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INTRODUCCIÓ

La recollida d’informació esdevé una fase clau en tot el procés d’elaboració de l’Agenda 21.
Així, la recerca de les dades que serviran de base per a elaborar la memòria descriptiva
prèvia al diagnòstic i per a la redacció del pla d’acció, constitueix una part fonamental de tot
el procés inicial d’anàlisi de la realitat municipal.
Aquesta anàlisi de l’estat del municipi ha de ser exhaustiva i sintètica, en el sentit que ha de
proporcionar una visió global del municipi, però adequada en profunditat a l’estudi a escala
local, per tant, s’han d’observar tots els àmbits amb profunditat però al mateix temps cal ser
precís en les dades a obtenir.
Tanmateix, la fase d’informació pot subdividir-se en dues subfases diferents. La primera
d’aquestes consisteix en la identificació i localització de la informació existent, i en la seva
obtenció. Entranya en si mateixa tot un seguit de problemàtiques relacionades, entre
d’altres factors, amb: el caràcter no públic de bona part d’aquesta; la dispersió de la seva
localització en diferents administracions on sovint els límits competencials no es troben ben
definits – especialment quan sobre una mateixa matèria mantenen competències els ens
locals, la Generalitat de Catalunya i l’Administració Central de l’Estat -; determinats aspectes
relacionats amb la seva pròpia disponibilitat i el format o suport en que es troba, atès que
en els darrers anys s’ha produït un canvi radical en els sistemes de tractament i
emmagatzematge de la informació els quals no es troben encara normalitzats en
determinats aspectes; l’existència de transferències competencials recents entre diferents
administracions especialment abundants en matèria medi ambiental -entre el DARP i el
DAMH-; la manca de compliment per part d’algunes administracions de la normativa
(directiva i llei) d’accés a la informació ambiental, etc.
D’altra banda, durant la fase d’informació, no només es recopilada tota la informació
existent en els diferents àmbits d’estudi, sinó que aquesta, en una segona fase, ha de ser
processada, depurada, seleccionada i tractada per tal d’aprofitar-la i fer-la aplicable als
diferents nivells d’anàlisi, l’escala local i la territorial. Aquest segon aspecte resulta cabdal
per tal d’optimitzar el potencial inherent a la informació. De fet, la complexitat d’aquesta
tasca rau precisament en que la major part de la informació ambiental no es recollida,
processada i tractada de manera homogènia, comparable i, sobre tot, a escales
adequades per a ser explotada i esdevenir útil a nivell local. Una altra problemàtica que
sovint sorgeix és la temporització en que es processa la informació, es a dir, el desfàs
existent entre el moment en que la informació és recollida i la data en que les diferents
administracions l’eleven a pública, i per tant, esdevé utilitzable. Aquest darrer aspecte, així
com el ritme d’actualització de determinats productes, és especialment preocupant en
referència als documents i informació de naturalesa cartogràfica (vols o captures com ara el
mapa d’usos del sòl).
Així doncs, s’han revisat fonts documentals, bibliografia, estudis existents, així com
informació acumulada per les diferents administracions en l’execució de les seves
corresponents competències i àmbits d’actuació, de caire i naturalesa, tant pública com
privada, quan ha estat possible.
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Per últim, han estat recollides i/o generades mitjançant treball de camp, dades i aspectes
analítics que s’han considerat necessaris, ja sigui per ser insuficients en aquelles fonts
originals sol·licitades, bé per tractar-se d’informació només disponible o accessible
mitjançant aquesta metodologia d’obtenció.
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FONTS D’INFORMACIÓ

LOCALITZACIÓ I MARC TERRITORIAL
Bibliografia
Vernet i Borràs, J. (1996); Vandellòs al segle XIX. Notes històriques. Ed. Ajuntament de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
González Tardiu, F. (1998); Meteorologia i climatologia a l’entorn del municipi de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant. Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant.
Altres fonts:


Pàgina web de la Generalitat de Catalunya. www.gencat.net



Pàgina web del Consell Comarcal del Baix Camp. www.baixcamp.altanet.org.



Pàgina web de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. www.vandelloshospitalet.org

CONTEXT HISTÒRIC
Bibliografia
Inventari del Patrimoni Aquitectònic de Catalunya. Servei del Patrimoni Arquitectònic.
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Conejo i da Pena, A. (1994); El ”Spital del Coyl del Balaguer” de l’Infant Fra Pere. Ed.
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics. Unitat de Geografia (2000);
Estratègies per al desenvolupament del turisme a l’interior del municipi de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant (Vandellòs, Masboquera i Masriudoms). Universitat Rovira i Virgili.
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Romero Tallafigo, M. i Palet Plaja, Mª T. (1991); Documents de la Baronia d’Entença (Coll de
Balaguer, Vandellòs, l’l'Hospitalet de l'Infant). Ed. Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant. Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Vernet i Borràs, J. (1996); Vandellòs al segle XIX. Notes històriques. Ed. Ajuntament de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
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Hernàndez Sanahuja, B. (1991); Ruinas del antiguo pueblo de Oleastrum. Quaderns
d’Història Local, volum 1. Ed. Foment Cultural de l'Hospitalet de l'Infant. Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant.
Alonso i Tejada A. i Grimal, A. (1889); Els pintors prehistòrics de Vandellòs. Ed. Ajuntament
de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Altres fonts:



Pàgina web d’Europaphe www.europaphe.aphe.org.
Pàgina

web

del

Departament

de

cultura

de

la

Generalitat

de

Catalunya.

www.cultura.gencat.net


Pàgina web de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. www.vandelloshospitalet.org

CLIMATOLOGIA
Bibliografia
González Tardiu, Francesc (1998); Meteorologia i climatologia a l’entorn del municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Ed. Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
López Bonillo, Diego (1988); Los climas de Tarragona y sus repercusiones agrícolas.
Publicaciones de la Diputación de Tarragona.
Altres fonts:


Pàgina Web del Servei de Meteorologia de Catalunya (SCM); www.meteocat.com.



Sèries meteorològiques XMET i XAC. Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Fonts cartogràfiques:


Atles climàtic de Catalunya. Font: Generalitat de Catalunya.

