DOCUMENT DE SÍNTESI

1.
1.1

INTRODUCCIÓ
ANTECEDENTS I OBJECTE DEL DOCUMENT

Aquest document de síntesi realitza un resum de la metodologia i resultats de la fase documental
del procés de l’Agenda 21 Local de la Pobla de Mafumet. Quan ens referim a la fase documental,
volem significar que l’Agenda 21 Local és un procés obert i continuat en el temps, pel qual, en el
seu inici, es necessita conèixer l’estat actual del municipi i desenvolupar un programa o pla
d’accions encaminat a millorar aquest estat. Aquesta primera part, en la qual s’elaboren
nombrosos documents, és el que s’anomena fase documental.

AUDITORIA SOCIOAMBIENTAL

Agenda 21 local la Pobla de Mafumet
FASE DOCUMENTAL

VOL.1. MEMÒRIA I DIAGNOSI
VOL. 2. DOCUMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
VOL. 3. DOCUMENT SOBRE SÒL NO URBANITZABLE

VOL. 4. PLA D'ACCIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT

VOL. 5. PLA DE SEGUIMENT

VOL. 6. ACTES DE REUNIONS DE SEGUIMENT

VOL. 7. DOCUMENT DE SÍNTESI

VOL. 8. CARTOGRAFIA

L’objecte del present document és redactar el volum 7 de la fase Documental del projecte
d’Agenda 21 de la Pobla de Mafumet, corresponent al Document de Síntesi, el qual realitza un
resum de la resta de documents que formen part de la fase documental.
A data 23 de novembre de 2009 es va formalitzar el contracte entre la Diputació de Tarragona i la
consultoria ambiental LIMONIUM S.L (empresa amb experiència prèvia en la coordinació i treball
multidisciplinar de les Agendes 21 locals). El treball de la fase documental ha durat des de la
primavera del 2009 fins a l’hivern de 2010. La presentació ha tingut lloc el 27 de gener de 2011.
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1.2

DESENVOLUPAMENT I METODOLOGIA DELS TREBALLS

En un inici, es van realitzar tota una sèrie de treballs encaminats a la recopilació de la informació
mediambiental, econòmica i social existent del municipi, per sintetitzar-la, ordenar-la i donar-li
coherència. En paral·lel, es va iniciar el procés de comunicació i informació ambiental, destinat
a donar a conèixer a la població de la Pobla de Mafumet el concepte, significat i transcendència de
l’Agenda 21 Local, per preparar-la així per les accions de participació que s’havien de produir
posteriorment. Per tal fi, es va realitzar una presentació pública del procés, a data 19 d’abril de
2010, on es va realitzar la primera sessió del procés de participació. La difusió es va realitzar
mitjançant pregons i amb la bustiada d’un revista especial de l’Agenda 21, amb un qüestionari i un
full d’inscripció als tallers de participació.
La recollida d’informació recopilada en el taller de Visions de Futur, també del dia 19 d’abril de
2010, va permetre facilitar la redacció del document de la memòria descriptiva, un document molt
extens on es recullen totes les dades existents sobre els aspectes socioeconòmics i
mediambientals. Es tracta d’una fotografia de l’estat del municipi en una data concreta.
L’anàlisi de les dades recollides a la memòria descriptiva ha permès elaborar la diagnosi
socioambiental, document clau en el procés d’Agenda 21 Local. La diagnosi sintetitza la
informació de la memòria descriptiva i l’ordena en diversos àmbits d’estudi, on es defineixen
aquells aspectes que actualment són positius al municipi (punts forts), aquells que són negatius
(punts febles), aquells que sembla han de millorar en un futur proper, donades les tendències
socials, ambientals i econòmiques (oportunitats), i aquells que, sota el mateix prisma, poden
empitjorar (amenaces). La memòria descriptiva i la diagnosi socioambiental es presenten en un sol
volum, el Volum I. La diagnosi va ser tancada el mes de juny de 2010 i presentada a la població
de la Pobla de Mafumet i debatuda el dia 10 de juny de 2010. El treball de les persones
participants en aquesta sessió va formar part del Pla de Participació que permet incorporar la
visió i desigs dels ciutadans al procés d’Agenda 21.
Immediatament després de l’aprovació de la diagnosi, l’equip consultor va començar a treballar en
el document bàsic de tot el procés d’Agenda 21 Local, que és el Pla d’Acció. El Pla d’acció recull
tota una sèrie de projectes, ordenats segons grans àmbits de treball o línies estratègiques, i dins
de cadascuna d’aquestes amb programes concrets. L’objectiu d’aquestes accions és actuar per
enfortir encara més els punts forts, redreçar i corregir els punts febles, facilitar el desenvolupament
de les oportunitats i evitar que les amenaces es manifestin. Les accions es descriuen,
pressuposten, temporalitzen i prioritzen, a més de determinar-se quins són els agents implicats i
quines són les fonts de finançament possibles. Conseqüentment, el Pla d’Acció és un document
que permet que l’Ajuntament pugui incorporar actuacions concretes en els seus programes de
treball i pressupostos anuals.
Amb la preparació de diversos documents complementaris, com és la definició d’un Sistema
d’Indicadors que permetin seguir els resultats de la implementació de les accions del Pla d’Acció,
la definició d’una Proposta Organitzativa del Seguiment de l’Agenda 21 Local de la Pobla de
Mafumet, per facilitar la continuació del procés més enllà de la fase documental, el muntatge de la
Memòria Descriptiva del Pla de Participació i de la Cartografia Temàtica, els treballs de la fase
documental han finalitzat aquest gener de 2011.
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1.3

SÍNTESI DELS DOCUMENTS DE LA FADE DOCUMENTAL

A continuació es mostrarà un resum de dels següents apartats que formen part de la fase
documental de l’agenda 21 local de la Pobla de Mafumet:

VOL.1. MEMÒRIA I DIAGNOSI
VOL. 2. DOCUMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
VOL. 3. DOCUMENT SOBRE SÒL NO URBANITZABLE
VOL. 4. PLA D'ACCIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT
VOL. 5. PLA DE SEGUIMENT
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2. SÍNTESI DEL VOLUM 1 MEMÒRIA I DIAGNOSI
Els apartats que formen part del Volum 1 de la fase documental de l’Agenda 21 local de la Pobla
de Mafumet i que seran resumits en aquest document de síntesi són els que es mostren a
continuació

01. HISTÒRIA, MARC GEOGRÀFIC I TERRITORIAL
02. MEDI FÍSIC I BIÒTIC
03. ENTORN HUMÀ
04. TERRITORI I MOBILITAT
05. VECTORS DE RISC AMBIENTAL

06. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

2.1. HISTÒRIA, MARC GEOGRÀFIC I TERRITORIAL

Els orígens històrics de la Pobla de Mafumet remunten a l’època dels ibers
Les restes prehistòriques trobades al Terme Municipal de la Pobla de Mafumet daten de la
prehistòria. La proximitat de la Pobla de Mafumet a Tarragona va fer que aquest territori fos ocupat
ja durant els primers segles de la nostra era pels romans.
Els sarraïns van influir força sobre el territori i l’ocupació definitiva de la comarca va ser en la
segona invasió, l’any 718. Durant els primers anys de la Reconquesta cristiana, la Pobla era
anomenada la Guàrdia de Mahomet. Originàriament, formà part del terme del Codony i va
pertànyer a la família Montoliu. Posteriorment, a l'Edat Mitjana, l’església de la Pobla fou vicaria
sufragània de la parròquia del Codony.
El terme municipal actual queda definitivament configurat l’any 1844, quan es realitzà el
repartiment de les Franqueses del Codony entre els pobles de Constantí, el Morell, els Pallaresos,
Perafort i la Pobla. Durant el segle XIX i principi del segle XX, els afers importants de la vida
municipal van fer referència a les obres públiques i especialment al problema de l’aigua.
El tret històric més representatiu del segle XX al municipi, a banda de les conseqüències de la
guerra civil espanyola, passa per la construcció (any 1974) del complex petroquímic de la refineria
El dia 15 de gener de 1939 entren les tropes franquistes a la Pobla. Els primers anys hi hagué un
canvi d’alcaldes importants i durant els anys de franquisme es van realitzar diverses obres
importants.
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La Pobla de Mafumet sofrí, l’any 1974, un gran canvi urbanístic, econòmic i social amb la
instal·lació de la refineria al terme municipal. Els principals productes que es conreaven a la Pobla,
abans del segle XIX: eren els cereals i el vi, i en menys proporció els llegums i l’oli. Pel que fa al
conreu de l’avellaner, ja el 1900, hi havia 69 hectàrees, 152 hectàrees l’any 1963 i 169 hectàrees
l’any 1973. Tot i que els pagesos de la Pobla no tenien prous terres de la seva propietat per
mantenir les seves famílies, per tant l’havien d’arrendar.
La Pobla de Mafumet pertany a la comarca del Tarragonès i s’emplaça en un terreny planer de la
riba del marge dret del curs baix del riu Francolí. El nucli urbà del municipi es troba dalt d’un petit
pujol de 98 m d’altitud, al costat del torrent de Manyer. El TM disposa d’un enclavament que
pertany a Perafort
La Pobla de Mafumet és el quart municipi
més petit de la comarca (6,2 Km2); no
obstant, presenta una densitat de població
2
força elevada (339,5 (hab/km ). El municipi
limita al nord amb el Morell i Vilallonga del
Camp, al sud amb Constantí, a l’oest amb la
Selva del Camp i a l’est, separat pel riu
Francolí, amb Perafort.

Límits comarcals
Tarragonès
La Pobla de Mafumet

Dins del propi terme de la Pobla de Mafumet existeix una superfície de 12,24 ha. situada dins la
Refineria, l’enclavament de Campot, que pertany al terme municipal de Perafort.
El municipi presenta una elevada proporció del sòl ocupada per espais urbans i industrials i només
compta amb un únic nucli urbà, situat dalt d’una petita elevació al límit nord del terme. La zona
urbana de la vil·la de la Pobla de Mafumet forma un continu urbà amb la superfície urbanitzada del
poble de el Morell, municipi veí. Destaca la superfície que ocupa el complex petroquímic (el 40%
de la superfície total del terme).
La posició relativament central de la Pobla de Mafumet dins el context del Camp de Tarragona i la
seva importància industrial han permès que el municipi gaudeixi d’unes bones comunicacions
Tots els accessos al nucli urbà es fan a través de carreteres locals. La T-750 permet la connexió
del municipi amb la N-240 que comunica Tarragona amb Valls, la T-722 que prossegueix cap a
Vilallonga del Camp i Alcover, i permet la connexió amb la carretera C-14 que uneix Reus i
Montblanc, i la TP-7225 que, en direcció sud-oest, duu a Reus. Al sud, la carretera local T-721
uneix la Pobla de Mafumet amb Constantí. Actualment, s’està construint la variant de l’autovia A27; una via ràpida que creua el TM per la seva part central de nord a sud i que permetrà millorar
substancialment les connexions a les principals destinacions per treball, lleure, estudis, etc...
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2.2. MEDI FÍSIC I BIÒTIC

CLIMATOLOGIA
La Pobla de Mafumet compta amb un clima de tipus mediterrani d’influència litoral, fet que
determina l’existència d’unes condicions climàtiques bastant constants, principalment a nivell de
temperatures.
Tot i disposar d’un clima mediterrani temperat, la condició de patir precipitacions irregulars pot
suposar un risc per la gestió de les possibles inundacions, ja que la distribució anual de les
precipitacions, concentrades a la tardor i la primavera ocasionen un període de dèficit hídric els
mesos estivals amb episodis de tipus torrencial. Aquestes condicions però, no influeixen
directament amb la productivitat de la superfície agrícola, ja que en aquest àmbit es disposa d’un
sistema de reg en bona part de les hectàrees conreades del terme de la Pobla.
El municipi no disposa d’estacions meteorològiques oficials, tot i que es disposa d’un recull de
dades històriques climatològiques que caldria processar.
A la Pobla de Mafumet no disposa d’una estació meteorològica de la XEMEC que presenti
disposar de sèries i dades històriques per l’anàlisi de l’evolució del clima. No obstant, des del
consistori sí que es té en disposició d’informació referent a sèries meteorològiques que caldria
processar a nivell d’obtenció d’informació.
Els fenòmens del canvi climàtic i la tendència dels últims anys a episodis de ventades i nevades
poden condicionar puntualment la dinàmica de la vida social i econòmica del municipi
Les conseqüències – encara no certes i predictibles- que pot suposar el fenomen del canvi climàtic
aporten un aspecte d’incertesa pel que fa a la previsió dels fenòmens meteorològics. Aquesta
incertesa s’ha reforçat amb els recents episodis patits al municipi i en bona part del territori català
en base a situacions extremes de ventades, nevades inhabituals i períodes molt llargs de freds no
habituals en el context del clima mediterrani característic de la Pobla de Mafumet.

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA I EDAFOLOGIA
El municipi de la Pobla de Mafumet s’ubica a la plana del Camp de Tarragona i es caracteritza
presentar un relleu pràcticament pla.
A nivell d’unitats del relleu, el municipi de la Pobla de Mafumet es caracteritza per presentar una
uniformitat molt clara del relleu. A destacar, el gradient altitudinal lleu que hi ha entre la zona
agrícola (meitat occidental) i les zones més planes de l’àrea al·luvial (traçat del Francolí a l’extrem
sud-oriental).
Els materials geològics que afloren majoritàriament a la Pobla de Mafumet són de tipus
sedimentari originats en l’era cenozoica, formats principalment per graves, sorres i argiles. A la
llera i zona d’inundació del riu Francolí apareixen materials més recents de característiques
sedimentàries similars.
Aquesta aflorament de materials geològics (materials al·luvials i col·luvials) permet l’existència de
sòl apte pel cultiu que es tradueix amb la presència d’una zona molt extensa de sòl agrícola de

6

DOCUMENT DE SÍNTESI

regadiu amb predomini del cultiu de l’avellaner. La condició i/o presència d’aquests tipus de
materials determina la distribució dels usos del sòl al terme municipal, propiciant un ambient
fortament transformat amb molta component agrícola en els indrets no ocupats per la indústria,
sense deixar espai a sòls de tipus forestal, erms, etc.
El fort recobriment agrícola permet que no existeixen problemes d’erosió del sol ni tampoc de
focus contaminants industrials, ja que ubicació dels focus potencials de contaminació (complex
industrial) la hipsometria present (nivell altitudinal) fan que no existeixi risc de contaminació de
sòls. A nivell de possibles punts d’erosió del sòl derivats de possibles activitats extractives, cal
destacar la inexistència d’aquest tipus d’activitats dins del territori de la Pobla de Mafumet.

HIDROLOGIA
El Francolí és el curs principal de la xarxa hidrogràfica del municipi de la Pobla de Mafumet. En
conjunt, es tracta d’un conjunt de lleres amb elevada alteració geomorfològica.
El riu es situa a l’extrem E del municipi i constitueix el límit del terme en aquesta direcció.
Desembocant a la riba dreta del Francolí, altres cursos fluvials de caràcter torrencial completen la
xarxa hidrogràfica del municipi. Destaquen el torrent de Mas Blanc i de Mas Marquès, aquest últim
altament antropitzat pel seu pas pel nucli urbà i el complex petroquímic.
La proximitat del complex industrial a tocar de la franja d’influència del riu i la distribució territorial
del nucli urbà molt allunyat del traçat del Francolí fan que la llera i la vegetació de ribera siguin
molt vulnerables i poc accessibles i emprades per la població en quan a ús públic.
Pel terme municipal discorren torrents que travessen bona part del terme i drenen al Francolí amb
una importància significativa pel que fa a la interacció entre els cursos i l’activitat antròpica.
Al contrari del que passa amb el traçat longitudinal del riu, pel terme hi discorren torrents que
conformen la xarxa secundària hidrogràfica del municipi. Aquest cursos interactuen directament
amb l’activitat antròpica ja que travessen parcel·les agrícoles i en el cas del Torrent de Mas
Marquès aquest passa pel casc urbà. Per altra banda, és molt significatiu la importància que tenen
les canalitzacions d’alguns dels trams de torrent al pas pel complex de la refineria (variació de les
condicions que suposa risc d’inundacions en episodis extrems de pluges i la pèrdua de
biodiversitat associada).
Les aigües subterrànies del municipi formen part dels Aqüífers del Baix Gaià, inclosos en el
Catàleg d’Aqüífers Protegits, amb una forta dependència amb l’activitat agrícola del terme.
La presència de nombroses explotacions de regadiu a la zona de conreu del terme suposen un
element clau per la possible sobreexplotació del recurs aigua provinent de l’aqüífer que alimenta
les aigües subterrànies del municipi. Segons les dades consultades, actualment però, es constata
que el sistema no és deficitari. Cal destacar que, segons el segon Pla d’Ordenació d’Extraccions
de determinats sectors dels aqüífers del Baix Francolí i del Bloc del Gaià, els aqüífers del marge
dret del Baix Francolí queden declarats com a especialment protegits.
La disponibilitat d’abastament d’aigua provinent del CAT és un factor clau a considerar, ja que
permet disposar d’aquets recurs, sense que es produeixi una sobreexplotació de l’aqüífer.
El municipi de la Pobla de Mafumet es situa en una zona vulnerable a contaminació per nitrats.
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Les característiques agrícoles i ramaderes del Camp de Tarragona han constituït una de les
principals fonts de contaminació per nitrats dels aqüífers de la zona, havent assolit elevats nivells
d’aquest component en l’aigua. En el cas de la Pobla aquesta amenaça és constant, a causa de
l’alt recobriment de superfície agrícola i la dificultat que comporta el seu control.
Dins del terme municipal es disposa de tres pous de control d’aigües subterrànies: un a la zona
agrícola i dos a la zona industrial
La presència de tres pous de control d’aigües subterrànies permet disposar de mecanismes i eines
de vigilància per vetllar per la qualitat d’aquestes aigües. Segons l’anàlisi de dades efectuat en
aquests pous es conclou que no hi ha incidències significatives en quan als valors límits dels
paràmetres en base al que estableix la legislació (normativa vigent). Atenent a la implicació que
suposa la presència del complex petroquímic s’observen més incidències en els pous que
depenen de l’aciditat industrial.
La Conca del riu Francolí disposa del document de Planificació d’Espais Fluvials de la Conca
(PEF)
El fet de disposar del document del PEF suposa tenir una eina molt potent en el suport dels
processos de presa de decisió en la gestió dels espais fluvials, la seva interrelació amb
l’urbanisme i amb la política d’ordenació territorial.
Des del consistori només es té disposició de l’apartat de diagnosi, en la qual es detalla que la
majoria de paràmetres de caracterització ecològica (menys la concentració de carboni orgànic) es
troben en la qualificació de valoració dolenta. El conjunt del tram del Torrent de Cassans i el riu
Francolí es valoren com un Tram mal conservat amb potencial de recuperació.

