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A.   MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓ 

1.    INTRODUCCIÓ 

1.1. Conveniència i oportunitat 

La justificació de la conveniència i oportunitat de la formulació del pla d’ordenació urbanística 
municipal de Deltebre es concreta en els punt següents:  

- El temps de vigència de les Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS). Han 
transcorregut vint-i-tres anys des de l’entrada en vigència de les Normes Subsidiàries de 
Planejament 03/07/1995, i malgrat que no s’ha esgotat el model de desenvolupament 
prescrit en les NNSS, concorren diverses circumstàncies que aconsellen procedir a la seva 
revisió. 

- S’ha superat el temps previst en les pròpies NNSS per a la revisió del model de 
planejament, doncs en l’article 5 estableix com a circumstància  justificada de revisió el 
transcurs de 12 anys des de l’aprovació definitiva. 

- La necessitat d’adaptació del planejament a les normes de rang superior d’àmbit territorial 
que s’han aprovat amb posterioritat a les NNSS, com són el Pla territorial parcial de les 
Terres de l’Ebre (PTPTE) i els Plans directors urbanístics del Sistema Costaner (PDUSC I i 
II). 

- La necessitat d’adaptació a la pròpia Llei d’urbanisme i als reglaments que se’n deriven, 
aprovats amb posterioritat a les vigents NNSS, especialment als principis generals que 
s’estableixen en l’article 3 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC) que fan 
referència al desenvolupament urbanístic sostenible. 

1.2. Marc legal i fonaments jurídics 

Aplicació de la legislació urbanística estatal 

Respecte la legislació urbanística estatal la redacció del  POUM haurà de  tenir en compte 
fonamentalment el Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, por el que s’aprova el text refós 
de la Llei de Sòl y Rehabilitació Urbana, en allò que no modifiqui la competència exclusiva de la 
Generalitat de Catalunya en matèria d’ordenació del territori, urbanisme i medi ambient.  

Aplicació de la legislació urbanística de Catalunya 

L’ordenament jurídic urbanístic actualment vigent a Catalunya ve conformat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU); la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme; el Decret 305/2006, de 18 
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.(RLU) i pel Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.  

Aplicació de la legislació territorial i sectorial . 

El municipi de Deltebre està inclòs en l’àmbit d’aplicació del Pla Territorial Parcial de les Terres de 
l’Ebre (PTPTE), aprovat definitivament per Acord del Govern de la Generalitat núm. 130/2017 de 
data 27 de juliol de 2010 i publicat en el DOGC núm. 5696 de data 19 d’agost de 2010. La 
memòria d’informació del POUM justifica la seva coherència amb el PTPTE, les determinacions del 
qual es recullen al plànol d’informació i. 15 – PLANEJAMENT TERRITORIAL (PTPTE).     
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Així mateix, tal i com consta a la memòria, l’ordenació del POUM és coherent amb les 
determinacions que per aquest àmbit fixen els Plans directors urbanístics del Sistema Costaner 
(PDUSC I i II), aprovats per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 25 
de maig de 2005 i 16 de desembre de 2005, respectivament, i de la Modificació puntual i refosa de 
la Normativa d’ambdós documents, aprovada definitivament per resolució del Conseller de Territori 
i Sostenibilitat de data 1 d’agost de 2014, publicada al DOGC núm. 6722 de 7 d’octubre de 2014.  

Igualment el POUM és coherent amb el PDU de les Construccions Agrícoles Tradicionals de les 
Terres de l’Ebre, aprovat definitivament per Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de 
data 27 de novembre de 2014 i publicat al DOGC núm. 6831 de 16 de març de 2015. 

Aplicació de la legislació sectorial 

El Pla d’ordenació urbanístic municipal ha considerat també altres disposicions legals que, sense 
regular pròpiament l’àmbit urbanístic, contenen disposicions que incideixen de forma directa o 
indirecta. L’aplicació d’aquestes disposicions ho és en la major part dels casos en matèries en les 
quals es dóna la confluència i concurrència de diferents administracions i àmbits competencials, 
per la qual cosa s’ha de tenir en compte a més de les disposicions urbanístiques, la legislació 
sectorial en cada cas. 

El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya-Infraestructures terrestres: xarxa viària, 
ferroviària i logística, aprovat per Decret 310/2006, de 25 de juliol, amb caràcter de pla territorial 
sectorial, estableix aquestes infraestructures del transport terrestre necessàries per Catalunya amb 
una previsió temporal fins al 2026. 

La legislació d’aplicació pel que fa al sistema ferroviari, és la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del 
Sector Ferroviario, el Real Decreto 2387/2004, de 30 de desembre, pel que s’aprova el 
Reglamento del Sector Ferroviario i l’Orden FOM/2230/2005, de 6 de juliol, de reducció de la línia 
d’edificació de la xarxa ferroviària d’interès general que discorrin per zones urbanes. La Llei 
4/2006, de 31 de març, ferroviària, és d’aplicació en el marc competencial de la Generalitat de 
Catalunya.  

Les carreteres, autovies i autopistes que conformen la xarxa bàsica territorial, estan subjectes a la 
legislació sectorial que li és d’aplicació: les de titularitat de la Generalitat de Catalunya, pel Decret 
legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, Text refós de la Llei de Carreteres, i pel Decret 293/2003, de 18 de 
novembre, Reglament general de carreteres. Les de titularitat de l’Estat, per la Llei 25/1998, de 29 
de juliol, de Carreteres. 

Pel que fa al sistema hidràulic és d’aplicació el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

Pel que fa als àmbits afectats per les franges de Domini Públic Hidràulic, és d’aplicació el Reial 
Decret 638/2016, de 9 de desembre, que modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic 
aprovat pel Reial Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglament de Planificació Hidrològica, 
aprovat pel Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, i altres reglaments en matèria de gestió de riscos 
d’inundació, cabdals ecològics, reserves hidrològiques i abocaments d’aigües residuals. residuals 

1.3. Redacció 

Aquest Pla ha estat  redactat i coordinat pels Serveis Tècnics d’Urbanisme a les Terres de l’Ebre 
de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, amb la col·laboració i participació dels 
serveis tècnics municipals de l’ajuntament de Deltebre. Així també ha comptat per temes específics 
amb els estudis i col·laboració de les següents assessories externes: 

- LAVOLA 1981, SA: memòria social; Memòria social, Informe de sostenibilitat 
ambiental; Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

- INGNOVA: Agenda i avaluació econòmica i financera.  
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2.    TERRITORI I MEDI AMBIENT 

2.1. El terme municipal de Deltebre 

El terme municipal de Deltebre té una superfície de 106,67km², i una altitud màxima de 6m sobre 
el nivell del mar.  

Els límits del terme són els següents: pel sud el mateix riu en una llargada de 22km, incloent-hi l’illa 
de Gràcia (al mig del riu, a l’altura de Jesús i Maria); el límit nord oest el forma la costa 
mediterrània, des de l’antiga gola de Llevant (entre les illes de Buda i de Sant Antoni) fins a la 
punta del Fangar, en una llargada de 15 km; continua per la costa del port del Fangar, i finalment el 
límit a est segueix els termes de l’Ampolla, de Camarles i de l’Aldea, seguint la traça de la Sèquia 
Mare, amb una llargada de 18 km. 

2.2. El medi físic 

Morfologia i relleu 

La principal característica del terme de Deltebre és que tot ell forma part del territori del Delta de 
l'Ebre, que és la zona humida més gran de Catalunya. 

El Delta de l'Ebre és una plana formada per diversos materials aportats pel riu i solcada, de 
manera temporal o permanent, per aigües salades, dolces o salobres, que conformen diferents 
ambients i paisatges. 

El paisatge del Delta de l’Ebre és el més singular de tot el territori de Terres de l’Ebre. Aquesta 
singularitat ve donada per la morfologia que ha construït els sediments que el riu diposita, per la 
dinàmica fluvial, pel contacte del riu amb el mar, però sobretot, són els esdeveniments lligats a 
l’acció antròpica els que realment han condicionat el paisatge. 

 

 

 

Els materials aportats pel riu, que donen una imatge molt homogènia al Delta, són molt diversos. 
Predominen les sorres, els llims, les argiles i les graves cenozoiques, segurament atribuïbles al 
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període del holocè. El sostre del conjunt de sediments que formen la plana al·luvial i deltaica sovint 
es troba molt antropitzat i recobert de sòls de conreu i materials de rebliment antròpic. Així, el 
paisatge actual té un caràcter agrícola i fortament transformat gràcies a la xarxa de canalitzacions, 
canals i sèquies per aportar l'aigua de reg i desguassos per facilitar el drenatge. 

El punt més elevat del terme es troba a prop del nucli de Deltebre, amb una cota de 6 m 
aproximadament, mentre que la cota més baixa del terme es correspon al sector oriental, amb 
cotes properes al nivell del mar, i puntualment per sota. 

 

 

Climatologia 

El clima és semiàrid. La temperatura mitjana anual és d’uns 17º amb una amplitud tèrmica anual 
de 14º. La precipitació mitjana anual és d’uns 550 mm, amb màxims a la tardor i a la primavera. 

Geologia 

Geològicament, el terme municipal es troba a la fossa del Baix Ebre. Aquesta pertany al conjunt de 
fosses i depressions neògenes d’orientació NNE-SSW, que es formaren durant la distensió 
neògena i que es van sobreposar a les estructures anteriors, en aquest cas, a les estructures de la 
zona d’enllaç de la Serralada Ibèrica i de la Serralada Costanera Catalana. 

Els materials de rebliment de la fossa estan coberts íntegrament per formacions superficials 
quaternàries, essencialment dipòsits deltaics i fluvials, però també dipòsits de platja amb dunes 
eòliques. 

Hidrologia 

El curs fluvial més important és el riu Ebre, que discorre pel límit sud del terme.  

La xarxa hidrogràfica del Delta no es limita solament riu, tot al contrari, es troba totalment 
articulada a partir d’una retícula formada per canals i sèquies. En aquest tram el riu Ebre té una 
xarxa molt densa de canals, sèquies i desaigües. Aquestes infraestructures de reg, i de desguàs, 
són veritables elements configuratius del paisatge i el principal dibuix en la matriu territorial. 

Els principals canals a Deltebre, distribuïts segons el marge del riu, a l’hemidelta esquerre, són:  

- El canal de l’Esquerra de l’Ebre, de recorregut paral·lel al riu. 

- La sèquia Sanitària  

- Tram de la sèquia N-II. 
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Estructura de canals de reg 

 

 

Estructura de canals de desguàs 
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2.3. Infraestructures 

Eixos viaris 

La xarxa bàsica d’accés a la població de Deltebre són l’autopista AP-7 i la carretera nacional N-
340, que discorren per l’Eix del litoral a aproximadament 16km del nucli de Deltebre i passen fora 
del terme municipal. Des d’aquetes vies, es pot accedir a Deltebre a través de les vies de caràcter 
comarcal i local que discorren per l’interior del delta, i que principalment són: 
 

- La TV-3454: Segueix el curs del riu des de la N-340 a Amposta i voreja el nucli de Deltebre 
per la part nord, actuant com a ronda, fins a l’extrem est del nucli de la Cava. 

- La T-340: Discorre des de la N-340 a l’alçada de la zona industrial de l’Aldea i connecta 
amb la TV-3454 a l’entrada oest del nucli, segueix en itinerari circular per sobre d’aquesta 
per tornar a creuar-la i entrar a dins el nucli de La Cava, on pren el nom d’avinguda Goles 
de l’Ebre, que travessa tot el nucli i es connecta amb la T-3454 a la part est, on continua 
fins al port, la desembocadura, i l’accés al nucli de Riumar. 

 
A més, hi ha dos vials de caràcter menor (TV-3409 i TV-3401) que comuniquen Deltebre amb 
Camarles i l’Ampolla des de la T-340. Tot i el caràcter secundari, ambdues carreteres són molt 
utilitzades ja que representen una drecera en direcció Tarragona sense haver d’anar fins a 
Amposta. 
 
Finalment, cal destacar també el Pont del Passador, inaugurat l’any 2010, que travessa el riu Ebre 
des del carrer Girona i comunica directament amb Sant Jaume d’Enveja i tota la meitat sud del 
Delta per la TV-3404. A llarg termini, aquesta millora de les comunicacions amb la meitat sud del 
Delta pot reconfigurar els patrons de mobilitat tradicionals entre els dos municipis i amb Sant 
Carles de la Ràpita, tant pel major nombre de serveis de Deltebre respecte Sant Jaume d’Enveja 
com perquè amb el pont s’ha generat un nou anell des de la zona de la Ràpita cap a Tarragona 
sense haver de passar per la N-340 i l’AP-7. 

Eixos ferroviaris 

El terme de Deltebre no disposa de cap xarxa ferroviària, si bé cal esmentar que el Pacte nacional 
per les infraestructures, tot i no ser un pla sectorial pròpiament dit, té com a un dels objectius, en 
l’àmbit de les Terres de l’Ebre és el que fa referència a millorar la mobilitat de mercaderies, 
impulsant-ne el transport ferroviari, per assolir quotes de transport per ferrocarril superiors al 10%, i 
millorar la gestió del transport amb vehicles pesants aplicant les directrius europees. Per fer-ho es 
preveuen mesures com impulsar la xarxa ferroviària de mercaderies, especialment els corredors 
del Mediterrani, de l'Ebre i la Diagonal Peninsular (Lisboa-Madrid-Barcelona). 

Port de Deltebre 

Deltebre compta amb un petit port pesquer i esportiu situat a l’extrem est del terme municipal, 
proper a la desembocadura i al nucli de Riumar. El Pla de ports preveu per al port de Deltebre una 
millora del calat a la bocana. També és necessària una llotja per a la comercialització del peix al 
mateix port (actualment la llotja es troba al nucli urbà), cosa que implica una ampliació del port cap 
a terra. Aquestes actuacions estan recollides al Pla especial del Port, l’Avanç del qual va ser 
informat favorablement el juliol de 2017 per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
 
Pel que fa a l’Avanç, a part de les previsions exposades, cal dir que els seu principals objectius 
són: 
 

- la correcta segregació dels diferents usos (pesquer, esportiu i turístic). 
- una nova dàrsena esportiva. 
- una zona de serveis per a les embarcacions que inclou un escar (varador) apte per a 

embarcacions pesqueres i esportives i una marina seca i un edifici auxiliar per a 
embarcacions. 
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- una zona comercial i d’equipaments que se situa al costat de la nova dàrsena esportiva. 
- una zona d’esports nàutics i d’edificacions lligades amb la gestió del port a l’extrem més 

interior del moll central (capitania, escola de vela i de rem, centre de divulgació d’activitats 
mediambientals). 

 
En tot cas, el Pla Especial encara es troba en fase inicial i en seva concreció serà clau principals la 
compatibilitat de les propostes amb la protecció dels valors naturals i paisatgístics. 

2.4. Usos del sòl 

El sòl residencial 

Des del punt de vista urbanístic el nucli de Deltebre és de gran interès en la seva singularitat, com 
a ciutat jardí de generació espontània, resultat de la transformació natural d’un espai agrícola on 
paulatinament s’ha anat assentant la població, de manera que les condicions d’accessibilitat i de 
parcel·lació responen a aquests orígens agrícoles. 