GEOLOGIA
Bibliografia
Joan Guimerà et al. (1992). Geologia II. Història Natural dels Països Catalans. Enciclopèdia
Catalana (ed.). Barcelona.
Pere Santanach et al. (1986). Geologia I. Història Natural dels Països Catalans. Enciclopèdia
Catalana (ed.). Barcelona.
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Grupo AGA-SIMPPLE, Universitat Rovira i Virgili, Mayo de 2002. Estudio de Impacto

Ambiental de la central de ciclo combinado, de 800 MW, de la Plana del Vent (Tarragona).
Gas Natural SDG,S.A. Inèdit.
Departament de Medi Ambient i Habitatge (1999): Inventari d’Espais d’Interès Geològic de

Catalunya. Generalitat de Catalunya.
Altres fonts:


Pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya. www.mediambient.gencat.net

Fonts cartogràfiques:


Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Mapa Geológico de España, escala
1:50.000, hoja 471 Mora de Ebro, segunda serie – primera edición; hoja 472 Reus,
segunda serie – primera edición; hoja 497 Perelló, segunda serie – primera edición; y
hoja 498 Hospitalet de l’Infant, segunda serie – primera edición.



Base geològica 1:50.000 (2003). Font: Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) del
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya.



Mapa de Patrimoni geològic. Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya (2002)
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya.

HIDROLOGIA
Bibliografia
Juan P. Martín Vide, (2002). Ingeniería de Ríos. Edicions de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC). Barcelona.
Grupo AGA-SIMPPLE, Universitat Rovira i Virgili, Mayo de 2002. Estudio de Impacto

Ambiental de la central de ciclo combinado, de 800 MW, de la Plana del Vent (Tarragona).
Gas Natural SDG,S.A. Inèdit.
Altres fonts:


Pàgina web de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. www.mediambient.gencat.net/aca



Pàgina web del Instituto Geológico y Minero Español. www.igme.es

Fonts cartogràfiques:


Mapa de Conques Hidrogràfiques de Catalunya. Font: Sistema d’Informació Geogràfica
(SIG) del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya.
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Mapa d’Unitats Hidrogeològiques. Font: Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) del
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya.



Mapa d’Aqüífers protegits de les conques internes litorals de Catalunya. Font: Sistema
d’Informació Geogràfica (SIG) del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat
de Catalunya.



Mapa de Zones vulnerables per contaminació de nitrats de fonts agràries. Font: Sistema
d’Informació Geogràfica (SIG) del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat
de Catalunya.

MARC BIOGEOGRÀFIC I SISTEMES NATURALS
Bibliografia
Bolós i Capdevila, O. (2001); Vegetació dels Països Catalans. Ed. Aster. Col. Gaia, nº 8.
Terrassa.
Folch, R.; Franquesa, T.; & Camarasa, J.M. (1984); Vegetació. Història Natural dels Països
Catalans. Fundació Enciclopedia Catalana.. Barcelona.
Folch, R. (1986). La vegetació dels Països Catalans. Ketres. Barcelona.
Altres fonts:


Pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya. www.mediambient.gencat.net



Sr. Carles Miranda. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya.

Fonts cartogràfiques:


Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.



Perímetres de Protecció Prioritària per a la prevenció d’incendis forestals. Departament
de Medi Ambient i Habitatge, 2003.

VEGETACIÓ
Bibliografia
Bolòs, O. de, Vigo, J., Masalles, R.M. & Ninot, J. (1993); Flora Manual dels Països Catalans
(2nd Ed.). Pòrtic, Barcelona.
Bolós i Capdevila, O. (2001); Vegetació dels Països Catalans. Ed. Aster. Col. Gaia, nº 8.
Terrassa.
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Gracia, C.; Ibañez, J.J.; Vayreda, J.; Burriel J.A.; i Mata, T. (2002); Inventari Ecològic i
Forestal de Catalunya. Regió Forestal VI. Bellaterra: CREAF, 82 p. + mapa. CREAF.
D.D.A.A. Inventari Ecològic i Forestal de Cataluna, Regió Forestal VI. Bellaterra.
Folch, R.; Franquesa, T.; & Camarasa, J.M. (1984); Vegetació. Història Natural dels Països
Catalans. Fundació Enciclopedia Catalana.. Barcelona.
Folch, R. (1986). La vegetació dels Països Catalans. Ketres. Barcelona.
Panareda, J.M.; Nuet, J. & Rosell, A. (1981); Notes sobre la terra baixa catalana. Collect.
Bot. 12: 147-152.
Grupo AGA-SIMPPLE, Universitat Rovira i Virgili, Mayo de 2002. Estudio de Impacto

Ambiental de la central de ciclo combinado, de 800 MW, de la Plana del Vent (Tarragona).
Gas Natural SDG,S.A. Inèdit.
Altres fonts:


Pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya. www.mediambient.gencat.net




Pàgina web Base de Dades de Biodiversitat de Catalunya, BIOCAT. Flora i vegetació.
Albesa,P.; Curull, O.; Igual, L.; Sureda, J. (2002). Avaluació estratègica del litoral sud
tarragoní.



Estudis

Fonts cartogràfiques:
Base de Dades de Biodiversitat de Catalunya, BIOCAT.