BIODIVERSITAT
El riu Francolí, la xarxa de torrents i la taca de sòl agrícola permeten disposar de certa diversitat
d’hàbitats en el context fortament antropitzat del municipi.
Tot i disposar de molt de sòl industrial als límits del terme municipal i de sòl urbà (gairebé la
meitat), el pas del riu Francolí pel terme i el de la xarxa de torrents que hi drenen permeten
l’existència d’hàbitats d’aquest tipus d’ambients que milloren la biodiversitat existent. Per altra
banda, el manteniment d’una gran zona contínua amb cultius tradicionals de reg també contribueix
a mantenir la biodiversitat.
La forta pressió antròpica que pateix el municipi i el seu entorn més immediat dificulten la
presència d’espècies d’interès i la conservació de la biodiversitat.
La forta influència que té l’activitat industrial del polígon del municipi, l’existència de grans
infraestructures de comunicació (obres de l’autovia, nacional, ferrocarril, etc.) i la manca d’espais
verds o boscos-illa al sòl no urbanitzable impliquen una degradació evident de la biodiversitat.
Les zones verdes del municipi no semblen mantenir un criteri de disseny i coherència funcional,
amb presència d’espais fragmentats i moltes zones dures.
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No podem dir que el municipi de la Pobla de Mafumet destaqui per les seves zones verdes, ja que
aquestes són generalment poc multifuncionals i amb un disseny de vegetació no massa
desenvolupat, amb poca presència d’espècies autòctones, i en general, poca diversitat d’espècies
i baix registre ornamental. Les superfícies dures dins les zones verdes són molt importants no
obstant s’ha potenciat la plantada d’arbres a la majoria de carrers i s’ha aprofitat qualsevol zona
dura per instal·lar jardineres, parterres i/o espècies arbòries ornamentals. Es potencia poc
possibles zones verdes lligades al riu Francolí i l’espai del Mur Verd.
2.3.

ENTORN HUMÀ

POBLACIÓ
Aquests últims 10 anys la població de la Pobla de Mafumet ha incrementat un 134%, passant dels
1.115 habitants l’any 2000 als 2.610 l’any 2010.
El creixement de població total de la Pobla de Mafumet supera en escreix el creixement total del
conjunt de la comarca i del territori català. Des de 1998 a 2006 aquest creixement és progressiu i
ascendent però des de 2006 a 2010 ha estat més pronunciat arribant a un creixement del 78,16%.
La densitat de població de la Pobla de Mafumet es situa per damunt de la densitat del conjunt de
Catalunya però per sota de la densitat mitjana del conjunt de la comarca del Tarragonès.
Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Tarragona, la densitat de població del municipi de la
2
Pobla de Mafumet és de 339,5 hab./km ; xifra que és pràcticament la meitat de la mitjana de la
2
comarca del Tarragonès, que és de 757,5 hab./km . Tot i aquesta diferència entre el valor
municipal i el valor comarcal, la densitat de població de la Pobla de Mafumet es situa clarament
2
per sobre del valor mitjà del conjunt de Catalunya, que és de 229,4 hab./km . És tracta del quart
municipi més petit pel que fa a extensió de la comarca i, tal i com s’ha dit anteriorment, el padró
municipal ha incrementat considerablement els últims anys.
L’estructura de població de la Pobla de Mafumet presenta una tendència al rejoveniment,
increment de les cohorts més joves i disminució de la cohort de més de 65 anys.
En la memòria es compraren les dades d’estructura de població de 2009 amb les de 2001. La
tendència de rejoveniment de la població també es dóna a la comarca del Tarragonès i al conjunt
de Catalunya, tot i això al municipi de la Pobla de Mafumet aquesta tendència és segueix en major
grau, és molt més acusada. A aquest fet s’ha d’afegir que es preveu que la tendència continuï en
un futur ja que el nombrós contingent de menys de 14 anys l’any 2001, forma part actualment de la
població en edat fèrtil, així doncs la cohort de menys de 14 anys continuarà incrementant mentre la
de més de 65 anys anirà disminuint.
En conjunt el creixement natural de població és positiu, tot i això aquest no explica l’elevat
creixement total de població d’aquests últims 10 anys.
Tal i com es comenta en la memòria referent als moviments naturals de població i pel que fa al
creixement natural, aquest en global és positiu tot i que en alguns anys ha presentat valors
negatius. Val a dir que es tracta d’un creixement inestable i que no segueix cap patró definit, tot i
això, i tenint en compte l’estructura de població sembla que la natalitat incrementarà en els propers
anys però també ho farà la mortalitat.
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La immigració d’origen estranger significa el 9,61% de la població de la Pobla de Mafumet. Fa 10
anys significava el 0,27%. Tot i l’increment, el percentatge actual està molt per sota de les dades
d’immigració estrangera de la comarca del Tarragonès i del conjunt de Catalunya.
El percentatge de població estrangera ha incrementat considerablement aquest últims 10 anys.
L’any 2000 només es comptabilitzaven tres persones i l’any 2010 se’n comptabilitzen 231,
representant aquest 9,61%. La nacionalitat majoritària és la procedent del Marroc, amb el 21% de
la població immigrada, tot i que el conjunt de la sud-americana i l’europea representen el 36,80% i
el 35,5% respectivament.
El creixement total de població elevat d’aquests últims anys ve donat per l’arribada al municipi de
persones provinents de la mateixa comarca i d’altres comarques de Catalunya.
En la memòria s’analitza el lloc de naixement dels habitants de la Pobla de Mafumet. En les figures
es veu que la proporció d’habitants nascuts a Catalunya i a la resta de l’estat ha disminuït de la
mateixa manera per l’arribada de la població estrangera. Aquest fet indica que si la població total
ha incrementat, a incrementat d’igual manera pel que fa a aquests dos orígens pel que fa al lloc de
naixement. Aquest fet es repeteix quan s’analitza si els pobletans o pobletanes han nascut a la
mateixa comarca o en una altra comarca catalana, des de 2001 a 2009 no hi ha hagut canvis. Per
tant, s’afirma que l’increment de població ve determinat per l’establiment al municipi de persones
procedents de la mateixa comarca o d’altres comarques de Catalunya.
Es tracta d’un municipi que no compta amb segones residències i on els habitatges són d’ús
principal per les famílies que hi viuen.
Al tractar-se d’un municipi interior no compta amb un parc important de segones residències, ans
al contrari, només representen el 0,41% del parc d’habitatges de la Pobla de Mafumet. Les dades
analitzades són de 2001, així doncs des de 2001 pot haver canviat la tipologia d’habitatges de la
Pobla de Mafumet. No tenim dades al respecte però la dinàmica de la població i la situació del
municipi fa preveure que les dades no deuen haver variat gaire des de 2001.
A la Pobla de Mafumet trobem pocs habitants sense cap titulació, tot i això els pobletans i
pobletanes compten amb més estudis de primer grau que no pas de segon grau. Pel que fa als
universitaris el percentatge és lleugerament inferior al de la comarca i al conjunt de Catalunya.
Tal i com s’analitza a la memòria d’aquest apartat, tant el conjunt de la comarca del Tarragonès
com a Catalunya s’han capgirat les dades de 1996 pel que fa a estudis de primer i segon grau.
Mentre que el 1996 predominava la població amb estudis de primer grau, l’any 2001 el nivell
d’instrucció ha incrementat de grau, així les persones amb estudis de segon grau representen
gairebé el 50% de la població. No passa el mateix a la Pobla de Mafumet, on incrementen les
persones amb estudis de primer grau, tot i això la quantitat de població sense titulació és menor
que a la comarca i a Catalunya, tant el 1996 com el 2001.

RECURSOS I SERVEIS A LES PERSONES
El Centre d’Atenció Primària Morell dóna servei als pobletans i pobletanes. Es tracta d’un servei
proper i de qualitat. Tot i això, la percepció d’alguns usuaris no és aquesta.
El CAP Morell és el centre d’atenció primària de referència dels pobletans i pobletanes. Tal i com
es diu en la descripció els serveis que ofereix són els adequats per la població que ha d’atendre
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exceptuant el servei de pediatria que, tot i l’ incorporació d’un metge a mitja jornada. Des de fa uns
mesos s’ha regulat el sistema de visites sense cita prèvia i això ha provocat un cert malestar als
pobletans i pobletanes que no entenen el fet que no els visiti un metge quan van al centre per una
urgència. Tal i com es descriu en el primer apartat del paràgraf, és el servei d’infermeria qui
determina si cal la visita d’un metge o al pacient se li programa la visita per un dia que el seu
metge rebi pacients.
Existeixen estudis que determinen que la indústria petroquímica no provoca cap dany a la salut
dels pobletans i pobletanes. Tot i això, diverses associacions posen en entredit la fiabilitat dels
estudis. Els pobletans i pobletanes no tenen percepció de risc per la proximitat al complex.
L’Observatori de la Salut i el Medi Ambient del Camp de Tarragona ha estat estudiant durant 3
anys si en aquest territori la incidència de determinades malalties, com el càncer, és major que en
altres territoris. Aquesta incidència major es deuria als efectes sobre la salut de les emissions
contaminants a l’atmosfera de les industries que formen el complex petroquímic. A l’altre costat es
situen els ecologistes que dubten de la fiabilitat de les dades utilitzades en el estudis i que tenen
altres que determinen que la qualitat d’esperma dels homes del camp de Tarragona és baixa.
Aliens als estudis i determinacions dels efectes sobre la salut de les emissions de la indústria es
troben els pobletans i pobletanes, afirmen que s’ha acostumat a la presència del complex
petroquímic i que no tenen cap percepció de risc.
Des de serveis socials no es perceben problemàtiques importants de necessitats socials. Tot i això
la crisi econòmica global ha incrementat el percentatge de persones en atur amb prestació i sense
prestació. El consistori contracta algunes d’aquestes persones per millorar la seva situació laboral.
Una treballadora social i una educadora social s’encarreguen de donar servei als pobletans i
pobletanes que ho requereixen. Formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell
Comarcal del Tarragonès, per tant es tracta d’un servei mancomunat.
El servei de neteja municipal està dirigit des de la Brigada i el formen part persones, dictaminades
per serveis socials o bé a criteri de l’alcalde, que necessiten d’un contracte laboral per millorar la
seva situació d’ingressos. Es fan contractes d’entre 3 i 6 mesos.
La gent gran compta amb el Casal de la Gent Gran: l’associació de Jubilats dinamitza a les
persones actives i el Centre de Dia es dedica a persones amb diversos graus de dependència. Per
tant, es pot afirmar que a la Pobla s’atenen les necessitats d’aquest col·lectiu. Tot i això existeixen
altres demandes no cobertes, com pot ser l’assistència a domicili.
L’equipament del Casal de la Gent Gran inclou bona part dels serveis dedicats específicament a
aquest col·lectiu a la Pobla de Mafumet. El centre de dia compta amb 25 places, d’aquestes el
60% estan cobertes per pobletans i pobletanes. La resta de l’equipament s’utilitza per la realització
d’activitats lúdiques i de sociabilització majoritàriament organitzades per l’Associació de Jubilats.
Aquesta entitat compta amb un gran nombre d’associats però a les activitats, en general, hi
participen la gent gran no nascuda a la Pobla de Mafumet.
La regidoria de dona porta a terme un treball encara incipient en aquest aspecte. Una setmana
dedicada al col·lectiu és la única activitat anual. L’Associació de dones Mare de Déu del Lledó no
participa de l’organització d’aquestes activitats.
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Aquesta regidoria va ser creada l’any 2007. Es important que hi hagi un àmbit municipal dedicat a
aquest col·lectiu, tot i això encara no s’ha realitzat cap diagnosi de la problemàtica de la dona a la
Pobla de Mafumet i la regidoria s’ha dedicat a l’organització d’activitats lúdiques una setmana a
l’any. Tot i com es diu en l’afirmació del quadre, l’Associació de dones Mare de Déu del Lledó no
participa de l’organització d’aquests actes. Des del consistori s’hauria de coordinar les actuacions
de la regidoria amb l’associació que es dedica a aquest col·lectiu específic.
Existeix un Pla Local de Joventut i la dedicació d’una tècnica mancomunada. Tot i això aquest
col·lectiu és el que menys participa i existeix dificultats reals de dinamització. Per altra banda en
les sessions de participació que s’ha realitzat amb els joves no han aflorat les problemàtiques
d’aquest col·lectiu.
A la Pobla de Mafumet hi ha una regidoria dedicada a joventut, una Pla Local i una tècnica que
treballen directament amb aquest col·lectiu. Al Casal Cultural hi ha situat el Punt d’Informació
Juvenil. S’organitzen diverses activitats sol·licitades pels propis joves. Tot i això, i tal com es diu en
el requadre, en les sessions participatives els joves no verbalitzen problemàtiques lligades a la
feina, atur, habitatge, drogues sinó la necessitat de més activitats lúdiques. S’haurien de buscar
mecanismes per fer aflorar aquestes problemàtiques que són globals en aquest col·lectiu
independentment del municipi.
El servei de vigilància municipal realitza una tasca important pel que fa al compliment de les
ordenances, la prevenció i protecció civil i la vigilància, en general. És un servei ben valorat per
part de pobletans i pobletanes.
Els denominats vigilants municipals s’encarreguen de la gestió directa de la via pública i de
vehicular les problemàtiques i queixes de la comunitat. Aquesta tasca inclou el control de les
mascotes per mitjà del cens d’animals domèstics, feina poc coneguda i que representa el principal
problema d’incivisme dels pobletans i pobletanes. A més a més, des del servei de vigilància surten
propostes d’ordenació i senyalització de la via pública.
La Pobla de Mafumet compta amb equipaments culturals de qualitat: Casal Cultural i Centre Cívic i
Social. Els actes organitzats al Casal Cultural presenten una afluència baixa. En canvi al Centre
Cívic i Social, la tipologia d’actes organitzats (dinars, sopars, casals pels nens i nenes, etc.) fan
que sigui un equipament molt utilitzat.
Al Casal Cultural hi ha la biblioteca, l’auditori i sales on es realitzen cursos. S’organitzen obres de
teatre, cinema, cursos d’anglès, entre d’altres. L’afluència en aquests tipus d’actes no és
majoritària. El Centre Cívic i Social representa un equipament multi funcional que acull actes més
multitudinaris. Per tant la Pobla de Mafumet compta amb equipaments culturals suficients per la
comunitat local. Tot i això s’haurien de potenciar les activitats realitzades al Casal Cultural, com
pot ser la setmana cultural.
El calendari festiu de la Pobla de Mafumet és extens i variat. La participació dels pobletans i
pobletanes a les festes és majoritària. Existeix una Comissió de Festes que s’encarrega de les
qüestions logístiques de les festes.
Les festes majors, les festes d’estiu i les altres celebracions del calendari festiu compten amb una
participació elevada en la seva execució. Aquestes les organitza l’Ajuntament amb la col·laboració
de la Comissió de Festes, que realitza tasques de suport logístic.
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El complex de les piscines i el camp de futbol són els dos grans equipaments esportiu del municipi.
Són equipaments de qualitat, ben valorats i amb un alt grau d’utilització per part de pobletans i
pobletanes.
La Pobla de Mafumet compta amb dos equipaments esportius de qualitat. Altres municipis amb el
mateix nombre d’habitants no poden gaudir d’aquestes serveis esportius i els pobletans i
pobletanes són conscients d’aquest fet. Són equipaments amb manteniment elevat però que
compten amb un grau d’utilització elevat, també.
El nou equipament de la Llar d’Infants representa un salt qualitatiu i quantitatiu pel que fa a
educació preescolar. Les instal·lacions de l’escola d’infantil i primària estan saturades.
L’Ajuntament ha començat els tràmits per la futura construcció d’un institut-escola al municipi.
La Llar d’Infants actual acull a 34 nens i nenes, el nou equipament compta amb 82 places de 0 a 3
anys. El curs 2010-2011 està previst que 61 alumnes estrenin el nou edifici. Pel que fa a l’escola,
tal i com es diu, 5 grups realitzen les seves classes en barracons prefabricats. L’escola i la llar
d’infants han estat els equipaments que més han notat l’increment de població de la Pobla de
Mafumet. Les dues instal·lacions s’han d’adequar a la nova situació, la llar d’infants ja ho ha fet i
pel que fa a l’escola, l’Ajuntament ha signat el conveni per la cessió per part de dos privats dels
terrenys per la construcció de l’institut-escola.
Tot i que s’han realitzat diverses campanyes de sensibilització, tant cíviques com ambientals, els
pobletans i pobletanes mostren actituds incíviques i la recollida selectiva dels residus domèstics
representa un percentatge irrisori respecte el total.
Com ja s’ha comentat la presència d’excrements d’animals a la via pública és la principal queixa
d’incivisme de pobletans i pobletanes. Per altra banda les dades de recollida selectiva són molt
baixes i no arriben als objectius establerts per legislació. Tot i això des del consistori s’han fet
algunes campanyes de sensibilització d’aquestes temàtiques.
A la Pobla de Mafumet hi ha moltes associacions. Algunes d’elles són molt específiques i
sectorials. Totes les entitats depenen econòmicament dels ajuts del consistori.
Des de l’Ajuntament es donen ajuts a les entitats. La majoria elabora un pressupost que tramet al
consistori i aquest abona la quantitat sol·licitada. Aquesta relació econòmica és gairebé l’únic
contacte de les associacions amb l’Ajuntament. Aquestes no participen de l’organització d’activitat
lúdiques i culturals municipals sinó que es dediquen a l’activitat pròpia de l’entitat. No es relacionen
entre elles.
Els pobletans i pobletanes majoritàriament estan satisfets amb la comunitat local exceptuant
l’aspecte que té a veure amb la participació amb les decisions municipals. No existeix espais de
participació. Tot i això es fa necessària una pedagogia activa en aquesta temàtica ja que molts
pobletans i pobletanes només entenen la democràcia com a representativa.
En les entrevistes i qüestionaris es pot veure que els pobletans i pobletanes confonen el fet d’estar
informats amb el fet de participar. Les decisions municipals les prenen els polítics del consistori i
l’organització dels actes també es realitza des de l’Ajuntament. La població no participa en les
decisions municipals.
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ACTIVITATS ECONÒMIQUES
L’estructura econòmica actual del municipi de la Pobla de Mafumet es sustenta en l’activitat
industrial però és el sector terciari el que genera més ocupació
Tot i que històricament l’activitat econòmica predominant al municipi era l’agrícola, des de la
implantació de la gran indústria a la dècada dels anys 70 s’ha tendit a explotar el sector secundari
i, lligat a aquesta activitat industrial, s’ha desenvolupat un sector terciari molt potent.
Contràriament, el sector agrícola ha assumit un paper marginal en l’economia municipal.
El sector industrial està constituït principalment pel complex petroquímic però existeix també una
àrea de petita indústria
En el municipi de la Pobla de Mafumet existeixen dos nuclis industrials diferenciats. Al marge dret
del riu Francolí s’hi emplaça la gran indústria, on s’hi desenvolupen les activitats de major
incidència ambiental. Bona part de la capacitat de generació de mà d’obra directa o indirectament
(subcontractacions o creació de terciari) depèn de les empreses REPSOL (química i petroli), DOW
i CARBUROS METÁLICOS.
A l’est del casc urbà s’hi situa la petita indústria, basada principalment en la venta a l’engròs i a la
transformació de metalls.
Tot i disposar de molta superfície industrial, el nou planejament vigent disposa d’una reserva de
sòl industrial que pot augmentar la perspectiva de creixement econòmic del municipi
El POUM municipal preveu la reserva de 5 sectors per al creixement industrial, sempre potenciant
la implantació de petites indústries i activitats diferents a la indústria química existent a fi de
diversificar el sector industrial del municipi.
La construcció va generar una gran ocupació a principis del segle XXI, suposant la construcció
d’un elevat nombre de vivendes
El creixement urbanístic a la Pobla de Mafumet, a diferència del conjunt de la comarca del
Tarragonès, es deu al gran increment de la població resident, no pas per qüestions turístiques. El
màxim d’habitatges de nova construcció es va donar l’any 2007, quan es van acabar prop de 800
habitatges. Actualment, algunes d’aquestes noves residències es troben desocupades,
especialment les ubicades a la prolongació de l’avinguda Jaume I.
El sector serveis a la Pobla de Mafumet va estretament relacionat amb les necessitats dels
treballadors de l’activitat industrial que es desenvolupa al municipi
El sector terciari del municipi, a banda d’oferir els serveis bàsics a la població resident
(principalment comerços alimentaris), es centra en l’activitat d’hostaleria. L’elevat nombre de bars i
restaurants existents a la Pobla de Mafumet s’explica amb les necessitats que genera l’activitat
industrial que es desenvolupa dins el municipi. Així, malgrat no tractar-se d’un municipi de caràcter
turístic, les necessitats dels treballadors del complex petroquímic i de la petita indústria permeten
el funcionament simultani d’un gran nombre d’establiments hostalers.
El pes de l’activitat industrial també es veu reflectit en l’existència de dues entitats bancàries en un
poble de petites dimensions.
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La població activa al municipi s’ha anat incrementant des dels anys 90, tot i que a partir del 2007 la
taxa d’atur ha crescut moltíssim
La proporció de població activa a la Pobla de Mafumet ha experimentat un creixement progressiu
al llarg dels anys, creixent a un ritme molt més elevat que no pas la població no activa. A més, del
total de població activa, pràcticament el 95% disposen d’una ocupació.
Actualment, però, la taxa d’atur ha assolit el valor registrat més alt de les últimes dues dècades. El
sector de procedència del major nombre d’aturats és el sector serveis, seguit del de la construcció.
L’agricultura presenta des del punt de vista econòmic un pes poc notable, minvant el nombre
d’explotacions (un 27’5% des de 1982 a 1999) i la superfície agrària (32’6% des de 1982 a 1999)
Segons les dades observades i la informació disponible s’ha observat un descens important en
terres llaurades, passant de 219 ha l’any 1982 a 151ha l’any 1999. Es tracta d’un fenomen global
a nivell de país i més accentuat a les zones amb forta pressió de l’activitat industrial i urbana.
La implantació de noves activitats econòmiques i la transformació important del sòl rústic han
portat a una reducció significativa del sòl agrícola i per tant de la seva ocupació
La implantació de la gran indústria del sector petroquímic al terme municipal l’any 1974, va fer
reduir molt notablement el pes que fins llavors havia ostentat el sector agrari, degut
fonamentalment que una bona part del terme municipal de la Pobla de Mafumet (aproximadament
el 40% de la seva superfície total, equivalent a unes 244 ha) està ocupat per la industria
petroquímica, reduint significativament el potencial agrícola del municipi, oferint una superfície d’
aproximadament 54 ha destinades a mur verd o de separació entre el perímetre industrial i la
resta.
El creixement urbà, associat al creixement industrial del municipi, conjuntament a les noves i
recents infraestructures que creuen el municipi (autovia A-27. Tarragona – Montblanc). També han
contribuït a la reducció de superfície agrícola.
L’únic cultiu destacable que es conrea a la Pobla de Mafumet és l’avellaner. No obstant, la
sensació al món agrícola és molt pessimista
Es destaca l’avellaner com a principal cultiu del municipi, que segons fonts consultades del
municipi presenta el 70% de la superfície agrícola, en reg de la seva totalitat, seguit de l’olivera
20%, ametller 10% i la resta de cultius (vinya, cereals, etc.) els presència testimonial.
La Pobla de Mafumet està inclosa en la D.O.P. Siurana, i en la D.O. Avellanes de
Els responsables de la cooperativa “Agrícola Sant Isidre” i de la comunitat de regants són força
pessimistes davant la manca d’agricultors professionals i empreses agràries al municipi, i
l’envelliment molt marcat dels pagesos, la immensa majoria ho són a temps parcial. Fins i tot
comenten que bona part de la superfície de reg està abandonada.
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2.4. TERRITORI I MOBILITAT

ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA
Tot i que en un principi els plans estratègics no coincidien amb les previsions de planejament de
l’Ajuntament, finalment, a través d’al·legacions, el Pla Director de les Activitats Industrials i
Turístiques del camp de Tarragona i el Pla Territorial Parcial del camp de Tarragona s’adeqüen al
model urbanístic municipal.
El consistori de la Pobla de Mafumet té molt clar quin ha de ser el model urbanístic del municipi.
Per tant, ha intervingut en el planejament urbanístic de rang superior per poder tenir les condicions
favorables per portar a terme aquest desenvolupament urbanístic.
La Pobla de Mafumet compta amb un planejament actual i adaptat als últims plans de rang
superior. Aquest fa una revisió del sòl urbà no consolidat i planteja noves zones de creixement
urbà i industrial.
Aquests últims 10 anys la legislació en matèria urbanística ha variat substancialment. Els municipis
s’han d’adaptar als nous criteris de sostenibilitat, d’habitatge social, entre d’altres. Les normes
subsidiaries de la Pobla de Mafument, de l’any 1992, estan molt desfassades pel que fa a aquests
criteris. Per tant es va creure convenient la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Des de l’Ajuntament, entre d’altres raons, es justifica el creixement que determina el nou POUM
per la necessitat de disposar de sòl per equipaments necessaris per l’increment de població del
municipi en aquests últims anys.
L’esgotament del sòl urbanitzable delimitat i la necessitat de construcció de nous equipaments
justifiquen, per part del consistori, les zones de creixement que planteja el nou POUM. Tal i com es
comenta en l’apartat de memòria, el POUM planteja dues grans zones residencials i dues zones
industrials.
Si es tenen en compte les quantitats màximes d’habitatges que es poden construir en el sòl urbà
no consolidat i en el sòl urbanitzable delimitat, el resultat d’aquest sumatori són 1.724 habitatges.
Tot i això, per garantir un creixement coherent s’estableixen calendaris d’execusió de les zones.
Tal i com es comenta en la memòria, per tal de garantir un creixement coherent del municipi
s’estableix que el PP-2 es desenvoluparà per mitjà de dos polígons d’actuació. La superfície
d’ambdós polígons estarà compresa entre el 60% i el 40% del sector total. El PP-3 només podrà
ser aprovat després d’haver estat assolida la consolidació del primer polígon d’actuació del PP-2
per l’edificació del 60% del seu sostre edificable.

PAISATGE
El terme de la Pobla de Mafumet està integrat dins la plana del Camp de Tarragona, amb una part
agrícola i una part industrial a destacar.
La plana agrícola té una important presència en el paisatge de la Pobla de Mafumet, on hi destaca
un relleu suau i un mosaic de parcel·les de conreus tradicionals (avellaners, oliveres, ametllers,
cereals, etc.) amb presència de masos associats a l’activitat agrícola. En destaca també la
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presència de les estructures de la instal·lació petroquímica, incorporada dins la zona industrial que
ocupa un espai del terme prou significatiu.
És de preveure que, en general, les característiques agrícoles del paisatge de la Pobla de
Mafumet es mantingui en el futur a causa de la fertilitat dels sòls i les possibilitats de mantenir el
regadiu. Tot i això, l’encariment i la poca disponibilitat de sòl industrial i de serveis a la unitat dels
Camps del Francolí (incloent Tarragona, Reus i Valls) pot contribuir a la continuació de l’expansió
dels polígons industrials i les àrees comercials.
El pas del riu Francolí, dels diferents torrents i de les vies de comunicació pel terme
s’entortolliguen dibuixant un territori amb un paisatge eminentment agrícola.
Les unitats de paisatge que defineixen la Pobla de Mafumet són: la riba dreta del riu Francolí
(zona plana de la vall al·luvial dominada per la indústria), el nucli urbà de la Pobla de Mafumet,
el complex petroquímic (ocupa una extensió molt considerable de terreny i la dimensió d’algunes
de les seves estructures verticals fa que sigui visible des de molts punts i objecte de focus de totes
les mirades) i la franja occidental de conreus.
La Pobla de Mafumet se situa dins la unitat de paisatge anomenada “Camps del Francolí”, unitat
inclosa dins el Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona. Aquesta unitat es caracteritza per
englobar els terrenys planers que s’estenen des del llit del riu Francolí fins als relleus de la serra
de la Mussara, a Alcover, i té com a límit sud els municipis de Constantí i Reus.
El municipi de la Pobla de Mafumet no disposa de punts estratègics clau elevats des d’on sigui
observable tot el terme.
El paisatge del terme de la Pobla de Mafumet és observable des de diferents punts externs del
municipi. Destaquen, les vistes que s’observen del municipi veí de Perafort i des del colindant
municipi del Morell. Com a corredors visuals destaquen les infrastructures viàries internes així com
la xarxa de camins agrícoles del mateix terme.
Existeixen diferents factors antròpics que han fet canviar o poden fer canviar la composició original
i tradicional del paisatge que caracteritza la Pobla de Mafumet i que deterioren la seva qualitat
paisatgística.
La implantació del complex petroquímic ocupa una important extensió de la riba dreta del riu
Francolí, a l’est del nucli urbà i porta associat l’impacte que causen les torxes del complex. També
cal tenir en compte l’aparició de noves infraestructures de comunicació que s’inserten al
territori de forma traumàtica, com és la recent A-27. Aquestes actuacions poden tenir
repercussions sobre la qualitat del paisatge, com ara les obres de revegetació del talús de la nova
autovia A-27 si no van associades d’actuacions de correcció paisatgística.

La Pobla de Mafumet presenta un potencial de zones verdes que es podrien destinar a l’esbarjo i
l’oci amb un contacte directe amb la natura.
Els usos recreatius i socials d’espais verds del terme (com el riu Francolí i el Mur Verd) es podrien
considerar com un valor afegit d’aquest territori en favor d’un desenvolupament local menys
depenent de la construcció i de la petroquímica. Per aquest motiu, es podria afavorir la recuperació
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del paisatge fluvial del Francolí amb l’objectiu d’establir espais d’ús social, com a un element més
de la funció recreativa del paisatge, tot potenciant la seva funció també com a connector ecològic i
paisatgístic.

ENTORN URBÀ
Model de poble compacte. Compta amb un nucli antic, un eixample i dues zones industrials. Les
noves zones de creixement no estan deslligades del nucli urbà actual i representen un continu
urbà.
El nou POUM determina unes zones de creixement a continuació del casc urbà actual. Així les
dues grans zones residencials futures es construiran a continuació de les cases unifamiliars
situades al costat del carrer de la Mina de Madró, seguint direcció oest al llarg de l’Avinguda de
Tarragona. Les dues zones industrials estan destinades a naus de petita i mitjana empresa a
continuació del petit polígon actual sota el complex de les piscines. Així doncs es tracta d’un
continu urbà definit com a ciutat compacta.
Si es suma l’habitatge construït i no ocupat (en venda) i el previst (sòl urbà no consolidat i sòl
urbanitzable delimitat) dóna la quantitat de 2.000 habitatges. Aquest fet representaria incrementar
la població aproximadament 6.000 persones.
En aquest moment es comptabilitzen, aproximadament 500 habitatges construïts i a la venda. Per
altra banda en el sòl urbà no consolidat el POUM preveu com a màxim 502 habitatges. Les noves
zones de creixement preveuen 1.217 habitatges. Aquests últims anys la Pobla ha incrementat molt
la seva població però un creixement tant important seria molt important d’assumir. Tot i això, la
crisi econòmica actual ha fet relentir el creixement del municipi.
La Pobla de Mafumet compta amb equipaments municipals de temàtiques diverses: Ajuntament,
Centre Cívic i Social, Casal Cultural, Camp de Futbol, Complex Esportiu de les Piscines, Casal de
la Gent Gran, Magatzem municipal, Llar d’Infants l’Esquirol, Pisos de la Rambla (Mercat
municipal), Zona de barbacoes.
La gestió d’aquests equipaments representa una tasca municipal important. Tal i com es diu a la
memòria aquesta tasca correspon a la brigada i per reparacions importants es contracten
empreses especialitzades externes. Tots els equipaments mostren un bon manteniment. Aquest
gran ventall d’equipaments fa que el terreny cultural, social, educatiu i esportiu estigui cobert. La
recent creació de la zona de barbacoes ha estat un encert i gaudeix de molt d’èxit.
La Pobla de Mafumet compta amb un dèficit de zones verdes en el nucli urbà consolidat. Aquest
fet es supleix amb la presència d’arbrat als diversos carrers del municipi. El manteniment de les
zones verdes és adequat.
Existeixen tres parcs situats als extrems del nucli urbà de la Pobla de Mafumet. El manteniment de
les zones verdes està externalitzat i és una empresa la que en té cura. El Parc de les Pobles
compta amb una pista poliesportiva i amb jocs infantils.
Per altra banda els carrers de la Pobla de Mafumet compten amb arbrat, parterres i jardineres. Les
rotondes també contenen elements vegetals amb un manteniment i disseny acurat.
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Es pot afirmar que l’espai urbà de la Pobla de Mafumet presenta una qualitat alta, tant pel que fa a
disseny com a manteniment. Aquest aspecte es pot observar en els carrers del nucli antic i de
l’eixample. Els pobletans i pobletanes es mostren satisfets pel que fa a aquest aspecte.
La façana de la plaça de la Pagesia i la silueta de la plaça de la Vila són dos aspectes
exemplificadors de la qualitat de l’espai urbà. Els carrers estan ben paviments i ben senyalitzats,
amb voreres àmplies. Existeix un projecte per una nova urbanització dels carrers ja que, sobretot
al nucli antic, s’han de renovar serveis que es troben sota el paviment.
La Pobla de Mafumet compta amb un patrimoni urbà important. Serà necessària la redacció del
Pla Especial de Patrimoni per poder determinar com conservar aquests elements que formen part
de la història del municipi.
El patrimoni urbà de la Pobla de Mafumet està format principalment per edificis que es troben al
nucli antic. El POUM determina la necessitat de la redacció d’un Pla Especial de protecció del
Patrimoni. A l’espera de la redacció de l’esmentat Pla Especial de protecció del patrimoni, el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal defineix un Catàleg d’elements que pel seu interès arqueològic,
històric, artístic, paisatgístic o arquitectònic, han de disposar, de forma urgent, d’una especial
protecció.