Cal destacar l’estructura dels assentaments urbans, que mantenen les traces dels camins existents 
amb molt poques alteracions, amb una configuració on els usos pròpiament urbans conviuen 
encara amb l’activitat agrícola. També cal fer notar la parcel·lació que manté la matriu d’origen 
agrícola pràcticament intacta, a vegades subdividida però gairebé mai reparcel·lada, i amb una 
densitat extremadament baixa, al voltant de 20 habitants per Ha.  

Així doncs, el sòl urbà de Deltebre es caracteritza per la seva baixa densitat, conformant una 
estructura complexa d’assentaments urbans amb un límit difós entre aquests assentaments urbans 
i el sòl rústic, donat que es produeix una relació singular i interessant entre els usos agrícoles i els 
pròpiament urbans.  

Per altra banda, proper a la desembocadura del Riu, hi ha també el nucli de Riumar, que degut al 
seu origen i vocació turística té un caràcter ben diferenciat de la resta de sòl urbà de Deltebre. 

El planejament vigent pretenia la conversió de part del model d'habitatge unifamiliar en 
plurifamiliar, amb una densificació que hauria d’haver facilitat la dotació de serveis urbans. 
Tanmateix tant les estratègies de densificació per tipologia plurifamiliar com les dissenyades per 
millorar la trama del sistema viari en bona part no han estat assolides o resten inacabades. 

El sòl no urbanitzable 

En el cas del sòl no urbanitzable es fa encara més palesa la singularitat del terme municipal de 
Deltebre, doncs la totalitat del seu terme es localitza en un espai d’elevat valor ambiental com és el 
delta de l’Ebre. 

Bona part del delta es dedica a l’activitat agrícola i és el resultat d’un fort procés d’antropització, 
però aquest fet no li resta rellevància en els seus valors ecològics o naturals, doncs en aquest 
entorn les relacions entre els espais naturals i els agrícoles són constants. Es constata que a part 
dels valors ecològics reconeguts, la unitat Delta de l’Ebre té un elevat valor ecològic en la seva 
totalitat, ja que els espais agrícoles no inclosos dintre cap espai protegit tenen molta importància 
per a espècies d’aus que hivernen, nidifiquen o s’alimenten en aquests llocs. 

La singularitat del paisatge del delta també ha fonamentant altres activitats més enllà de les 
relacionades amb l’agricultura o l’explotació (salines) o recol·lecció de recursos naturals (sosa, 
caça, pesca, etc.), especialment les vinculades al turisme (de gaudi, cultural, ornitològic) i a la 
pràctica d’esports d’aigua (windsurf, kayac, kitesurf). 

Així doncs, tal i com ja succeeix en la resta de territori, el sòl no urbanitzable es troba sotmès a la 
diversificació de les activitats i com a conseqüència al risc de proliferació d’elements artificials que 
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poden alterar la qualitat i funcionalitat dels espai oberts, amb la peculiaritat que el paisatge del 
delta es fruit d’un fràgil equilibri entre la mà de l’home i l’acció natural que cal preservar. 

El sòl d’activitat econòmica  

Els sòls especialitzats d’activitat econòmica es situen al llarg de l’eix de la TV-3454, que actua com 
a ronda d’accés als nuclis de Deltebre (Jesús i Maria, La Cava). Si bé hi ha algunes petites peces 
al llarg d’aquest eix, només podem parlar d’una única àrea d’activitat econòmica , que conforma un 
polígon industrial en una franja situada estratègicament entre la TV-3454 i el seu encontre amb la 
T-340, i ben a prop de la principal entrada al nucli urbà de Deltebre, que a la vegada és la ruta més 
directa cap al Pont de lo Passador i cap al nucli de Sant Jaume d’Enveja. 

En l’actualitat el sòl industrial en aquest àmbit es troba pràcticament esgotat 

2.5. Valors mediambientals, paisatgístics i agraris 

El Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre, aprovat definitivament el 10 de juliol de 2010, 
defineix la unitat 19-Delta de l'Ebre, per a la que descriu els següents trets descriptius: 

- Paisatge amb elevats valors caracteritzat pel seu relleu pla, on hi conflueixen medi natural i 
medi humà harmònicament. 

- Amb valors naturals indiscutibles, més d’un 40% de la superfície està inclosa en alguna 
figura de protecció. 

- El caràcter agrícola dominat pels conreus d’arròs, que ocupen bona part de la unitat. 
- L’espai on l’activitat agrícola no es dóna coincideix amb les llacunes i amb les zones 

naturals on s’hi desenvolupa la vegetació potencial de la zona. També són els llocs més 
tranquils del Delta, fet que afavoreix la nidificació i cria de moltes espècies d’ocells. 

- Paisatge traçat per tota una sèrie d’elements lineals (xarxa de reg i xarxa de camins). 
- Les feines agrícoles, i el procés vegetatiu de l’arròs, són els agents que confereixen les 

llums i els colors tant diversos que caracteritzen les imatges del Delta al llarg de l’any. 
- L’arquitectura dels masos i altres construccions disseminades lligades al conreu de l’arròs. 

 

El mateix Catàleg descriu també els valors principals que conté el paisatge deltaic. Ho fa en els 
següents termes: 

La unitat de paisatge del Delta de l’Ebre és un espai amb valors paisatgístics destacats ja que és la 
zona humida més representativa, no solament de les Terres de l’Ebre, sinó de tota Catalunya i part 
de l’estat espanyol. És un territori amb una harmonia de conjunt donada per la seva topografia i ús 
del sòl, amb els arrossars com a monocultiu i la xarxa de rec que marca la configuració del territori. 
Aquesta identitat paisatgística no solament s’observa físicament o geogràficament, sinó que la gent 
que habita aquest paisatge també ha adquirit un tret diferencial, que es fa notar entre d’ altres, per 
la curiosa variant dialectal de la llengua.  

Els valors estètics del Delta són molts i diversos, el model agrícola productiu basat en l’arròs ha 
generat un paisatge homogeni concebut a partir de parcel·lacions més aviat petites separades per 
la xarxa de rec. També considerat valor identitari, la cromacitat que presenta el Delta al llarg de 
l’any té un valor estètic remarcable. Tot i ser homogeni és canviant amb les estacions ja que el 
cultiu té unes tonalitats de verd a groc molt graduals de maig a octubre. Els mesos que van de 
novembre a febrer el camp es queda sense cultiu i s’inunda donant un altre aspecte al conjunt. Els 
mesos de preparació del terreny: febrer, març i abril, es veu un Delta gairebé desèrtic ja que 
solament es veu el color de terra fins que es torna a inundar per iniciar la sembra. Aquí comença 
una altra vegada la gama de colors d’aquest espai.  

A part de l’espai agrícola, el Delta té un gran nombre d’espais naturals tots ells amb valors estètics 
remarcables, ja que es troben en bon estat de conservació. Podem destacar les basses, 
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especialment la bassa de la Tancada, una de les més contemplades per la bona accessibilitat i els 
miradors que té al seu voltant. No es pot oblidar la desembocadura del riu Ebre amb tots els seus 
braços, illes i garxals. L’illa de Buda és un d’aquests espais de bellesa incommensurable que, amb 
la presència d’arrossars, arbres, espais naturals, ramaderia i una fauna excepcional, és un dels 
espais més harmònics de tot el Delta, no en va la entrada de visitants està restringida.  

El riu, que travessa el Delta al llarg de 27 km també té un valor estètic destacable, sobretot per 
l’acompanyament de vegetació de ribera, que introdueix elements verticals, en clar contrast amb 
l’horitzontalitat dominant.  

A part dels valors ecològics reconeguts, la unitat Delta de l’Ebre té un elevat valor ecològic en la 
seva totalitat, ja que els espais agrícoles no inclosos dintre cap espai protegit tenen molta 
importància per a espècies d’aus que hivernen, nidifiquen o s’alimenten en aquests llocs.  

En quant a espais protegits, totes les zones humides que es localitzen al Delta de l’Ebre formen 
part del PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) i a més, estan catalogades com a Espais Naturals de 
Protecció Especial sota la figura de parc natural (excepte les antigues salines de Sant Antoni). 
Bona part d’elles, a més de la categoria de parc natural, tenen altres figures més restrictives, com 
per exemple: reserva natural de fauna salvatge, refugi de fauna salvatge o bé reserva natural 
parcial. Aquests espais naturals constitueixen zones d’especial rellevància per a la nidificació de 
nombrosos ocells.  

Les zones humides de l’hemidelta esquerre (Terme de Deltebre) són:  

-La bassa de les Olles, pertanyent al terme municipal de l’Ampolla, amb una superfície de 82 
hectàrees. Es tracta d’una de les llacunes més petites del Delta i que presenta una clara 
eutrofització.  

-La llacuna del Canal Vell, dintre del terme de Deltebre, amb més de 260 ha, és la més gran de 
l’hemidelta nord. Un petit sector a l’extrem nord-oest de la llacuna correspon a la reserva natural de 
fauna salvatge de l’Estació Biològica del Canal Vell. La principal alteració hidrològica que pateix 
aquesta llacuna és el seu rebliment natural.  

-L’espai conegut com El Garxal es troba a l’esquerra de la desembocadura actual de l’Ebre i té una 
superfície de 212 hectàrees. Es tracta d’una llacuna molt poc profunda i en plena formació, amb un 
gran dinamisme. Està format per petites illes en forma de mitja lluna que van canviant de forma 
segons la deposició de sediments que el riu aporta. Es troba protegit sota la figura de refugi de 
fauna salvatge degut a l’important nombre d’aus immigrants que alberga.  

-L’illa de Sant Antoni limita per la dreta amb l’actual desembocadura de l’Ebre i pel sud-est es troba 
unida a l’illa de Buda per l’antiga gola nord. Té una forma gairebé triangular i una superfície de 165 
ha. Aquesta illa és, en la seva totalitat, reserva natural de fauna salvatge. 

-A la punta del Fangar (lòbul Deltaic septentrional) i a la platja de la Marquesa es localitza el 
sistema de dunes més extens i complex de tot el Delta, ocupant una superfície de 1.210 ha. En 
aquesta zona hi trobem la reserva natural de fauna salvatge de la punta del Fangar, constituïda per 
la platja de la Marquesa i per una franja marina de la badia del Fangar. 

(...) 

El Delta també destaca per les seves platges que constitueixen l’exemple més important de 
formació sedimentària recent de la península Ibèrica, tant per la seva magnitud com pels 
processos sedimentaris actuals que s’hi poden observar. Hi són presents extenses platges, 
cordons sorrencs i formacions dunars, sotmesos a una intensa dinàmica marina i eòlica, que 
configura alhora una morfologia monòtona i canviant segons l’estació de l’any o la climatologia. 

Des del punt de vista dels valors històrics, les activitats tradicionals com l’extracció de sal i sosa, la 
pesca, la caça i la ramaderia mantenen una economia de mercat que ha perdurat durant el temps. 
La pesca i l’extracció de marisc són activitats que encara es realitzen amb mètodes tradicionals i 
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l’extracció de sal compte amb més de dos segles d’història, encara que actualment solament es 
dóna a la Punta de la Banya.  

Tanmateix l’omnipresència del conreu de l’arròs i la xarxa de regadiu que l’estructura (canals, 
sèquies, rescloses, caselles dels guarda canals, etc.), és l’element amb major valor històric. 

(...) 

En aquest dinàmic, particular i a la vegada complex paisatge, hi conviuen diferents espais i 
activitats. Entre els espais on la mà de l’home hi intervé constantment hi ha els agrícoles, arrossars 
principalment, i els construïts que, tot i tenir una superfície ocupada poc destacada, en els darrers 
anys ha experimentat un creixement molt fort.  

La mà d’obra agrícola és en gran part familiar, essent normalment el propietari el que cultiva la 
terra. En els darrers anys s’està donant en algunes zones un relleu generacional negatiu. 

(...) 

La superfície del cultiu de l’arròs ha evolucionat molt durant els darrers anys, passant de 15.000 ha 
al 1997 a les prop de 25.000 ha (75% de la superfície total del Delta) del 2005. 

2.6. Valors culturals. Patrimoni històric i arquitectònic 

Pel que fa al patrimoni arquitectònic, d’acord amb el Registre de Béns Culturals Interès Nacional 
(BCIN) a Deltebre figuren dos monuments històrics, la Torre de l’Angel Custodi o Sòl-de-riu i la 
Torre Curta, ambdues pràcticament desaparegudes en quedar dins el mar per la reculada de la 
costa del Delta. Aquest dos elements eren torres de guaita i defensa contra els atacs corsaris, i 
foren construïdes al segle XVI per orde del Consell de Tortosa. La Torre de Àngel Custodi es 
situaria en les goles de l’Ebre, en l’antiga desembocadura, mentre que la Torre Curta es situava 
protegint les antigues salines de l’Illa de Mar.  

Pel que fa a elements amb protecció BCIN, es troben protegides les denominades Coeteres, amb 
la categoria de BCIN - Zona d'interès etnològic (ZIE). Pel que fa al terme de Deltebre, són 
concretament els elements denominats Montañana i Bombita i els seus corresponents entorns 
delimitats de protecció. 

Segons la definició de la declaració de BCNI aprovada l’any 2017, les coeteres són:  

“(...) construccions efectuades en el marc del programa de la lluita contra les pedregades que la 
Mutualidad Arrocera de Seguros va desenvolupar a partir de finals de la dècada de 1940 a 
diferents punts del delta de l'Ebre. Els coets granífugs i els seus suports de llançament s'havien 
d'emmagatzemar en llocs secs, difícils de trobar en un indret tan humit com el delta de l'Ebre, 
enmig dels arrossars, uns camps que durant una gran part del cicle de cultiu de la planta són 
inundats. L'edificació també havia de reunir condicions de seguretat suficients per al 
desenvolupament de la feina dels disparadors dels coets, les coeteres. 

(...) L'interès de la declaració rau en el fet que les coeteres són construccions singulars, vinculades 
a un element emblemàtic de l'economia i del conjunt de l'imaginari de la comunitat deltaica: el 
cultiu de l'arròs. El delta de l'Ebre, a més, va ser pioner en la lluita granífuga a tot l'Estat. La 
Mutualidad Arrocera de Seguros no la va estendre a altres indrets fins a la segona meitat de la 
dècada de 1950. 

(...) totes les coeteres tenen una configuració volumètrica i uns elements recognoscibles comuns, 
fet que ajuda que siguin una construcció fàcilment identificable. La volumetria i elements que doten 
de singularitat la coetera són:  

1. La coberta a base d'una volta de mig punt acabada amb rajola. 
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 2. Una volumetria en planta rectangular d'una dimensió acotada, de 2 metres com a mínim 
d'ample per 3 o 4metres com a màxim de llarg.  

3. És una construcció aïllada en un territori eminentment pla com és el delta de l'Ebre. 

 4. La seva ubicació, en la majoria de casos, en camins de pas o lligallos que són molt 
concorreguts pels pagesos i visitants del delta de l'Ebre.  

5. El parallamps a la part superior de la coberta, al centre en les tipologies C-1 i C-2, i en un lateral 
en la tipologia C-3.” 