FAUNA
Bibliografia
Aguilar, A. & Ruiz-Olmo, J. (1995); Els Grans Mamífers de Catalunya i Andorra. Lynx
Edicions. Barcelona.
Barbadillo, L.J., Lacomba, J.I., Pérez-Mellado, V., Sancho, V. & López-Jurado, L.F. (1999);

Anfibios y reptiles de la Península Ibérica, Baleares y Canarias. Editorial Planeta, 1999.
Barcelona
Blanco, J.C., et al. (1998); Mamíferos de España. Vol.I.; Ed. Planeta, Barcelona.
Blanco, J.C., et al. (1998); Mamíferos de España. Vol.II.; Ed. Planeta, Barcelona.
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Díaz, M., Asensio, B., & Tellería, J.L., (1996); Aves Ibéricas. Vol.I. No Paseriformes., J.M.
Reyero editor. 1996, Madrid.
Díaz, M., Asensio, B., & Tellería, J.L., (1996); Aves Ibéricas. Vol.II. Paseriformes., J.M.
Reyero editor. 1996, Madrid.
Folch, R., et al. (1987); Història Natural dels Països Catalans. Fundació Enciclopèdia
Catalana. Barcelona.
Gosàlbez,

J.,

(1997);

Catàleg de Fauna Vertebrada de Catalunya.; Departament

d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (Informe inèdit).
Gosàlbez, J., (1987); Insectívors i Rosegadors de Catalunya. Institució Catalana d’Història
Natural. Memòria núm. 13. Ketres editora. Barcelona.
Llorente, G. A., Montori, A., Santos, X. & Carretero, M. A., (1995); Atlas dels Amfibis i Rèptils

de Catalunya i Andorra.; Edicions el Brau. Figueres.
Martí, R. & Del Moral J. C. (Eds.) (2003); Atlas de las Aves Reproductoras de España.
Direccción General de Cnservación de la Naturaleza- Sociedad Española de Ornitología.
Madrid.
Muntaner, J., Ferrer, X., & Martínez, A. (1983); Atlas dels ocells nidificants de Catalunya i

Andorra. Ed. Ketres. Barcelona.
Olmo-Vidal, J.M., (2002); Atlas dels Ortòpters de Catalunya. CD-Room. Generalitat de
Catalunya. Departament de Medi Ambient, Barcelona. 460 pg.
Palomo, L. J. y Gisbert, J. (2002); Atlas de los Mamíferos terrestres de España. Direccción
General de Cnservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU, Madrid, 564 pp.
Ruíz-Omo, J. ; Aguilar, A. (1995); Els grans mamífers de Catalunya i Andorra. Ed. Lynx
Edicions. Barcelona.
Viada, C. (ed.) (1998); Áreas importantes para las aves en España. 2ª edición revisada y

ampliada. Monografias nº 5. SEO/BirdLife. Madrid.
Altres fonts:


Pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya. www.mediambient.gencat.net



Pàgina web Base de Dades de Biodiversitat de Catalunya, BIOCAT. Fauna vertebrada i
invertebrada.



Sr. Xavier Parellada. Direcció General del Medi Natural. Departament de Medi Ambient i
Habitatge.
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Fonts cartogràfiques:


Sr. Xavier Parellada. Direcció General del Medi Natural. Departament de Medi Ambient i
Habitatge.



Pàgina web Base de Dades de Biodiversitat de Catalunya, BIOCAT. Fauna vertebrada i
invertebrada.

ESPAIS PROTEGITS I CATALOGACIONS ESPECIALS
Bibliografia


Departament de Medi Ambient (1992): Pla d’Espais d’Interès Natural, PEIN. Generalitat
de Catalunya. Barcelona.



Direcció General del Patrimoni Natural i Medi Físic (2001). Inventari de Zones Humides de

Catalunya. Generalitat de Catalunya. Barcelona.


Viada, C. (ed.) (1998); Áreas importantes para las aves en España. 2ª edición revisada y

ampliada. Monografias nº 5. SEO/BirdLife. Madrid. http://www.mediambient.gencat.net/
Altres fonts:


Pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya. www.mediambient.gencat.net

Fonts cartogràfiques:


Perímetres de Protecció Prioritària per a la prevenció d’incendis forestals. Departament
de Medi Ambient i Habitatge, 2003.



Sistema d’informació Geogràfica Miramon de la Generalitat de Catalunya. Cartografia del
Pla d’Espais d’Interès Natural, PEIN. Generalitat de Catalunya.



Viada, C. (ed.) (1998); Áreas importantes para las aves en España. 2ª edición revisada y

ampliada. Monografias nº 5. SEO/BirdLife. Madrid.

DEMOGRAFIA
Bibliografia
D.D.A.A (1992); Geografia General dels Països Catalans: La Població. Volum 3. Fundació
Enciclopèdia Catalana. Barcelona.
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Mancomunitat d’Iniciatives per al Desenvolupament Integral del Territori (2003); Diagnóstico
del territorio que conforman los municipios de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Tivissa i
Pratdip. Estudi elaborat per CMA Consultores Asociados, S. Madrid.
Padró municipal d’habitants de l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Diferents
anys.
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (1989); L’economia de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant a l’horitzó 2000. Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Diputació de Tarragona (2000); Estudi de directrius de promoció per l’economia local del
municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Estudi realitzat per R.M. Management Bureau,
S.L. Tarragona.
González Tardiu, F. (1998); Meteorologia i climatologia a l’entorn del municipi de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant. Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant.
Altres fonts:


Pàgina web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. www.idescat.es



Pàgina web de la Generalitat de Catalunya. www.gencat.net



Pàgina web del Consell Comarcal del Baix Camp. www.baixcamp.altanet.org.



Pàgina web del Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es

ESTRUCTURA ECONÒMICA
Bibliografia
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (1989); L’economia de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant a l’horitzó 2000. Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
CIEMAT (2003); Public involvement around Vandellòs ITER Site. Realitzat per la UB i el
CIEMAT.
Diputació de Tarragona (2000); Estudi de directrius de promoció per l’economia local del
municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Estudi realitzat per R.M. Management Bureau,
S.L. Tarragona.
Gas Natural (2002); Estudi d’impacte social de la central tèrmica de cicle combinat de la
Plana del Vent. Realitzat per AUMA Consultores en Medio Ambiente y Energia S.L.
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Mancomunitat d’Iniciatives per al Desenvolupament Integral del Territori (2003); Diagnòstic
del territori que conformen els municipis de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i
Pratdip. Realitzat per CMA Consultores Asociados S.L.
Patronat Municipal de Turisme (2003); Opinió sobre l’Hospitalet de l’Infant segons els seus
habitants. Realitzat per PGP Innovación Empresarial.
Altres fonts:


Pàgina web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.es)



Observatori del Treball de la pàgina web del Departament de Treball i Indústria



Dades d’ocupació per sectors productius facilitades per la Seguretat Social



Patronat Municipal de Turisme de l’Hospitalet de l’Infant i de la Vall de Llors
Informes

anuals

sobre

l’activitat

desenvolupada

per

l’agent

d’ocupació

i

desenvolupament local (2000-2001, 2001-2002 i 2002-2003)