ELS ESPAIS NO URBANS
Els espais no urbans del terme presenten zones d’interès natural i/o paisatgístic a potenciar poc
conegudes i utilitzades pels veïns i veïnes del municipi.
Tot i la presència d’espais naturals per fomentar un ús de lleure i oci a la població de la Pobla de
Mafumet, aquests estan infravalorats pels mateixos veïns del terme i no s’utilitzen ni es potencien.
Per a millorar i potenciar–ne aquest ús és necessari la millora de l’accessibilitat a aquests espais
(sobretot per accedir-hi a peu i en bicicleta) així com la senyalització dels elements a destacar.
La forta pressió antròpica que pateix el municipi i el seu entorn més immediat dificulten
l’accessibilitat als espais naturals de fora el nucli urbà.
La forta influència que té l’activitat industrial del polígon del municipi i l’existència de grans
infraestructures de comunicació (obres de l’autovia, carreteres, etc.) són un dels possibles motius
pels quals no es freqüenten més els espais agrícoles, la zona fluvial i el Mur Verd.
La Pobla de Mafumet és un terme ric en elements considerats de patrimoni rural, fet que s’hauria
de potenciar encara més.
A partir de la informació continguda en el Catàleg de masies, cases rurals i arbres d’interès és
necessària l’actuació de restauració de les masies que ho necessiten, així com la senyalització i
difusió (potenciant el turisme) tant d’aquests elements com dels arbres singulars presents al terme.
També és recomanable una actuació per inventariar les sèquies i potenciar la seva restauració,
així com recuperar el patrimoni i la cultura de les construccions de pedra seca associada a
l’activitat agrícola del territori.
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MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT
La mobilitat de la Pobla de Mafumet es basa en un conjunt de carreteres locals que comuniquen el
municipi amb els municipis veïns. Disposa també d’una extensa i cuidada xarxa de camins rurals
que faciliten l’accés a les finques i edificacions situades a l’espai agrícola del municipi.
Les carreteres locals T-721, T-7225, T-750 i T-722 permeten l’accés al municipi des dels quatre
punts cardinals, podent accedir des d’elles a vies de comunicació comarcals i estatals properes. La
titularitat d’aquestes vies, i per tant la responsabilitat del seu manteniment, és de la Diputació de
Tarragona.
Dins de la xarxa de camins locals destaquen dues vies classificades com a vies pecuàries,
situades a la part occidental del terme.
La T-750 és el principal accés al complex industrial químic
L’emplaçament de la Refineria a l’extrem oriental del municipi i la xarxa de comunicacions actual
ocasiona que l’accés al complex petroquímic per la seva banda oest es realitzin a través de les
carreteres locals que conflueixen al poble de la Pobla de Mafumet. Aquest fet ocasiona que tot el
trànsit de vehicles creua el casc urbà per la banda oest per accedir al complex.
Per contra, els accessos al complex petroquímic des de la N-240 (meitat oriental) no suposen
haver de creuar el casc urbà però continuen complicant la mobilitat urbana per la població de la
Pobla que vol accedir a la N-240, bàsicament per arribar a Tarragona i rodalies.
L’actual construcció del tram de l’autovia A-27 suposarà una millora dels accessos per carretera de
la població
Les obres que s’estan duent a terme actualment del traçat del tram de l’autovia TarragonaMontblanc, impliquen que per l’interior del terme municipal hi discorrerà una via ràpida. Aquesta
infraestructura suposarà una millora per la xarxa de transport per a vehicles municipal, ja que els
accessos des de la Pobla es realitzaran relativament a prop del casc urbà.
Altrament, la construcció d’aquesta via suposa un augment de la incidència ambiental sobre el
territori, a nivell d’impacte paisatgístic i pèrdua de connectivitat ecològica, ja que la nova carretera
talla perpendicularment el traçat de la xarxa hidrològica del terme municipal.
La mobilitat interna es troba controlada i articulada a fi d’afavorir la circulació segura dels vianants
El conjunt de carrers que configuren l’entramat urbà de la Pobla tenen una limitació de velocitat de
30 km/h, incrementada a 20 km/h al carrer de l’escola.
A fi de solucionar certes problemàtiques detectades (estacionament sobre la vorera, accidents
circulatoris) s’han instal·lat mesures de regulació de la velocitat i de seguretat per vianants com els
ressalts de goma als carrers principals, pilones metàl·liques a les voreres o passos segregats per a
vianants. Aquestes mesures suposen un grau de satisfacció i de seguretat viària assumit
satisfactòriament per la població de la Pobla de Mafumet.
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L’elevat índex de motorització genera problemes en l’estacionament al municipi
El principal problema detectat a nivell de mobilitat interna és l’elevat nombre de vehicles per
habitatge que impedeix estacionar-los dins dels pàrquings privats. Aquest fet genera una manca
de reserva d’espai destinat a l’estacionament ja que el municipi no disposa de zones d’aparcament
públic de majors dimensions.
En el moment que s’ompli la totalitat d’habitatges que actualment es troben buits i en el moment
que es consolidi tot el sòl previst per edificar en el nou POUM, el municipi tindrà problemes
d’estacionament del conjunt de vehicles dels residents. No obstant, des del nou POUM està previst
desenvolupar dues zones d’aparcament en via pública per solucionar aquest problema. Cal tenir
en compte, però, que hi ha discrepància d’opinions entre la població al voltant de la gestió i
necessitat dels aparcaments als carrers de la Pobla de Mafumet.
La implantació del POUM suposarà millorar les xarxes de mobilitat urbana
L’aprovació d’un nou planejament municipal a l’abril del 2009 suposa disposar d’un horitzó de
creixement municipal amb una previsió de les necessitats que caldrà disposar a nivell de mobilitat
urbana. El document de l’Estudi d’Avaluació de Mobilitat Urbana del POUM permet disposar d’una
eina que vincula la creació d’itineraris per a vianants, a peu i per a bicicleta.
En quan als creixements més importants dels sectors urbanístics del POUM, cal considerar que
aquests es troben al sud del casc urbà i que el seu desenvolupament va associat a la creació de
nous vials per descongestionar el trànsit que es generi de la seva ocupació. El nou POUM també
regula més racionalment la necessitat de crear aparcaments dins dels habitatges, en el cas dels
edificis de nova creació.
La Pobla de Mafumet és un nucli que actua com a pol d’atracció laboral, amb grau d’autocontenció
elevat i autosuficient, tot i que a nivell educatiu depèn dels municipis propers
En l’àmbit laboral, la Pobla de Mafumet atreu molts més moviments dels que genera com a
conseqüència directa de la presència de l’activitat associada al funcionament del complex
petroquímic.
Destaca el percentatge elevat de persones no residents que treballen al municipi i que suposen la
sobre mobilitat al territori. A aquest fet cal sumar-hi la ubicació del polígon petroquímic a les afores
del poble que comporta una utilització massiva del transport privat per accedir als llocs de treball,
tant per part de la població resident com els treballadors externs.
Pel que fa a la mobilitat per raons d’estudi destaca l’elevat nombre de desplaçaments que es
realitzen cap a fora del municipi lligada a la manca d’oferta educativa en l’etapa de l’Educació
Secundària Obligatòria i l’educació superior.
Els hàbits de mobilitat de la població es caracteritzen per un molt elevat ús del vehicle propi, inclús
en els trajectes propers dins del nucli urbà.
Tot i que les estadístiques oficials determinen que la major part de la mobilitat dins del casc urbà
es realitzen a peu, la informació proporcionada pel propi Ajuntament indica una elevada
dependència del vehicle privat per realitzar tot tipus de desplaçaments dins del poble. Aquest fet

21

DOCUMENT DE SÍNTESI

duu associada la problemàtica de mal ús de l’espai urbà, principalment l’estacionament en llocs
indeguts, ocasionant problemes en la circulació general de vehicles i vianants.
A nivell de desplaçaments fora del nucli urbà, l’ús del vehicle privat en augment contrasta amb un
decrement del nombre de viatges realitzats en transport públic, tot i disposar d’un servei d’autobús
públic regular, amb parades dins del casc urbà.
La proximitat de l’estació de l’AVE al nucli de la Pobla de Mafumet suposen una millora per l’oferta
de transport públic
La posada en funcionament relativament recent de l’estació de la línia d’alta velocitat a l’estació de
Perafort suposa disposar d’un recurs molt positiu pel transport públic de la població. No obstant,
cal fer servir el vehicle privat o utilitzar transport públic (poc útil per servir a totes les demandes)
per arribar a l’estació de l’AVE. Aquest accés manca el dèficit de transport ferroviari que hi ha al
municipi, tot i disposar del traçat d’una línia de ferrocarril que només transporta mercaderies.
2.5. VECTORS I RISC AMBIENTAL

FLUX D’AIGUA: ABASTAMENT, CONSUM I SANEJAMENT
El sistema d’abastament d’aigua de la Pobla de Mafumet depèn altament de la concessió del
transvasament del CAT, excepte en l’aigua de reg que s’extreu del riu Francolí
Tot i que antigament, el municipi s’abastava de fonts subterrànies pròpies, la manca de recursos i
la contaminació dels aqüífers per nitrats d’origen agrari va condicionar al municipi a formar part del
Consorci d’Aigües de Tarragona i rebre un cabal constant d’aigua de l’Ebre.
A banda de l’aigua provinent de l’exterior, el municipi disposa de dos pous de propietat municipal
destinats a abastir d’aigua de boca als domicilis. En cas que fos necessari, existeixen altres
captacions públiques i privades de la majoria de les quals no se n’ha inventariat els aprofitaments.
Les necessitats de subministrament d’aigua a la població i a la indústria queden del tot garantides
amb les fonts de subministrament actuals
La garantia que suposa la concessió del CAT permet assegurar l’abastament pel
desenvolupament del municipi (previsió de creixements del nou POUM) i pel funcionament habitual
i possible expansió del sòl industrial del municipi.
Les necessitats de la superfície de reg del municipi provenen de la captació al riu Francolí (80%) i
la resta de les mines i pous existents al sòl no urbanitzable
Pel que fa a l’abastament d’aigua per al reg de la superfície agrícola del municipi, la gran part
s’extreu del riu Francolí i s’acumula a la bassa de regulació de la Comunitat de Regants el terme
3
de la Pobla . Tot i que inicialment tenia una capacitat de 270.000 m , per problemes tècnics
s’haurà de reduir pràcticament a la meitat, fet que determinarà la necessitat d’augmentar les
extraccions d’aigua del subsòl.
L’ús d’aigua procedent de l’Ebre ha permès la recuperació de la quantitat i qualitat de l’aigua dels
aqüífers
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Tenint en compte que la gran majoria de l’aigua emprada per al consum domèstic municipal prové
del transvasament de l’Ebre, l’explotació dels aqüífers ha disminuït considerablement, quedant
concentrada a l’estiu. Aquest fet ha permès la recuperació dels nivells piezomètrics alhora que ha
permès una millora de la qualitat de l’aigua subterrània, altament afectada per contaminació per
nitrats anys enrere.
Les instal·lacions d’abastament i sanejament del municipi són suficients i idònies però es requereix
de la modificació de la xarxa de sanejament
Tot i disposar d’instal·lacions òptimes per duu a terme la distribució de la xarxa potable i l’aigua de
sanejament, es detecten mancances greus pel que fa a les característiques actuals de la xarxa de
sanejament, ja que actualment aquesta no és separativa. Aquesta qüestió causa greus problemes
en cas d’averies i suposa aixecar carrers i realitzar obres contínuament.
No obstant, existeix un projecte de Pla Director que es preveu desenvolupar durant la següent
legislatura que possiblement solucionarà part d’aquesta problemàtica.
El municipi disposa d’EDAR, instal·lacions que comparteix amb alguns municipis veïns i que
disposa d’un projecte d’ampliació
L’EDAR de la Pobla de Mafumet s’encarrega del sanejament de les aigües del propi municipi i de
3
les procedents del Morell i Vilallonga del Camp, rebent uns 900 m /dia. Per tal de poder assimilar
l’augment d’aigües residuals derivades dels futurs creixements poblacionals, es preveu ampliar i
3
modificar les instal·lacions existents fins als 2.600 m /dia.
Pel que fa al tractament de les aigües residuals industrials, o bé s’aboquen directament al
clavegueram o, en aquelles de major incidència ambiental, es tracten en les pròpies instal·lacions
de sanejament abans de poder abocar-la a la llera del Francolí.

ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC
El municipi de La Pobla de Mafumet no està adherit al Pacte d’Alcaldes/Alcaldesses promogut per
la UE ni tampoc té redactat cap Pla d’Acció per a la disminució de les emissions de GEH a
l’atmosfera.
Donada la problemàtica recent del malbaratament de l’energia i la seva influència negativa enfront
el medi ambient, des de la unió europea es va impulsar la creació d’un pacte a nivell municipal
encarregat d’avaluar l’estat energètic d’aquells pobles i ciutats adherits. Aquest pacte promou la
redacció de l’anomenat Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).
La presència de la refineria converteix el tema energètic en el focus principal de l’atenció
ambiental.
La situació dins del municipi de part de la refineria Repsol, donada la seva importància econòmica,
social i de repercussió sobre el territori (impacte i transformació del paisatge) fan que el tema
energètic sigui el punt central del debat ambiental que pugui existir al municipi, o monopolitzi la
percepció de la realitat ambiental que els observadors externs puguin tenir de La Pobla de
Mafumet.
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Una de les principals avantatges, referents a les emissions de GEH passen per la disponibilitat de
gas natural, en tan a que aquesta font emet menys contaminats que el gas-oil (especialment, en el
tema de les calefaccions d’habitatges)
Les fonts d’energia emprades al municipi a nivell quotidià són bàsicament tres: energia elèctrica,
combustibles líquids i gas natural. Tanmateix, també hi ha consum minoritari d’altres gasos liquats
del petroli com el butà o el propà (aquests últims no s’han considerat en els càlculs degut a la
dificultat de l’obtenció de les dades).
El municipi disposa de xarxa de distribució soterrada per a Gas Natural i entramat elèctric a partir
d’una única línia d’alta tensió que distribueix electricitat a tot el municipi.
Respecte al subministrament de les diferents fonts, el casc urbà disposa d’una xarxa de distribució
de gas natural soterrada. En quant al l’abastament de la refineria, aquesta es nodreix a partir d’un
sistema en alta de canonades degudament senyalitzades que provenen de les subestacions del
Port de Tarragona via traçat del riu Francolí.
Pel que fa a l’energia elèctrica, el municipi és creuat per una línia d’alt voltatge (220kW). D’aquesta
línia parteix tot un entramat de mitja i baixa tensió que alimenta a tot el municipi, tant al nucli urbà
com a les edificacions en SNU.
La gestió de les diferents fonts d’energia la duen a terme empreses privades del sector.
L’empresa Repsol monopolitza la gestió de combustibles líquids i GLP i l’empresa Fecsa-Endesa
s’encarrega de gestionar el correcte funcionament de la xarxa elèctrica.
Seguint la tipologia de document de PAES marcat per la UE, s’han analitzat les emissions de GEH
a partir dels consums energètics seguint dos àmbits: nivell municipal i nivell d’Ajuntament.
Un cop analitzades les dades, s’ha observat com, salvant la dimensionalitat de les dades, l’energia
elèctrica és la que més emissions genera degut al seu alt consum. En el cas del nivell municipal,
aquest consum es veu altament alterat pel sector de la indústria.
Cada àmbit d’estudi s’ha avaluat tant per sectors com per fonts, és a dir, per una banda s’han
calculat les emissions de GEH derivades del consum energètic total per sectors de població i de
gestió d’ens i seguidament s’ha calculat la proporció d’emissions aportades per cada font
d’energia.
Respecte a les emissions produïdes pels diferents sectors dins l’àmbit ajuntament, el sector dels
equipaments i dependències municipals (el qual consumeix les tres tipologies d’energia), és el que
més emissions produeix, arribant a representar un 65% de les emissions totals de l’àmbit.
D’altra banda, els sectors minoritaris en quant a emissions de GEH són la flota de vehicles
propietat de l’Ajuntament i el servei d’aigües. Això es deu per una banda al baix nombre de
vehicles i per l’altra a la poca rellevància del consum del bombament d’aigua en contraposició al
funcionament de qualsevol dels equipaments.
Cal esmentar també que donada la recent implantació del Pla d’adequació llumínica municipal,
tant el consum com les emissions de GEH associades disminuiran considerablement a partir de
l’any 2010.
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Si analitzem les dades segons fonts d’energia, és pot constatar l’alt grau de contaminació que
produeix la utilització de combustibles líquids en front les altres tipologies d’energia.
Tot i ser minoritària en contraposició a l’energia elèctrica, les emissions procedents de
combustibles líquids representen un 42% de les emissions totals a nivell d’Ajuntament.
Per altra banda, tal i com s’ha avançat anteriorment, també s’han avaluat les emissions a nivell
municipal. En aquest cas, els sectors analitzats han estat el sector de consum, el transport i el
tractament dels residus.
Dins del sector de consum, cal esmentar la gran influència del sector industrial. Aquest suposa un
74% de les emissions totals del sector.
Així doncs, és d’esperar també que analitzant les dades segons la suma dels diferents sectors, els
sectors de consum representin un total del 93% de les emissions a nivell municipal. En menor
mesura resten el sector transport (6%) que tot i ser més contaminant, el volum de consum és molt
inferior i el sector residus (1%).
Entre els diferents sectors, cal esmentar que els sectors de consum consumeixen tant energia
elèctrica com gas natural. Es creu que minoritàriament també hi ha consum de combustibles
líquids per calefacció però donada la dificultat de l’obtenció de dades a nivell particular de cada
habitatge, s’ha obviat aquest factor.
Amb tot lo exposat fins al moment, es pot comparar la mitjana d’emissions de GEH a l’atmosfera
per habitant de La Pobla de Mafumet a l’any (3,83TnCO2eq) amb les mitjanes a nivell estatal i
autonòmic. Els resultats són encoratjadors per al municipi ja que és torben força per sota de les
mitjanes tant catalana (6,7TnCO2eq) com espanyola (7,7TnCO2eq).
Tot comparant les dades obtingudes al municipi amb altres municipis catalans similars, s’obté que
els valors de La Pobla de Mafumet no difereixen massa en quant a sectors. D’altra banda, en
relació a les fonts d’energia, hi ha diferències en les emissions produïdes per la utilització
d’energia elèctrica, sent en La Pobla de Mafumet superiors, i en les altres fonts d’energia (gas
natural i combustibles líquids) inferiors.
Les emissions de GEH a l’atmosfera poden ser reduïdes o bé de manera natural gràcies a l’efecte
embornal que produeixen els arbres o bé utilitzant fonts d’energia renovables en lloc de les
utilitzades actualment.
Donada la forta industrialització de la zona, el territori ha patit severes modificacions en quant al
seu ús. Tal i com s’ha exposat amb anterioritat, gairebé la totalitat del sòl es troba monopolitzat o
bé per sòl urbà - industrial o bé per camps de conreu. Aquest fet ha deixat només un petit senyal
de massa forestal representada pel bosc de ribera present en la llera del riu Francolí i el mur verd
plantat per disminuir l’impacte paisatgístic que ocasiona el complex industrial.
L’efecte embornal que produeix la petita part de massa forestal present al municipi només redueix
un total de 64,8TnCO2eq de les emissions totals que es produeixen al municipi. Cal esmentar però
que en aquest càlcul no s’ha considerat la massa arbrada dels camps de conreu.
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En quant a les energies renovables al municipi, segons fonts consultades de l’Ajuntament,
actualment no hi ha cap equipament o dependència municipal amb cap infraestructura generadora
d’energia a partir de fonts renovables. Sí que cal esmentar però que degut al Decret 21/2006 de
Criteris Ambientals i d’Ecoeficiència en Edificis dictat per l’ACS, l’Ajuntament ha promogut el
projecte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques en algun dels equipaments.
Les industries Repsol i Dow Chemical disposen de subestacions elèctriques per a generar energia
per a l’autoconsum, així com també infraestructures per a la generació d’energia a partir de fonts
renovables.
Donades les característiques orogràfiques del terme municipal, en La Pobla de Mafumet es fa
impossible la implantació d’aerogeneradors per tal d’aprofitar la força del vent per a generar
energia. Tot i això, el municipi té forces recursos econòmics per a poder realitzar projectes
encaminats a l’aprofitament d’altres fonts d’energia netes com la solar.
Per últim queda concloure que, havent realitzat un balanç energètic global exceptuant els valors
desorbitats provocats per les indústries, les emissions totals al municipi ascendeixen a
aproximadament 20TnCO2eq.
Aquest valor és relativament elevat però cal pensar que en ell estan incloses les emissions
produïdes pel sector terciari, que representa un 78% de l’energia elèctrica. Tot i això s’observa
com l’efecte embornal només representa una disminució d’un 0,31% de les emissions.
Analitzant les dades, potser cal reflexionar en el malbaratament de l’energia i la poca
conscienciació per gran part de la població de les problemàtiques que porta associada aquesta
actuació. En aquest sentit, cal impulsar una sèrie d’accions encaminades a la educació en les
bones conductes en quant a la correcta utilització de l’energia, així com també a la conscienciació
per part de l’ens municipal de la importància de la implantació d’infraestructures que aprofitin fonts
renovables per a la generació d’electricitat.

