentació referent a sostenibilitat en la construcció
� Adopció per part de l’Ajuntament de Salou del Model d’Ordenança municipal per a
la gestió dels residus de la construcció
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Criteris de gestió del verd urbà públic i privat

Aquest punt pretén apropar el tractament del verd urbà – entenent aquest no com la
definició estricta que realitza el document del POUM sinó qualsevol superfície no
urbanitzada destinada a zona verda, tant pública com privada, dins la categoria 8 - als
criteris de sostenibilitat que han d’impregnar tots els diversos aspectes de la revisió d’un
POUM.

La introducció de criteris de sostenibilitat en la gestió i disseny del verd urbà  és una de les
vessants d’ambientalització de l’activitat urbana -situada al mateix nivell, per exemple,
que la gestió de residus, de l’aigua o de l’energia- per intentar assolir un
desenvolupament equilibrat de la ciutat que no es faci a expenses de recursos com és el
medi natural. En aquest document es plantegen, doncs, diverses qüestions que ajudaran
a entendre una nova concepció de la gestió del verd urbà, incorporant tècniques
antigues de la jardineria tradicional, les noves tendències de la xerojardineria (jardineria
amb plantes adaptades a les condicions de sequedat pròpies de la Mediterrània) i tots
aquells aspectes que ajudin a protegir la biodiversitat i reduir el consum de recursos
associats al manteniment i creació de parcs, jardins, arbredes o d’altres elements del verd
públic i privat.

Aquest document comença analitzant el que es cita en la memòria del POUM respecte
les zones verdes i la jardineria, així com els ratis de zona verda que presenta actualment el
municipi de Salou per habitant i els que està previst que presenti quan es duguin a terme
les previsions del POUM. Una vegada analitzades aquestes dades anteriors, es proposen
tota una sèrie de mesures que, acompanyant al propi articulat (amb les correccions
proposades) present al POUM, haurien de convertir-se en un “Codi de Bones Pràctiques
en la Jardineria Sostenible”, específic del municipi de Salou, que podria desenvolupar-se
a modus d’ordenança. L’estructura del mateix es desenvolupa mitjançant objectius
generals i les mesures a implementar per assolir-los. Cal esmentar que aquest Codi està
especialment pensat  i per tant hauria de ser també d’aplicació per totes aquelles àrees
verdes que es generen a partir de la conservació de parcel.les i bocins de territori amb un
interessant medi natural, i que passen a formar part de la xarxa  d’espais verds municipals
–  és a dir, els de clau 8.
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El Codi de bones pràctiques en la jardineria de Salou (Tractament del verd públic i privat;
Objectius i Accions d’una Jardineria Sostenible)

Aquest codi resulta molt interessant i útil en tractar tot tipus de zones verdes presents a
Salou i consta dels següents 10 punts:

- Augment de la biodiversitat animal i vegetal
- Afavoriment de l’educació ambiental i el coneixement del medi natural propi per

part dels vilatans i visitants
- Mesures per a reduir el consum d’aigua
- Incorporar el paisatge mediterrani al teixit urbà i integrar el teixit urbà en el

periurbà
- Protecció d’exemplars d’arbres o arbusts, o conjunts dels mateixos, notables i

singulars
- Utilització de substrats propis de la zona
- Aconseguir una integració paisatgística i homogeneïtzació del verd públic de

carrers i places i els verds privats dels habitatges confrontants
- Protegir la vegetació preexistent en el moment de realitzar obres de serveis o

qualsevol altre
- Criteris a tenir en consideració a l’hora de dissenyar noves zones verdes
- Realització d’un informe per part del tècnic de medi ambient de l’ajuntament

previ a la transformació d’àrees naturals preexistents en jardins públics o privats, o
en parcs

Informe ambiental sobre el projecte de desviament i canalització del barranc de Barenys

Aquest últim punt de l'apartat de propostes territorials i urbanístiques s’ha concebut com
un informe complet dins del propi informe ambiental, i consta de 5 punts que tracten
extensament el projecte de deviament i canalització del Barranc de Barenys. Aquests
punts són els següents:

1.- Introducció i motivació, en el que citant textes de la propia memòria de la revisió del
POUM s'observen les raons d’aquesta actuació, les quals són, bàsicament, adequar el
traçat del barranc al disseny de tot el nou desenvolupament urbà del ponent del
municipi, tot permetent l’existència d’espais suficients a banda i banda del barranc, i
especialment entre aquest i les estructures urbanes ja existents al seu llevant, per poder
desenvolupar els equipaments, edificacions i vials dissenyats. Es vol resoldre amb aquesta
canalització el problema secular d’avingudes i desbordaments que, especialment a la
part urbana del terme, i gràcies al disseny i situació succesiva d’infraestructures de
comunicació – carretera de la costa, via del ferrocarril – es produeixen en tota aquesta
zona.