SOCIETAT I QUALITAT DE VIDA
Bibliografia
Diputació de Tarragona (2003); Estudi de mobilitat geogràfica no obligada a la província de

Tarragona. Estudi realitzat per Astel. Tarragona
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (2002); Estudi d’impacte social de la central

tèrmica de cicle combinat de la Plana del Vent -Vandellòs i l'Hospitalet de l’Infant-. Estudi
realitzat per Auma, Consultores en medio ambiente y energia, S.L. Vandellòs i l'Hospitalet
de l'Infant.
Patronat Municipal de Turisme de

l'Hospitalet de l'Infant, l’Almadrava, Vandellòs,

Masboquera i Masriudoms. L’Hospitalet D l’Infant. Edició 04. Patronat Municipal de Turisme.
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Altres fonts:


Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Departament de Serveis Socials.



Àrea Bàsica de Salut Vandellòs-Hospitalet.



Col·legi d’educació infantil i primària “Valdelors”.



Col·legi d’educació infantil i primària “Mestral”.



Institut d’educació secundària “Berenguer d’Entença”.
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Pàgina web de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. www.vandellòshospitalet.org



Patronat Municipal de Turisme de l’Hospitalet de l’Infant, l’Amadrava, Vandellòs,
Masboquera i Masriudoms.



Patronat Municipal d’Esports de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

PATRIMONI HISTÒRICO CULTURAL
Bibliografia
Alonso i Tejada A. i Grimal, A. (1889); Els pintors prehistòrics de Vandellòs. Ed. Ajuntament
de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Conejo i da Pena, A. (1994); El ”Spital del Coyl del Balaguer” de l’Infant Fra Pere. Ed.
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics. Unitat de Geografia (2000);

Estratègies per al desenvolupament del turisme a l’interior del municipi de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant (Vandellòs, Masboquera i Masriudoms). Universitat Rovira i Virgili.
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Hernàndez Sanahuja, B. (1991); Ruinas del antiguo pueblo de Oleastrum. Quaderns
d’Història Local, volum 1. Ed. Foment Cultural de l'Hospitalet de l'Infant. Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant.
Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Servei del Patrimoni Arquitectònic.
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Pla General d’Ordenació Urbana de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aprovat definitivament
per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona en sessió de 13 de novembre de 1997.
Altres fonts:


Pàgina

web

del

Departament

de

cultura

de

la

Generalitat

de

Catalunya.

www.cultura.gencat.net


Pàgina web d’Europaphe. www.europaphe.aphe.org.



Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Serveis tècnics municipals. Urbanisme.
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PLANEJAMENT TERRITORIAL I ORDENACIÓ DEL SÒL
Bibliografia
Español, Joaquim et al.,(1994); Les Petjades del Futur. Ajuntament de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant. Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Grupo AGA – SIMPPLE, Universitat Rovira i Virgili, (2002). Estudio de Impacto Ambiental de
la Central de Ciclo Combinado de Gas Natural, de 800 MW, de la Plana del Vent
(Tarragona). GAS NATTURAL SDG, SA.

Objectius i propòsits generals del Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner
integrats pels sectors de sòl urbanitzable delimitat sense el pla parcial aprovat. Direcció
General d’Urbanisme. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2004.

Pla de Carreteres de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1985.
Pla de Carreteres de Catalunya. Adaptació a la llei 7/1993. Direcció General de Carreteres.
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1995.

Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner. Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, 2004.

Pla de Ports de Catalunya. Direcció General de Ports i Transport. Departament de Política
Territorial i Obres Públiques.

Pla Territorial General de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques,
1995.
Pla General d’Ordenació Urbana de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (revisió i adaptació).
Text refós febrer 1997.
Altres fonts:




Departament d’Interior. Direcció General d’emergències i Seguretat Civil.
Pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya. www.mediambient.gencat.net
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web
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Departament

de

Política
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i

Obres

Públiques.

www.gencat.net/ptop
Fonts cartogràfiques:


Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. http://creaf.uab.es.
Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya: Mapa de forest púbica de Catalunya.
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AGRICULTURA
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (1989); L’economia de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant a l’horitzó 2000. Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Carles Calleja Xifré, Gabriel Cortés Marques, Joan Veciana Borràs et al. (1986); El Baix
Camp: població, economia i territori. Caixa d’Estalvis de Catalunya.
Diputació de Tarragona (2000); Estudi de directrius de promoció per l’economia local del
municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Estudi realitzat per R.M. Management Bureau,
S.L. Tarragona.
González Tardiu, F. (1998); Meteorologia i climatologia a l’entorn del municipi de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant. Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant.
Altres fonts:


Pàgina web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. www.idescat.es.

MOBILITAT
Bibliografia
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (1989); L’economia de Vandellòs i

l'Hospitalet de l'Infant a l’horitzó 2000. Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Anuari Estadístic del Departament de

Política Territorial i Obres Públiques. Diferents anys. Barcelona.
Diputació de Tarragona (2003); Estudi de mobilitat geogràfica no obligada a la província de
Tarragona. Estudi realitzat per Astel. Tarragona
Diputació de Tarragona (2000); Estudi de directrius de promoció per l’economia local del
municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Estudi realitzat per R.M. Management Bureau,
S.L. Tarragona.
González Tardiu, F. (1998); Meteorologia i climatologia a l’entorn del municipi de Vandellòs i

l'Hospitalet de l'Infant. Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant.
Altres fonts


Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.



Red
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Pàgina web del Departament d’Interior. Servei Català del Trànsit. www.gencat.net/transit.



Pàgina

web

del

Departament

de

Política

Territorial

i

Obres

Públiques

www.gencat.net/ptop.