QUALITAT DE L’AIRE
El context territorial de la Pobla de Mafumet es caracteritza per presentar certes problemàtiques de
qualitat d’aire, lligades al fet que una part considerable del territori està ocupada per àrees
industrials.
Segons l’informe de qualitat d’aire de l’any 2009, la Zona de Qualitat de l’Aire 4 “Camp de
Tarragona” presenta valors mesurats dins dels límits legals permesos a excepció de l’ozó
troposfèric, el sulfur d’hidrogen i el clorur d’hidrogen. Aquests tres contaminats han superat
aquests valors de referència en l’estació de mesurament emplaçada al municipi veí de Constantí.
Cal remarcar que la Pobla de Mafumet no disposa actualment d’estació de control pròpia ja que va
deixar d’estar en servei l’any 2001, a causa de problemes tècnics.
El municipi de la Pobla de Mafumet acull activitats industrials classificades en el Catàleg
d’Activitats Potencialment Contaminats de l’Atmosfera (CAPCA) en el grup A, el de més potencial
de contaminació.
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Igual que els municipis veïns de Perafort i Constantí, la Pobla de Mafumet està classificat com a
municipi de categoria A, segons el potencial de contaminació atmosfèrica. Aquesta classificació
deriva del fet que el municipi presenta, dins el seu territori, activitats industrials amb elevat
potencial contaminant de l’atmosfera, en aquest cas lligat a la presència del complex petroquímic.
Baixa incidència de la contaminació atmosfèrica derivada del transport per carretera
La tipologia de les vies de comunicació dins el municipi de la Pobla determinen una contaminació
atmosfèrica lligada a la circulació de vehicles limitada. Es concentra principalment a l’extrem est
del municipi, a la carretera T-750, que comunica la N-240 amb el complex petroquímic i és via de
circulació d’un elevat nombre de vehicles pesants lligats a l’activitat industrial.
Possiblement, l’entrada en funcionament de la nova autovia A-27 permeti descongestionar i reduir
el trànsit en aquest tram de la T-750 i reduir la contaminació atmosfèrica.
El municipi presenta contaminació lumínica derivada de les instal·lacions del complex petroquímic,
regulada per les normatives de seguretat industrial, amb afectació sobre l’espai natural del riu
Francolí.
Segons el mapa de protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa a Catalunya, el
municipi està zonificat en les categories de protecció moderada (E3) en el casc urbà i la refineria, i
protecció alta (E2) a la resta de municipi. Tot i això, la franja de ribera del Francolí ha quedat
englobada com a proximitat de la zona industrial dins la categoria de menor protecció.
Destaca, dins de l’àmbit de la contaminació lumínica, l’impacte que suposa la presència del
complex de la petroquímica en el conjunt del territori del terme municipal. Aquesta contaminació,
però, no depèn de la gestió municipal i es legisla amb normativa sectorial diferent de la que es
pugui aplicar a la resta del municipi.

RESIDUS
El sistema de recollida de residus es realitza mitjançant contenidors en superfície (o de vorera) i
illes de contenidors soterrats. La quantitat de contenidors d’envasos és insuficient per les
dimensions i padró del municipi, i caldria reforçar el número de contenidors de vidre i de paper i
cartró en determinades zones que no queden cobertes pels actuals

A la Pobla de Mafumet trobem 105 contenidors, d’aquests el 74% són de rebuig i la resta de
recollida selectiva. Els contenidors de vidre representen el 9%, els de paper i cartró el 13% i els
d’envasos el 4% del total. Està previst que l’ampliació de la dotació de contenidors amb la
instal·lació de 7 illes de contenidors soterrats més.
La manca de la recollida de la fracció orgànica al municipi fa augmentar les dades quantitatives de
la fracció rebuig, reduint significativament el % de recollida selectiva al municipi
Gran part de la brossa dipositada com a rebuig correspondria a la fracció orgànica pròpiament dita.
Per aquest motiu és necessària la implantació immediata de la fracció orgànica al municipi i així
reduir la quantitat de brossa a disposició final. La retolació en cartells de les illes de contenidors
soterrats actuals on es menta la fracció orgànica, pot crear confusió a la població al no ser real la
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separació d’aquesta fracció i pot derivar a un desengany en el moment de la implantació real de la
fracció orgànica al municipi.
La gestió dels residus la porta a terme el Consell Comarcal del Tarragonès
Des del Consell Comarcal del Tarragonès, a través d’un conveni amb l’Ajuntament de la Pobla de
Mafumet, es realitza el buidatge i transport a les diferents planta de tractament i d’eliminació de les
diferents fraccions de rebuig, vidre, paper i cartró i envasos lleugers, així com de la gestió de la
deixalleria mòbil i del servei de deixalleria supramunicipal del Morell.
Les dades quantitatives de la fracció de rebuig són molt elevades comparades amb les dades de
recollida selectiva /envasos, vidre, paper i cartró. La implantació d’un servei de recollida del cartró
comercial i de la fracció orgànica de les llars ajudaria a millorar les dades de la recollida selectiva
Les dades recopilades en els darrers 10 anys destaquen la tendència constant de generar molta
més fracció de rebuig comparat amb la resta de recollida selectiva. Aquestes dades indiquen la
necessitat d’incidir en la població per a obtenir una millora en la recollida selectiva del municipi.
Actualment no existeix cap servei de recollida del cartró comercial al municipi, fet que ajudaria a
millorar les dades quantitatives d’aquesta fracció.
Cada pobletà i pobletana produeix diàriament 1,28 Kg de residus, una mica per sota de la mitjana
comarcal d’1,89 Kg de residus per persona i dia i de la catalana que es troba als 1,56 Kg (segons
dades de l’any 2008)
Tot i que la quantitat de residus generats per habitant i dia és una mica més baixa respecte la
mitjana comarcal i catalana és necessari afrontar la problemàtica dels residus d’una manera
integral, tenint en compte la producció i la separació d’aquests residus, com s’ha anat comentant al
llarg del capítol. L’execució de campanyes de comunicació i sensibilització ambiental en matèria
de residus seria una eina a potenciar entre la població de la Pobla de Mafumet.
La reduïda activitat ramadera i la manca d’indústria transformadora de productes agraris minimitza
substancialment possibles problemàtiques relacionades amb la gestió de residus d’origen agrícola
o ramader
La Pobla de Mafumet, donada la seva condició de municipi amb una forta implantació del sector
industrial i amb una clara manca d’explotacions agropecuàries que tinguin un potencial
d’incidència ambiental sobre el territori (pel que fa al tractament de les dejeccions ramaderes), no
presenta problemàtiques derivades dels residus d’origen ramader o agrari.
Per altra banda, cal tenir en compte que es tracta d’un terme municipal relativament petit amb un
sòl no urbanitzable molt acotat, pel que fa als usos a desenvolupar, que no preveu cap expansió
dins del sector agropecuari.
L’existència d’una ordenança reguladora dels residus de la construcció i la vigilància que es
realitza des de l’ajuntament fan que els abocaments d’aquests residus a l’entorn del sòl no
urbanitzable siguin mínims
La Pobla de Mafumet disposa d’una ordenança reguladora de la gestió de residus d’enderrocs i de
la construcció, la qual funciona des de l’any 2009. Aquest instrument garanteix que els residus que
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es generin en el sector de la construcció es tractin a través de gestor autoritzat i que no
s’esdevinguin petits abocaments incontrolats en les parcel·les de sòl no urbanitzable del terme del
municipi.
Per altra banda les tasques de vigilància que realitza el grau de Vigilància municipal permeten que
es dissuadeixin pràctiques indegudes relacionades amb abocaments d’origen del sector de la
construcció.

RISC AMBIENTAL
Els riscos principals que afecten el municipi són el risc d’accident industrial químic, el risc
d’inundació i el risc per transport de mercaderies perilloses.
La situació dins el municipi del polígon industrial químic Nord del Camp de Tarragona suposa un
elevat risc d’accident industrial. Existeixen 4 indústries químiques incloses en el PLASEQTA, que
suposen un risc variable per a la població, en funció de la substància implicada i del tipus
d’accident possible. El major risc ve lligat als accident per núvol tòxic el radi d’afectació del quals,
en alguns casos, arriben fins a la zona urbana del municipi.
El risc d’inundació principal està associat al curs del riu Francolí, podent causar danys a la
indústria que s’emplaça al seu marge dret. Els torrents que creuen horitzontalment el municipi
tenen cert risc associat, ja que en la majoria de casos presenten una alteració del seu curs natural
Aquestes modificacions vénen definides per la integració dels cursos dins la trama industrial (de
manera soterrada com canalitzada) i per l’establiment de barreres arquitectòniques que
impedeixen el pas de l’aigua en moments de precipitacions fortes.
La presència del complex petroquímic a l’est del municipi determina també l’existència de risc per
transport de mercaderies perilloses. Aquest risc es concentra principalment a la carretera T-750
fins a l’entrada a la indústria. Tot i això, a nivell d’afectació a la població, cal considerar el transport
que es realitza per la via fèrria que travessa el nucli urbà i que comunica Reus amb el complex
químic. Tot i que el volum de matèries transportades és menor, la proximitat a les infraestructures
urbanes i a la població fa que el risc sigui important.
Les característiques de la vegetació existent al municipi determinen un baix risc d’incendi forestal.
Tot i disposar de Pla INFOCAT municipal, el risc d’incendi al municipi és baix. Es concentra a la
zona de vegetació arbustiva de ribera que acompanya el curs del Francolí i, amb menor risc, es
reparteix per la zona agrícola de la resta de terme, on un possible abandonament dels camps de
conreu pot incrementar el risc de crema de vegetació ruderal i fer necessari un major control de la
crema de rostolls.
La Pobla de Mafumet es tracta d’un municipi amb baix risc de contaminació electromagnètica però
amb fonts situades en llocs amb exposició considerable per a la població.
El municipi tan sols disposa d’una línia elèctrica d’alta tensió que discorre per l’extrem oest del
nucli urbà, i per tant, no suposa un risc important de contaminació electromagnètica. Sí que és
més considerable el risc lligat a l’antena de telefonia mòbil situat a les piscines municipals. Tot i
que la radiació emesa pugui ser poca, es tracta d’un punt on es concentra gran part de població
durant l’època estival i, per tant, incrementa l’afectació per contaminació electromagnètica.
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La Pobla de Mafumet disposa d’un Pla de Protecció Civil vigent que inclou tant els plans
d’emergència d’obligació per llei com els que gestionen factors de risc menor.
El Pla de Protecció Civil del municipi inclou un seguit de documents destinats a protocol·litzar les
actuacions de les administracions, efectius i població enfront al conjunt de possibles riscos del
municipi. El més rellevant és el PLASEQTA municipal. Per al seu correcte funcionament es
realitzen tasques d’informació a la població, tant del pla en sí com dels simulacres que es duen a
terme periòdicament.

La contaminació acústica al municipi va lligada al trànsit de vehicles concentrat al tram de la T-750
a l’entrada del complex petroquímic. Es disposa d’un Mapa de capacitat acústica que regula la
intensitat de les immissions sonores permeses segons la tipologia dels carrers del casc urbà.
Tot i que l’activitat industrial actua com a focus d’emissió de contaminació acústica, tant per la
seva activitat com pel trànsit de vehicles que duu associat, la distància al nucli urbà en limita
l’efecte sobre la població.
A nivell de casc urbà, la font més important de contaminació acústica és el trànsit de vehicles que
circulen per les carreteres d’accés al nucli (T-750 i T-721). A través del Mapa de capacitat
acústica, s’han establert els valors màxims d’immissions permeses en cada un dels carrers del
casc urbà. Majoritàriament s’han classificat com a Zones de sensibilitat acústica alta, de manera
que es controla al màxim la contaminació acústica en aquests carrers.
La contaminació odorífera és un dels principals problemes de contaminació atmosfèrica del
municipi, lligada a les emissions provinents del complex petroquímic
La presència del complex industrial dins el municipi determina l’existència d’un nivell basal de
contaminació odorífera i episodis de males olors. Segons les determinacions de l’avantprojecte de
Llei contra la contaminació odorífera, es preveu la delimitació de Zones d’Olor de Règim Especial
(ZORE), a la qual es podria acollir el municipi de la Pobla de Mafumet. D’aquesta manera caldria
elaborar un pla d’actuació per identificar els focus emissors i les possibles mesures per evitar o
corregir els episodis més molestos, i alhora, es permetria millorar la situació de contaminació
odorífera actual del municipi.
2.6. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

El govern municipal està format per 7 dels 9 regidors del consistori. Aquest nombre de regidors
hauria de permetre tirar endavant i gestionar les polítiques públiques eficaçment.
Tal i com s’explica en la primera part del document són 7 els regidors amb responsabilitats en el
govern del municipi. Els diversos regidors compten amb regidories àmplies i amb tasques
definides per tirar endavant les iniciatives municipals.
Tot i la desafecció general que pateix la política catalana i estatal, les dades de participació en les
eleccions municipals són altes. Convergència i Unió ha governat en majoria durant les últimes
legislatures.
La participació en els comissis electorals és alta, no baixa del 80% de la població amb dret a vot.
Tot i que una formació d’independents i Convergència i Unió es van anar alternant el govern del
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municipi durant les primeres legislatures democràtiques, és a partir de 1999 que Convergència i
Unió es converteix en la primera força, lloc que ha mantingut fins l’actualitat.
La plantilla de personal de l’Ajuntament es força extensa, tot i això els costos del capítol 1 del
pressupost no signifiquen una gran despesa pel consistori.
Tal i com es comenta anteriorment, la plantilla de personal compta amb 14 funcionaris, 1 plaça de
funcionari eventual, 19 places de personal laboral en plantilla i 22 places de personal laboral
temporal. Existeixen tres vacants en el personal laboral en plantilla. El personal temporal
correspon als operaris que s’incorporen a la brigada municipal i dels monitors que realitzen els
casals d’estiu, de Nadal i de Setmana Santa.
L’any 2009 la previsió d’ingressos incrementa, tot i la crisi global existent. Aquest fet es degut als
impostos directes i indirectes provinents de la indústria química ubicada en el municipi.
La majoria d’Ajuntaments actualment es troben en un situació econòmica precària ja que
principalment basaven els seus ingressos amb l’impost de construccions i obres. Aquest no és el
cas de la Pobla de Mafumet, encara que els ingressos per aquest impost han disminuït els
ingressos totals han incrementat.
Tot i que existeixen algunes actuacions aïllades al municipi no existeixen polítiques municipals
d’integració de la sostenibilitat.
Des de l’Ajuntament no es compta amb una política definida pel que fa al foment de la
sostenibilitat, tot i això no es poden desmerèixer les accions realitzades com poden ser la
campanya de sensibilització entorn el consum d’aigua realitzada recentment o les diverses
activitats d’educació ambiental realitzades.
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3. SÍNTESI DEL VOLUM 2 DOCUMENT DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

En aquest document s’exposa el plantejament de la participació ciutadana en el procés d’Agenda
21 Local de la Pobla de Mafumet i els seus resultats.
Els objectius específics del Pla de Comunicació i Participació han estat:






Conèixer la percepció i les inquietuds de la ciutadania de la Pobla de Mafumet.
Promoure la implicació dels agents econòmics i socials en el desenvolupament
d’estratègies de sostenibilitat local.
Suscitar propostes i idees de la ciutadania per tal de confeccionar col·lectivament un
compromís de sostenibilitat consensuat, exemplaritzat en la fase documental de l’Agenda
21 Local de la Pobla de Mafumet.
Aconseguir que els ciutadans i ciutadanes de la Pobla de Mafumet se sentin copartíceps
dels objectius de la sostenibilitat, tant pel que fa adoptar-ne la filosofia com a integrar-la en
la seva vida quotidiana.

