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B.   MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA: ORDENACIÓ 

1.    OBJECTIUS I CRITERIS DEL POUM DE DELTEBRE 

1.1. Objectius i criteris generals 

L’objectiu principal d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és el d’establir les bases 
que permetran assolir un model de desenvolupament urbanístic que desemboqui en la visió i 
projecte de municipi, en el marc d’un territori concret. Un procés que resulta de diferents elements: 
les successives fases d’informació i debat públic; d’una reflexió institucional d’eliminar 
problemàtiques preexistents i dibuixar una visió de futur; d’un treball tècnic de rigor, instruments i 
solucions per bastir un planejament urbanístic amb visió i resolució. I tot això amb l’assumpció i 
coordinació de les premisses que estableixen les normatives sectorials i de planejament 
supramunicipals.   

El nou POUM s’ha plantejat no només com un exercici necessari d’actualització i posada al dia 
dels objectius i dels instruments del planejament i la gestió urbanística, sinó també com a 
oportunitat per a proposar i establir el model de ciutat i de creixement d’aquest municipi d’acord 
amb les directrius dels seus representants institucionals i les necessitats exposades pels seus 
agents econòmics i socials, però també habitants que hi conviuen, en un procés de participació 
ciutadana propi. 

En aquest sentit, el document d’Avanç del POUM ja va identificar els punts principals en que 
s’havia de centrar la revisió del planejament, concretades en la proposta final: 

Posar la mirada sobre la ciutat construïda i a la seva millora i compleció per davant de les 
estratègies de creixement en superfície de nova transformació, que en tot cas es plantegen per 
relligar el sòl urbà existent. Donar resposta a les demandes de la població resident, amb els 
creixements raonables i justificats, observant les característiques pròpies del municipi de Deltebre i 
planificar per millorar els seus valors i punts de fortalesa, en contra de buscar models forans o 
estandarditzats que no són adequats en aquest entorn. 

En coherència amb les determinacions i els objectius del planejament territorial general, Pla 
Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, dels Plans directors urbanístics del sistema costaner I i II, 
així com dels criteris de planejament territorial i sectorial de la Generalitat de Catalunya, el POUM 
concreta una sèrie d’estratègies generals, successives a una diagnosi socioeconòmica, 
demogràfica i territorial, que es proposen per tal de donar resposta a les principals amenaces que 
el territori presenta, pel que fa als espais i punts conflictius urbanísticament o no resolts pel 
planejament vigent i per tal de preservar i potenciar les característiques i identitats pròpies del nucli 
i el seu entorn. 

El nou POUM, doncs, es basa en una revisió fonamentada en l’anàlisi del model vigent i del seu 
reorientament a partir de la lectura de la realitat urbana i territorial que representa Deltebre i que ha 
de permetre aconseguir una millor qualitat urbana, una ciutat estructurada i un territori articulat i 
gestionat amb cura. 

Així, els principals objectius urbanístics, ambientals o socials que justifiquen l’elecció de la 
proposta són els següents: 

- Definir el model urbà en coherència amb les característiques pròpies del municipi de 
Deltebre.  

- Plantejar els creixements necessaris en els espais intersticials vacants. 
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- Articular i permeabilitzar el territori i estructurar el nucli a partir dels espais lliures i 
equipaments, integrant les infraestructures en xarxes i eixos cívics que dinamitzin els 
diferents àmbits del nucli. 

- Millorar la qualitat urbana des del punt de vista cívic, fonamentada en el valor dels espais 
lliures i equipaments. 

- Conservar i preservar el patrimoni natural i el paisatge rural. 

- Conservar i gestionar els paisatges culturals i el patrimoni històric. 

- Revisar i adaptar la normativa al context actual a partir d’una lectura crítica de la normativa 
actual. 

- Gestionar els riscos naturals, derivats en aquest cas de la condició d’inundabilitat i dels 
efectes del canvi climàtic. 