Pel que fa a altres elements patrimonials, sense protecció BCIN, en l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya hi figuren els següents elements: 

 
- Església de Sant Miquel (s.XX) 
- Església a Jesús i Maria (s.XX) 
- Mas de Bonastre 
- Masia del Peixero (s.XIX) 
- Barraca d’en Clavero 
- Pont del Moro I (sXVIII) 
- Pont del Moro II (sXVIII)  

 
Pel que fa al Patrimoni Arqueològic i Paleontològic, en l’inventari hi figuren diversos jaciments, tant 
en superfície (2) com un gran nombre de subaquàtics (30, especialment restes d’embarcacions) 
fruit de la singularitat geogràfica i estratègica del Delta de l’Ebre al llarg de la història del seu 
poblament humà. 
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2.7. Riscos Ambientals  

Els riscos potencials principals a tenir en compte a Deltebre, degut a la seva especificitat com a 
àmbit deltaic, són els referents a la geologia i sobretot a la inundabilitat. 

Risc d’Inundabilitat 

S’adjunta com a ANNEX l’Estudi d’inundabilitat del riu Ebre al municipi de Deltebre, de l’Institut 
Geològic de Catalunya, signat pel geòleg Joan Suñé i Closas (juny de 2010), del que destaquem 
es següents conclusions: 

A partir dels treballs realitzats, s’han delimitat les zones inundables i s’han determinat les 
perillositats associades, pels períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys, del riu Ebre a la zona del 
delta de l’Ebre. (...) 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, la situació del terme municipal de Deltebre es localitza 
íntegrament dins del delta de l’Ebre. 

Les característiques intrínseques de la part emergida d’un delta, de pendent molt suau i gran 
extensió, amb poques variacions altimètriques, en fan una zona potencialment inundable. 

Davant d’aquest escenari, els resultats obtinguts amb la modelització hidràulica en 2D, corroboren 
aquest fet, i per tant s’han d’analitzar els mapes de perillositat. (...) 

La forta antropització que presenta el delta de l’Ebre, condiciona l’evolució de les avingudes del riu. 
Aquesta antropització està representada per diferents elements; infraestructures lineals (canals de 
reg, de drenatge i vies de comunicació), nuclis urbans i zones de conreu. 

Les infraestructures lineals compartimenten el territori amb una configuració en caixa d’ous, amb la 
diferència que els compartiments són de superfícies diferents i els límits entre compartiments són 
de diverses magnituds. 

Les infraestructures més crítiques, pels nuclis urbans de Deltebre, són els binomis canal de 
l’esquerra de l’Ebre - carretera TV-3454/T-340 i el canal de la dreta de l’Ebre - carretera TV-3403. 

Aquestes infraestructures actuen com a dics, confinant l’avinguda del riu. Ja pel cabal d’avinguda 
de 10 anys, el riu desborda aigües avall del pont de la carretera nacional N-340 (aigües avall 
d’Amposta), la presència d’aquest dics impedeix que el flux d’aigua segueixi el que seria el seu 
curs natural. 

Pels cabals d’avinguda del 100 i 500 anys, l’avinguda queda, en un primer estadi, confinada a la 
zona d’entrecanals per, posteriorment, sobrepassar puntualment la cota superior d’aquestes 
infraestructures i transvasar part del cabal a les zones exteriors als canals. 

 

 

 

Figura 1. Esquema que representa una secció transversal tipus a la zona del nucli urbà de Deltebre. 
Representació vàlida pels períodes de retorn de 100 i 500 anys. 
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Aquesta configuració del delta i la condicionada evolució de les avingudes, provoquen que a la 
zona d’entrecanals els calats i velocitats d’avinguda siguin superiors, mentre que les zones 
exteriors els calats i velocitats tendiran a ser inferiors. 

 (...) D’acord amb el Pla INUNCAT, aprovat pel Govern de la Generalitat el 22 d’agost de 2006, els 
municipis que, com el cas de Deltebre, es troben en zones amb perill d’inundació molt alt, alt o 
mitjà, han d’elaborar un Pla d’actuació municipal per inundacions (PAM). Aquest pla és l’encarregat 
de definir les actuacions a dur a terme en el municipi en cas d’una emergència per inundació. 

Finalment, cal tenir en compte que posteriorment al citat estudi d’Inundabilitat es va aprovar el Text 
refós de la Llei d’Aigües y el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH) on es defineixen i 
regulen les zones associades al curs dels rius y les limitacions als usos del sòl en aquestes zones. 
La darrera modificació del RDPH, mitjançant el RD 638/2016 ha suposat una nova regulació en 
aspectes com la gestió dels riscos d’inundació a través de la identificació d’aquells usos y activitats 
vulnerables en front les avingudes. Aquesta modificació del RDPH estableix limitacions als usos en 
funció de: 

1. La situació bàsica en la que es trobi el sòl segons el RDL 7/2015, Text refós de la Llei del sòl i 
de rehabilitació urbana. 
2. La perillositat en font a inundacions, en funció de la zona on es desenvolupi l’ús i activitat: 

a. Zona Flux Preferent (ZFP): limitacions als usos vulnerables en front a avingudes 
o que suposin una reducció de la capacitat de desguàs. 

b. Zona inundable (ZI): criteris constructius para a les edificacions destinades a 
habitatges y recomanacions de seguretat per a altres usos. 

c. Règim especial municipis alta inundabilitat: per a municipis amb més d’1/3 de 
la seva superfície inclosa en la ZFP, o que por la morfologia del seu territori tinguin 
una impossibilitat material per orientar els seu futurs desenvolupaments cap a  
zones no inundables. 

El text refós de la Llei d’Aigües y el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH) defineixen i 
regulen les zones associades al curs dels rius y les limitacions als usos del sòl en aquestes zones. 
La darrera modificació del RDPH, mitjançant el RD 638/2016, regula la gestió dels riscos 
d’inundació a través de la identificació d’aquells usos y activitats vulnerables en front les 
avingudes. 
 
Al municipi de Deltebre li és d’aplicació el règim especial establert a l’article 9 del RD 
638/2016, de 9 de desembre, de modificació del RDPH, pel fet que més d’1/3 de la superfície 
del seu terme municipal es troba en zona de flux preferent (ZFP). 
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Risc geològic 

D’acord amb el contingut de l’Estudi per a la identificació de Riscos Geològics, elaborat per l’Institut 
Geològic de Catalunya, la especificitat del territori del Delta de l’Ebre comporta, de forma molt 
abreujada, els següent riscos geològics: 
 

- El procés de subsidència, és a dir l’enfonsament del terreny de la conca de sedimentació, 
si no està compensat per un augment dels sediments deltaics, té com a conseqüència un 
augment relatiu del nivell del mar respecte el terreny. La important disminució dels 
sediments, retinguts a causa de la presència d’embassaments al llarg del curs del riu Ebre, 
ha alterat al llarg del segle XX, l’equilibri natural entre subsidència i nous sediments. 

- El canvi climàtic, d’acord amb el consens científic, provocarà un augment del nivell del 
mar. 

- La combinació de procés de subsidència i les conseqüències del canvi climàtic fan 
preveure escenaris d’ascens del nivell del mar, a tenir en compte en un territori 
especialment vulnerable degut a la topografia pràcticament plana i amb cotes que no 
superen els 6 metres respecte al nivell actual del mar. 

- A les zones litorals del terme hi ha abundants dunes eòliques i que algunes d’aquestes 
dunes són mòbils, de manera que puntualment es possible que envaeixin zones 
urbanitzades properes. 
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3.    POBLACIÓ, SOCIETAT I ECONOMIA 

En aquest apartat és fa una síntesi de part de la informació i l’anàlisi que s’ha realitzat a la 
Memòria Social referida a la dinàmica de la població, a l’activitat econòmica, i l’habitatge del 
municipi. 

3.1. Demografia i població 

Dades Generals del Municipi de Deltebre: 

Habitants:      11.499 (Padró 2017) 

Parc d’Habitatges (2017)    6.438 habitatges (cens + visats) 

Segons les Normes subsidiàries vigents un 5% del municipi és sòl urbà consolidat. 531,6 ha de 
SUC  per  11.499 habitants (462.3 m2 per habitant). Deltebre és el segon municipi de les Terres 
d’Ebre en superfície de sòl urbà consolidat amb 525,3 hectàrees, el quart en població amb 11.499 
habitants i té un índex de 457 m2 de sòl urbà per habitant, cosa que el situa en  la 7a posició de 
l’àmbit funcional. El pes demogràfic de Deltebre dins la comarca del Baix Ebre es relativament 
important, constituint entorn de un 15% de la població total de la comarca al llarg dels últims anys 

Deltebre està inclòs en l'àmbit del sistema urbà del Delta de l'Ebre, que inclou 4 municipis: 
Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja i el mateix Deltebre. La capacitat 
d'acollida del sistema urbà és la que es mostra en el quadre adjunt. 

 

 

 

Les dinàmiques de la població en el municipi de Deltebre van lligades amb el cicle econòmic, 
apreciant-se un notable augment en el padró de l'any 2010 enfront dels anteriors, si bé 
posteriorment s'aprecia un cert estancament. Si observem el període 2001-2015 la població de 
Deltebre s'ha incrementat per sobre del 10%, concretament en un 11,43%, si bé aquestes dades 
són inferiors a les del conjunt del sistema urbà del Delta de l’Ebre  (20,51%). 
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3.2. Activitat econòmica 

D’acord amb les dades aportades en la memòria social del POUM, s’observa que el sector 
predominant de Deltebre, pel que fa al percentatge de població ocupada, és el sector serveis (60% 
aprox.), dins els quals predominen els orientats al turisme. Els altres sectors a destacar són la 
construcció (17%) l’agricultura/ramaderia/pesca (10%) i la indústria (10%). 

Les dinàmiques més lligades a l'àmbit urbanístic estan reflectides en el quadre següent: 

 

3.3. Habitatge 

D’acord amb les dades aportades en la memòria social del POUM, la construcció d’habitatges 
restava sota mínims fins el 1991, any en que començà un creixement sostingut que durà fins el 
2005. Després d’una davallada en el nombre d’habitatges acabats, el nombre augmenta en gran 
quantitat durant el període 2006/2008, passant dels 100 habitatges el 2005 fins als 800 el 2008. Un 
període excepcional degut a la bombolla immobiliària, que degut a la seva explosió provoca una 
davallada pronunciada fins arribar als nivells actuals, molt baixos però estabilitzant-se, tal i com es 
pot observar en el següent gràfic: 
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Pel que fa a l’antiguitat del parc d’habitatges del municipi, les dades a Deltebre mostren un parc 
d’habitatges relativament nou, amb la majoria d’edificis construïts entre el 1970 i el 2010. No es 
disposen de dades entre del període 2011 a l’actualitat.  
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4.    ANÀLISI URBANÍSTIC. EVOLUCIÓ HISTÒRICA 

4.1. Context històric 

L’origen del municipi de Deltebre es troba directament vinculat a la pròpia formació del Delta de 
l’Ebre, que té com a principal singularitat el seu caràcter recent i variable, tal i com es pot anar 
observant si es fa un recorregut per la cartografia històrica. Ha estat, i encara és, un territori en 
permanent construcció, on intervenen tant els factors naturals (aportació de sediments, interacció 
entre el mar i el cabal del riu, etc) com la intervenció humana ( cultiu de l’arròs, creació de xarxes 
de rec i de camins, assentaments permanents, etc). 

Les primeres referències documentals sobre el territori actual de Deltebre es troben en la Carta de 
Població de Tortosa, any 1149, que proporciona als seus habitants la propietat dels espais deltaics 
dedicats a l’explotació de la sal i de la pesca. Les salines es situaven a prop de les actuals llacunes 
de l’Encanyissada i la Tancada. 

Al segle XVI els atacs corsaris provoquen la decadència de l’activitat salinera i el replegament cap 
a l’interior, establint una economia basada la pastura, la caça, l’agricultura de secà i la recol·lecció 
de plantes (sosa, regalèssia). El poblament estable és escàs i es situa a la perifèria del delta, en 
petit nuclis fortificats, al mateix temps que apareixen torres de defensa a la costa.  

Entre les segles XVII i XVIII la implantació de l’explotació agrícola (blat, ordi, panís) transforma per 
primera vegada el territori, mentre conviu amb la pesca i les altres activitats de transhumància i 
recol·lecció. Aquesta transformació té lloc a través de la creació de sèquies de drenatge i reg, la 
tala de boscos de ribera, el dessecament de zones humides i l’aparició d’una xarxa de camins. En 
aquest període s’incrementa la població del delta, dispersa en masos o bé en petites 
concentracions urbanes dins el mateix delta, ubicant-se en la confluència de lligallos (camins) i el 
riu, que és la gran via de comunicació d’aquest territori. 

La definitiva colonització del delta s’inicia a partir de l’aixecament de la prohibició de conrear arròs, 
que conjuntament amb l’aplicació de noves tecnologies hidràuliques significarà la transformació de 
tots els hàbitats naturals deltaics. A principis del segle XX es produeix la segona onada 
d’immigració, provinent de terres valencianes, i una tercera just en acabar la Guerra Civil 
Espanyola, procedent d’arreu de l’Estat. Aquets gran increment demogràfic provoca l’aparició de 
concertacions urbanes importants,  

Al terç final del segle XX el canvi a una agricultura intensiva consolida una economia basada en el 
sector primari fonamentada en el cultiu de l’arròs, de crítics, d’horta, i complementada per la pesca, 
el turisme, l’aqüicultura i el sector serveis. 

A l’any 1983 es crea el Parc Natural del Delta, per a gestionar i protegir els espais del Delta, que 
en aquell moment ja s’havia transformat el 75% de la seva superfície per acció antròpica, i que 
entre d’altres conseqüències havia  provocat la intrusió salina i l’aturada del creixement del Delta. 

4.2. Evolució urbanística 

El poblament històric del municipi de Deltebre és doncs relativament recent i  els seu orígens es 
troben escassament documentats, en tant que durant segles la ocupació d’aquest territori era més 
aviat temporal, precària i molt dispersa. 

Sembla ser que l’origen dels nuclis de Jesús i Maria i de La Cava té lloc a partir del segle XVII 
quan la construcció d’una Sèquia o “Cava” va propiciar el desviament del curs del riu cap a  l’actual 
recorregut,  pel que quedà abandonat un meandre on actualment es situarien els actuals nuclis. El 
canvi de curs va provocar que alguns nuclis petits d població s’haguessin d’abandonar i poc a poc 
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la població s’ubiquessin en l’antic meandre, si bé en cases o barraques associades a conreus, i per 
tant,  de  forma dispersa i espontàni. Poc a poc s’anà assentant prou població com per a que el 
bisbat de Tortosa estableixi a partir del 1818 la parròquia de Sant miquel, amb església i cementiri. 

L’estructura del nucli urbà de Deltebre té molt a veure amb el procés que l’ha generada com a 
ciutat jardí de generació espontània, fruit de les necessitats intrínseques en el poblament del 
territori en un moment concret que cal situar a principis del segle XX, amb la inauguració del canal 
de l’esquerra de l’Ebre l’any 1912, i en un procés que s’allarga durant els darrers 100 anys.  