2.- Objectius, l'informe sobre el projecte de desviament i canalització busca avaluar la
importància i trascendència del projecte des d’un punt de vista territorial, descriure els
efectes ambientals relacionats amb l’execució del projecte i conseqüentment proposar
mesures concretes de tractament del barranc, lligades més o menys directament al
projecte, per millorar la seva integració en el territori circumdant.
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3.- Descripció de les característiques principals del projecte, aquest punt descriu el
projecte de desviament i canalització, les solucions que aquest proposa així com la
superficie afectada per aquest.

4.- Consideracions ambientals, les quals comencen amb unes consideracions generals
sobre el barranc de Barenys, sense oblidar en cap moment la funció d'aquests elements
hídrics en el territori així com l'ús que l'home n'ha realitzat al llarg dels anys, així com les
consideracions respecte aquest que es poden trobar en la memòria del POUM.

Seguidament es poden trobar les consideracions hidràuliques i de risc, en les que es
recorda que el barranc de Barenys està catalogat com a zona potencialment inundable
pel plànol de risc geomorfològic de l’INUNCAT, i que de fet el propi INUNCAT cataloga la
desembocadura del barranc de Barenys com a punt d’alt risc hidràulic, a causa de la
seva secció de desguàs insuficient. Així doncs, el projecte de desviament i canalització
reflexa aquesta realitat i defineix el cabal de període de retorn de 500 anys i l'àrea
necessaria per a desguassar-lo.

Finalment es recullen les consideracions paisatgístiques, ecològiques i ambientals
associades al projecte de desviament i canalització del barranc de Barenys, les quals
conclouen que des d’un punt de vista estrictament ambiental, podem valorar l’actuació
integral de desviament i canalització del barranc com notablement impactant. L'informe
ambiental no debat la necessitat hidràulica d’actuar per reduir riscs a la zona; aquesta és
una qüestió que cal solucionar, tot i que tal com s'apunta en els raonaments realitzats, fins
i tot en el cas d’executar la proposta plantejada al Projecte, s’hauria d’actuar sempre
regint-se sota el principi de prudència. En tot cas, l'informe ambiental realitza les propostes
i raonaments relacionats amb les consideracions ambientals del mateix.

5.- Propostes d’actuació, en aquest darrer punt es realitzen tota una sèrie de propostes de
tractament del barranc de Barenys, partint de la valoració ambiental anteriorment
realitzada. S'ha volgut proposar un ventall de possibilitats, justificant-les i descrivint el tipus
d’actuacions que se’n derivarien, i les recomanacions que des d’aquest estudi ambiental
es volen plantejar. En tot cas, i respecte a la decisió final, seria desitjable desenvolupar un
projecte específic que les recollís i pressupostés.

També s’ha volgut apuntar en aquest punt que es considera adequada tota la fase I del
projecte i totes les actuacions que es volen realitzar al sud de la via del ferrocarril,
consistents a augmentar la capacitat de desguàs i reduir els riscs de desbordament en
aquesta zona. Les afeccions ambientals aquí són menors doncs es tracta del tram de
barranc més urbà i desfigurat. Tot i la consideració positiva d’aquesta actuació, cal tenir
en consideració les qüestions apuntades a l’apartat de valoració hidráulica, les possibles
conseqüències sobre la platja i els riscs d’obturació del sistema soterrat; i per tant totes les
solucions que es plantegen posteriorment porten implícita la realització d’aquesta
actuació hidràulica al tram urbà.

En total s’analitzen 4 propostes d'actuació. Entre aquestes trobem la proposta de parc
fluvial, que és la més recomanada per part de l’equip redactor del present informe
ambiental, i per tant ha estat estudiada i presentada en detall, fins al grau de proposar les
espècies vegetals idònies per a cada tram. El tractament amb mobiliari urbà de
característiques naturals – fustes autòctones rústiques – i la definició d'itineraris per la zona,
mitjançant la senyalització d’interpretació ambiental, permetria convertir al barranc de
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Barenys en un gran parc al servei dels ciutadans, restaurar ambients i hàbitats naturals i
reduir els riscs hidràulics.