En aquest sentit, els principals criteris que defineixen el model del futur desenvolupament del nucli 
de Deltebre i el seu entorn es concreten en els punts següents:  

- Un desenvolupament urbanístic sostenible, vol dir equilibrat d’acord amb la Llei 
d’urbanisme. En aquest sentit caldrà orientar el model de ciutat en consonància amb els 
principis de l’urbanisme sostenible, és a dir en consonància amb un model de ciutat 
compacta, diversificada i amb un bon nivell de serveis, dotacions i espais lliures. 

- L’actualització i adaptació de les determinacions i propostes dels planejaments territorials i 
sectorials en el planejament municipal. 

- PTG de Catalunya 
- PTP de les Terres de l’Ebre 
- PDU del sistema costaner I i II  
- PDU de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre 

- L’anàlisi i adaptació de les propostes urbanístiques del Pla de 1995 i la integració de les 
reflexions que en els àmbits de les determinacions sectorials tinguin incidència en el model 
de ciutat que es proposi. 

- L’atenció envers les determinacions derivades dels processos urbanístics municipals en 
tràmit i el recull del planejament derivat aprovat, així com les modificacions. 

- L’afavoriment de la cohesió social i política d’habitatge social. 

- La rehabilitació i renovació en el sòl urbà, a la vegada que articular el planejament 
urbanístic amb la planificació global dels serveis municipals. 

- La preservació i millora dels espais oberts. 

- La garantia de qualitat, posició i urbanització dels espais públics proposats. 

- La regulació de les àrees d’activitat econòmica. 

- La mobilitat sostenible. 

- La racionalització dels recursos i de l’energia. 

- La garantia de la màxima participació de la ciutadania en el procés de redacció del POUM, 
amb la màxima voluntat de debat dels problemes i de les propostes. 
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1.2. Síntesi alternatives i justificació dels canvis realitzats respecte a l’avanç 

El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en sessió de data 21 de febrer de 2017, va acordar publicar i 
sotmetre a informació pública l’Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal. 

L’objecte del document d’Avanç ha estat el d’orientar el marc estratègic del conjunt del municipi, 
expressar els objectius i criteris urbanístics, ambientals i socials generals del Pla i les solucions 
generals de la proposta bàsica que han guiat la redacció del document del planejament general en 
substitució de es Normes subsidiàries de planejament del municipi. 

Per tant no era un document que expressés determinacions de caràcter normatiu, sinó un 
document d’intencions i voluntats. 

El model del Pla s’ajusta a l’alternativa 2, proposada en el document d’Avanç de gener de l’any 
2017, dins d’un escenari en què es tractava de resoldre els punts febles detectats en l’anàlisi del 
planejament vigent. Aquesta alternativa es basava en els següents criteris: 

Els principals objectius d’aquesta alternativa eren els següents: 

1. Limitar el creixement en extensió bàsicament a l’àrea ja classificada com a sòl urbà i, en tot 
cas, amb la consideració dels espais vacants situats entre els nuclis històrics de la Cava i 
Jesús i Maria. Les noves implantacions s’han de fer sense disminuir les potencialitats i 
competitivitat del territori, evitant conflictes d’usos i a favor de la seva vocació. 

2. Fer una lectura crítica de les zonificacions del planejament vigent en el sentit de valorar la 
conveniència de mantenir els aprofitaments actuals o adaptar-los a la realitat del que s’ha 
desenvolupat en els darrers anys. 

3. Donar valor i posar al dia l’estratègia de jerarquització de la xarxa viària, ja present en el 
planejament vigent. 

4. Fer que el planejament sigui coherent amb la situació del municipi en relació als riscos 
naturals, especialment els que són conseqüència de la condició d’inundabilitat, i dotar-lo 
d’una capacitat resilient adequada. 