4.3. Estructura urbana 

Teixits urbans compactes i extensius 

El ràpid creixement poblacional durant el segle XX unit a la manca de projecte de ciutat ha motivat 
l’estructura actual, on el sistema viari neix de la transformació directa de la xarxa de camins 
existents, la parcel·lació agrícola no s’ha alterat, i els habitatges s’han anat situant amb una 
estructura descentralitzada i molt poc densa (per sota dels 20 hab./Ha en el sòl urbà). Les activitats 
del sector primari s’integren amb els altres usos de caràcter més urbà formant un conjunt singular 
de gran interès. 

Aquest procés de transformació territorial ha donat una ciutat jardí de generació espontània molt 
extensa, fruit també de la conversió dels camins en carrers. Així doncs, podem parlar que Deltebre, 
de forma similar al veí Sant Jaume D’Enveja, s’ha format a través d’un procés de “densificació del 
disseminat”, tal i com es defineix en el PTP de les Terres de l’Ebre.  

En el cas dels assentaments tradicionals situats entre el riu i el canal, és obvi distingir entre els 
nuclis de la Cava i Jesús i Maria, si bé una mirada més acurada també permet identificar les àrees 
de Molí de Mirons, Perellada, Hortets o Barracot. Completa aquesta estructura complexa el trànsit 
progressiu entre els assentaments urbans i el sòl rústic agrícola, de manera que a vegades es límit 
entre ambdós es fa difós.  

Per altra banda, proper a la desembocadura del riu, hi ha també el nucli de Riumar, que degut al 
seu origen i vocació turístics té un caràcter ben diferenciat de la resta.  

Àrees especials 

En el cas dels assentaments tradicionals situats entre el riu i el canal, és obvi distingir entre els 
nuclis de la Cava i Jesús i Maria, si bé una mirada més acurada també permet identificar les àrees 
de Molí de Mirons, Perellada, Hortets o Barracot. Completa aquesta estructura complexa el trànsit 
progressiu entre els assentaments urbans i el sòl rústic agrícola, de manera que a vegades es límit 
entre ambdós es fa difós.  

Per altra banda, proper a la desembocadura del riu, hi ha també el nucli de Riumar, que degut al 
seu origen i vocació turístics té un caràcter ben diferenciat de la resta.  

Àrees d'activitat econòmica  

Si bé el planejament vigent contempla un polígon industrial al nord del nucli de Deltebre, aquest 
està ocupat en realitat per activitats comercials i de serveis.  

Les principals activitats econòmiques del municipi són la agrícola i la turística. Pel que fa a la 
primera, les instal·lacions industrials que hi estan vinculades, principalment les cambres 
arrosseres, estan situades en sòl no urbanitzable. Per altra part les activitats turístiques estan 
situades disperses en el nucli urbà i en altres punts del territori, i molt especialment a la 
desembocadura del riu i al nucli urbà de Riumar. 

Sistema viari i d’espais lliures 
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El sistema viari és molt extens, molt per sobre dels estàndards habituals en altres municipis 
catalans de població similar. Al mateix temps bona part dels vials no tenen les condicions 
adequades en quant a amplada, nivell d'acabat i serveis.  

Per altra banda i en sentit contrari, les dotacions per a espais lliures estan per sota dels estàndards 
establerts i es concentren en bona part amb caràcter longitudinal en el passeig del riu.  

En relació a la trama urbana, es donen situacions molt diverses, ja que en determinats àmbits les 
illes són extremadament estretes, per sota dels 30 m., com per contra en altres indrets n'hi ha 
també de molt extenses, per sobre dels 200 m.  

Espais oberts  

Pel que fa als espais oberts, conviuen en el terme municipal àrees agrícoles fortament 
antropitzades amb altres de valor natural remarcable, de manera que es generen sinèrgies 
constants entre unes i altres. 
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5.    PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT  

5.1. Antecedents 

Anteriorment a les vigents Normes subsidiàries de 1995, la planificació urbanística establerta era la 
Delimitació del Sòl Urbà, aprovada l’any 1980. Aquesta va sorgir arran de la segregació del nuclis 
urbans de Jesús i Maria, La Cava i del terme municipal de Tortosa, efectuada per decret de l’any 
1977. 

5.2. Objectius generals i propostes de les NNSS de 1995 

Les NNSS de 1995 van ser un document redactat en substitució de la Delimitació de Sòl vigent 
anteriorment, amb la finalitat d’adequar el planejament a la realitat urbanística d’aquell moment, i 
amb els objectius definits segons cada classe de sòl. 

Pel que fa a les vigents Normes subsidiaris de planejament del municipi de Deltebre, aprovades 
l’any 1995,  es defineixen, de forma sintètica, els següents objectius: 

- En sòl urbà van establir un primer objectiu: assolir la seva consolidació amb les condicions 
mínimes adequades de serveis i dotacions legalment establertes, tot garantint un equilibri 
d'espais lliures i equipaments, així com evitant que sorgeixi una densitat excessiva 
d'habitatges. 

- La racionalització de la xarxa viària mitjançant una categorització dels diferents vials en 
funció de la seva capacitat de connexió i accés. Així es definien quatre categories de vials: 
el vial urbà basic, el distribuïdor de districte, el distribuïdor de barri i el passatge. 

Per assolir aquests objectius es van definir normativament 8 zones i es van delimitar 11 unitats 
d'actuació UA (avui polígons d'actuació urbanística PAU) i un àmbit objecte de pla de millora 
urbana PMU. En el sòl apte per a ser urbanitzat (avui sòl urbanitzable delimitat), les Normes en 
origen van delimitar nou sectors, quatre de tipologia residencial i cinc per a desenvolupament 
turístic. Els primers situats en àrees contigües als sòls urbans, per tal d'assolir una estructura 
urbana integrada i continua; i els segons, disposats en forma d'anella al voltant del sòl urbà ja 
consolidat de Riumar, amb l'objectiu d'equilibrar la previsió de dotacions i espais lliures d'aquell 
àmbit. 

Finalment pel que fa al sòl no urbanitzable les Normes diferencien tres qualificacions: sòl agrícola 
deltaic, Parc Natural i Pla d'Espais d'Interès Natural. 

En un conjunt, les dades de superfície corresponents a cada classe de sòl són les següents: 

 

TIPUS DE SÒL  SUPERFÍCIE  %  

SU Consolidat  5.239.995 m2   

4,98%  
SU no consolidat 77.180 m2  

Sòl urbanitzable 
delimitat  

1.795.509 m2  1,68%  

Sòl no 
urbanitzable  

99.554.707 m2  99,33%  
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Aquestes dades comprenen també els canvis introduïts per les diferents modificacions puntuals de 
NS aprovades i vigents. 

Les Normes subsidiàries de planejament de Deltebre, avui encara vigents, van ser redactades per 
a un horitzó de 3 quadriennis. 

La memòria de les Normes també fa esment d'una sèrie d'actuacions específiques previstes: 

- El passeig del riu 
- El port esportiu 
- El carrer Girona 
- Els nous equipaments 
- La depuradora d'aigües residuals 
- El polígon industrial 

Regulació del sòl urbà 

En sòl urbà consolidat les NNSS defineixen les següents zones: 

 

R Residencial (subzones R1, R2, R3 i R4) 

Tipologia plurifamiliar en illa oberta. S'assigna a aquesta zona 330.873 m2 de sòl amb un 
potencial de 430.135 m2 de sostre residencial. 

NU Nucli urbà 

Tipologia plurifamiliar en illa tancada. S'assigna a aquesta zona 680.803 m2 de sòl amb un 
potencial de 885.044 m2 de sostre residencial. 

EN Eixample nucli 

Tipologia plurifamiliar en illa tancada. S'assigna a aquesta zona 120.623 m2 de sòl amb un 
potencial de 199.028 m2 de sostre residencial. 

CU Cases urbanes (subzones CU1 i CU2) 

Tipologia unifamiliar en illa tancada. S'assigna a aquesta zona 574.525 m2 de sòl amb un 
potencial de 459.620 m2 de sostre residencial. 

CF Cases familiars (subzones CF1 i CF2) 

Tipologia unifamiliar aïllada. S'assigna a aquesta zona 1.078.035 m2 de sòl amb un 
potencial de 543.000 m2 de sostre residencial. 

CP Cases a passatge 

Tipologia unifamiliar aïllada. S'assigna a aquesta zona 506.368 m2 de sòl amb un potencial 
de 303.821 m2 de sostre residencial. 

CJ Ciutat Jardí Riumar (subzones CJ i CJc) 

Tipologia unifamiliar aïllada. S'assigna a aquesta zona 434.803 m2 de sòl amb un potencial 
de 143.485 m2 de sostre residencial. 

IN Industrial 

Tipologia aïllada. S'assigna a aquesta zona 118.842 m2 de sòl amb un potencial de 
118.842 m2 de sostre industrial. 

En el conjunt del sòl urbà consolidat les Normes subsidiàries vigents possibiliten la implantació 
d'un sostre residencial proper als 3.000.000 de m². 
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R RESIDENCIAL 330.873 M2 1,3 M2ST/M2SL 430.135 M2 

NU NUCLI URBÀ 680.803 M2 1,35 M2ST/M2SL 885.044 M2 

EN EIXAMPLE NUCLI 120.623 M2 1,65 M2ST/M2SL 199.028 M2 

CU CASES URBANES 574.525 M2 0,80 M2ST/M2SL 459.620 M2 

CF CASES FAMILIARS 558.926 M2 

519.109 M2 

0,6 M2ST/M2SL 

0,4 M2ST/M2SL 

335.356 M2 

207.644 M2 

CP CASES A PASSATGE 506.368 M2 0,6 M2ST/M2SL 303.821 M2 

CJ CIUTAT J. RIUMAR 434.803 M2 0,33 M2ST/M2SL 143.485 M2 

TOTAL SOSTRE RESIDENCIAL MUNICIPI 2.944.133 M2 

Regulació del sòl urbanitzable 

Pel que fa als àmbits de sòl urbanitzable delimitat, les normes defineixen quatre zonificacions, que 
després s’apliquen als 9 sectors. 

 

DU Desenvolupament Urbà 

IEB 0,3 m2st/m2sl i densitat D=15 hab/Ha 

S'aplica als sectors DU1 Carrer Colom, DU2 Barceloneta, DU3 Sant Lluís i DU4 Sant Joan 

DTA Desenvolupament Turístic A 

IEB 0,3 m2st/m2sl i densitat D=20 hab/Ha 

S'aplica al sector Riumar III 

DTB Desenvolupament Turístic B 

IEB 0,15 m2st/m2sl i densitat D=15 hab/Ha 

S'aplica als sectors Riumar I, II i IV 

DTC Desenvolupament Turístic C 

IEB 0,02 m2st/m2sl i densitat D=1 hab/Ha 

S'aplica al sector Lo Tramontano 

En un conjunt els sectors de sòl urbanitzable tenen un potencial de 2.202 habitatges, dels que 358 
corresponen al nucli urbà de la Cava – Jesús i Maria, i 1.844 corresponen al nucli de Riumar. 

Regulació del sòl no urbanitzable 

a) Zonificació 

Les NNSS estableixen tres zones dins els sòl no urbanitzable, en consideració als valors naturals, 
paisatgístics i agrícoles del territori del  Delta de l’Ebre: 

- Sòl agrícola deltaic, que correspon a l’àmbit delimitat com a sòl de protecció territorial 
d’interès agrari i/o paisatgístic del Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre. 
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- Espais d’interès natural, que correspon a l’àmbit delimitat com a sòl de protecció especial 
del PTPTE. 

Parc Natural que correspon a l’àmbit delimitat com a sòl de protecció especial del 
PTPTE i a la vegada les zones definides com a Parc Natural del Delta de l’Ebre. Es 
regulen els usos i construccions admissibles en coherència amb el règim especial de 
protecció establert per la declaració de Parc Natural 

b) Construccions pecuàries i magatzems agrícoles 

Pel que fa a les construccions agropecuàries les NNSS no estableixen una ocupació màxima o 
topalls en els paràmetres volumètrics, si bé s’estableixen distàncies mínimes a sòl urbà i a camins. 
En tot cas, per determinar-ne la seva compatibilitat urbanística també en dependrà a les 
normatives sectorials aplicables a la zona on es propis l’activitat en SNU(Parc Natural, PEIN, 
Servitud o domini marítimo-terrestre, etc.). 

c) Construccions tradicionals i/o patrimonials  

Pel que fa a la regulació dels habitatges tradicionals d’àmbit rural, el municipi no disposa de Pla 
Especial de Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable aprovat, 
així com tampoc consta en les NNSS cap llistat o inventari previ que enumeri les edificacions 
susceptibles de ser incloses en un catàleg de masies. La figura del catàleg es troba prevista en 
l’article 155 de les vigents NNSS. 

Ara bé, cal esmentar que es va iniciar el tràmit d’un Pla Especial de Catàleg de Masies i cases 
rurals, expedient 2011/46211/E que en data 12 de novembre de 2012 va ser aprovat suspenent la 
seva afectivitat a la presentació d’un Text Refós d’acord amb les prescripcions de l’acord de la 
Comissió territorial. El POUM incorporarà aquest document inicial, si bé revisat i en coherència 
amb les valoracions i prescripcions  emeses en l’acord de la CTUTE. 

Pel que fa al Patrimoni rural, l’article 165 preveu la redacció d’un Pla especial de protecció de 
patrimoni per a aquelles edificacions que “pel seu interès històric, artístic, arquitectònic o de 
memòria ciutadana han de disposar d’una especial protecció”. 

Cal Indicar que en l’article 166 Elements protegits s’enumeren els elements amb considerats com a 
BCIL això com d’altres elements que tenen interès, si bé no s’indica si gaudeixen de cap a 
catalogació o protecció sectorial. 

Els elements considerats béns culturals d’interès local (BCIL) són: 
 

- Portes de control del nivell d’aigua de les antigues salines, anomenades “ponts del rei”. 
- Cementiri. 
- Esglésies parroquials de La Cava i de Jesús i Maria. 
- Torre de l’Àngel. 

 
I els enumerats pel seu especial interès geogràfic, històric, edilici i vegetació del seu entorn: 
 

- Mas d’Avall.  
- Mas de Bombita 
- Mas lo Tramontano 
-  Mas de Bau 
- Mas d’Illa de mar 
- Mas del Bosc 

Regulació dels espais lliures 

Pel que fa a la regulació del sistema d’espais lliures, existeix una única clau urbanística, 
denominada Sistema d'espais lliures, parcs i jardins urbans (ZV). Dins dels àmbits d’aquest 
sistema es permeten edificacions i/o instal·lacions permanents sempre que estiguin vinculades al 
gaudi dels parcs i jardins, amb una ocupació màxima del 3% de la superfície total de la zona verda. 
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Tampoc es permeten els aprofitaments privats en el subsòl, sòl i volada d’aquest sòls, si bé 
s’admeten els serveis públics sempre es garanteixi  l’enjardinament de la superfície. 

Regulació dels equipaments 

Pel sistema d’equipaments establert pel NNSS, existeix una única clau urbanística, denominada 
Sistema d'equipaments comunitaris (EQ). En l’article 100 s’estableixen els usos admissibles.  