Pàgina web de la Dirección General de Tráfico. www.dgt.es



Pàgina web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. www.idescat.es



Pàgina web de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. www.mobilitat.org

RISCOS NATURALS I D’ORIGEN ANTRÒPIC
Bibliografia
Arnaldos Viger, J. et al. (2004). Manual de ingeniería básica para la prevención y extinción
de incendios forestales. Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona y ediciones MundiPrensa (Ed.). Madrid.
Departament d’interior (2002). Pla especial d’emergències per Nevades a Catalunya

(Neucat). Generalitat de Catalunya.
Departament d’interior (2003). Pla especial per a emergències Sísmiques a Catalunya

(Sismicat). Generalitat de Catalunya.
Departament d’interior (2003). Pla especial d’emergències per Contaminació accidental de

les aigües Marines a Catalunya (Camcat). Generalitat de Catalunya.
Departament d’interior (1999). Pla especial d’emergències per accidents en el transport de
mercaderies perilloses per carretera i Ferrocarril a Catalunya (Transcat). Generalitat de
Catalunya.
Departament d’interior (2003). Pla especial d’emergències per Incendis forestals a

Catalunya (Infocat). Generalitat de Catalunya.
Dirección General de Protección Civil (1989). Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona.
Ministerio del Interior.
García, G., González Z., & Manzano, M. 2002. (Mare Nostrum Consultoria i Enginyeria
Ambiental, S.L.). Desenvolupament d’un índex multivariable per l’avaluació del risc front

incendis forestals en poblacions aïllades. Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona.
(Inèdit).
Manzano, M. & García, G., 2002. (Mare Nostrum Consultoria i Enginyeria Ambiental, S.L.).

Estudis de base pel disseny d’una xarxa acústica d’avís a la població en nuclis urbans aïllats
en cas de situacions d’emergència front incendis forestals. Diputació de Barcelona i
Ajuntament de Barcelona. (Inèdit).
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Manzano, M. & García, G., 2002. (Mare Nostrum Consultoria i Enginyeria Ambiental, S.L.).

Desenvolupament d’un índex d’anàlisi multicriteri per l’aplicació de models d’evacuació en
nuclis urbans en situació de risc per incendis forestals. Diputació de Barcelona i Ajuntament
de Barcelona. (Inèdit).
Peix i Massip, J. (1999): Foc Verd II. Programa de gestió del risc d’incendi forestal.
Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca. Direcció del Medi
Natural. Ed. Primersegona Edicions. Barcelona.
Terradas, J. (1996): Ecologia del foc. Centre de recerca ecològica i aplicacions forestals CREAF-. Ed. Proa S.A.. Barcelona.
Varios (1989). La prevenció dels Incendis Forestals. Diputació de Barcelona. Barcelona.
Vérez, R. (1982). Manual de predicción del peligro de incendiso forestales. ICONA. Madrid.
Vérez, R. (Coordinador). (1982). La defensa contra incendios forestales. Fundamentos y

experiencias. McGraw-hill (ed.). Madrid.
Altres fonts:


Associació de Defensa Forestal (ADF) de Vandellòs.



Departament d’Interior. Direcció General d’emergències i Seguretat Civil.



Pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya. www.mediambient.gencat.net



Pàgina web del Departament d’Interior. www.gencat.net/interior.



Sèries meteorològiques XMET i XAC. Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Fonts cartogràfiques:


Cartografia Operativa d’Emergències (Fulls 1:25.000. Actualització 2004). Departament
d’Interior. Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil.



Mapa de models de combustible (CREAF, 2001). Font: Departament de Medi Ambient i
Habitatge.



Mapa de models d’inflamabilitat (CREAF, 2001). Font: Departament de Medi Ambient i
Habitatge.



Mapa de perill bàsic d’incendis forestals (2002). Departament de Medi Ambient i
Habitatge.



Model d’elevacions de terreny 45 x 45. Institut Cartogràfic de Catalunya.
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Perímetres de Protecció Prioritària per a la prevenció d’incendis forestals. Departament
de Medi Ambient i Habitatge, 2003.

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL, MARC COMPETENCIAL I POLÍTIQUES AMBIENTALS
Altres fonts:


Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.



Pàgina web de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. www.vandellos-hospitalet.org



Memòria de les activitats d’educació i d’informació ambiental al municipi de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant. Hèlix, educació, serveis i comunicació ambiental S.L.

CICLE ENERGÈTIC
Altres fonts:


Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.



Alas Estaciones de Servicio, S.L.



Compañía Española Distribuidora de Petroleos S.A. CEDIPSA.



Cooperativa agrícola de Vandellòs.



Diputació de Barcelona. Servei de Medi Ambient.



Fecsa-Endesa.



Institut Català de l’Energia.



Pàgina web de La Caixa. Anuari econòmic 2004. www.anuarieco.lacaixa.es



Pàgina web de l’Institut Català d’energia. www.icaen.es.



Repsol YPF. Benzinera CAMPSA N-340 de l’Hospitalet de l’Infant.



Repsol YPF. REPSOLGAS PROPANO.

RESIDUS. CICLE DE LA MATÈRIA
Altres fonts:


Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

Pàg. 21

BALANÇ D’INFORMACIÓ

Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:



BALANÇ D’INFORMACIÓ

Pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya. Agència de Residus de Catalunya www.arc-catcat.net



Serveis Comarcals Mediambientals S.A. (SECOMSA).

CICLE DE L’AIGUA
Altres fonts:


Pàgina web de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. www.mediambient.gencat.net/aca.



http://aca.gencat.es:8002/cat/subterranies/sub_menu.asp



Servei de Gestió de l’aigua. Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.

Fonts cartogràfiques:


Estadística de

les

analítiques

d’aigües

subterrànies. Font:

Sistema d’Informació

Geogràfica (SIG) del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya


Punts de control de qualitat d'aigües subterrànies. Font: Sistema d’Informació Geogràfica
(SIG) del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya



Mapa d’Unitats Hidrogeològiques. Font: Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) del
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya.



Mapa d’Aqüífers protegits de les conques internes litorals de Catalunya. Font: Sistema
d’Informació Geogràfica (SIG) del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat
de Catalunya.



Mapa de Zones vulnerables per contaminació de nitrats de fonts agràries. Font: Sistema
d’Informació Geogràfica (SIG) del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat
de Catalunya.
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3. NORMATIVA D’APLICACIÓ

HIDROLOGIA


DECRET 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i
addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.



DECRET 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en relació
amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.