5. Planificar els espais lliures de manera proactiva, projectual i estratègica, tenint en compte 
els valors naturals i agrícoles que conté, i les seves potencialitats com a actiu primordial 
per al municipi. Cal una atenció especial a les àrees que es troben a cavall entre els 
assentaments i els espais oberts, que poden ser les més adequades per acollir usos 
rururbans o agroindustrials, i atenent al valor, posició territorial, funcionalitat i serveis 
ecosistèmics que presten. 

Com a conseqüència dels punts anteriors, els principals objectius d’aquesta alternativa eren els 
següents: 

1. Planificació projectual i estratègica dels espais oberts i la seva preservació en front els 
processos urbans,  

2. Potenciar l'equilibri entre els espais naturals protegits i el sòl rústic antropitzat i productiu. 

3. Reconsiderar el model de densificació dels teixits urbans, cercant les tipologies d’habitatge 
que millor s’adapten a la manera de ser dels habitants de Deltebre. 

4. Reconèixer la matriu agrícola parcel·lària com a origen del nucli urbà, donar-li valor i 
potenciar-la en les parcel·lacions, quan siguin necessàries. 

5. Reconèixer i potenciar la centralitat múltiple en els assentaments urbans del municipi. 

6. Distingir tres eixos longitudinals amb un valor singular i diferencia: eix central, passeig del 
riu i façana nord (conjunt carretera/canal). 
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7. 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 

8. Recuperar, mitjançant el catàleg de masies i cases rurals, les edificacions històriques del 
Delta i assignar-los usos adequats. 

En termes generals, la proposta d’aquest POUM per aprovació inicial no es diferencia dels 
objectius establerts en l’alternativa escollida en l’Avanç. 

La proposta des de l’Avanç ha evolucionat a partir d’una anàlisi detallat de la implantació urbana, 
seguint els criteris establerts, i cercant solucions a cada un dels problemes detectats.  
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2.    ESTRUCTURA I CONTINGUT DEL POUM 

D’acord amb la legislació urbanística vigent, el contingut documental d’una Aprovació inicial ha de 
ser el suficient per explicar les propostes i solucions alternatives, a la vegada que ha d’incloure els 
documents d’informació necessaris que justifiquin les solucions i propostes adoptades.  

En la redacció d’aquest document s’ha implementat la utilització d’instruments de cartografia 
digital, la qual cosa ha permès un salt decisiu en la qualitat tècnica del resultat i un major grau de 
facilitat i rigor del Pla. 

Es tracta, en definitiva, d’aconseguir un instrument de planejament clar i amb una metodologia 
entenedora per facilitar la seva aplicació a l’abast de la ciutadania amb els instruments de 
modernització que calguin i amb l’adaptació de la constant normativa sectorial que es publica i 
entra en vigor. 

2.1. Documentació del Pla 

L’Aprovació inicial que es presenta s’estructura en el següent conjunt de documents escrits i 
gràfics: 

MEMÒRIA  

A. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓ 

- Programa de participació ciutadana 

B. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA: ORDENACIÓ  

- Adequació del POUM al planejament territorial 
- Desenvolupament  i gestió del pla 
- Informe de sostenibilitat econòmica 

C. MEMÒRIA SOCIAL  

D. ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

E. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA  

F. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

G. ESTUDIS COMPLEMENTARIS 

- Estudi d’inundabilitat 
- Estudi per a la identificació de Riscos Geològics 
- Estudi de suficiència d’abastament d’aigua i de sanejament 

NORMATIVA 

I. NORMES URBANÍSTIQUES 

II. FITXES NORMATIVES (fitxes de polígons i sectors) 

III. CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SÒL NO 
URBANITZABLE  
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

Plànols d’informació:  