Pel que fa als paràmetres urbanístics, la funcionalitat de l’equipament en determina l’edificabilitat 
neta: 

Docent i esportiu 0,4 m2sostre/m2sòl. 
Sanitari i assistencial 0,6 m2sostre/m2sòl. 
Socio-cultural, religiós, administratiu i de proveïment 0,8 m2sostre/m2sòl. 

 
Altres paràmetres urbanístics (alçada màxima, separacions a veïns, mitgeres) es determinen 
segons les zonificacions veïnes a la parcel·la destinada a equipament. 
 

5.3. El desenvolupament del planejament urbanístic municipal 

Modificacions puntuals 

Des de l’aprovació definitiva de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Deltebre 
(NNSS) per part de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona en sessió de 24 de maig de 1995, 
s’han tramitat, aprovat i publicat cinquanta-tres modificacions puntuals (MP) d’aquest planejament, 
totes vigents. 

 

MODIFICACIONS PUNTUALS DE LES NNSS 

Núm. 
expedient 

Nom expedient Aprovació 
definitiva 

Data 
publicació 

1997/00172/E MP de les Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS) 11/03/1998 05/06/1998 

1997/00325/E MP de les Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS) 13/11/1997 20/01/1998 

1998/00461/E MP Cinquena de les Normes Subsidiàries de Planejament 01/07/1998 28/09/1998 

1998/00466/E MP NNSS pel que fa a espais lliures dins de la Unitat 
d'actuació núm.9 a Riumar. 

25/09/2007 19/04/1999 

1998/00897/E MP NNSS usos previstos en naus a establir al polígon 
industrial. 

05/05/2004 18/10/2004 

1999/00265/E MP NNSS pel que fa als àtics 02/06/1999 24/05/2000 

1999/00319/E MP NNSS pel que fa a l'illa definida pels carrers Goles de 
l'Ebre-Dr. Martí Buera 

09/05/2001 05/06/2001 

1999/00370/E MP NNSS  la prolongació del carrer Leopold Segarra (Av. 
La Pau-Carretera T-3454) per salvaguarda de la industria 
existent 

12/04/2000  
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1999/00375/E MP NNSS en relació amb la plaça de l’Església. 06/10/2005 28/12/2005 

1999/00840/E MP NNSS núm.6 Espais lliures de la UA-9 (Garxal) Riumar 25/09/2007 25/09/2007 

2000/00207/E MP NNSS núm.16 Ampliació d'equipaments per a la 
piscina coberta 

24/05/2000 25/09/2007 

2000/00874/E MP NNSS pel que fa a les alineacions del carrer Carranza 09/07/2003 05/11/2003 

2000/00875/E MP NNSS pel que fa a la “Cooperativa de consum” 08/11/2000 06/03/2001 

2000/00877/E MP NNSS pel que fa al centre obert “Delta Xic” 03/07/2002 22/11/2002 

2000/01083/E MP NNSS quant a la estafeta de correus a l’Av. Esportiva 07/02/2001 15/05/2001 

2001/00141/E MP NNSS referent al sector carrer Bitem i carrer Madrid 09/07/2003 05/11/2003 

2001/00143/E MP NNSS quant al carrer G. el Pilós cantonada amb 
avinguda Assumpció, sector Farmàcia Vella. 

05/04/2001 22/06/2001 

2001/00516/E MP NNSS c/ Estació cantonada amb el carrer Sant Miquel 25/07/2001 24/10/2001 

2001/00518/E MP NNSS referent a Av. Goles de l'Ebre cantonada amb el 
c/ Pescadors 

25/07/2001 24/10/2001 

2001/00519/E MP NNSS en l’àmbit de la UA-10 09/07/2003 05/11/2003 

2002/02106/E MP NNSS en relació amb la vialitat corresponent al carrer 
València 

05/06/2002 30/09/2002 

2002/06000/E MP NNSS  pel que fa als sectors DTA-Riumar III, DTB-
Riumar II i DTC-Riumar Lo Tramontano 

09/07/2003 13/11/2003 

2002/12310/E MP NNSS canvi de qualificació d’una parcel·la emplaçada 
a un passatge limítrof amb Av. Assumpció, passant de CP 
a NU 

05/05/2004 27/09/2004 

2002/13062/E MP NNSS pel que fa a l'ampliació d'usos al polígon 
industrial (clau IN) 

16/07/2004 19/10/2004 

2004/14875/E MP NNSS a l'illa delimitada per Av/ Goles de l'Ebre, c/ 
Comerç i c/ Sebastià Joan Arbò 

17/12/2004 23/12/2009 

2004/14881/E MP NNSS pel que fa a la previsió de places d'aparcament 
a la clau NU 

27/10/2004 08/02/2005 

2005/16563/E MP NNSS en relació als paràmetres d'edificació de la 
Zona Residencial (R) 

06/10/2005 21/12/2005 

2005/19180/E MP NNSS pel que fa a l'illa delimitada pels carrers Aube, 
Fèlix Gràcia i travessia Fèlix Gràcia 

06/10/2005 31/01/2006 

2005/19683/E MP NNSS en relació als paràmetres d'edificació de la zona 10/11/2005 17/01/2006 
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residencial R4 

2005/20226/E MP NNSS en relació a diversos equipaments 05/05/2006 07/07/2006 

2008/34661/E MP NNSS pel que fa al sector situat a Av/ Goles de l'Ebre 
cantonada amb c/ Independència 

19/02/2009 10/09/2009 

2008/34662/E MP NNSS pel que fa a la regulació de la propietat de la 
zona R2 al c/ Sant Antoni 

19/02/2009 01/10/2010 

2008/34665/E MP NNSS pel canvi d'alineacions en un sector de Av/ 
Assumpció 

19/02/2009 07/08/2009 

2009/35313/E MP NNSS sobre un canvi de qualificació per a la futura 
ubicació de l'Estació Ferroviària a Deltebre 

19/10/2011 27/12/2011 

2009/35314/E MP NNSS relativa a les claus urbanístiques de cases 
familiars d'intensitat 1 i 2 -CF1 i CF2- i cases urbanes 
d'intensitat 2-CU2. 

19/02/2009 30/06/2009 

2009/35538/E MP NNSS delimitació del polígon d'actuació urbanística 
PAU-CF al nucli urbà de Jesús i Maria - Deltebre 

13/11/2012 18/03/2013 

2009/37843/E MP NNSS relativa al Pla de millora urbana Germans Carsi 26/09/2012 01/02/2013 

2009/38560/E MP NNSS d’adequació al Pla Director Urbanístic del 
sistema costaner-sector Riumar I-IV                                       

11/03/2010 11/01/2011 

2010/40929/E MP NNSS alineacions en dos àmbits municipals (travessia 
Camarles-carrer Miguel Unamuno) 

29/07/2010 10/01/2011 

2010/41463/E MP NNSS de prolongació del Passeig Reinosa encontre 
amb el carrer Trinquet, "Pas de Baló" 

01/12/2011 08/02/2012 

2010/42258/E MP NNSS CEIP Sant Miguel 24/03/2011 30/06/2011 

2010/42806/E MP NNSS referent a la zona del Molí dels Mirons 22/11/2012 21/03/2013 

2011/43795/E MP NNSS pel que fa a la subzona CU3 de l'illa delimitada 
pels carrers Joanna d'Arc i Agustina d'Aragó 

24/03/2011 21/06/2011 

2011/45630/E MP NNSS pel que fa a la subzona CF3 de la parcel.la 
ubicada al carrer Dr. Joan Bonet 

19/10/2011 28/03/2012 

2011/45769/E MP NNSS pel que fa a la reubicació de la zona industrial i 
equipament de l'àmbit situat a la zona d'accés al nucli urbà 

18/05/2012 26/11/2012 

2011/46117/E MP NNSS pel que fa a la delimitació del Sector DU3-Sant 
Lluís 

12/01/2012 05/04/2012 

2013/50159/E MP NNSS de la zona compresa al centre cultural - Sala 
Ramon Calvo i tram final del c/ Lluis Companys 

26/03/2013 15/05/2013 

2013/51627/E MP NNSS pel que fa a l’adaptació i concreció dels usos i 11/12/2014 29/04/2015 



 Aprovació Inicial. Juliol 2018 

 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre 
A.   MEMÒRIA - INFORMACIÓ                     33 

activitats no residencials i de promoció de l'activitat 
econòmica 

2014/52759/E MP NNSS PAU-Camí de Sirga 10/06/2016 14/07/2016 

2014/53094/E MP NNSS reconfiguració de la façana urbana i 
reordenació de usos existents 

11/12/2014 19/02/2015 

2014/53095/E MP NNSS sistema portuari i costaner 25/06/2014 03/11/2014 

2014/54735/E MP NNSS en relació a l'Illa de Cases del c/ Lluís 
Companys compresa entre els carrers Sant Miquel i Av. 
Deportiva 

11/12/2014 30/01/2015 

2016/59808/E MP NNSS per a la implantació d'usos dotacionals (EQ) a 
l'accés del nucli de Riumar 

27/09/2016 11/10/2016 

 

Entres les modificacions puntuals destaquen : 

- 1999/00319 pel que fa a l'illa definida pels carrers Goles de l'Ebre-Dr. Martí Buera, va 
suposar el canvi de qualificació d’una part de l’illa classificada com a Equipament a una 
clau de nova creació CR- zona comercial. A fi de garantir que la implantació proposada 
formalitzés les cessions corresponents, es va definir la UA-17 Àrea Comercial Dr. Martí 
Buera. La nova Clau CR té com a ús principal el comercial, en edificació aïllada envoltada 
d’espais d’aparcament en superfície. 
 

- 2001/141 referent al sector carrer Bitem i carrer Madrid, consistia en la requalificació d’un 
àmbit de Sòl no urbanitzable de 1,76Ha a Sòl urbanitzable de desenvolupament 
residencial, tot creant un nou sector, el DU5, amb una edificabilitat bruta de 0,3m2st/m2sol 
i una densitat màxima d’habitatges de 15/Ha. 
 

- 2005/2016563 en relació als paràmetres d'edificació de la Zona Residencial (R), va reduir 
el nombre de plantes màximes de la subzona R800, zona plurifamiliar aïllada, tot 
augmentant el percentatge d’ocupació màxima. S’establí un nombre màxim d’habitatges, 
que fins al moment no estaven limitats. Es crearen les subclaus claus R1, R2 i R3. 
 

- 2005/19683 en relació als paràmetres d'edificació de la zona residencial R4, consistia en 
requalificar part de l’illa ocupada per les antigues instal·lacions de la Cambra Arrossera del 
Delta de l’Ebre, passant de “zona industrial” a una nova clau residencial, la R4. Es genera 
un nou PAU amb una sup. de sòl de 20.091m², un índex d’edificabilitat bruta de de 
1,21m2sT/m2s i una densitat màxima de 100hab/Ha. 
 

- 2009/35314 relativa a les claus urbanístiques de cases familiars d'intensitat 1 i 2 -CF1 i 
CF2- i cases urbanes d'intensitat 2-CU2 , consistia en la modificació dels articles 107 que 
regulen  la clau CF, cases familiars i l’article 108, que regula les cases urbanes, així com la 
creació d’una disposició transitòria. Pel que fa a la transitòria, estableix el càlcul per al 
còmput de la densitat d’habitatges en el conjunt de les claus urbanístiques de residencial 
familiar, en els casos de cessions obligatòries i gratuïtes de carrer o vial en àmbits de sòl 
urbà no consolidat sense polígon de gestió urbanística. 
 

- 2009/35538 delimitació del polígon d'actuació urbanística PAU-CF al nucli urbà de Jesús i 
Maria consistent en delimitar un PAU físicament discontinu, per a la gestió urbanística i el 
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desenvolupament de la zona i aconseguir la cessió gratuïta del sòl qualificat de sistema 
d’equipaments esportius, on es situa el camp de futbol del nucli de Jesús i Maria. 
 

- 2009/37843 relativa al Pla de millora urbana Germans Carsi, proposava delimitar un nou 
PMU ( sup. 25.768m² de sòl) al barri de Jesús i Maria per obtenir un nou espai lliure públic 
per a ubicar-hi activitats culturals, d’educació i lleure vinculades al passeig fluvial de l’Ebre 
i per altra banda reordenar l’àmbit tot obtenint nous habitatges de protecció pública. 
S’estableix un sostre màxim de 12.884m² i un màxim de 125 habitatges (densitat màxima 
50Hab/Ha). 
 

- 2009/38560 d’adequació al Pla Director Urbanístic del sistema costaner, sector Riumar I-
IV, que afectava dos sectors de sòl urbanitzable delimitat que, per adequar-se a les 
directrius del PDUSC-2, s’unificà en un únic sector, reduint la façana costanera a 
urbanitzar de 1.200 a 200m, concentrant l’edificabilitat en la zona sud-est dels sectors, a 
tocar del sòl urbà consolidat, reduint l’edificabilitat i la densitat brutes. Pel que fa a les 
cessions obligatòries, les reserves d’espai lliure, enteses com a zones de protecció dels 
valors naturals i paisatgístics, són del 55,15% i les d’equipament del 5%. El paràmetres 
urbanístics resultants del sector són: superfície total 55,48Ha, índex edificabilitat bruta 
0,125m2st/m2s, densitat 9hab/Ha i un màxim previst de 499 habitatges. Indicar que 
anterior a aquesta modificació part dels terrenys de Riumar-I va ser inclòs en el Pla 
d’Espais d’Interès Natural. 
 

- 2011/43795 pel que fa a la subzona CU3 de l'illa delimitada pels carrers Joanna d'Arc i 
Agustina d'Aragó, es proposava la modificació dels paràmetres urbanístics d’una franja de 
sòl urbà, qualificada com a CU1-Zona de cases urbanes, amb l’objecte d’adaptar-se millor 
a la realitat urbana existent d’edificacions residencials alineades a vial i entre mitgeres. Es 
crea a una nova qualificació de Clau CU-3  zona de cases urbanes subzona 3 amb 
paràmetres més adequats al context tipològic: densitat 50hab/ha; índex edificabilitat bruta 
(IEB) 0,80m²st/m²s; parcel·la mínima 200m²s; ocupació màxima 80%; façana mínima 5m; 
fons mínim de parcel·la edificable 10m; alçada reguladora PB+1 i 7,20m. 
 

-  2014/54735 de la zona compresa al centre cultural - Sala Ramon Calvo i tram final del c/ 
Lluis Companys afectava a dos àmbits separats de sòl urbà, traslladant i intercanviant un 
àmbit qualificat de sistema d’espais lliures (1.788m²) per un altre qualificat de sistema 
d’equipaments comunitaris, a fi de facilitar l’ampliació del Centre cultural, equivalent en 
superfície. 
 

- 2014/53094 reconfiguració de la façana urbana i reordenació de usos existents, consistent 
en la requalificació  i reordenació de tres àrees, situades a la façana del nucli urbà amb la 
carretera TV-3454 , delimitant un nou Polígon d’actuació, el PAU-14 Façana Urbana, 
d’àmbit discontinu, amb una superfície total de 24.734m². El PAU fixa una densitat màxima 
de 40 hab/Ha, amb un sostre màxim edificable de 10.591,86m² i un índex d’edificabilitat de 
0,428m²st/m²s . Es defineix un nova clau Zona residencial 7 (R-7), en tipologia de 
volumetria específica. 
 