Una altra opció recau en el desviament parcial conjuntament amb l’opció de parc
fluvial, la qual suposaria bàsicament una variant de l’anterior, consistent en executar la
canalització i desviament només en el  tram de la fase II, adequant-se llavors al
planejament previst del PP3 al sud de la futura variant Cambrils- Salou i cercar el
tractament de parc fluvial en la meitat septentrional, utilitzant els mateixos criteris que en
l’apartat anterior. Tanmateix, el tractament del tram canalitzat hauria de realitzar-se tot
mitigant els greus impactes ambientals que comportaria amb un tractament concret
com el que es defineix a l’apartat següent.

L'ultima opció, per tant, és la proposta per a una ambientalització del projecte actual. En
aquesta es faciliten alguns criteris que permetin “dolcificar”, en certa mesura, els
impactes que aquest projecte ocasionaria.

4.2.- Vectors ambientals.

En aquest segon gran bloc s’hi poden trobar aquelles propostes que afecten els vectors
ambientals “clàssics” següents: aigua, energia i residus. A continuació es realitza una
síntesi d’aquestes propostes.

� Aigua

Com a resultat de l'anàlisi realitzada sobre aquest vector ambiental i el seu tractament, es
pot confiar en un “Pla global de conservació de l'aigua” com una possible eina per a
reorientar la política de les administracions i de particulars cap a una sostenibilitat en l'ús
de l'aigua. Aquest Pla es presenta format pels següents punts:

a) Millores en les infraestructures d’abastiment, depuració i sanejament
b) Plans d’estalvi d’aigua i eliminació de contaminants
c) Eficiència mitjançant millores tècniques en els punts de consum

c1) Programes domèstics
c2) Programes de jardineria

d) Gestió ambiental de l’activitat industrial i agropequària
e) Programes de substitució i reutilització en usos no potables
f) Programes de gestió
g) Restauració del cicle natural de l’aigua

Donat l'ampli ventall d'àmbits als que aquest pla fa referència, part d’aquests punts es
troben desenvolupats en altres punts de l'informe ambiental, com seria per exemple el
Codi de bones pràctiques en la jardineria.

Així doncs, aquest punt de l'informe ambiental es centra en l'ús domèstic de l'aigua, i
mitjançant les experiències d'altres municipis catalans i estatals presenta mecanismes i
sistemes que afavoreixen un estalvi en el consum d'aigua de les llars, alguns dels quals
estan recolzats i impulsats per la propia legislació catalana. Aquests mecanismes es
poden classificar per una banda en els que es troben a l'interior de l'edifici, com són els
airejadors, les dutxes de baix consum i reductors de cabal i els sistemes de reutilització de
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l'aigua, i per l'altra en els que es troben a l'exterior dels habitatges com poden ser els
sistemes de recollida de l’aigua de pluja en els edificis, la realització de programes de
substitució i reutilització en usos no potables mitjançant la diferenciació de xarxes per a la
reutilització d’aigües (de pluja i grises), el tractament terciari d’efluents per reutilització en
el reg i les possibles millores en les infraestructures d’abastiment, depuració i sanejament.

Cal tenir en compte que els mecanismes i els sistemes per a un estalvi i un ús més eficient
de l'aigua presenten moltes possibilitats i per aquesta raó l'informe apunta una sèrie
d'informacions addicionals que tindrien sentit en un context de gestió global de l’aigua
dins el municipi de Salou. Aquestes informacions fan referència a una millor utilització de
l'aigua en piscines, sistemes que afecten a les conduccions d'aigua i finalment remarquen
la importància de realitzar campanyes d'educació i sensibilització de la població.

Per tal de donar forma a gran part de la informació continguda en aquest apartat, un
dels documents importants de l’informe ambiental és la proposta de l'ordenança
municipal per a l'estalvi d'aigua, la qual ha estat el·laborada a partir d'ordenances
d'altres municipis i ha estat adaptada per a contextualitzar-la al model de municipi de
Salou.

A continuació s’enumeren els enunciats de les propostes realitzades en l'àmbit de l'aigua:

� Adopció d’una ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua
� Adopció d’un codi de bones pràctiques en la jardineria del municipi de Salou
� Adopció d’un Projecte global de conservació de l’aigua
� Estudi de la viabilitat d’instal·lació d’una doble (o triple) xarxa de subministrament

d’aigua en les zones de nova urbanització
� Realització d’un estudi dels recursos aqüífers del municipi
� Realització d’una campanya sobre l’estalvi d’aigua en llars i sector turístic

� Energia

El tractament de l’energia des de l’òptica de la sostenibilitat i per tant amb l’objectiu
bàsic de perseguir un model energètic més eficient i solidari es podria realitzar seguint 4
línies fonamentals, tal i com s’ha descrit en l’informe ambiental. Recordem-les aquí:

- Considerant la relació existent entre el consum energètic, el planejament i la
construcció

- Introduir mesures més eficients en l’enllumenat públic.
- Aprofitament de les energies renovables.
- Considerant la relació entre el consum energètic i la mobilitat.