I-01 CARTOGRAFIA. TERME MUNICIPAL 1/30.000 

I-02 ORTOFOTOMAOA. TERME MUNICIPAL 1/30.000 

I-03 CARTOGRAFIA: NUCLI 1/10.000 

I-04 CARTOGRAFIA: RIUMAR 1/10.000 

I-05 PLANEJAMENT VIGENT: CLASSIFICACIÓ 1/30.000 

I-06 PLANEJAMENT VIGENT: QUALIFICACIÓ SNU 1/30.000 

I-07 PLANEJAMENT VIGENT: QUALIFICACIÓ NUCLI - E 1/5.000 

I-08 PLANEJAMENT VIGENT: QUALIFICACIÓ NUCLI - O 1/5.000 

I-09 PLANEJAMENT VIGENT: QUALIFICACIÓ RIUMAR 1/5.000 

I-10 CADASTRAL: TERME MUNICIPAL 1/30.000 

I-11 CADASTRAL AMB ZONIFICACIÓ: NUCLI - E 1/5.000 

I-12 CADASTRAL AMB ZONIFICACIÓ: NUCLI - O 1/5.000 

I-13 CADASTRAL AMB ZONIFICACIÓ: RIUMAR 1/5.000 

I-14 EDIFICIS PÚBLICS 1/10.000 

I-15 PLANEJAMENT SUPERIOR: PTPTE I PDUSC  

 

Plànols d’ordenació: 

O.1 ESTRUCTURA GENERAL. TERME MUNICIPAL 1/30.000 

O2.1-O2.2 ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA: NUCLIS 1/10.000 

O3.n1 a O3.N7 ORD. SÒL URBÀ I URBANITZABLE: NUCLI 1/2.000 

O3.r1 a O3.r3 ORD. SÒL URBÀ I URBANITZABLE: RIUMAR 1/2.000 

O4.0 ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE (CONJUNT) 1/30.000 

O4.1 a O4.19 ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 1/5.000 

O5.1 – O5.2 ESTRUCTURA DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 1/10.000 

 XARXES DE SERVEIS 

S-01 XARXA D'ELECTRICITAT 1/10.000 

S-02 XARXA D'AIGUA I SANEJAMENT  1/10.000 

ANNEXOS NORMATIUS   

Annex -1 ESTUDI INUNDABILITAT - PROPOSTA POUM 1/7.500 
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2.2. Interpretació dels documents 

Els documents normatius d’aquest POUM: Normes Urbanístiques i Plànols d’Ordenació, prevalen 
sobre la resta de documents del Pla. Les Normes, juntament amb els plànols d’ordenació, 
constitueixen un cos normatiu específic en matèria urbanística. En allò no previst per aquest 
POUM s’estarà a la legislació urbanística, d’ordenació del territori i sectorial, aplicable en cada cas. 

El contingut de la Memòria, té caràcter descriptiu i justificatiu de les directrius, determinacions i 
delimitacions de reserves de sòl que s’estableixen en aquest POUM. Els estudis complementaris 
que acompanyen aquest Pla, també conformen part de la memòria, pel seu caràcter d’estudis 
específics que avalen i justifiquen sectorialment les determinacions i directrius que aquest POUM 
estableix.  

La interpretació d’aquesta normativa s’ha de fer d’acord als continguts de la memòria. 

La regulació continguda en aquest POUM, constitueix un conjunt de directrius i determinacions 
d’obligat compliment per part del planejament urbanístic, tant general com derivat, referits a l’àmbit 
territorial que abasta. 

Les administracions públiques, les entitats que en depenen i els particulars estan obligats a complir 
les determinacions i  les disposicions que estableix aquest pla. 

Les indicacions d’aquest POUM a espais situats fora del seu àmbit territorial s’hauran d’entendre 
només com a referències i propostes mancades de valor normatiu. 

 

- Memòria descriptiva i justificativa: informació 

Recull els diferents aspectes analitzats i que avalen les diferents propostes que es presenten.  

La memòria inclou una relació detallada d’informació de l’àmbit municipal, tant pel que fa al seu 
encaix territorial, com en el desenvolupament del planejament realitzat en el període de vigència 
del Pla, història i evolució urbanística, així com una síntesi de l’estat dels espais lliures i 
equipaments que el composen i la protecció vigent que recull el catàleg del patrimoni arquitectònic. 