- 2014/53095 relatiu al sistema portuari i costaner, modificant la normativa que regula 
aquests sistemes per adaptar-la a la legislació sectorial que els afecta i per evitar 
discrepàncies entre la normativa municipal i la sectorial. 

No s’ha aprovat cap modificació puntual que afecti al planejament derivat. 
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Planejament derivat 

Durant els anys de vigència de de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de 
Deltebre, s’han desenvolupat un total de 5 Plans especials i 1 Pla parcial (PP). 

 

PLANEJAMENT DERIVAT VIGENT 

Núm. 
expedient 

Nom expedient Aprovació 
definitiva 

Data 
publicació 

1998/00843/E Pla especial de redefinició i concreció dels centres de 
serveis turístics 

03/02/1999 06/04/1999 

1999/00487/E Pla especial avinguda la Pau 12/04/2000 20/06/2000 

2002/05335/E Pla especial de l’Espai d'interès natural del Garxal (Delta 
de l'Ebre) 

08/11/2010 14/03/2011 

2011/43854/E Pla parcial sector Riumar IV_I 07/10/2014 26/11/2014 

2011/43376/E 
Pla especial urbanístic de reforma d'un edifici per a una 
aula natura situat al polígon 40, parcel.la 195 22/11/2012 30/10/2014 

2011/45703/E Pla Parcial sector Riumar III 12/09/2013 Pendent TR 

2012/47341/E Pla especial urbanístic de les Caselles dels Guardacanals 
del canal de l'esquerra de l'Ebre  

29/07/2014 09/10/2014 

2017/63364/E Avanç del Pla Especial Urbanístic del port de Deltebre Pendent  

 

Respecte als Plans parcials previstos a les NNSS s’han desenvolupat els dos següents: 

- El Pla Parcial del Sector IV-I de Riumar es desenvolupa posteriorment a l’aprovació de la 
modificació puntual de les NNSS per tal d’adequar-se al Pla Director del Sistema Costaner, 
que estableix la possibilitat d’unificar els sectors IV i I en un únic sector. Seguint les 
directrius del PDU-SC, es proposa reduir la façana costanera a urbanitzar, concentrant 
l’edificabilitat en la zona sud-est dels sectors, a tocar de l’actual sòl urbà consolidat, reduint 
l’edificabilitat i la densitat brutes, així com concentrar el sistema d’espais lliures a l’extrem 
nord-oest del sector. 
 

- El Pla Parcial del Sector III de Riumar es preveia en les NNSS de Deltebre com un 
assentament turístic i residencial lligat al sistema fluvial i al port d’El Garxal. La proposta 
desenvolupada finalment no preveu seguir amb el model extensiu que possibiliten les 
NNSS sinó que proposa un important increment de les reserves de sistema, sobretot 
d’espais lliures, i la concentració de l’aprofitament en l’extrem més allunyat del Parc 
natural. 

Finalment, cal esmentar que també s’està tramitant el Pla Especial Urbanístic del port de Deltebre, 
del qual es va emetre informe en sentit favorable de l’Avanç del Pla per part de la CTUTE en 
sessió de 13 de juliol de 2017. El PEU té per objecte regular l’ampliació i millora del port existent, 
per tal d’ordenar la pràctica nàutica i esportiva tot alliberant el marge del riu Ebre i per possibilitar el 
desenvolupament del turisme. 



 Aprovació Inicial. Juliol 2018 

 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre 
A.   MEMÒRIA - INFORMACIÓ                     36 

Sectors de Desenvolupament. Potencial d’habitatges 

El mapa sintètic de Catalunya ( MUC) recull 12 sectors de desenvolupament que sumen 177,8 ha 
de superfície normativa. Estan previstos 2 plans de Millora urbana en el nucli de Deltebre i 10 
plans parcials urbanístics, 4 dels quals es localitzen en el nucli de Riumar. 

 

Superfície 
normativa 

Densitat 
(htge/ha): 

Nombre 
habitatges: 

Tipus 

desenvolupament:

PMU12 (Molí Mirons) 5,12 50 118 Residencial 

PMU13 ( Germans Carsi) 2,577 50 126 Residencial 

PPU01 (Carrer Colom) 3,763 15 57 Residencial 

PPU02 (Barceloneta) 3,300 15 50 Residencial 

PPU03 ( Sant Lluís) 7,478 13 98 Residencial 

PPU04 (Sant Joan) 10,070 15 151 Residencial 

PPU05 ( Riumar III Desclassificat) 36,170 20 730 Residencial 

PPU07 (Riumar II) 27,000 10 270 Residencial 

PPU08 (Riumar IV-I) 55,480 9 499 Residencial 

PPU09 (Lo Tramontano) 12,500 1 14 Residencial 

PPU10 (Àmbit del Pla Director) 12,543 10 125 Residencial 

PPU11 (Entre Carrers Bitem i Madrid) 1,76 15 27 Residencial 

      

 

Execució del planejament de les NNSS 

A continuació presentem un quadre resum del grau d’execució de les propostes plantejades en les 
NNSS de Deltebre. 

Nomenclatura:  

 Sòl Urbà 
 
UA: Unitat d’Actuació en Sòl Urbà 
PERI: Pla de Reforma Interior 
DU: Desenvolupament Urbà 
 
 Zones de Sòl apte per a ser urbanitzat (Urbanitzable): 
 
DU:   Desenvolupament Urbà 
DTA: Desenvolupament turístic intensitat 1 
DTB: Desenvolupament turístic intensitat 2 
DTC: Desenvolupament turístic intensitat 3 

 

QUADRE RESUM DEL PLANEJAMENT EXECUTA DE LES NN.SS. 

nom Objectius principals Grau d’execució 
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UA – 1 
Industrial 1 

Àmbit al nord del nucli urbà, davant 
cementiri municipal. Destinada a usos 
Industrial segons Clau IN. Usos comercials 
únicament en PB. Sup. total 34.200m² 

Projecte de reparcel·lació en tramitació. 

UA – 2 
Industrial 2 

Àmbit al nord del nucli urbà, cruïlla entre 
canal de l’Esquerra i c/ Girona. Destinada a 
usos Industrial segons Clau IN. Sup. total 
37.560m² 

Executada. 

UA – 3 
Industrial 3 

Àmbit al nord del nucli urbà, a prop Creu 
Roja. Destinada a usos Industrial segons 
Clau IN. Cessió del 5% per a Equipaments. 
Sup. total 28.080m² 

Projecte de reparcel·lació en tramitació. 

UA – 4 
Industrial 4 

Àmbit al nord del nucli urbà, entre canal de 
l’Esquerra i Av de la Pau. Destinada a usos 
Industrial segons Clau IN. Sup. total 
37.560m² 

Executada. 

UA – 5  

Forn de l’obra 

Àmbit ocupat per indústria ceràmica, entre 
c/ Girona i c/Graupera. Destinada a usos 
residencials plurifamiliars segons claus R i 
EN. Es permet manteniment activitat 
industrial existent. Sup. total 12.180m² 

No executada. 

UA – 6  

Centre Cívic 
Riumar 

Àmbit a la cruïlla entre passeig de mar i 
passeig principal d’accés a Riumar. 
Destinada a usos residencial, hoteler i 
comercials. Cessions per a espais lliures i 
vials. Per Compensació. Sup. total 
16.600m² 

Executada. 

UA – 7 
Riumar Nord 1 

Àmbit nord de Riumar. Destinada a usos 
residencials. Cessions per a espais lliures i 
vials. Per Compensació. Sup. total 
20.125m² 

No desenvolupada. 

UA –8  

Joan Miró 

Àmbit carrers Joan Miró/Segre. Destinada 
a usos residencials. Cessions per a espais 
lliures i vials. Per Compensació. Sup. total 
14.260m² 

No executada. 

UA – 9  

R. Turística 
Garxal 

Àmbit sud de Riumar. Destinada a usos 
residencials de ciutat jardí. Cessions per a 
espais lliures i vials. Per Compensació. 
Sup. total 15.000m². 

MP dels Espais lliures (1999/00840) 

Obres aturades. 

UA – 10 
Havana 

Àmbit cruïlla Havana i carrer Sant Isidre. 
Destinada a usos residencials. Cessions 
per a vials. Per Compensació. Sup. total 
3.180 m². 

No executada. 
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UA – 11  

RT Riumar 
Nord III 

Àmbit nord de Riumar. Destinada a usos 
residencials de ciutat jardí. Cessions per a 
espais lliures i vials. Per Compensació. 
Sup. total 18.400m². 

No executada. 

UA-17  Creada en la MP 1999/0319, amb objecte 
de garantir les cessions al requalificar 
àmbit d’Equipament per una clau de Zona 
comercial. 

Executada. 

PERI 

Molí Mirons 

Oest nucli urbà, objecte d’ordenació per al 
desenvolupament turístic, hoteler i 
comercial de l’àmbit. 

No executada. 

DU 1 

Carrer Colom 

Àmbit carrers Colom, Godall i Àustria. 
Caràcter residencial. 58 habitatges. Sup. 
sector 11.640m². 

No executada. 

DU 2 

Barceloneta 

Àmbit carrers Barceloneta, Mar, 
Maldonado, Dr Joan Bonet, Mare de Déu 
de l’Assumpció. Caràcter residencial. 50 
habitatges. Sup. sector 33.000m². 

No executada. 

DU 3 

Sant Lluis 

Àmbit carrers Graupera, Girona i Ràpita. 
Caràcter residencial. 99 habitatges. Sup. 
sector 65.960m². 

No executada. 

DU 4 

Sant Joan 

Àmbit carrers Goya, St. Isidre, Goles de 
l’Ebre i Muntells. Caràcter residencial. 151 
habitatges. Sup. sector 100.700m². 

No executada. 

DTA 

Riumar III 

Desenvolupament turístic i residencial lligat 
al sistema fluvial i al port d’El Garxal. 730 
habitatges. Sup. sector 361.700m². 

Pla Parcial aprovat, pendent de Text Refós. 

DTA Riumar I 

DTB Riumar 
IV 

Els dos sectors es van fusionar en un únic 
(I-IV) a partir de la MP 2009/38560/E. 
Caràcter turístic i residencial. 499 
habitatges. Sup. sector 554.800m². 

Plans Parcials aprovats definitivament. 

DTB 

Riumar II 

Correpson antinc PP Riumar II. Caràcter 
turístic i residencial. 270 habitatges. Sup. 
sector 270.000m². 

No executada. 

DTC 

LoTramuntano 

Àmbit en la partida de “Lo Tramontano”. 
Caràcter turístic i residencial. 14 
habitatges. Sup. sector 125.000m². 

Informe de la CTUTE sobre l’Avanç en 
sentit no favorable. 
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Dinàmiques Urbanístiques en sòl no urbanitzable. 

D’acord amb les dades obtingudes a través de l’Observatori del Territori, pel que fa a les activitats, 
edificacions i/o instal·lacions amb tràmit a la Comissió d’Urbanisme, al municipi de Deltebre s’han 
obert 65 expedients entre 2003 i juny de 2018.  

Per tipus, el més habitual ha estat la rehabilitació d’habitatges i les instal·lacions relacionades amb 
el sector primari. 

Actuacions en SNU Nº Expedients 

Actuacions específiques d'interès públic 22 

Reconstrucció/rehabilitació masies 16 

Activitats rústiques superació llindars 15 

Habitatges vinculats activ rústiques 8 

Ampliacions d'edificacions i activitats 2 

Estació de carburants i serveis carretera 1 

Obertura/recuperació vies d'accés 1 

total  65 

 

Si es distingeix entre diferents subtipus les actuacions més són la restauració de masies i 
habitatges  existents en SNU i altres actuacions lligades a la implantació d’activitats de turisme 
rural. A continuació les actuacions relacionades amb l’activitat agrícola, com algunes ampliacions i 
millores referides a magatzems i naus dedicats a la indústria de l’arròs (assecadora, triatge i 
magatzem). 

Pel que fa al grau d’ocupació del sòl no urbanitzable en el terme de Deltebre, a partir la informació 
digital proporcionada per la base topogràfica a escala 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, s’han identificat les edificacions en sentit estricte (no s’han inclòs, doncs, altres 
construccions com infraestructures o hivernacles) que estan localitzades en SNU i s’ha procedit a 
comptabilitzar el seu nombre i la superfície que ocupen. 

La informació recollida mostra una ocupació per edificacions del sòl no urbanitzable a les Terres de 
l’Ebre caracteritzada per la presència de nombroses edificacions de reduïda extensió en 
comparació a la resta de Catalunya.  En el municipi de Deltebre la cartografia disponible l’any 2018 
recull 1.782 edificacions en el sòl no urbanitzable del municipi 

El grau d’ocupació del SNU s’ha valorat amb el següents indicadors: 

TIPUS DE SÒL  SUPERFÍCIE  %  

SU Consolidat  5.239.995 m2   

4,98%  
SU no consolidat 77.180 m2  

Sòl urbanitzable 
delimitat  

1.795.509 m2  1,68%  

Sòl no 
urbanitzable  

99.554.707 m2  99,33%  
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- Per nombre d’edificacions per cada km2 d’aquest tipus de sòl. El valor a Deltebre és molt 
similar al de la mitjana de Catalunya, i està a la banda baixa del valor a la comarca i a 
l’àmbit territorial.  

- Per superfície en m2 de SNU lliure per cada m2 de SNU ocupat, que és una proporció 
directe entre sòl edificat i sòl no edificat. El valor de Deltebre en aquest cas és inferior al de 
la mitjana de Catalunya.  

- Obtenint l’ocupació mitjana en m2 de les edificacions en SNU. A Deltebre és una mica més 
alta que la mitjana de Catalunya, i força més gran que la mitjana de l’àmbit funcional de 
Terres d’Ebre i de la comarca 

 

2018 Deltebre Baix Ebre Terres de l’ Ebre Catalunya 

Superfície de 
SNU (km2) 

99,5 942 3205 30.174 

Nº edificacions 1.782 35.060 88.406 507.504 

m2 lliures/m2 
ocupat 

351 270 395 388 

Nº 
edificacions/km2 

18 37 28 17 

Ocupació mitjana  
158,7 99,15 91,3 152,5 

 edificacions (m2) 
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6.    PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL AMB INCIDÈNCIA EN 
L’ÀMBIT DEL POUM 

6.1. Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre 

El Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre l’integren les comarques del Baix Ebre, el Montsià, 
la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. El Pla fou aprovat definitivament pel Consell Executiu el dia 27 de 
juliol de 2010 i publicat al DOGC núm. 5696 de 19 d'agost de 2010. 

El sistema d’espais oberts 

En relació amb els sistema d’espais oberts el PTP inclou gran part del sòl no urbanitzable del 
terme municipal de Deltebre en sòl de protecció especial: 
 

- Àmbit del Parc Natural i Xarxa Natura 2000,  
- Àmbit de l’espai del PEIN i àmbits adjacents, així com d’altres espais a l’entorn del riu 

Ebre. 
- Àmbit del PP-Riumar IV d’acord amb les directrius dels PDUSC I-II. 