El document de comunicació i participació ciutadana incorpora gràfics, taules i figures amb la
recopilació de tota la informació referent a aquest procés de participació. En síntesi és la
següent:















Logotip de l’Agenda 21 Local de la Pobla de Mafumet (concurs de dibuix a l’escola)
Formació a tècnics i polítics
Revista de l’Agenda 21
Butlleta d’inscripció als tallers de participació
Qüestionari ciutadà de l’Agenda 21 de la Pobla de Mafumet
Presentació de l’Agenda 21
Taller de Visions de Futur
Entrevistes als presidents/es d’entitats i associacions del municipi
Resultats del qüestionaris a la població
Taller de la diagnosi ambiental
Taller de joves de la diagnosi ambiental
Taller de pla d’acció
Llistats dels participants en els tallers
Informes dels resultats dels tres tallers de participació realitzats

La valoració del procés de comunicació i participació és positiva, tot i això la participació als tallers
ha disminuint. Ressaltar l’esforç de comunicació per mitjà de la revista i els pregons i la
predisposició dels presidents i presidentes de les entitats i associacions en les entrevistes. El
procés de comunicació i participació s’ha anat modificant en funció de les necessitats, doncs s’ha
incorporat un taller específic per joves i els diversos tallers s’han realitzat en espais diferents del
municipi.
Les dates més importants d’aquest procés de comunicació i participació han estat les següents:
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19 d’abril de 2010, presentació del procés de l’Agenda 21 i taller de visions de futur
10 de juny de 2010, sessió de participació de la diagnosi de l’Agenda 21
14 d’octubre de 2010, presentació de la diagnosi i taller sobre el Pla d’Acció de l’Agenda 21
27 de gener de 2011, presentació del Pla d’Acció de l’Agenda 21
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4. SÍNTESI DEL VOLUM 3 DOCUMENT SOBRE SÒL NO URBANITZABLE
4.1. ESTRUCTURA I ANTECEDENTS DEL DOC. DE SÒL NO URBANITZABLE

En el document de Sòl No Urbanitzable de l’Agenda 21 local estableix un conjunt de propostes de
millora en el tractament del sòl no urbanitzable que realitza actualment la documentació
recentment aprovada i elaborada en base al nou POUM
El municipi de la Pobla de Mafumet disposa d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
que va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme el 14.03.2009 amb una sèrie de
consideracions que van ser esmenades. La mateixa Comissió d’Urbanisme va aprovar el text refós
del POUM de la Pobla de Mafumet a data de 25.06.2009 i aquest va ser publicat al DOGC el
29.10.2009.
Per tant, la Pobla de Mafumet disposa d’un instrument de planejament vigent (POUM) que ha estat
aprovat molt recentment. Així doncs, la documentació de l’agenda 21 local no pot influir
directament amb la tramitació del POUM.
El document de sòl no urbanitzable treballa, principalment, en els següents aspectes:
1. Descripció de com es tracta actualment el SNU de la Pobla en el marc del planejament
vigent amb la revisió del compliment dels criteris de sostenibilitat ambiental.
2. Descripció de com es tracta el SNU a partir de les eines de planificació urbanística
supramunicipal (Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona)
3. Proposta de criteris i eines a tenir en compte per poder treballar en el desenvolupament
del POUM i una proposta de millora en la documentació actual a que es refereix
tractament del sòl no urbanitzable.

4.2. CARACTERÍSTIQUES MÉS DESTACABLES DEL SÒL NO URBANITZABLE
El conjunt del territori de la Pobla de Mafumet que actualment disposa de la qualificació urbanística
(clau sòl no urbanitzable) presenta les característiques que es mostren a continuació I que
permeten establir el conjunt de millores i propostes que es recullen actualment en la documentació
del POUM.
1. Clara transformació antròpica del territori del terme municipal. Gairebé la meitat de
la superfície municipal està ocupada per àrees industrials i urbanes (suposen al voltant
del 47% del terme).
2. Els espais no antropitzats del municipi passen per la presència de la franja de
ribera associada al pas del riu Francolí i la xarxa de torrents (Torrent de Mas
Blanc); superfícies que permeten disposar de connectors ecològics importants. En
un municipi on el 95% de la superfície del terme municipal es troba alterat i transformat
per l’activitat humana (agricultura i usos industrials), cal destacar la importància que
representa disposar de taques “naturals” associades a la presència de vegetació.
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4.3. CLASSIFICACIÓ DE SÒLS SEGONS EL POUM DE LA POBLA DE MAFUMET
El sòl no urbanitzable del municipi ocupa una extensió total de 2419 ha, dada que suposa un 39,11
% del total del terme municipal
Dins de les 4 claus de sòl no urbanitzable, existeix una clau que destaca molt per sobre de les
altres, en quan a superfície. Correspon a la clau SRPE de Sòl Rural de Protecció Especial.

El POUM de la Pobla de Mafumet classifica el sòl del terme municipal en:


Sòl de sistemes generals i de protecció de sistemes urbà. Inclou el sòl per
equipaments, parcs i jardins, el viari i sistemes tècnics. A destacar pel tractament
del SNU la clau V (viari), la clau SH (sistema hidrogràfic), la clau PV (protecció de
carreteres) i la clau PE (proteccions elèctriques).



Sòl urbà. Inclou els sectors ja desenvolupats i la previsió de creixement del sector
industrial (clau IG referent a la gran indústria)



Sòl urbanitzable. Inclou 4 Plans Parcials



Sòl No Urbanitzable. Es divideix en quatre claus

Clau SR- Sòl Rural (180 ha)
És aquell sòl que no té un especial valor agrícola
Clau SRPE. Sòl Rural de Protecció Especial (1642 ha)
Terrenys ocupats bàsicament per terrenys de cultiu de secà, matolls i masses arbrades i els
adjacents al torrents. Tenen per objecte preservar els terrenys d’alteracions significatives i la seva
preservació com a corredors per a la fauna.
Clau SRPP. Sòl Rural de Protecció Paisatgística (421 ha)
Terrenys ocupats bàsicament per terrenys de cultiu de secà, matolls i masses arbrades i els
adjacents al torrents. Tenen per objecte preservar els terrenys d’alteracions significatives, la seva
preservació com a corredors per a la fauna i de protecció paisatgística de l’impacte de la
implantació industrial.
Clau SRPF. Sòl forestal de protecció (174 ha)
Es tracta dels sòls rústics poblats d’espècies arbòries o arbustives, de matolls i d’herbes de la riba
del francolí. Inclou la forest gestionada pel departament de medi ambient i els terrenys forestals
cremats l’any 1986. Per garantir la coherència paisatgística del sector, no es permet l’alteració de
les masses forestals existents.
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Figura. Distribució de les claus de sòl no urbanitzable al terme municipal

SRP

SR

SRP
SRP

Font. POUM de la Pobla de Mafumet

4.4. ASPECTES A CONSIDERAR I A INCORPORAR EN EL TRACTAMENT DEL SNU DEL
POUM DE LA POBLA DE MAFUMET
En aquest apartat es realitza una proposta d’incorporacions a fer en la documentació actual del
POUM de la Pobla de Mafumet en el que es refereix al tractament del Sòl No Urbanitzable

SÒL DE VALOR MEDIAMBIENTAL
Per facilitar la gestió futura dels espais de les forests de la Generalitat, l’ajuntament promourà i
impulsarà les gestions per tal de poder desenvolupar, d’acord amb els propietaris i amb el
Departament de Medi Ambient i Habitatge, un Pla Especial de Gestió del Medi Natural i del
Paisatge dels espais de la Pobla de Mafumet incorporats al SRPF

SÒL DE VALOR AGRÍCOLA
Per facilitar el manteniment dels conreus tradicionals, tant de secà com de regadiu, es
desenvoluparà, d’acord amb els propietaris i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural, un Pla Especial de foment dels conreus tradicionals encaminat a dotar de majors
possibilitats econòmiques als agricultors de la Pobla de Mafumet i encoratjar la conservació dels
valors naturals, paisatgístics i patrimonials lligats als conreus. Pla Especial de Protecció del
Patrimoni. Caldria augmentar els elements d’interès natural a considerar en el catàleg i regular-los
a posteriori (en quan a preservació) amb la redacció del pla especial. Manquen elements tals com:
1. Les fileres arbrades d’oliveres tradicionals als límits d’algunes parcel·les agrícoles
2. Peus arbrats aïllats associats a la vegetació de ribera dels barrancs a la meitat occidental
del terme
3. Masses arbrades i peus aïllats lligats a l’arbrat i zones verdes dels masos inventariats al
catàleg de masos
4. Elements vegetals d’interès lligats a la presència de la vegetació de ribera de la franja
d’influència del Riu Francolí
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5. Tot el patrimoni cultural del cicle de l’aigua que es troba dins del sòl rural agrícola, format
pel sistema de sèquies tradicionals i mines que encara resten actius a la zona de conreus
del terme. Incorporació, en cas d’existir, de fonts.
6. En quan a la pedra seca, el POUM esmenta la seva protecció però caldria realitzar un
inventari dels elements amb la incorporació i tractament de trams de marges interessants
que caldria preservar, segons el que determini l’inventari.
Camins rurals. Clara elusió a la protecció de la xarxa de camins rurals del terme municipal, amb
especial atenció al que es refereix als camins ramaders
Construccions en SNU. Regulació d’usos prohibits en quan a publicitat en SNU. Article Publicitat.
Es prohibeix la col·locació de cartells o altres elements publicitaris al sòl no urbanitzable de la
Pobla de Mafumet. També caldria definir quina senyalització es permesa: en aquest cas
correspondria a senyalització interpretativa de camins, zones d’interès d’ambiental, etc... sempre
seguin les prescripcions del Departament de Medi Ambient i Habitatge i el que marqui el propi
consistori.

SÒL DE VALOR PAISATGÍSTIC
Redacció d’un Pla Especial de regulació d’usos i de gestió de tot l’àmbit de la clau SRPP per
tal de poder solucionar els problemes anteriorment esmentats.
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5. SÍNTESI DEL VOLUM 4. PLA D’ACCIÓ
5.1. ESTRUCTURA I OBJECTIUS DEL PLA D’ACCIÓ
El Pla d’Acció pretén ser el document dinamitzador de l’Agenda 21 Local per tal d’avançar cap al
desenvolupament sostenible de municipi de la Pobla de Mafumet. Es tracta del document resultat de tot
el procés tècnic i de participació ciutadana i, per tant, del document bàsic i més important. Mitjançant la
definició i priorització d’accions possibles, viables i sostenibles es pretén implicar la comunitat local i
superar, amb l’esforç conjunt, els punts febles i amenaces detectats en la diagnosi.
Aquest Pla en cap cas ha de ser rígid, sinó tot el contrari. Ha de ser dinàmic i permetre la implantació de
les línies establertes i de les actuacions planificades, el seu control i avaluació i, finalment, la
retroalimentació i autocorrecció.

OBJECTIU

Proposar les accions necessàries per avançar cap a la
sostenibilitat social, ambiental i econòmica de la Pobla de Mafumet

Línies estratègiques
Programes d’actuació

Execució

Avaluació

Accions

5.2. RELACIÓ DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA D’ACCIÓ
ÀMBITS DEL PALS LÍNIES ESTRATÈGIQUES QUE LI CORRESPONEN
L01. Afavorir la cohesió social
SOCIETAT
L02. Millorar i crear nous recursos i serveis a les persones
L03. Diversificar i impulsar l’activitat econòmica
ECONOMIA
L04. Reactivar el sector agrícola
L05. Millorar el paisatge i l’entorn urbà
L06. Introduir criteris de sostenibilitat en l’aplicació i desenvolupament del
nou POUM de la Pobla de Mafumet
TERRITORI
L07. Afavorir i millorar les condicions actuals de mobilitat
L08. Conservar i potenciar els valors patrimonials de la Pobla de Mafumet
L09. Conservar i potenciar la biodiversitat, el paisatge i el medi ambient
L10. Conservar i potenciar els valors patrimonials de la Pobla de Mafumet
L11. Reduir i gestionar els riscos ambientals
MEDI AMBIENT
L12. Gestionar el recurs aigua sota paràmetres de sostenibilitat
L13. Planificar actuacions per reduir els efectes del canvi climàtic
L14. Reduir la producció de residus i millorar la seva gestió
CONSISTORI
L15. Millorar la gestió municipal i encarar-la a la sostenibilitat
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5.3. RELACIÓ DE LES ACCIONS DEL PLA D’ACCIÓ PER LÍNIES ESTRATÈGIQUES I
PROGRAMES
L01. AFAVORIR LA COHESIÓ SOCIAL
PA 1.1
Dinamitzar, potenciar i coordinar l’associacionisme local
1.1.1 Creació de la xarxa d’associacions del municipi
Accions
1.1.2. Creació de bases de subvencions per entitats
PA 1.2
Accions

1.2.1

Potenciar la democràcia participativa i la participació directa
Redacció d’un reglament de participació ciutadana

1.2.2

Desenvolupament d’un Pla de descoberta del municipi

L02. MILLORAR I CREAR NOUS RECURSOS I SERVEIS A LES PERSONES
PA 2.1
Millorar els serveis comunitaris i assistencials del municipi
Elaboració d’accions de difusió dels serveis i funcionament del Centre
2.1.1
d’Atenció Primària del Morell
2.1.2 Creació d’un protocol per posar en contacte els serveis del Centre de dia
amb el Centre d’Atenció Primària del Morell
Accions
2.1.3 Organització d’un curs de cuidadors/es familiars. Oferir aquest servei
municipal a les persones dependents del municipi.
2.1.4 Elaboració d’un Pla de polítiques de dones amb la col·laboració de
l’Associació de dones Mare de Déu del Lledó
2.1.5 Creació d’un instrument municipal de promoció i gestió d’habitatge públic
PA 2.2
Augmentar i millorar l’oferta lúdica del municipi
Redacció i desenvolupament d’un pla per l’augment de l’oferta d’oci i de
2.2.1
lleure al municipi, especialment per joves i població adulta
Accions
2.2.2 Reformulació de la Comissió de festes (de comissió logística a comissió
propositiva) i revisió del model festiu
2.2.3 Creació del banc de temps
PA 2.3
Millorar els serveis i recursos destinats al col·lectiu de joves
Accions

2.3.1

Desenvolupament d’un local tutelat de joves

2.3.2
2.3.3

Increment de les activitats dirigides a joves
Posada en funcionament del mitjà de comunicació local (radio municipal)
liderat pels joves del municipi
Optimitzar els serveis dels equipaments i serveis municipals
Promoció de la biblioteca municipal amb un programa d’activitats anual
(club de lectura, debat, entre d’altres)
Elaboració d’ordenances d’ús dels equipaments municipals
Continuïtat i seguiment per part del consistori de l’actualització i millora
dels canals de comunicació (megafonia per pregons, WIFI, web municipal,
fòrum ambiental, etc.).
Promocionar la justícia social
Modificació de les bases de subvenció actuals per introduir criteris
progressius en funció de la renda familiar i altres criteris

PA 2.4
2.4.1
Accions

2.4.2
2.4.3

PA 2.5
Accions
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L03. DIVERSIFICAR I IMPULSAR L’ACTIVITAT ECONÒMICA
PA 3.1
Reactivar el teixit comercial de la Pobla de Mafumet
Accions
3.1.1 Redacció i implantació d’un Pla per la planificació i dinamització comercial
Cercar mecanismes per la diversificació en el sector industrial i en el
PA 3.2
sector de les noves tecnologies
Realització d’una estratègia municipal per avançar el desenvolupament
industrial dels SUDs PP1 i PP4 (pla de viabilitat econòmica) amb cerca
3.2.1
d’indústries amb molta capacitat de generar mà d’obra i sense excessiva
dependència del complex petroquímic
Accions
3.2.2 Redacció i implantació d’un conjunt de subvencions i bonificacions fiscals
per la implantació de noves activitats industrials amb la inclusió d’incentius
potents de creació d’empreses i la previsió de la seva difusió
3.2.3 Impuls per la creació de foment de les energies renovables a través dels
parcs fotovoltaics en fiques agrícoles del municipi
PA 3.3
Introduir el sector turístic en l’economia local
Creació de material divulgatiu dels valors patrimonials, culturals, naturals,
Accions
3.3.1 etc, del terme municipal i difusió als establiments hotelers i als ens de
promoció turística comarcals
Crear infraestructures i/o mecanismes per l’ocupació, la formació i la
PA 3.4
innovació de la població
Planificació anual dels projectes i accions que creïn llocs de treball
3.4.1 temporal en períodes estivals (casal d’estiu, reforç de la brigada municipal,
etc.)
3.4.2 Creació de tallers ocupacionals que se centrin en la formació de camps de
demanda de mà d’obra actuals: assistència domiciliària, implantacions
energètiques en SNU, etc
Accions
3.4.3 Implicació del consistori en la redefinició i foment dels centres de formació
existents al municipi per la millora d’expectatives per nous filons d’ocupació
3.4.4 Recuperació del paper del consistori en la impulsió i realització de conveni
de col·laboració entre REPSOL i DOW amb l’Institut Martí Franquès de
Tarragona i l’Institut del Morell per la formació de persones que puguin
derivar treballant al complex petroquímic de la Pobla de Mafumet
3.4.5 Creació i gestió, des de l’Ajuntament, d’una borsa de treball específica per
ajudar als agricultors en èpoques de major producció
PA 3.5
Reduir l’actual taxa d’atur
Accions
3.5.1 Pla de xoc per la reducció de la taxa d’atur al municipi
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L04. REACTIVAR EL SECTOR AGRÍCOLA
Impulsar i millorar econòmicament les explotacions i productes
PA 4.1
agrícoles
Implicació i col·laboració del consistori en la redacció del mapa dels sòls de
4.1.1
la superfície agrícola del terme municipal
4.1.2
Redacció i posterior desenvolupament, si s’escau, d’un Pla Especial de
Sòls de Valor Agrícola del foment dels conreus tradicionals i evitar-ne la
seva pèrdua
4.1.3
Introducció i creació dels mecanismes necessaris per impulsar, des del
consistori, la custòdia del territori en els espais agrícoles del municipi
4.1.4
Realització d’un estudi de viabilitat, eficàcia comercial i diversificació dels
productes agrícoles actuals del municipi (creació d’una marca d’agrogotiga)
Accions
4.1.5
Foment de la formació agrícola en relació a la competitivitat del sector
agrari
4.1.6
Promoció de la realització de cursos periòdics als agricultors sobre bones
pràctiques ambientals i sobre la potenciació de l’agricultura tradicional
4.1.7
Foment de l’adhesió dels agricultors a la producció ecològica
4.1.8
Estandardització de la celebració de jornades d’emprenedors locals
dirigides al sector agrícola
4.1.9
Creació d’un banc local de terres, gestionat per l’Ajuntament, per mantenir
el conreu la màxima superfície agrària, en cas de ser necessari
PA 4.2
Millorar les condicions del sistema de reg actual
Gestió i cerca d’ajuts amb implicació directa del consistori per a
Accions
4.2.1
l’arranjament de la bassa de regulació de reg (infraestructura crucial per al
reg de les explotacions agrícoles del municipi)

