PROPOSTA D'ACTUACIONS EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT I
SOSTENIBILITAT

OBJECTIUS GENERALS



Avançar cap al desenvolupament sostenible del municipi.



Impulsar la participació ciutadana en la conservació del medi
ambient.



Millorar la interrelació entre les polítiques ambientals i les
polítiques econòmiques del municipi.



Millorar la valorització del patrimoni natural del municipi.



Millorar la integració de les polítiques ambientals municipals amb
les polítiques nacionals i internacionals.

1. RESIDUS I NETEJA VIÀRIA
Objectius


Disminuir la despesa econòmica associada a la recollida de
residus.



Millorar la sensibilització ciutadana en matèria de prevenció,
reducció i gestió de residus.



Facilitar a la ciutadania els recursos municipals per a millorar la
gestió dels residus.



Actualització de l’ordenança municipal de residus.



Millorar la imatge del poble.

Accions


Realitzar campanyes d'informació i sensibilització ciutadana per a
millorar la recollida selectiva de residus.
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Mantenir el servei d’un punt mòbil de recollida i trituració
de restes de poda per a particulars i que serveixi
posteriorment per fer compostatge.



Intensificar la neteja i el control i sancions en les zones
periurbanes, per tal d’evitar els abocaments descontrolats de runa
i millorar la qualitat paisatgística del municipi.



Millorar l'accessibilitat i l'ús dels contenidors de recollida
selectiva, especialment per a persones amb mobilitat
reduïda.



Elaborar un Pla de Millora de la gestió dels residus en temporada
turística estival consensuat amb el sector empresarial turístic
d'Altafulla, per millorar el servei d'aquests i la imatge del poble.



Facilitar la disponibilitat de contenidors per a la recollida selectiva
de residus en aquelles activitats en espais públics que ho
requereixin (festes, platja,...)



Adaptar la gestió dels actuals contenidors de recollida
selectiva a les necessitats estacionals de la ciutadania:
intensificació de la neteja, recollida en moments puntuals,
extensió de la ubicació...
CALDRIA SABER SI EL NOMBRE DE CONTENIDORS I LA
ZONIFICACIÓ ÉS SUFICIENT (CONTENIDORS/HABITANT;
KG/CONTENIDORS). VALORAR L'ESTABLIMENT DE
CONTENIDORS MÒBILS.



Fomentar l’ús de dipòsits domèstics per facilitar la separació dels
residus a casa (facilitar bosses de ràfia de colors per a cada fracció
a reciclar -com a BCN-)



Fomentar la Reutilització a partir de l'impuls d'un espai virtual de
compra-venda-intercanvi d'objectes de segona ma.



Revisió i posada al dia de l’ordenança municipal de residus amb
participació de la ciutadania
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Intensificació de la neteja viària i d’espais públics a través de la
Brigada Municipal.



Millorar la distribució de papereres als carrers de la vila.



Fer campanyes de sensibilització ciutadanes per a evitar la
presència d'excrements de gossos a la via pública.

2. AIGUA
Objectius


Racionalitzar l'ús d'aigua potable del municipi i dels vilatans.



Millorar l'eficiència en l'ús de l'aigua.



Millora de la xarxa de clavegueram.

Accions
Estalvi



Realitzar campanyes d'informació i sensibilització per a
racionalitzar el consum d'aigua.



Distribuir/subvencionar reductors de cabal domèstics. Fer campanya
recordatòria



Subvencionar l’ús de sistemes de tall de pas en les cisternes de
bany.



Crear un manual de bones pràctiques per als propietaris de
piscines privades.



Revisió i adequació de l'import dels trams de consum de la factura
de l'aigua: del "tram social" al "Qui més consumeix, més paga". Ja
es fa



Implantar les mesures d'estalvi en els serveis municipals.
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Eficiència



Realitzar un Pla de millora del subministrament d'aigua municipal
que inclogui: una diagnosi de l'estat de la xarxa de distribució; la
detecció dels punts de millora; la priorització de les actuacions a
dur a terme i el seu cost econòmic; i la programació de les
mateixes. Ja el tenim

Subministrament



Realitzar un Pla d'aprofitament de recursos propis, que inclogui
una diagnosi dels mateixos posant especial èmfasi a l'aprofitament
d'aigües pluvials i a recuperació de pous. Ja el tenim

3. CONTAMINACIÓ
Objectius

 Reduir la contaminació acústica.
 Reduir la contaminació lumínica.
 Monitoritzar la contaminació radioelèctrica (antenes wifi, telefonia)

Accions
Soroll

 Revisió del mapa d’impacte acústic.
 Incorporar criteris acústics en el disseny de zones de nou
desenvolupament urbanístic i en la millora de disseny de l’espai
públic.

 Promoure actuacions o incentius per a la reducció de la transmissió
del soroll a edificacions sensibles i prioritàries.

 Formar i sensibilitzar a la comunitat escolar en matèria de
contaminació acústica.

 Minimitzar l'impacte acústic de focus de soroll puntuals.
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Llum
 Potenciació de l’estalvi energètic del municipi mitjançant l’aplicació
de tecnologies adients a la flexibilització de l’intensitat de
l’enllumenat públic.