 
El sòl de protecció especial comprèn aquell sòl que, pels valors naturals o de connectivitat 
ecològica, o per la localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat per integrar 
una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el 
conjunt d’espais oberts del territori, que tenen diferents caràcters i funcions.  

La resta de sòl no urbanitzable del terme municipal s’inclou en la categoria de sòl de protecció 
territorial d’interès agrari i/o paisatgístic. En concret es troba qualificada com a sòl de protecció 
territorial la part interior del Delta així com la façana fluvial del continu urbà de La Cava i Jesús i 
Maria.  

El sòl de protecció territorial d’interès agrari i/o paisatgístic assenyala àrees d’activitats productives 
agràries de significació territorial i que alhora són terrenys que aporten paisatges valuosos o 
identitaris de l’àmbit territorial i també terrenys que, per estar molt poc contaminats per l’edificació, 
convé mantenir en el període de vigència del Pla com a espais no urbanitzats estructuradors de 
l’ordenació del territori.  

Els sòls de protecció preventiva es localitzen l’entorn del nucli de Riumar, i inclouen la superfície 
destinada a l’ampliació del port. 
 
El Pla territorial, incorpora com a Annex i amb caràcter normatiu, els objectius de qualitat 
paisatgística (OQP) i criteris definits pel Catàleg del Paisatge de les Terres de l’Ebre. En l’apartat 
de la present memòria on es descriu la incidència del Catàleg es citen quin OQP són d’aplicació a 
l’àmbit de Deltebre, que pertany a la unitat de paisatge Delta de l’Ebre. 

Els sistema d’assentaments urbans 

En relació amb el sistema d’assentaments, el PTP delimita diversos sistemes plurimunicipals 
d’assentaments. Un d’ells és el sistema Delta, que aplega els municipis de Deltebre i Sant Jaume 
d’Enveja, i la part deltaica dels d’Amposta i Sant Carles de la Ràpita. El seu tractament unitari i 
autònom reconeix la singularitat del fet deltaic.  

El nucli de Deltebre es considera que constitueix una polaritat subcomarcal deltaica i li 
assenyala una estratègia específica, ateses les característiques singulars del Delta (inundabilitat, 
vulnerabilitat, fragilitat, valor natural, paisatge, etc.). D’acord amb l’article 3.11 de les Normes del 
PTP, els creixements que proposi el POUM s’han de basar en la morfologia i en la integració amb 
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la part consolidada del nucli i el paisatge circumdant i no han de superar els corresponents a 
l’estratègia de creixement moderat.  

Igualment, s’estableix la necessitat d’adoptar les mesures adequades per tal de minimitzar els 
efectes sobre aquestes àrees de les conseqüències del canvi climàtic i de les dinàmiques 
deltaiques, i, en particular, les normes urbanístiques i les ordenances d’edificació dels plans 
municipals han d’establir mesures adreçades a minimitzar els efectes d’inundacions eventuals, 
especialment pel que respecta a la integritat i la seguretat de les persones, tant en l’àmbit de les 
característiques de les edificacions (obligatorietat que el nivell de la planta baixa estigui a una 
alçada sensiblement superior a la del carrer,...) com en el de la gestió de situacions de risc 
(redacció de plans de gestió del risc, etc.). 

El PTP delimita el nucli de Riumar com a àrea especialitzada d´ús residencial amb estratègia 
específica, que d’acord amb l’article 3.14. La qual cosa significa que cal adoptar les mesures 
adequades per tal de minimitzar els efectes sobre aquestes àrees de les conseqüències del canvi 
climàtic i de les dinàmiques deltaiques i, en aquest sentit, evitar aquells desenvolupaments 
urbanístics per als quals no estigui suficientment garantida la supervivència sense risc per a 
persones i béns o que puguin ser causa de despeses públiques amb aquesta finalitat.  

El sistema d’infraestructures de mobilitat 

El PTP inclou propostes de condicionament de la xarxa estructurant primària de les Terres de 
l’Ebre, en concret de la carretera TV-3454 eix Amposta - Deltebre, per millorar la penetració a 
Deltebre i Sant Jaume d’Enveja, així com el condicionament de vies estructurants secundàries 
determinades pel Pla, en concret de les carreteres TV-3406 i la TV-3404 entre Sant Carles de la 
Ràpita i Deltebre.  

Per tal d’estructurar la mobilitat futura dels sistemes urbans que s’estenen per la baixa plana fluvial 
de l’Ebre, el PTP incorpora la previsió dels estudis necessaris que han de concretar una nova 
infraestructura ferroviària, concebuda en termes de tren tramvia. La proposta consisteix en 
dissenyar una xarxa mitjançant la infraestructura existent actualment entre l’estació de l’Aldea - 
Amposta - Tortosa i la de Tortosa ciutat, i la construcció de nova infraestructura entre aquella 
estació i Amposta, amb un nou tram urbà. L’esquema es completa amb dos ramals: un, cap a Sant 
Carles de la Ràpita i Alcanar-Platja, i un altre, cap a Deltebre. El ramal entre l’Aldea i Deltebre 
obeeix tant a motivacions de millora de l’accessibilitat dels nuclis deltaics i de racionalització de la 
mobilitat futura, com de promoció turística.  

En relació amb el sistema portuari, el Pla recull la proposta del Pla de Ports de Catalunya pel port 
de Deltebre situat a Riumar. Aquestes directrius que estan recollides al Pla especial del Port, 
l’Avanç del qual va ser informat favorablement el juliol de 2017 per part de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme. 
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6.2. Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre 

L’àmbit del delta correspon a la unitat 19, Delta de l’Ebre, del Catàleg de Paisatge de les Terres de 
l’Ebre.  

 

 

 

El Catàleg de paisatge de les Terres de l'Ebre, va ser aprovat definitivament el 16 de juliol 
de 2010. El Catàleg efectua una identificació i descripció del paisatge actual i dels seus 
valors; analitza i fa una diagnosi de les dinàmiques actuals de evolució del paisatge, i 
elabora uns objectius de qualitat paisatgística que vinculen les Directrius del paisatge que 
van ser incorporades a les Normes d’ordenació territorial del PTP de les Terres de l’Ebre 
com a annex. Les Directrius del paisatge incorporades al PTP són d’aplicació directa i 
obligatòria a tots els plans i projectes que afecten la imatge del territori o les condicions de 
percepció. 

Tot el terme de Deltebre queda integrat en la unitat de paisatge “Delta de l’Ebre” que 
inclou també parcialment o íntegrament els termes d’Amposta, Sant Jaume d’Enveja, 
Sant Carles de la Ràpita, l’Aldea, l’Ampolla i Camarles. Per aquesta unitat el Catàleg 
defineixen els següents objectius i criteris específics de qualitat paisatgística (OQP):  
 
OQP 19.1. Un Delta amb uns valors naturals, socials i estètics ben conservats i amb 
qualitat paisatgística i que compagini l’agricultura, la pesca, la ramaderia i la caça amb 
l’ús turístic i de gaudi del paisatge.  
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Criteri 19.1.1.- Gestionar adequadament tots els espais agrícoles i naturals de la 
unitat, tant els que gaudeixen d’alguna figura de protecció com els que no, amb 
l’objectiu d’assolir una adequada qualitat paisatgística.  
Criteri 19.1.2.- Garantir l’existència d’uns paisatges naturals que combinin el 
respecte per l’evolució i la dinàmica naturals amb el manteniment del patrimoni 
material (coeteres, casetes de pescadors...) i dels valors culturals associats a 
aquesta mena de paisatges.  
Criteri 19.1.3. - Vetllar pel manteniment dels arrossars a les àrees que envolten els 
espais protegits, atesa la seva funció d’àrea tampó.  
Criteri 19.1.4. - Facilitar i promoure les iniciatives voluntàries de conservació de la 
natura i el paisatge mitjançant, entre altres, l’Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) 
de l’arròs i altres cultius al Delta de l’Ebre, ProDelta i les entitats ecologistes i de 
custòdia del territori.  

 
OQP 19.2. Uns paisatges construïts, tant en sòl urbanitzable com en sòl no urbanitzable, 
endreçats i amb volumetries, materials i revestiments integrats al paisatge de la plana 
deltaica.  

 
Criteri 19.2.1.- Garantir l’establiment d’edificacions aïllades que responguin a 
models i tipologies edificatòries pròpies de la zona, sense caure en la mera 
repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran materials d’acabament que 
presentin colors i textures que siguin harmònics amb el caràcter del paisatge 
deltaic i no introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva imatge 
dominant.  
Criteri 19.2.2.- Promoure l’adequació paisatgística de les instal·lacions associades 
a les explotacions agràries –magatzems, granges, coberts per a la maquinària, 
sitges, dipòsits, etc.-.  

 
La resta d’objectius de qualitat paisatgística i criteris definits pel Catàleg per a tot l’àmbit 
territorial de les Terres de l’Ebre també són d’aplicació a l’àmbit de Deltebre. A 
continuació es recullen els que tenen caràcter normatiu atès que han estat recollits com 
Annex a la Normes del PTP de les Terres de l’Ebre. Els  objectius establerts són els 
següents:  
 

1. Uns assentaments urbans amb un creixement ordenat, respectuós amb la 
singularitat dels nuclis, amb perímetres nítids, dimensionament d’acord amb les 
necessitats reals i que no comprometi el caràcter agrari dels espais circumdants.  
2. Unes urbanitzacions endreçades i dotades d’elements de qualitat paisatgística  
3. Uns paisatges litorals gestionats integralment, amb unes intervencions 
adreçades a dotar-los de qualitat i de noves identitats, a la vegada que se’n millori 
l’accessibilitat per al gaudi i l’ús social amb respecte vers els valors naturals i 
estètics que contenen.  
4. Uns paisatges naturals ben conservats, amb qualitat paisatgística, i que 
compaginin l’activitat agropecuària, l’extracció de recursos naturals i l’ús turístic i 
de gaudi.  
5. Uns assentaments disseminats amb unes construccions aïllades (masos, 
magatzems agrícoles, granges, coberts d’eines, etc.) vinculats a la viabilitat de les 
explotacions agràries.  
6. Unes infraestructures lineals (xarxa viària i ferroviària, conduccions de gas i 
d’electricitat, etc.) integrades paisatgísticament i que no malmetin la continuïtat 
paisatgística i social del territori.  
7. Uns espais periurbans que aportin nous elements d’interès al paisatge, i amb 
uns accessos als nuclis urbans ordenats paisatgísticament.  
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8. Unes àrees especialitzades (industrials, logístiques, comercials, de producció 
d’energia, de tractament o abocament de residus, etc.) ubicades en zones visuals 
no preferents o notòries i dissenyades (o redissenyades) tot tenint en compte la 
integració amb l’entorn de les façanes que confronten amb el sòl no urbanitzable o 
amb la xarxa viària.  
9. Uns paisatges de les infraestructures energètiques conformats per instal·lacions 
eòliques i solars fotovoltaiques planificades amb visió de conjunt a escala regional 
i disposades en el paisatge en relació amb els seus elements configuradors.  
10. Uns fons escènics de qualitat que mantinguin els referents visuals i identitaris 
de les Terres de l’Ebre.  
11. Una xarxa de miradors i itineraris paisatgístics que posin en valor les 
panoràmiques més rellevants i permetin interactuar amb la diversitat i els matisos 
dels diferents paisatges de les Terres de l’Ebre.  
12. Uns paisatges dels entorns urbans i naturals de l’Ebre, de la resta de rius 
ebrencs i del conjunt de barrancs, que en conservin els valors i siguin accessibles 
per a activitats de gaudi respectuós.  
13. Un paisatge del delta de l’Ebre vinculat a la conservació, gestió i revalorització 
del conreu de l’arròs, de la xarxa de camins, canals i recs, i del patrimoni 
arquitectònic, com també d’altres valors naturals, històrics, estètics i simbòlics que 
aquest espai conté.  
14. Un paisatge conformat per la pedra seca i per mosaics agroforestals i agraris, 
productiu i conservat com a referent estètic i identitari de les Terres de l’Ebre.  
15. Una arquitectura vinculada als paisatges de secà i de regadiu tradicional, a les 
construccions defensives i a les edificacions religioses, que els doti d’un contingut i 
significació territorial i paisatgística.  
 

6.3. Plans directors urbanístics del sistema costaner PDUSC I i II 

Aquests dos documents es poden analitzar conjuntament, més encara quan s'ha unificat la seva 
normativa en la Modificació puntual aprovada l'any 2014. Els PDUSC tenen l’objectiu de preservar 
els espais oberts del litoral situats a la franja de 500 metres endins. El 25 de maig de 2005 fou 
aprovat el primer i el 16 de desembre de 2005 fou aprovat el segon. 

En el terme municipal de Deltebre el PDUSC-1 delimita tres Unitats territorials de regulació 
costanera (UTR-C) de sòl no urbanitzable: dues de tipus C1 (Unitat 213 Desaigüe de Florensa, al 
nord, i Unitat 214 Riumar, a l’est del terme), i una tercera de tipus PEIN (Unitat 212 PEIN Delta de 
l’Ebre). Totes tres unitats han estat íntegrament incorporades al sòl de protecció especial pel PTP 
de les Terres de l’Ebre. 

El PDUSC-2 recull a Deltebre dues àrees de sòl urbanitzable delimitat (UD 41. Desenvolupament 
turístic. Riumar IV i UD 42. Desenvolupament turístic. Riumar I) per les quals s’estableixen 
directrius específiques que fan referència a la preservació dels àmbits de l’aparició de noves 
implantacions urbanes per tal de no alterar els valors paisatgístics i ambientals existents i 
potencials. Així, el PDUSC -2 estableix en aquests dos sectors directrius i condicions en termes de 
localització de les zones de protecció i condicions específiques per al seu desenvolupament 
urbanístic, concretament: 

- UD41–Riumar IV: en el cas que es mantinguin part de les previsions del planejament 
vigent, caldrà assegurar la preservació dels terrenys més allunyats del nucli de Riumar, per 
tal de donar continuïtat als espais adjacents inclosos al PEIN, tot establint-hi criteris de 
protecció especial. Impulsar iniciatives per restaurar ecològicament els espais lliures que 
es preservin de l’àmbit, amb l’objectiu de recuperar els valors paisatgístics i ambientals 
que li són propis.  
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- UD42–Riumar I: en el cas que es mantinguin part de les previsions del planejament vigent, 
caldrà assegurar que s’apliquin criteris d’integració amb el medi a les noves construccions, 
així com una franja de protecció respecte la bassa de Romero.  

Indicar que pel que fa a Riumar les directrius del PDUSC I-II van ser incorporades a través de la 
Modificació puntual de les NNSS Expedient 2009/38560 d’adequació al Pla Director Urbanístic del 
sistema costaner, sector Riumar I-IV. 

 

 

6.4. Pla Director Urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres 
de l’Ebre 

El PDU regula els masets i les casetes d’eines en aquells sòls que el Pla Territorial Parcial de les 
Terres de l’Ebre descriu com a sistema d’espais oberts i els planejaments generals municipals 
corresponents classifiquen de sòl no urbanitzable. Estableix un marc urbanístic i legal adequat per 
posar en valor i regular aquestes construccions tradicionals. 