L05. MILLORAR EL PAISATGE URBÀ I L’ENTORN ESCÈNIC
Redefinir l’ús i millora paisatgística d’espais públics i ambients
PA 5.1
propers al casc urbà
Definició d’un criteri de disseny de les zones verdes urbanes del municipi,
5.1.1
Accions
potenciant espècies autòctones a l’hora de plantar en aquests espais
Disseny d’un plec de condicions per mobiliari urbà a utilitzar o arranjar en
5.1.2
enjardinaments, zones verdes, viari, etc
PA 5.2
Establir mecanismes de regulació d’estètica en zona urbana
Redacció i implantació d’una ordenança per la regulació dels cartells
Accions
5.2.1
publicitaris dels comerços de nova creació

L06. INTRODUIR CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN L’APLICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL
NOU POUM DE LA POBLA DE MAFUMET
PA 6.1
Planificar l’execució i redactar els plans especials del POUM
Realització d’una planificació (cronograma) i definició (continguts i
Accions
6.1.1 aspectes a tractar) dels plans especials que formen part de la gestió del
Sòl No Urbanitzable en el marc del POUM i l’Agenda 21
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L07. AFAVORIR I MILLORAR LES CONDICIONS ACTUALS DE MOBILITAT
PA 7.1
Connectar el nucli urbà amb l’entorn del riu Francolí
Creació d’itineraris per facilitar l’accés a peu i amb bicicleta als espais
Accions
7.1.1 naturals del terme (zona agrícola, zona fluvial i Mur Verd) i millorar-ne els
seus accessos
PA 7.2
Augmentar l’oferta i la qualitat del transport públic
Augment i revisió de l’oferta de transport públic per enllaçar amb municipis
Accions
7.2.1
estratègics
Millorar la mobilitat al casc urbà de la Pobla de Mafumet i al context
PA 7.3
del Terme Municipal
7.3.1 Redacció d’un pla de mobilitat urbana
Definició d’un itinerari de vianants segregat que connecti el casc urbà amb
7.3.2
el complex petroquímic
Accions
Realització d’una campanya informativa per part del cos de vigilants del
7.3.3
compliment de les normes d’aparcament i de seguretat vial
Disseny i execució d’una campanya de conscienciació ciutadana per
7.3.4 fomentar la mobilitat a peu i amb bicicleta amb estudi de canvis en la
gestió de la mobilitat
Millorar i potenciar l’estat de senyalització i conservació de la xarxa
PA 7.4
de camins rurals del municipi
Previsió econòmica en els pressupostos municipals i definició d’accions de
Accions
7.4.1 millora i tractament de ferm de la xarxa de camins rurals secundaris i
millora de la seva senyalització

L08. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS PATRIMONIALS DE LA POBLA DE MAFUMET
PA 8.1
Aplicar línies de gestió d’elements patrimonials
Definició i aplicació de proposta d’actuacions de gestió del patrimoni i
8.1.1
entorn del Mas d’en Blanc
Accions
Potenciació i recuperació de les construccions de pedra seca associada a
8.1.2
l’activitat agrícola de la zona
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L09. CONSERVAR I POTENCIAR LA BIODIVERSITAT, EL PAISATGE I EL PATRIMONI
CULTURAL
PA 9.1
Assolir un bon estat ecològic dels hàbitats de ribera
Implantació de mesures per millorar l’estat ecològic del Torrent de Mas
9.1.1
d’en Blanc
Redacció i execució d’un projecte d’integració paisatgística i millora
9.1.2 d’hàbitats de la llera del Torrent del Mas de Marquès al pas pel casc urbà
de la Pobla de Mafumet
Seguiment i suport del consistori en la redacció i aplicació del que es derivi
Accions
9.1.3 de la redacció del pla de gestió del procés de Planificació de l’Espai Fluvial
de la Conca del Francolí (PEF) en l’àmbit del terme municipal de la Pobla
de Mafumet
9.1.4 Realització sistemàtica de treballs per l’eradicació de les franges amb
canya (Arundo donax) a les lleres dels torrents del municipi
9.1.5 Redacció d’un pla de gestió i usos per la franja de sòl no industrial que va
paral·lela a la riba del Francolí
PA 9.2
Millorar els valors i les qualitats del paisatge
Implicació del consistori en el seguiment de les obres de construcció de
9.2.1 l’autovia A-27 pel que repercuteix en l’aplicació de les mesures de
correcció ambiental presents a l’Estudi d’Impacte Ambiental
Ordenació, dinamització i potenciació dels usos i funcionament dels circuits
9.2.2
per usos motoritzats i integració paisatgística de l’entorn
Establiment d’una connexió directa entre petroquímica i veïns i veïnes del
9.2.3
municipi (feedback)
Accions
Establiment d’intervencions de millora de la qualitat estètica i d’integració
9.2.4
en el paisatge de les instal·lacions del complex petroquímic
9.2.5 Soterrament de línies elèctriques
Determinació dels criteris d’ordenació i disseny pel manteniment i
9.2.6 funcionament de les parcel·les agrícoles abandonades per mantenir unitats
de paisatge i qualitat de biodiversitat
Integració de l’espai periurbà relacionat amb les línies ferroviàries que
9.2.7
creuen el casc urbà
PA 9.3
Millorar l’estat ecològic i paisatgístic de la franja de sòl del Mur Verd
Elaboració d’un pla de gestió d’usos per a potenciar l’espai del Mur Verd
Accions
9.3.1
com a zona verda per al lleure i l’oci
Estudiar i elaborar la corresponent documentació per a la protecció
PA 9.4
dels elements d’interès ambiental del municipi
Redacció d’un inventari i posterior catàleg d’elements patrimonials i
Accions
9.4.1
naturals
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L10. PROMOURE LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE DIVULGACIÓ I PROMOCIÓ DELS
VALORS PATRIMONIALS, NATURALS I PAISATGÍSTICS
PA 10.1
Adequar el territori amb mobiliari de senyalització i interpretació
10.1.1 Senyalització interpretativa dels elements d’interès patrimonial
Accions
Projecte i creació posterior d’itineraris de natura interpretatius del medi
10.1.2.
natural
PA 10.2
Realitzar campanyes de sensibilització ambiental
Campanya d’educació i sensibilització ambiental sobre els valors naturals i
Accions
10.2.1
patrimonials del terme
L11. REDUIR I GESTIONAR ELS RISCOS AMBIENTALS
PA 11.1
Reduir i gestionar del risc per la qualitat de l’aire
Redacció d’una ordenança que contempli el nou desplegament de la llei
11.1.1
20/2009 de prevenció i control de les activitats
11.1.2 Implantació de mesures preventives per la reducció del risc
electromagnètic
11.1.3 Realització de gestions per fomentar el reobriment de l’estació de
Accions
mesurament del XVPCA de la Pobla de Mafumet per part de la Generalitat
de Catalunya
11.1.4 Implicació directa del consistori i lideratge (redacció i gestió) del protocols i
funcionament de la Comissió Tècnica en Matèria d’Olors en el marc de la
propera Llei contra la contaminació odorífera a Catalunya
PA 11.2
Reduir i gestionar el risc per inundabilitat
Redacció i implantació d’accions de millora per minimitzar i/o anular els
Accions
11.2.1 efectes que causen els episodis de fortes pluges torrencials a l’entorn del
complex industrial
PA 11.3
Revisar i fer el seguiment dels plans d’emergència municipal
Realització de jornades informatives del funcionament dels plans
11.3.1
d’emergència a la població i als centres docents
Accions
11.3.2 Fomentar amb la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de
Catalunya els contactes per tal de poder disposar d’un parc de bombers al
municipi (amb independència del parc per emergències químiques)
PA 11.4
Reduir de la contaminació acústica al casc urbà
Definició i implantació de criteris de revegetació i altres alternatives per la
Accions
11.4.1 reducció de la contaminació acústica del pas de la línia del ferrocarril al
pas del casc urbà
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L12. GESTIONAR EL RECURS AIGUA SOTA PARÀMETRES DE SOSTENIBILITAT
PA 12.1
Fomentar la sensibilització en l’ús racional de l’aigua
Elaboració d’un pla d’optimització del consum d’aigua (incloure campanya
Accions
12.1.1 de sensibilització a la població i auditories de consums als equipaments
municipals)
PA 12.2
Realitzar polítiques municipals eficients en l’ús i gestió de l’aigua
Estudi de la viabilitat d’implantar un terciari a la sortida de l’efluent de
12.2.1
l’EDAR amb reaprofitament d’aigües per usos de reg municipal
12.2.2 Avançament en l’execució del Pla Director de Renovació dels paviments i
serveis de la població pel que respecta a la implantació de la nova xarxa
separativa
12.2.3 Redacció i implantació del Pla de sanejament i abastament d’aigua del
municipi
Accions
12.2.4 Col·locació de comptadors als punts de captació d’aigua per ús domèstic i
seguiments dels consums i avaluaució de l’eficiència de la xarxa de
distribució
12.2.5 Optimització de l’ús de l’aigua del verd urbà
12.2.6 Estudi d’impactes i compensacions per minimitzar els efectes que
suposarà reduir la capacitat de la bassa de reg que alimenta bona part de
la superfície agrícola del terme
PA 12.3
Millorar la qualitat de l’aigua
Seguiment per part del consistori i accés a les dades de qualitat
Accions
12.3.1 d’abocament d’aigües industrials de les empreses que no aboquen a xarxa
municipal

L13. PLANIFICAR ACTUACIONS PER REDUIR ELS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC
Gestionar municipal per aplicar tècniques que permetin la reducció de
PA 13.1
la contaminació d’origen energètic
13.1.1 Redacció d’un Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES)
Realització d’auditories energètiques en els diferents equipaments
13.1.2 municipals per tal d’avaluar el seu funcionament energètic i plantejar
accions relacionades amb la millora de l’eficiència energètica
Implantació d’un sistema informàtic de control de facturació energètica
13.1.3 (SIE) de totes les dependències i equipaments municipals gestionats per
Accions
l’ens
Incloure en el planejament una ordenança municipal o normativa en base
13.1.4 a la instal·lació d’energia solar tèrmica amb una proposta de bonificacions
adjunta
Realització d’una campanya de sensibilització ambiental a nivell municipal
13.1.5 i a nivell de personal de l’ajuntament de consums energètics responsables
i bones pràctiques
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L14. REDUIR LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS I MILLORAR LA SEVA GESTIÓ
PA 14.1
Gestió dels residus municipals
Revisió del conveni per la gestió dels residus municipals amb el Consell
14.1.1
Comarcal
14.1.2 Reubicació de contenidors en superfície presents al municipi
14.1.3 Implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica
Accions
14.1.4 Implantació d’una recollida dels residus comercials
14.1.5 Redacció d’un Pla Local de Prevenció de Residus Municipals
14.1.6 Realització de campanyes de comunicació i sensibilització ambiental

L15. MILLORAR LA GESTIÓ MUNICIPAL I ENCARAR-LA CAP A LA SOSTENIBILITAT
Redefinir l’estructura i funcionament dels recursos humans i tècnics
PA 15.1
del consistori
Impulsar la creació d’un lloc de tècnic de medi ambient dins de la plantilla
15.1.1
de personal de l’ajuntament
Impulsar la creació d’un lloc de tècnic de premsa o assignar a aquesta
Accions
15.1.2
tasca a algun membre dins de la plantilla de personal de l’ajuntament
Estudi de viabilitat econòmica i de les millores en els serveis per optimitzar
15.1.3
el cos de vigilants, creació d’una policia local
Creació d’unes bases de contractació en la borsa de treball que cobreix el
15.1.4
servei de neteja municipal
PA 15.2
Introduir dins del pressupost municipal previsions per realitzar
accions de sostenibilitat
Creació de partides específiques dins el pressupost municipal per la
implantació de projectes per a la sostenibilitat municipal, utilització dels
Accions
15.2.1
ingressos de la indústria petroquímica, reinvertint part dels fons dels
impostos en projectes ambientals
Involucrar les grans empreses del complex petroquímic en el
PA 15.3
finançament o col·laboració de projectes d’iniciativa municipal
Definició d’un pla estratègic per implicar les empreses del complex
Accions
15.3.1 petroquímic en col·laboracions econòmiques per actuacions de gestió i
millora ambiental al municipi
PA 15.4
Donar continuïtat al projecte l’Agenda 21 local
Previsió d’un pla de treball per poder executar i duu a terme el projecte de
Accions
15.4.1
l’Agenda 21, sobretot en la planificació dels pressupostos municipals
Línies
ÀMBITS DEL PALS estratègiques
SOCIETAT
ECONOMIA
TERRITORI
MEDI AMBIENT
CONSISTORI
TOTAL

Programes
2
2
4
6
1
15

7
7
8
15
4
41

Accions
19
21
13
44
7
104
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Totes les accions anteriorment esmentades i codificades es desenvolupen individualment, en
forma de fitxa, dins del document del pla d’acció. Per tal de facilitar l’aplicació de les accions, per
part de l’equip tècnic i de govern del consistori, planificar-ne la seva execució i preveure el seu
cost, en cada acció es valora: la prioritat (alta, baixa o mitjana), la dificultat (alta, baixa o mitjana) i
finalment es realitza una estimació econòmica.
A continuació es mostra una taula resum on es detallen els paràmetres anteriorment esmentats
per cadascuna de les accions incloses al pla.

LÍNIA ESTRATÈGICA

L01. AFAVORIR LA
COHESIÓ SOCIAL

NÚM.
D’ACCIONS

4

CODI
ACCIÓ
1.1.1.
1.1.2.
1.2.1.

PRIORITAT

DIFICULTAT

COST (EUROS)

MITJA
ALTA
MITJA

Per part de l’Ajuntament
No se’n requereix
4.500 + 4500/any
3.000 + Pressupost anual
en funció de les actuacions
12.000
1.500
Sense cost
No se’n determina per
variació dels participants i
durada del curs
3.000
No se’n requereix
2.500
1.800
1.500
19.500/ una educadora i
cost d’adequació del local
Segons les activitats que
es realitzin
No se’n determina. En
funció del projecte
20.000/un/a educadora
6.000 /any
No se n’estima
1.500 / estudi de
l’efectivitat dels mitjans
No determinable
57.300
5.500
1.200
Sense estimació
econòmica
1.500 / inventari de finques
1.800 / disseny i edició
tríptics
12.000 / recopilació
d’informació
1.500 /persona/any
800 / persona
20.000 / escola taller
6.000/ any per consistori
Sense cost
Per part de l’Ajuntament
Per part de l’Ajuntament
50.300

1.2.2.

MITJA-BAIXA

2.1.1.
2.1.2.

BAIXA
MITJA

2.1.3.

ALTA

2.1.4.
2.1.5.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

MITJA
ALTA
ALTA
MITJA
MITJA

2.3.1.

MITJA

2.3.2.

MITJA

2.3.3.

ALTA

2.4.1.

BAIXA

2.4.2.

BAIXA

2.4.3.

BAIXA

2.5.1.

ALTA

3.1.1.
3.2.1.

ALTA
MITJA

3.2.2.

ALTA

3.2.3.

MITJA

3.3.1.

ALTA

3.4.1.

BAIXA

3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.5.1.

BAIXA
ALTA
ALTA
BAIXA
ALTA

Total Línia 1

L02. MILLORAR I
CREAR NOUS
RECURSOS I
SERVEIS A LES
PERSONES

15

Total Línia 2

L03. DIVERSIFICAR I
IMPULSAR
L’ACTIVITAT
ECONÒMICA

Total Línia 3
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LÍNIA ESTRATÈGICA

NÚM.
D’ACCIONS

CODI
ACCIÓ

Total Línia 4
L05. MILLORAR EL
PAISATGE URBÀ I
L’ENTORN ESCÈNIC
Total Línia 5
L06. INTRODUIR
CRITERIS DE
SOSTENIBILITAT EN
L’APLICACIÓ I
DESENVOLUPAMENT
DEL NOU POUM DE
LA POBLA DE
MAFUMET
Total Línia 6

L07. AFAVORIR I
MILLORAR LES
CONDICIONS
ACTUALS DE
MOBILITAT

4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.1.9.
4.2.1.

3

5.1.1.
5.1.2.
5.2.1.

BAIXA
BAIXA
BAIXA

1

6.1.1.

MOLT ALTA

10

8.500
10.000
1.050
4.800
500 / curs
1000
250
6.000
4.000
500.000
536.100
1.200
950
Per part de l’Ajuntament
2.150

Sense cost (Per part de
l’Ajuntament)

0
A determinar segons el
Projecte executiu
Sense cost
6.500
A determinar segons el
Projecte executiu
1.200

MOLT ALTA

7.2.1.
7.3.1.

MITJA
BAIXA

7.3.2.

MOLT ALTA

7.3.3.

7.4.1.

BAIXA
BAIXA
(realització
campanya) i
ALTA
(implatació
de cambis
per redució
de la
mobilidade
generada)
BAIXA

8.1.1.

BAIXA

2.500
11.400
2.500

8.1.2.

ALTA

3.500

7

2

COST (EUROS)

7.1.1.

7.3.4.

Total Línia 7
L08. CONSERVAR I
POTENCIAR ELS
VALORS
PATRIMONIALS DE
LA POBLA DE
MAFUMET
Total Línia 8

DIFICULTAT
MITJA BAIXA
MITJA
MITJA
MITJA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJA
MITJA - ALTA
ALTA

4.1.1.

L04. REACTIVAR EL
SECTOR AGRÍCOLA

PRIORITAT

1.200

6.000
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LÍNIA ESTRATÈGICA

NÚM.
D’ACCIONS

CODI
ACCIÓ
9.1.1.

14

9.1.3.
9.1.4.

MITJA

9.1.5.

MITJA

9.2.1.

BAIXA

9.2.2.

ALTA

9.2.3.

MITJA

9.2.4.

ALTA

Total Línia 12

48

4.000
Sense Cost
2.000 i imports a
determinar per la neteja
10.000
Sense cost (Per part de
l’Ajuntament)
2.500
Sense cost (si s’assumeix
per part de les empreses
petroquímiques
Depend de les mesures
aplicades

10.1.1.