 Revisar les lluminàries existents i adequar-les amb criteris de
minimització de contaminació lluminosa.

 Revisar i adequar les bombetes existents als criteris de
minimització de la contaminació lluminosa i l'eficiència energètica.

Electromagnetisme


Redactar una Ordenança municipal reguladora de les
activitats i instal·lacions de radiocomunicació, d'acord amb
la normativa autonòmica, estatal i europea.

4. PATRIMONI NATURAL I PAISATGE.
Objectius


Posar en valor i donar a conèixer el patrimoni natural d'Altafulla,
tant pel que fa als espais protegits com els espais no protegits.



Protegir i millorar el patrimoni natural d'Altafulla i el paisatge que
se'n deriva, en especial platja, Hort del Senyor i càmping dels
alemanys



Controlar les poblacions d'espècies determinades com d'interès.



Recuperació, protecció i millora de la qualitat de les platges
d'Altafulla.



Pla director arbrat via pública, parcs i jardins.

Accions
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Realitzar un estudi per a determinar els elements naturals
d'interès del municipi. Ja el tenim



Creació d’un catàleg del Paisatge. Ja el tenim



Divulgar el coneixement del patrimoni natural d'Altafulla i de la
comarca entre la ciutadania, amb especial èmfasi en els centres
escolars.



Recuperar l'espai del càmping dels Alemanys per fer compatible la
preservació dels valors naturals que hi conté amb l'ús públic de
l'espai. Escola de natura.



Intensificar la neteja, control i sancions en les zones periurbanes
per a evitar els abocaments descontrolats de runa.



Establir rutes turístiques a partir dels punts d'interès natural,
cultural o paisatgístic del municipi.



Potenciar l'ús d'esbarjo del Camí de Ronda.



Millorar la funcionalitat ecològica dels espais verds públics amb un
manteniment regular i periòdic dels espais.



Fomentar la participació social en la preservació de la natura.



Donar suport al teixit associatiu.



Impulsar els programes de recuperació d'espècies o hàbitats
d'interès del municipi, amb la participació del teixit associatiu i de
les administracions públiques.



Control de les poblacions d’animals assilvestrats (gats i gossos
majoritàriament).



Controlar les poblacions d'espècies al·lòctones i/o exòtiques.



Millorar la qualitat ecològica i paisatgística de les platges.

5. ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC
Objectius


Racionalitzar l'ús de l'energia.
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Millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions i serveis
municipals.



Augmentar la proporció d'energies renovables en el consum
energètic del municipi.



Impulsar les actuacions de mitigació i adaptació del canvi climàtic
d'acord amb el marc autonòmic, estatal i europeu.

Accions


Adherir-se al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l'energia sostenible
local impulsat per la UE, amb l'objectiu d'assolir una reducció de
les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) de com a
mínim un 20% l'any 2020.



Realitzar campanyes de sensibilització per a la millora de l'estalvi i
l'eficiència energètica de la població i de les instal·lacions
municipals.



Augmentar l'ús d'energies renovables en les instal·lacions
municipals mitjançant instal·lacions pròpies.



Incloure el percentatge d'energia renovable en origen com a un
dels requisits en la licitació del contracte elèctric per a les
instal·lacions municipals.



Realitzar una auditoria energètica dels serveis municipals. Ja el
tenim.



Substituir les lluminàries antigues per models menys contaminants
i generadors d’estalvi econòmic.



Substituir les bombetes actuals per d'altres de més eficiència
energètica.



Substituir vehicles convencionals per vehicles elèctrics en els
serveis municipals adients.



Implantar punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
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Integrar els aspectes de mitigació i adaptació al canvi climàtic en
els plans, programes i projectes municipals.



Dissenyar una estratègia local d'adaptació al canvi climàtic, dins el
context autonòmic, estatal europeu i internacional.

6. MOBILITAT
Objectius


Impulsar la mobilitat sostenible i segura.



Potenciar l'ús del transport públic, a peu o en bicicleta en
detriment del vehicle privat.

Accions


Realitzar campanyes de sensibilització a favor d'una mobilitat
sostenible i segura entre la ciutadania, especialment a les escoles.



Fomentar la mobilitat escolar sostenible i segura amb la millora de
les rutes escolars.



Realitzar un Pla de Seguretat Vial i Mobilitat Sostenible i Segura
amb la participació dels organismes municipals, col·lectius i
ciutadania.



Millorar la senyalització viària en zones conflictives.



Millorar l'adequació del sentit de circulació dels carrers a les
necessitats de la població.



Adaptar l'accés i l'amplada de les voreres a persones amb
mobilitat reduïda.

ALTRES CONSIDERACIONS


Caldria dedicar una part del programa a Brises del Mar de manera
específica.
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Caldria dedicar específicament algunes actuacions al sector
hoteler/comerciant



Obrir un espai web o telèfon per a peticions de petites actuacions
(obra petita) al municipi.



Fer d'ofici petites actuacions/petita obra al municipi (arranjament
de carrers, millora de voreres, millora de l'accessibilitat…)



Impulsar la transformació d'Altafulla en una Smart City.



Crear un espai virtual d'intercanvi de temps lliure.



Millorar el paisatge urbà:
o Intensificació del control de la neteja dels solars privats.
o asfaltat de voreres.
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