MARC BIOGEOGRAFIC I SITEMES NATURALS


Directiva 92/43/UE de 21 de maig, relativa a la conservació d’habitats. Modificada per la
Directiva 97/62 UE de 27 d’octubre.



Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.



Llei Estatal 4/1989 sobre la Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna
Silvestres, modificada per les Lleis 40/97 de 5 de novembre i la Llei 41/97, igualment de
5 de novembre.



Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.



Decret 328/1992, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el Pla d’Espais
d’Interès Natural.



Decret legislatiu 10/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 6/1988, de 30 de març,
forestal de Catalunya.



Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del decret 328/1992, pel qual s’aprova el
Pla d’Espais d’Interès Natural.

VEGETACIÓ


Conveni CITES sobre Comerç Internacional d’Espècies amenaçades de la Flora y la
Fauna silvestres, fet a Washington el 3 de març de 1.973 i successives esmenes al
mateix.



Conveni de Berna relatiu a la Conservació de la Vida Silvestre i el Medi Natural a
Espanya.



Directiva 92/43/UE de 21 de maig, relativa a la conservació d’habitats. Modificada per la
Directiva 97/62 UE de 27 d’octubre.



Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
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Llei Estatal 4/1989 sobre la Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna
Silvestres, modificada per les Lleis 40/97 de 5 de novembre i la Llei 41/97, igualment de
5 de novembre.



Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.



Reial Decret 439/1990 de 30 de març, per el qual es regula el catàleg nacional
d’espècies amenaçades. Modificats que foren els seus annexos per l’Ordre de 29
d’agost de 1.996 i l’Ordre de 9 de juliol de 1.998.



Decret 328/1992, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el Pla d’Espais
d’Interès Natural.



Decret legislatiu 10/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 6/1988, de 30 de març,
forestal de Catalunya.



Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del decret 328/1992, pel qual s’aprova el
Pla d’Espais d’Interès Natural.



Ordre de 10 d’abril de 1.997 per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a
Catalunya,



Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides
a Catalunya.

FAUNA


Conveni CITES sobre Comerç Internacional d’Espècies amenaçades de la Flora y la
Fauna silvestres, fet a Washington el 3 de març de 1.973 i successives esmenes al
mateix.



Conveni de Berna relatiu a la Conservació de la Vida Silvestre i el Medi Natural a
Espanya.



Conveni de Bonn de 23 de juny de 1.979. Ratificat mitjançant instrument per Espanya.



Directiva 79/409 CEE del Consell relativa a la protecció dels ocells.



Directiva 91/244/CEE d’Ocells.



Directiva 92/43/UE de 21 de maig, relativa a la conservació d’habitats. Modificada per la
Directiva 97/62 UE de 27 d’octubre.



Llei 3/1988 de la Generalitat de Catalunya, de 4 de març, relativa a la protecció dels
animals. L’esmentada Llei Fou modificada per la Llei 3/1994 de 20 d’abril i la Llei
18/1998 de 28 de desembre.
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Llei Estatal 4/1989 sobre la Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna
Silvestres, modificada per les Lleis 40/97 de 5 de novembre i la Llei 41/97, igualment de
5 de novembre.



Reial Decret 439/1990 de 30 de març, per el qual es regula el catàleg nacional
d’espècies amenaçades. Modificats que foren els seus annexos per l’Ordre de 29
d’agost de 1.996 i l’Ordre de 9 de juliol de 1.998.



Decret 328/1992, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el Pla d’Espais
d’Interès Natural.



Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del decret 328/1992, pel qual s’aprova el
Pla d’Espais d’Interès Natural.



Ordre de 10 d’abril de 1.997 per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a
Catalunya.



Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides
a Catalunya.

ESPAIS PROTEGITS I CATALOGACIONS ESPECIALS


Directiva 92/43/UE de 21 de maig, relativa a la conservació d’habitats. Modificada per la
Directiva 97/62 UE de 27 d’octubre.



Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.



Llei Estatal 4/1989 sobre la Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna
Silvestres, modificada per les Lleis 40/97 de 5 de novembre i la Llei 41/97, igualment de
5 de novembre.



Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.



Decret 328/1992, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el Pla d’Espais
d’Interès Natural.



Decret legislatiu 10/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 6/1988, de 30 de març,
forestal de Catalunya.



Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del decret 328/1992, pel qual s’aprova el
Pla d’Espais d’Interès Natural.

PATRIMONI HISTÒRICO CULTURAL


Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
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Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de
l'associacionisme cultural.



Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, de la Generalitat de Catalunya.



Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic.



Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei
2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.



Pla General d’Ordenació Urbana de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aprovat
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona en sessió de 13 de novembre
de 1997.

PLANEJAMENT TERRITORIAL I ORDENACIÓ DEL SÒL


Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de Espacios Naturales
afectados por actividades extractivas.



Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial



LLEI 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.



Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental



DECRET 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de prevenció
d’incendis en els espais naturals de protecció especial.



Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en la
comunidades autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable



Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres



Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’Avaluació d’impacte ambiental



Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes



Reial decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general per al
desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes



Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres



DECRET 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural



Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres.
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DECRET 202/1994, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els criteris per a la determinació
de les fiances relatives als programes de restauració d’activitats extractives.



Decret legislatiu 11/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 12/1985, de 13 de juny
d'espais naturals



Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya



LLEI 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.



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



Resolució de 31 de juliol de 1996, per la qual es fa públic l'Acord de 23 de juliol de 1996,
del Govern de la Generalitat, pel qual s'aprova definitivament el Pla especial de protecció
del medi natural i del paisatge de la Rajoja-Platja del Torn



Acord de la Comissió de Urbanisme de Tarragona de12 de febrer mitjançant la qual
s’aprova el text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.



DECRET 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de
desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural.



Ley 41/1997, de 5 de Noviembre, sobreespacios naturales protegidos-protección de
animales y plantas



Llei 3/1998, de 27 de febrer de Intervenció Integral de l’Administració Ambiental.



Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre règim del sòl i valoracions



Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya.



Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural
Llei 11/1998, de 5 de novembre, d'heliports



Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
de impacto ambiental.



Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de intervenció integral de la
administració ambiental.