Als efectes del PDU, s’entén per caseta d’eines aquella construcció de dimensions reduïdes pròpia 
de les explotacions agrícola destinada a la guarda i emmagatzematge d’estris i productes propis 
del conreu de la finca. Així mateix, s’entén per maset aquella construcció tradicional habitual de les 
explotacions agrícoles de caràcter familiar de les Terres de l’Ebre en la qual, a banda 
d’emmagatzematge dels estris del camp, s’hi desenvolupen usos d’aixopluc o lleure temporal. 

La normativa del PDU estableix les àrees no edificables, les determinacions per a les edificacions 
existents i per a les de nova construcció, així com determinacions específiques en matèria de 
paisatge per a la integració paisatgística d’aquestes construccions.  

Les disposicions normatives del PDU s’han d’entendre de màxims, podent el planejament 
municipal regular de manera més restrictiva en el sentit d’una menor ocupació del sòl no 
urbanitzable; un menor sostre; o una major concreció en relació a aspectes estètics propis de cada 
zona, entre d’altres. 

No és objecte del PDU la regulació dels habitatges ni altres construccions preexistents en el sòl no 
urbanitzable que no responguin a la definició que el Pla fa de maset i caseta d’eines.  
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7.    INFORMACIÓ XARXES BÀSIQUES. SERVEIS 

7.1. Xarxa d'abastament d'aigua  

Origen de l'aigua 

El servei municipal d’aigües de Deltebre s’abasteix de la Mancomunitat Delta 3, formada pels 
municipis de l’Aldea, Camarles i Deltebre. La Mancomunitat està equipada amb un dipòsit de 4.000 
m3 de capacitat d’emmagatzematge i quatre pous, tot i que actualment només tres estan en actiu. 
Tots aquests pous bombegen l’aigua cap al Dipòsit General de la Mancomunitat Delta 3, on 
prèviament a la seva distribució a la xarxa es realitza una desinfecció mitjançant hipoclorit sòdic. 

En els darrers vint anys aproximadament, al volum total d’aigua captada dels pous, s’hi ha afegit 
una dotació del Consorci d’Aigües de Tarragona de 147.778 m3/any que també aporta aigua al 
dipòsit, però que tan sols representa un petit percentatge sobre el total. 

Actualment els recursos hídrics puntualment no són capaços de fer front a la demanda actual i 
menys per a la demanda futura prevista. 

Pous 

Actualment, dels pous que abans es feia referència, resten en funcionament els nº 2, nº 3 i nº 4, 
però s’estan realitzant les obres per tornar a equipar el pou nº 1 perquè estigui en disposició de 
tornar a funcionar. 

La zona on estan ubicades les extraccions d’aigües subterrànies pertanyen a la vessant occidental 
de Catalunya, dins les conques hidrogràfiques intercomunitàries, i més concretament a la unitat 
hidrogeològica del Mesozoic de Cardó-Vandellós. Pertany a l’era del Cenozoic, del període 
quaternari i de l’època Plistocè superior, la seva extensió superficial és de 2.938,5 Hectàrees. 

Dipòsits 

El Dipòsit General de distribució, situat a una cota de 48 m.s.n.m. i de 4.000 m3 de capacitat, està 
dividit en dos compartiments de 2.000 m3 cadascun. Disposa de sobreeixidor i desguàs per la 
seva neteja, i està equipat amb vàlvules de comporta per efectuar les diferents maniobres. 
Prèviament al dipòsit general, que és on s’entrega l’aigua captada pels quatre pous, hi ha una 
columna d’equilibri de cop d’ariet. 

Canonades de transport  

La xarxa d’abastament està formada principalment per tubs de polietilè d’alta densitat però també 
hi ha altres materials com el fibrociment i del pvc. 

Xarxa de sanejament 

S’ha comprovat que la xarxa d’aigües residuals i unitària en temps sec funciona correctament, i no 
presenta problemes d’insuficiència de capacitat hidràulica. Es produeixen abocaments d’aigües 
residuals directament al medi receptor com és el cas del nucli de Riumar per aquest motiu s’està 
realitzant el projecte per construir la futura EDAR pel nucli de Riumar, també al mateix temps 
s’està tramitant l’ampliació de l’EDAR del nucli de Deltebre ja que l’actual està arribant al límit de la 
seva capacitat.  
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8.    PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

8.1. Introducció 

L’Ajuntament de Deltebre des de l’inici del procés de formació del planejament integral i urbanístic 
del territori, ha considerat imprescindible per a la definició de les polítiques públiques envers els 
objectius del pla, la participació dels ciutadans del municipi. 

En aquest sentit, s’ha elaborat un Programa de Participació Ciutadana (PPC) que recull totes les 
mesures i actuacions previstes per tal d’implicar a tots els agents del territori en el procés 
d’elaboració del POUM. Aquest PPC va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament i té com a finalitat 
fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i participació ciutadana en tot el procés així com 
facilitar la divulgació i la comprensió dels objectius i el contingut dels treballs de planejament, a 
través del disseny de diverses accions de participació ciutadana. 

El procés de participació ciutadana  es troba establert per l’article 8 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, Text refós de la Llei d’urbanisme: 

“Article 8. Publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics 

1. Es garanteixen i s’han de fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació de 
la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió. 

2. Els ajuntaments poden constituir voluntàriament consells assessors urbanístics, com a 
òrgans locals de caràcter informatiu i deliberatiu, als efectes establerts per l’apartat 1. 

3. Els processos urbanístics de planejament i de gestió, i el contingut de les figures del 
planejament i dels instruments de gestió, inclosos els convenis, estan sotmesos al principi 
de publicitat. 

4. Tothom té dret a obtenir dels organismes de l’administració competent les dades 
certificades que els permetin assumir llurs obligacions i l’exercici de l’activitat urbanística. 

5. S’han de regular per reglament les formes de consulta i divulgació dels projectes 
urbanístics, els mitjans d’accés de la ciutadania als dits projectes i als documents 
corresponents i la prestació d’assistència tècnica perquè puguin comprendre’ls 
correctament. 

6. Els organismes públics, els concessionaris de serveis públics i els particulars han de 
facilitar la documentació i la informació necessàries per a la redacció dels plans urbanístics. 

7. En matèria de planejament i de gestió urbanístics, els poders públics han de respectar la 
iniciativa privada, promoure-la en la mesura més àmplia possible i substituir-la en els casos 
d’insuficiència o d’incompliment, sens perjudici dels supòsits d’actuació pública directa. 

8. La gestió urbanística es pot encomanar tant a la iniciativa privada com a organismes de 
caràcter públic i a entitats, societats o empreses mixtes.” 

8.2. Model plantejat 

La participació en fase d’avanç ha inclòs la realització de:  
 

- Vuit tallers de participació presencials  
- Vuit reunions sectorials  
- Realització de l’estand del POUM durant la Deltafira  
- Habilitació de tres eines de consulta no presencial: enquesta d’expectatives i percepcions 

ciutadanes, SIG participatiu i bústia ciutadana. Mitjançant aquestes eines, s’han recollit 89 
aportacions.  

 



 Aprovació Inicial. Juliol 2018 

 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre 
A.   MEMÒRIA - INFORMACIÓ                     49 

El POUM inclou com a documentació un Informe de la Participació Ciutadana, on es presenten els 
resultats obtinguts mitjançant les diverses vies de participació amb l’objectiu principal de fer arribar 
als redactors i promotors del POUM les aportacions i  propostes realitzades per la ciutadania. Pel 
que fa a les accions de participació es descriuen breument : 
 
Reunions sectorials: en vuit sessions s’ha reunit a diferents representants de cada un dels sectors 
productius de Deltebre (primari, agrícola, comerç, turisme, construcció), associacions de veïns així 
com també a experts en planejament o representants polítics, i s’han tractat temes relacionats amb 
el POUM.  
 
Tallers de participació presencials: a través de dinàmiques de participació actives amb l’objectiu 
que fossin sessions on la protagonista fos la ciutadania, de manera que hi pogués dir la seva i fer 
propostes, a través del debat i amb un equip de dinamització de la sessió i de recol·lecció de la 
informació generada. 
 
Enquesta d’expectatives i percepcions ciutadanes: a través de web i en versió impresa en diversos 
punts del municipi (dependències municipals, comerços, etc.), amb l’objecte de conèixer la opinió 
dels ciutadans sobre temes claus relacionats amb els treballs d’elaboració del POUM.  
 
Bústia ciutadana: ciutadans han vehiculat les seves propostes a través d’una instància presentada 
davant l’ajuntament, que han estat recollides en l’informe de Participació. 
 
SIG participatiu: a la pàgina web del POUM s’ha habilitat un mapa interactiu on els ciutadans 
podien senyalar propostes o suggeriments directament dins el mapa.  

8.3. Conclusions 

D’acord amb l’informe de la Participació ciutadana de juny de 2017, les conclusions principals 
respecte al POUM, en la seva fase d’avanç, són: 
 

- S’ha manifestat la voluntat dels veïns de que el POUM afectés el mínim possible a les 
seves propietats. Així com que el POUM no suposés un canvi de la idiosincràsia pròpia de 
Deltebre.  

- Alguns dels barris de Deltebre creuen que no reben l’atenció adequada per part de 
l’ajuntament.  

- La opinió general és que la tipologia edificatòria principal ha de seguir sent la casa 
unifamiliar de com a molt PB+1. També es menciona la alta quantitat de terrenys sense 
edificar que poden ser aprofitats per a construir-hi, sense necessitat d’afectar terrenys fins 
ara destinats a altres usos.  

- Dins les preocupacions més mencionades, apareixen la regressió del Delta, l’escassa 
oferta de transport públic, el mal estat de molts carrers sense asfaltar i/o amb voreres 
petites, i el mal servei en equipaments bàsics com l’enllumenat. També apareixen com a 
importants les necessitats d’aparcament i l’habilitació de carrils bicicleta que posin ordre 
entre els diferents mitjans de transport. 

- En referència al turisme, s’assumeix el seu pes en l’economia i el tarannà del municipi i es 
constata que ha de continuar sent una activitat econòmica important dins de Deltebre. A 
més, també es destaca la capacitat que té el turisme per créixer, en bona part gràcies a 
l’encant del riu. Aquest creixement en cap cas es vol realitzar atraient un turisme de 
masses, sinó un turisme de qualitat; intentant també que sigui un turisme de tot l’any.  

- Tot i reconèixer la importància que el turisme pot tenir per al Delta, la majoria de les 
persones volen que l’agricultura segueixi representant un sector important al municipi.  

- S’identifica una tendència a que la població jove no es queda a Deltebre. El fet s’associa a 
la poca oferta laboral dins el poble.  
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9.    DIAGNOSI 

Cal ressaltar el paper positiu que han tingut les Normes subsidiàries de planejament des de la seva 
entrada en vigència ara fa més de vint anys. Amb tot, algunes de les estratègies que contenen, 
com són la jerarquització del sistema viari o l’acció sobre la façana fluvial, que no han tingut el 
desenvolupament desitjat i que per tant cal tornar a posar en valor per donar-los un nou impuls, 
amb els matisos o modificacions que siguin necessaris. 

L’estratègia de les NNSS de densificació del sòl urbà, amb l’objectiu de poder dotar-lo de majors 
serveis urbanístics, no ha donat els resultats desitjats, ni s’ha consolidat en molts casos, degut 
probablement a que no és coherent amb la tipologia natural del nucli. 

En un conjunt les NNSS possibilitarien un augment de sostre edificable fins gairebé els 3.000.000 
m2. Aquesta densificació provocaria un canvi tipològic i, en definitiva, en la imatge de poble. 

Es pot constatar que, en realitat, durant els 20 anys de vigència de les NNSS aquest sostre no s'ha 
consolidat. Les causes cal buscar-les no tan sols en que ha resultat excessiu per a les necessitats 
del municipi sinó sobretot perquè hauria comportat un canvi de model, que no ha estat el desitjat 
pels habitants de Deltebre. Únicament en els anys de més creixement econòmic vinculat a la 
construcció s'han edificat algunes promocions plurifamiliars, sovint vinculades a promotors externs, 
que a dia d'avui resten en bona part desocupades. 

En conseqüència un dels objectius del POUM ha de ser reconsiderar aquest model de densificació 
i en tot cas, adaptar la superfície de sòl ja classificada o transformada a les necessitats de 
creixement del nucli i a les tipologies d’habitatge que millor s’adapten a la manera de ser dels 
habitants de Deltebre. 

Com ja s’ha anat apuntant al llarg de la present memòria informativa, la singularitat del teixit urbà 
de Deltebre es fruit d’una evolució del sòl agrícola cap a usos permanents residencials però sense 
uns límits definits, de manera que les transicions entre sòl urbà i els espais oberts són difosos. 
Aquest origen, així com les peculiaritats del paisatge i estructura del territori deltaic, una gran 
extensió plana amb una matriu antropitzada per la dinàmica dels cultius i les xarxes de reg i 
drenatge, han propiciat també una estructura urbana dispersa i de baixa densitat. 

Veiem doncs que la singularitat dels assentaments urbans de Deltebre exigeix una estratègia 
diferent de les que es podrien aplicar en altres municipis amb un nombre d’habitants similars així 
com d’algunes de les que ja s’han proposat per al municipi i no han assolit els objectius. 

Així doncs, el nou POUM reconeixerà la matriu agrícola parcel·lària com a origen del nucli urbà, 
donant-li valor i potenciant-la en les parcel·lacions, quan siguin necessàries. El POUM proposarà 
adoptar un model d'implantació urbana que respecti, valori i en definitiva que tregui profit de les 
qualitats territorials i paisatgístiques de la matriu biofísica, que en aquest indret es manifesta molt 
especialment en l'estructura parcel·lària i de camins agrícola inicial. 

A mateix temps, una anàlisi detallada de la parcel·lació permet detectar que en ocasions manca la 
seva coherència amb el planejament vigent, per diverses causes: 

- Existència de parcel·les no edificables en tant que no compleixen amb les condicions de 
superfície o longitud de façana mínimes. 

- Existència de parcel·les sense accés a vial. 
- Existència de parcel·les afectades per nova vialitat, sense cap sistema d’execució. 

El POUM ha de plantejar solucions que resolguin les problemàtiques detectades en quant a 
parcel·lació en base a uns criteris globals de respecte a les preexistències però també fent un 
estudi cas a cas. 

Degut a la seva extensió i també especialment a la baixa densitat, el municipi presenta una cert 
desequilibri entre la dimensió del sistema viari i la quantitat d'habitatges als que dóna servei. Són 
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conseqüència d'aquesta manca de proporcionalitat, la dificultat en mantenir en condicions de 
qualitat acceptable tant els serveis urbanístics com la pavimentació del sistema viari.  

Les NNSS van optar per densificar el teixit amb tipologies plurifamiliars a fi de fer més viable la 
dotació de serveis urbanístics i/o d’obres d’urbanització. Tanmateix els objectius no s’han assolit.  

El POUM ha d'establir solucions per a aquesta qüestió que, entre altres, passen per jerarquitzar i 
crear diferents tipus de vialitat, prenent com a base una certa especialització, de manera que les 
característiques físiques de cada vial siguin les adequades a les funcions que ha d’assolir. 

 

 

 