BAIXA

15.200

10.1.2.

MITJA

9.500

10.2.1.

BAIXA

4.800

Sense cost (redactat per
l’arquitecte del ajuntament)

1.200
Sense cost
12.000
30.000
64.200

3

29.500

8

11.1.1.

BAIXA

11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.
11.2.1.
11.3.1.
11.3.2.
11.4.1.

BAIXA
BAIXA
MITJA
BAIXA
ALTA
ALTA
MITJA

12.1.1.
12.2.1.

ALTA
BAIXA

12.2.2.

ALTA

Total Línia 11

L12. GESTIONAR EL
RECURS AIGUA
SOTA PARÀMETRES
DE SOSTENIBILITAT

2.500

9.2.6.
9.2.7.
9.3.1.
9.4.1.

Total Línia 10

L11. REDUIR I
GESTIONAR ELS
RISCOS
AMBIENTALS

COST (EUROS)

BAIXA
(criteris
d’aplicació) i
ALTA
(execució de
l’acció)
MITJA
BAIXA
BAIXA
ALTA

9.2.5.

Total Línia 9
L10. PROMOURE LA
REALITZACIÓ
D’ACTUACIONS DE
DIVULGACIÓ I
PROMOCIÓ DELS
VALORS
PATRIMONIALS,
NATURALS I
PAISATGÍSTICS

DIFICULTAT
ALTA
En funció de
qui sigui la
propietat dels
terrenys
BAIXA

9.1.2.

L09. CONSERVAR I
POTENCIAR LA
BIODIVERSITAT, EL
PAISATGE, EL MEDI
AMBIENT I EL
PATRIMONI
CULTURAL

PRIORITAT

8

12.2.3.
12.2.4.
12.2.5.
12.2.6.
12.3.1.

Sense estimació
econòmica
Sense cost
Sense cost
900
3.500
1.100
Sense Cost
Sense cost estimat
5.500
4.500
4.000
Sense necessitat de
finançament

BAIXA

12.000

BAIXA
BAIXA
ALTA
ALTA

1.000
18.000
6.500
Sense cost
46.000
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LÍNIA ESTRATÈGICA

L13. PLANIFICAR
ACTUACIONS PER
REDUIR ELS
EFECTES DEL CANVI
CLIMÀTIC

NÚM.
D’ACCIONS

CODI
ACCIÓ
13.1.1.
13.1.2.

PRIORITAT

DIFICULTAT

COST (EUROS)

MITJA
MITJA

24.000
115.000
Import parcial o totalment
subvencionable
Reducció del 60% del
guany obtingut per llicència
d’obra tramitada
3.400
142.400
En funció de la negociació
entre l’Ajuntament de la
Pobla de Mafumet i el
Consell Comarcal del
Tarragonès

13.1.3.

BAIXA

13.1.4.

BAIXA

13.1.5.

BAIXA

14.1.1.

MITJA

14.1.2.

MITJA

Un cost mínim per una
reubicació dels contenidors

14.1.3.

BAIXA

19.000

14.1.4.
14.1.5.

MITJA
BAIXA

14.1.6.

BAIXA

15.1.1.
15.1.2.
15.1.3.
15.1.4.
15.2.1.
15.3.1.
15.4.1.

BAIXA
BAIXA
ALTA
BAIXA
BAIXA
ALTA
BAIXA

6.000
18.000
Dependrà de la tipologia
d’actuacions
43.000
24.000
24.000
2.000
No se n’estima
No se’n requereix
Sense cost
No se’n requereix
50.000
1.055.850

5

Total Línia 13

L14. REDUIR LA
PRODUCCIÓ DE
RESIDUS I
MILLORAR LA SEVA
GESTIÓ

6

Total Línia 14
L15. MILLORAR LA
GESTIÓ MUNICIPAL I
ENCARAR-LA CAP A
LA SOSTENIBILTIAT
Total Línia 15
TOTAL ACCIONS

7

104
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A continuació es mostra una taula amb la relació dels sumatoris dels pressupostos previstos (per
línies estratègiques) segons el que determina el PALs de l’Agenda 21 local

LÍNIA ESTRATÈGICA

Nº D’ACCIONS

COST (EUROS)

L01. AFAVORIR LA COHESIÓ SOCIAL

4

12.000

L02. MILLORAR I CREAR NOUS RECURSOS I SERVEIS A
LES PERSONES

15

57.300

L03. DIVERSIFICAR I IMPULSAR L’ACTIVITAT
ECONÒMICA

11

50.300

L04. REACTIVAR EL SECTOR AGRÍCOLA

10

536.100

L05. MILLORAR EL PAISATGE URBÀ I L’ENTORN
ESCÈNIC

3

2.150

L06. INTRODUIR CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN
L’APLICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL NOU POUM DE
LA POBLA DE MAFUMET

1

0

L07. AFAVORIR I MILLORAR LES CONDICIONS ACTUALS
DE MOBILITAT

7

11.400

L08. CONSERVAR I POTENCIAR ELS VALORS
PATRIMONIALS DE LA POBLA DE MAFUMET

2

6.000

L09. CONSERVAR I POTENCIAR LA BIODIVERSITAT, EL
PAISATGE, EL MEDI AMBIENT I EL PATRIMONI
CULTURAL

14

64.200

L10. PROMOURE LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE
DIVULGACIÓ I PROMOCIÓ DELS VALORS
PATRIMONIALS, NATURALS I PAISATGÍSTICS

3

29.500

L11. REDUIR I GESTIONAR ELS RISCOS AMBIENTALS

8

5.500

L12. GESTIONAR EL RECURS AIGUA SOTA
PARÀMETRES DE SOSTENIBILITAT

8

46.000

L13. PLANIFICAR ACTUACIONS PER REDUIR ELS
EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC

5

142.400

L14. REDUIR LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS I MILLORAR
LA SEVA GESTIÓ

6

43.000

L15. MILLORAR LA GESTIÓ MUNICIPAL I ENCARAR-LA
CAP A LA SOSTENIBILTIAT
TOTAL PRSSUPOST PALS

50

7
104 ACCIONS

50.000

1.055.850 €
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6. SÍNTESI DEL VOLUM 5 PLA DE SEGUIMENT
6.1 PROPOSTA ORGANITZATIVA
En aquest document es presenta una proposta de gestió i dinamització de l’Agenda 21 Local de la
Pobla de Mafumet. Es tracta d’un document que ha de ser entès i estudiat en el context de la
documentació que es presenta en la fase documental, especialment del Pla d’Acció, i de la figura
del Consell de Sostenibilitat de la Pobla de Mafumet.
Els objectius de la proposta organitzativa de gestió i dinamització de l’Agenda 21 local de la Pobla
de Mafumet són els següents:


Aportar elements d’avaluació per al disseny d’un mecanisme efectiu de dinamització de
l’AG21 local a la Pobla de Mafumet



Realitzar una proposta tècnica, econòmicament i socialment viable de dinamització de
l’AG21 local de la Pobla de Mafumet

Segons les premisses de partida i el què l'equip redactor dels documents tècnics de l'Agenda 21
ha pogut percebre i constatar al llarg dels mesos de treball, la proposta de dinamització de l'A21
local de la Pobla de Mafumet hauria d’adaptar-se a:







La creació de la figura d’un lloc tècnic de medi ambient dins la plantilla de l’Ajuntament, tal
i com es planteja en l’acció 15.1.1
Creació de partides específiques dins el pressupost municipal per la implantació de
projectes per a la sostenibilitat municipal, utilització dels ingressos de la indústria
petroquímica, reinvertint part dels fons dels impostos en projectes ambientals, tal i com es
planteja en l’acció 15.2.1
La proposta de la figura del Consell de Sostenibilitat de la Pobla de Mafumet com a
principal eina dinamitzadora del procés d’Agenda 21 local i de la implementació del Pla
d’Acció Local per la Sostenibilitat.
La conveniència que hi hagi alguna figura política (com a mínim la figura del regidor de
medi ambient però també l'alcalde) especialment il·lusionada amb el projecte i involucrada
en el mateix, tal com ha succeït fins ara.

Així doncs, la proposta que es presenta es fonamenta en la figura del Consell de Sostenibilitat de
la Pobla de Mafumet, com a òrgan principal, sense prejudici que se’n puguin crear d’altres. Aquest
Consell de Sostenibilitat podria estar format per representants de les entitats del municipi i a més a
més, també hi podrien formar part aquelles persones que sense formar estar integrades a cap
associació estiguessin interessades a participar en el procés de planificació i decisió de diverses
politiques municipals. Es podria crear en el marc d’un Reglament de Participació Ciutadana, tal i
com es proposa en el Pla d’Acció.
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OBJECTIUS I FUNCIONS DEL CONSELL
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Estimular la participació d’entitats i associacions en temes ambientals oferint el seu suport i
assistència.
Impulsar i dinamitzar activitats destinades a potenciar i consolidar la conservació ambiental i
la sostenibilitat al municipi.
Ser un espai d’estudi, debat i informació sobre els aspectes socials i ambientals locals.
Participar com a òrgan d’assessorament i consulta quan la Regidoria de Medi Ambient o
qualsevol altra regidoria de l’Ajuntament ho requereixin.
Potenciar i donar a conèixer el Consell com a referent social i ambiental al municipi.
Analitzar i fer propostes quan s’orientin a les demandes socials i ambientals, tant explícites
com latents de la ciutadania.
Promoure la circulació eficient de la informació ambiental, divulgació, sensibilització i respecte
per l’entorn general de la Pobla de Mafumet
Sensibilitzar a la població de la importància de la participació de la ciutadania, la planificació i
gestió social i ambiental del municipi.
Impulsar campanyes de sensibilització de la població sobre els principis de la sostenibilitat.
Promoure el desenvolupament d’activitats i de campanyes d’educació ambiental
Promoure l’estudi, la recerca i la disposició de documentació i altres recursos per als
ciutadans de la Pobla de Mafumet
Actuar de coordinador o "pont" entre les diverses entitats del municipi, tant pel que fa
activitats conjuntes o a demandes de les entitats vers el consistori
Esdevenir un referent social per a la participació ambiental a la Pobla de Mafumet
Elaborar propostes relatives a l’àmbit social i ambiental amb plena capacitat, per a què siguin
posades a disposició de l’administració municipal
Estimular la participació de les persones , col·lectius i entitats del poble, en l’adopció de
mesures tendents a la sensibilització i a la protecció del medi ambient
Promoure programes i activitats que creïn consciència a la ciutadania de la importància del
medi ambient i de la necessitat de la seva protecció
Potenciar la coordinació entre les diferents entitats i institucions, públiques o privades, que
dintre del poble realitzin activitats en defensa del medi ambient
Ser un canal d’informació entre l’Ajuntament i els ciutadans, i de participació d’aquests en
temes socials i ambientals
Recollir i debatre les diferents actuacions socials i ambientals del municipi presents i futures.
Realitzar el seguiment del Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat. Proposar noves aportacions i
propostes a les actuacions municipals
Proposar i consensuar la línia social i ambiental que ha de seguir el poble en els propers anys
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Com a funcions específiques dels Consell de Sostenibilitat de la Pobla de Mafumet en el
context del seguiment i dinamització de l’Agenda 21 Local de la Pobla de Mafumet cal
remarcar les següents:















Recollir i difondre informació ambiental del municipi i informació referida a qüestions
globals en les quals hi té incidència l’activitat del poble, i referida al procés d’Agenda 21
local.
Realitzar una difusió continuada i regular de la informació associada al procés d’Agenda
21 local de la Pobla de Mafumet, per exemple mitjançant el manteniment d’un apartat
específic al Butlletí Municipal.
Sistematitzar la informació dels indicadors de l’Agenda 21 local i impulsar-ne la seva
aplicació en base la proposta de Sistema d’Indicadors.
Publicar i donar difusió als principals resultats del sistema d’indicadors.
Impulsar la realització de les accions establertes en el Pla d’Acció Local per la
Sostenibilitat.
Garantir i potenciar la participació de la població i els agents socioeconòmics en el procés
de redefinició d’objectius, accions i indicadors.
Realitzar un seguiment dels avenços de les eines i metodologies d’Agenda 21 a diverses
escales territorials: provincial, autonòmica i europea.
Proposar estratègies i accions per dinamitzar el procés d’AG21 en quant a la realització
d’accions, seguiment i reajust del procés.
Prioritzar les accions a realitzar i recomanar-les al Ple del Consell perquè siguin aprovades
i implementades.
Fer l’avaluació del document del Sistema d’Indicadors i consensuar amb els agents
implicats les estratègies de mesura i sistematització dels indicadors.
Planificar i impulsar treballs de reflexió que es puguin encomanar a grups de treball
sectorials o específics.
Organitzar les sessions obertes de Fòrum Ambiental a realitzar una vegada l’any.

Pel que fa a les fonts de finançament, i tal i com es diu en el document del pla de seguiment, en el
moment de redacció d’aquest document, gener de 2011, no es té informació de la continuïtat de
les vies de finançament de la Diputació de Tarragona i de la Generalitat de Catalunya, per tal
efecte. Per tant s’haurà de fer un seguiment de com es desenvolupa la temàtica de participació
ciutadana al nou govern de la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Tarragona.
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6.2 INDICADORS
El present document conforma el sistema d'indicadors que l'equip coordinador i redactor de
l'Agenda 21 de la Pobla de Mafumet proposa per al seguiment del procés d’Agenda 21 Local
Els indicadors proposats (54 en total) en el context de l’Agenda 21 Local de la Pobla de Mafumet
es poden agrupar en 12 àmbits
INDICADORS DE L’AGENDA 21 PER ÀMBITS D’ACTUACIÓ
ÀMBIT D’ACTUACIÓ

NÚMERO
D’INDICADORS

1. USOS DEL SÒL

2

2. PLANEJAMENT I URBANISME

3
2

3. ESPAIS NATURALS
4. DEMOGRAFIA, SOCIETAT I SERVEIS A LA POBLACIÓ
5. ECONOMIA
6. GESTIÓ DE L’AIGUA
7. GESTIÓ DE RESIDUS
8. GESTIÓ DE L’ENERGIA
9. RISCOS AMBIENTALS I ACTIVITATS
10. MOBILITAT
11.PERCEPCIÓ DE LA QUALITAT CIUTADANA
12. GESTIÓ MUNICIPAL

13
3
5
4
5
7
5
2
3

INDICADORS DE L’AGENDA 21 PER CODIFICACIÓ
ÀMBIT D’ACTUACIÓ

CODI INDICADORS CONSIDERATS
1.1
Tipus de sòl
1. USOS DEL SÒL
1.2
Evolució del sòl agrícola
2.1
Ocupació urbana del sòl
2.2
Qualitat
superfície
protegida
o
d’interès
2. PLANEJAMENT I URBANISME
natural/paisatgística/ecològica i agrícola
2.3
Ocupació d’habitatges
3.1
Estat ecològic dels rius
3.2
Evolució del sòl del mur verd referent al sòl rural de protecció
3. ESPAIS NATURALS
especial (SRPE)
4.1
Població censada
4.2
Índex d’envelliment
4.3
Matriculacions als centres educatius
4. DEMOGRAFIA, SOCIETAT I
4.4
Població immigrant estrangera
SERVEIS A LA POBLACIÓ
4.5
Població censada resident
4.6
Accessibilitat social a la vivenda
4.7
Equipaments municipals
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4.8

Proximitat a serveis urbans bàsics
Seguiment dels serveis d’assistència sanitària del cap del
morell
4.10
Representació d’entitats associatives
4.11
Relació entre entitats cíviques i ajuntament
4.12
Evolució de les activitats de dinamització juvenil
4.13
Participació ciutadana en processos de sostenibilitat
5.1
Nivell d’ocupació sectorial laboral
5.2
Empreses i professionals ubicats al municipi
5. ECONOMIA
5.3
Aprofitament econòmic de les grans activitats econòmiques del
municipi
6.1
Estat de l’aigua subterrània
6.2
Qualitat de l’aigua subministrada a la població
6.3
Consum d’aigua d’abastament municipal
6. GESTIÓ DE L’AIGUA
6.4
Gestió de les aigües residuals
6.5
Reutilització de les aigües residuals
7.1
Producció de residus municipals
7.2
Recollida selectiva de residus municipals
7. GESTIÓ DE RESIDUS
7.3
Utilització dels serveis de deixalleria
7.4
Recuperació dels residus industrials
8.1
Consum energètic domèstic
8.2
Consum elèctric de l’enllumenat municipal
8. GESTIÓ DE L’ENERGIA
8.3
Consum elèctric dels serveis i edificis municipals
8.4
Producció local d’energies renovables
8.5
Grau d’abastament energètic en recursos renovables
9.1
Prevenció de riscos ambientals
9.2
Emissió de contaminants atmosfèrics
9.3
Concentració ambiental de contaminants atmosfèrics
9.4
Persones exposades a nivells sonors significatius
9. RISCOS AMBIENTALS I
9.5
Seguiment del número d’incidències relacionades amb la
ACTIVITATS
contaminació odorífera
9.6
Incidents relacionats amb la inundabilitat
9.7
Regularització de les activitats en base a la llei 20/2009 i en
la normativa sectorial municipal
10.1
Nivell de motorització
10.2
Desplaçament i mobilitat de la població
10.3
Adequació de l’estructura urbana a la mobilitat sostenible
10.4
Evolució del número de viatges realitzats amb transport
10. MOBILITAT
públic en autobús i tren
10.5
Longitud de camins millorats anualment sobre la longitud total
de la xarxa
11.1
Nivell de satisfacció ciutadana
11.PERCEPCIÓ DE LA
11.2
Actuacions concretes de millora de l’accessibilitat de
QUALITAT CIUTADANA
col·lectius específics
12.1
Despesa municipal en medi ambient
12.2
Despesa municipal en cooperació al desenvolupament
12. GESTIÓ MUNICIPAL
12.3
Ràtio d’autonomia financera
Per cadascun dels indicadors anteriors es realitza un desenvolupament de cadascun a través d’un
format fitxa, segons es pot observar al document nº 3 del volum 5.
4.9
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