Llei 10/2000, de 7 de juliol, d'ordenació del transport en aigües marítimes i continentals
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Decret 248/2000, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 11/1998, de 5
de novembre, d’heliports



Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del Real Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de
juny de 1986, d’avaluació d’impacte ambiental.



Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme



Decret 166/2002, d'11 de juny, pel qual s'aprova la taula de vigència de les disposicions
afectades per la Llei 2/2001, de 14 de març, d'urbanisme



Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
(IPPC).



Llei 10/2003, de 20 de maig, de mesures urgents de liberalització en el sector
immobiliari i transports



Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del decret 136/1999, de 18 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, i se n’adapten els annexos.



Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat



Decret 258/2003, de 21 d'octubre, d'aprovació del Reglament de desenvolupament de la
Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya



Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei
2/2002, de 14 de març, d'urbanisme



Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de
carreteres

UE


Directiva 85/337/CEE, del consell, de 27 de juny, relativa a la avaluació de les
repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.



Directiva 2001/41/CE de 17 de juny de 2001 relativa a l'avaluació dels efectes de
determinats plans i programes en el medi ambient



Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de 1996, relativa a la prevenció i al
control integrats de la contaminació.



Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la
Directiva 85/337/CE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
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Directiva del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente



Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la
Directiva 85/337/CE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente

MOBILITAT


Llei 9/2003 de 13 de juny, de la mobilitat.



Decret 166/2003, de 8 juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

RISCOS NATURALS I D’ORIGEN ANTRÒPIC


Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre protecció civil.



Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de
salvaments de Catalunya.



Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.



Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d'organització.



Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya



Llei 5/1999, de 12 de juliol, de modificació de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació
dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.



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



Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, d'aprovació del Reglament d’instal·lacions de
protecció contra incendis.



Reial decret 407/1992, de 24 d'abril, pel qual s'aprova la Norma bàsica de protecció civil.



Reial decret 573/1997, de 18 d'abril, de modificació del Reial decret 888/1986, de 21 de
març.



Reial decret 888/1986, de 21 de març, sobre composició, organització i règim de
funcionament de la Comissió Nacional de Protecció Civil.



Reial Decret 783/2001, de 6 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
sanitària contra radiacions ionitzants.
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Decret 103/1998, de 28 d'abril, d'estructura de la Direcció General d'Emergències i
Seguretat Civil i de regulació de les funcions de guàrdia.



Decret 130/1998, de 12 de maig, pel que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals a les àrees d’influència de carreteres.



Decret 143/1989, de 30 de maig, de modificació dels articles 4.3 i 5.3 del Decret
152/1987, de 9 d'abril, pel qual es crea la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.



Decret 152/1987, de 9 d'abril, pel qual es crea la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya.



Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla de protecció civil de Catalunya
(PROCICAT).



Decret 162/2001, de 12 de juny, d'estructura de la Direcció General d'Emergències i
Seguretat Civil.



Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.



Decret 194/1995, de 27 de juny, de modificació del Decret 118/1988, de 5 de maig, pel
qual es regulen la composició, l'organització i les funcions de la Comissió de Govern
Local de Catalunya, i de creació al seu si de la Subcomissió en matèria de Prevenció i
Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya.



Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a
l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals.



Decret 240/1999, de 31 d'agost, pel qual es regulen els senyals acústics de la xarxa
general d'alarmes i comunicacions de protecció civil.



Decret 291/1999, de 9 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i
funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.



Decret 391/1988, de 27 de desembre, pel qual es determinen les autoritats competents
a Catalunya, en relació amb la prevenció d'accidents majors en determinades activitats
industrials.



Decret 64 /1995 de 7 de març de prevenció d’incendi forestals de la Generalitat de
Catalunya.



Decret legislatiu 10/1994, de 26 de juliol, pel qual s’adequa la Llei 6/1988, de 30 de
març, forestal de Catalunya.



Ordre de 16 d'abril de 1998, sobre normes de procediment i desenvolupament del Reial
decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de
protecció contra incendis i es revisa l'annex I i els seus apèndixs.
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Ordre de 2 d’abril de 1993, sobre la Directriu bàsica de planificació de protecció civil
d’emergència per incendis forestals.



Resolució 24 octubre de 1994 sobre la publicitat de l’Acord de 29 de setembre de 1994,
del Govern de la Generalitat, pel qual s’aprova el Pla de protecció civil d’emergències per
incendis forestals a Catalunya (INFOCAT).



Resolució de 20 de maig, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de Govern de 13 de
maig de 2003, pel qual s’aprova el Pla Especial d’emergències sísmiques de Catalunya
(SISMICAT).



Resolució de 4 d'agost, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern d'1 d'agost de
2003, pel qual s'aprova el pla especial d'emergències per contaminació accidental de les
aigües marines a Catalunya (CAMCAT).



Resolució de 4 d'agost, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern d'1 d'agost de
2003, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d’emergències per incendis forestals
de Catalunya (INFOCAT).

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL, MARC COMPETENCIAL I POLÍTIQUES AMBIENTALS


Directiva 90/313/CEE, de 7 de juny, relativa a la llibertat d’accés a la informació en
matèria de medi ambient.



Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.



Llei 8/87 de 15 d’abril, de la Generalitat de Catalunya.



Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora del es Bases de Règim Local de Catalunya.



Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.



Llei 38/95, de 12 de desembre, sobre el dret d’accés a la informació en matèria de medi
ambient.



Llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.



Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.



Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.



Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
desplegament de la llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'Administració ambiental i s’adapten els seus annexos.
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Decret 210/1999 de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a
l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals.



Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la llei 3/1998 de 27 de febrer,
de la intervenció integral de l'Administració ambiental.



Declaració de Rio de Janeiro, del 3 al 14 de juny de 1992, sobre el Medi Ambient i el
Desenvolupament.



Carta d’Aalborg. Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles a Aalborg,
Dinamarca, el 27 de maig de 1994.

CICLE ENERGÈTIC


Directiva 96/92/CE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de desembre de 1996
sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat.



Llei 54/1997 de 27 de novembre, d’ordenació del sector elèctric.



Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció
del medi nocturn.