La primera línia s’ha tractat extensament en l’apartat de sostenibilitat en el planejament i
la construcció, on s’hi poden trobar tot un seguit de propostes concretes, mentre que pel
fa a la darrera línia no es realitzen propostes ja que per part de la Universitat Rovira i Virgili
s’està duent a terme l’estudi de mobilitat.

A continuació recollim les propostes en els àmbits de l’enllumenat públic i l’aprofitament
de les energies renovables. Pel que fa referència a enllumenat públic cal dir que
l'Ajuntament de Salou disposa de l'estudi de millora energètica de l’enllumenat públic de
Salou realitzat per l'Institut Català de l’Energia finals del passat any 2001. L'equip redactor
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de l'informe ambiental ha estudiat les propostes de l'ICAEN en aquest àmbit, trobant-se
molt interessants i adequades tant per les noves zones a urbanitzar com per les zones ja
urbanitzades.

Per tal de desenvolupar l'última de les quatre línies fonamentals del model energètic
sostenible, és a dir el que fa referència a l'aprofitament de les energies renovables, es
realitza la proposta d'ordenança municipal d’instal·lacions de captació solar tèrmica per
a la producció d’aigua calenta sanitària a edificis i construccions del terme municipal de
Salou. Per a arribar a un model d'ordenança concret s'han estudiat diverses ordenances
que actualment ja hi ha en vigor en altres municipis, així com totes les recomanacions
que es realitzen des de l'IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía del
Ministerio de Ciencia y Tecnología), l'ICAEN i APERCA (Associació de Professionals de les
Energies Renovables de Catalunya).

Finalment, i com en els altres àmbits, es pot trobar la síntesi de propostes que fan
referència a l'energia i que són les següents:

� Adopció d’una ordenança municipal d’instal·lacions de captació solar tèrmica per a
la producció d’aigua calenta sanitària

� Adopció de les propostes el·laborades per l’estudi de millora energètica de
l’enllumenat públic el·laborat per l’ICAEN

� Realització d’un mapa d’ombres per a cada desenvolupament definit pel POUM
Salou 2000-2010

� Presentació d’una auditoria energètica dels edificis
� Incorporació a la normativa urbanística de la regulació dels elements de protecció

solar

Tal com es pot observar, les tres darreres propostes ja es trobaven a l'apartat de
sostenibilitat en el planejament i la construcció, però s’ha cregut convenient de recordar-
les aquí, ja que repercuteixen directament en l'àmbit energètic.

� Residus

Des d’un punt de vista ambiental i de neteja, es creu que la proposta d’interioritzar els
contenidors proposada al POUM és la més convenient, tot i que cal analitzar si
s’interioritzen tots els contenidors, o només els de MO i rebuig.

Cal tenir en compte que les propostes del POUM per millorar la recollida de residus
difícilment s’implementaran sense una redefinició del servei de neteja i recollida de
residus i de la manera de gestionar-lo. Donat que molts aspectes lligats a la gestió dels
residus no tenen una relació directa amb el POUM, s'ha realitzat un estudi complementari,
“l’Informe sobre la gestió dels residus al municipi de Salou” (Annex 1) on es fa referència a
la majoria d’aspectes relacionats amb aquest servei i no lligats al POUM. Per tant, aquest
últim punt de l'informe se centra en el que estrictament té relació directa amb el POUM.

Aquest punt realitza tota una sèrie de comentaris sobre les normes urbanístiques del
POUM, on es complementen els articles de les normes urbanístiques que tenen una
implicació en l'àmbit dels residus, parant especial atenció als espais per a
l’emmagatzemament dels residus, els apartaments en règim d’explotació turística i les
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papereres. Tots aquests comentaris es formailiten en vàries propostes, els enunciats de les
quals són els següents:

� Exigència d’un apartat que justifiqui la gestió dels residus en qualsevol llicència
d’activitat comercial.

� Quartet de contenidors pels edificis amb les mides necessàries per emmagatzemar
setmanalment tots els envasos i el rebuig, i dos dies per la matèria orgànica.

� Racionalització de la disposició de les papereres.
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