RESIDUS. CICLE DE LA MATÈRIA


Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.



Llei 15/2003, de 13 de juny, modificació de la llei 6/1993 de residus.



Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la



construcció.

CICLE DE L’AIGUA


BOE Nº 103: R.D.849/1986, de 11-04-1986, pel qual s'aprova el Reglament del Domini
Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminars, I, IV, V, VI, y VII de la Llei
29/1985.



BOE Nº 288: R.D.1315/1992, de 30-10-1992, que modifica parcialment el Reglament
aprovat pel R.D.849/1986 de Domini Públic Hidràulic.
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BOE Nº 147: R.D. 995/2000 de 02-06 pel quals es fixen objectius de qualitat per a
determinades substàncies contaminants i es modifica el Reglament de Domini Públic
Hidràulic, aprovat pel R.D. 849/1986 de 11-04.



BOE Nº 176: R.D. Legislatiu 1/2001 de 20-07 que aprova el text refós de la Llei
d'Aigües.



BOE Nº 312: O.23-12-1986, per la qual es dicten normes complementaries en relació
amb les autoritzacions d'abocament d'aigües residuals.



BOE Nº 95: R.D. 484/1995 de 07-04, sobre mesures de regularització i control
d'abocaments.



BOE Nº 114: Corr.err. R.D. 484/1995 de 07-04, sobre mesures de regularització i
control d'abocaments.



BOE Nº 280: O.12-11-1987, sobre normes d'emissió, objectius de qualitat i mètodes de
mesura de referència relatius a determinades substàncies nocives o perilloses
contingudes als abocaments d'aigües residuals.



BOE Nº 64: R.D.258/1989 de 10-03-1989 pel qual s'estableix la normativa general
sobre abocaments de substàncies perilloses de terra a mar.



BOE Nº 67: O.13-03-1989 per la qual s'inclou en la del 12-11-1987 la normativa
aplicable a noves substàncies nocives o perilloses que puguin formar part de
determinats abocaments d'aigües residuals.



BOE Nº 53: O.27-02-1991 per la qual es modifica l'Annex V del 12-11-1990 rel. a
normes d'emissió, objectius de qualitat i mètodes de mesura de referència, per a
abocaments de determinades substàncies perilloses, en especial les corresponents a
hexaclorciclohexà.



BOE Nº 267: O. de 28-10-1992, per la qual s'amplia l'àmbit d'aplicació de l'O.31-10-89,
a noves substàncies perilloses que puguin formar part de determinats abocaments al
mar.



DOGC Nº 2865: D. 94/1999 de 06-04 d'adopció de mesures excepcionals en relació
amb la utilització dels recursos hidràulics a l'empara de l'art. 56 de la llei 29/1985 de 0208, d'aigües.



DOGC Nº 2936: Llei 6/1999 de 12-07 d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua.



DOGC Nº 3003: Corr.err. Llei 6/1999 de 12-07 d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua.



DOGC Nº 3141: D. 168/2000 de 02-05 d'adopció de mesures excepcionals en relació
amb la utilització dels recursos hidràulics.
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DOGC Nº 133: Llei 5/1981, del 04-06-1981, sobre evacuació i tractament d'aigües
residuals.



DOGC Nº 2180: D.83/1996 de 05-03, sobre mesures de regularització d'abocament
d'aigües residuals.



DOGC Nº 3349: D. 73/2001 de 20-02 de modificació del D. 125/1999 de 04-05
d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua.



DECRET 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i
addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.



DECRET 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en relació
amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.



REIAL DECRET 140/2003, de 7 de febrer pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de les aigües de consum humà.
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RESULTAT DEL PROCÉS DE SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

A continuació s’adjunta la darrera versió (actualitzada a 30/03/2004) de les taules emprades
per a la sol·licitud del conjunt de la informació que ha estat finalment analitzada i
processada, i del seu seguiment. En aquesta es pot trobar la naturalesa de la informació, la
font o autor que l’ha originat, aquell agent que la subministra, el seu caràcter, públic o no, la
data en que aquesta va ser sol·licitada, si ha estat rebuda o roman pendent, no existeix o si
finalment es va considerar que no resultava necessària la seva sol·licitud. Es mostra a
continuació un quadre d’interpretació incloent el total d’abreviatures emprades per tal de
sintetitzar el conjunt d’aquests aspectes:

Quadre d’interpretació de la taula:
Font de subministre:

Organisme o entitat que subministra la informació
independentment de l'origen d'aquesta.

Font original:
Nat.:
P:
NP:
Data:
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Font (organisme/entitat) que ha generat la informació
Naturalesa de la informació: Pública (P) o no pública (NP)
Informació pública
Informació no pública
Data de sol·licitud de la informació

R:

Rebuda

P:

Pendent

NE:

No existeix

NS:

No sol·licitada
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*: EIA de la Central Tèrmica de Cicle Combinat: REBUT (font: Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant).
**: Aprofitaments inscrits en el Registre d’Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua: REBUT
(font: Agència Catalana de l’Aigua).
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ANNEXOS

Annex_01: MODEL DE CARTA DE SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ
Empresa
Adreça
CP
Localitat
Tarragona, a XX de XX de 200X

ASSUMPTE: Sol·licitud d’informació

Distingit/da Senyor/a:
Mitjançant la present, i dintre el marc del procés d’elaboració de l’Agenda 21 local i
redacció del Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat (PALS) per al municipi de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, aquesta administració, té per bé sol·licitar de l’empresa/entitat a la
que s’adreça la present, la seva cooperació amb l’Ajuntament als efectes de completar els
la informació i treballs necessaris per tal d’enllestir la redacció dels documents derivats del
procés d’Agenda 21, tot demanant-los, si els fora possible, que ens facilitessin la següent
documentació i/o informació;
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant agraeix el seu ajut i col·laboració per
avançat i, alhora, els garanteix que la informació facilitada serà utilitzada, exclusivament,
amb la finalitat de completar l’Agenda 21 Local.
Sense cap altre particular, quedant a la seva disposició als efectes de rebre a l’adreça que
s’assenyala seguidament la informació sol·licitada, aprofitem l’ocasió per saludar-los
atentament.

Signatura
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