 

- Memòria descriptiva i justificativa: ordenació 

Conté l’explicació de les determinacions que es proposen en el POUM.  

La memòria estableix els objectius i criteris generals del Pla, descriu la síntesi de les alternatives 
considerades i els objectius i criteris urbanístics, ambientals o socials que justifiquen l’elecció de 
les diferents propostes. 

La memòria de l’ordenació incorpora un resum de l’estudi de població, llars, habitatges, etc. 
realitzats amb les dades més recents possibles, tot i tenint en compte que és només des del 1977 
que Deltebre es constitueix com a municipi independent.  

 

- Documentació gràfica 

Les bases utilitzades per la elaboració del Pla han estat elaborades per l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC).  

S’han emprat els fulls corresponents a les sèries: 

- Cartografia topogràfica 1:1.000, realitzades entre els anys 2015 
- Base topogràfica 1:5.000, realitzada l’any 2014 

El sistema de referència geodèsic de tots els fulls emprats és el European Datum 1950 (ED50).  

La resta d’especificacions tècniques són les pròpies que publica l’ICC:  (http://www.icc.cat/cat/Home-
ICC/Geoinformacio-digital/Sobre-la-geoinformacio-ICC/Especificacions-tecniques). 
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Els plànols d’ordenació tenen com objectiu descriure, explicar i normativitzar les propostes del 
Pla. En aquest sentit, es presenten 5 sèries de plànols: 

- Sèrie O1: a escala 1/30.000: Estructura general del terme municipal. Classificació del sòl.  

Proporciona una imatge del conjunt de tot el municipi i possibilitat la comparació amb el 
planejament anterior exposat en els plànols d’informació. 

- Sèrie O2: a escala 1/10.000: Estructura general i orgànica dels nuclis. Classificació del sòl. 

Ofereix una visió global dels polígons i sectors proposats en relació al sòl urbà consolidat. 

- Sèrie O3: a escala 1/  2.000: Ordenació detallada del sòl urbà i urbanitzable. Qualificació 
del sòl. 

Aquesta sèrie es concentra en el sòl urbà del nucli de Deltebre, i detalla els paràmetres 
normatius d’edificació necessaris per una correcta interpretació de la normativa i atorgament de 
llicències. S’ha considerat convenient establir aquesta escala de representació ja que és la que 
proporciona una millor lectura del conjunt de les propostes 

- Sèrie O4: a escala 1/5.000: Ordenació detallada del sòl no urbanitzable Qualificació del sòl. 

Aquesta sèrie explica les determinacions concretes del sòl no urbanitzable. 

- Sèrie O5: a escala 1/10.000: Estructura del sòl urbà i urbanitzable. Propostes rellevants.  

Annex 1. INUNDABILITAT.  

Aquest document permet comprovar en detall les condicions d’inundabilitat existents al municipi,   
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3.    DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

La majoria de propostes del POUM, explicades a continuació, i que en aquesta memòria s’intenten 
exposar de manera ordenada i estructurada, estan relacionades les unes amb les altres, per tant hi 
ha conceptes que es van repetint inevitablement. Malgrat tot, es considera que aquesta descripció 
recurrent és necessària per tal d’aconseguir una comprensió correcta del conjunt de les propostes. 

3.1. Model de creixement i estructura 

En el document d’avanç del POUM ja es van identificar les disfuncions entre la ciutat existent i la 
ciutat planificada urbanísticament.  

El POUM parteix de la premissa de valorar la realitat existent del municipi, en el sentit de 
considerar que 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, en cap cas marginal o suburbana, sinó fruit 
de les necessitats intrínseques en el poblament del territori amb unes especificitats concretes.  

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 subdividia però gairebé mai reparcel·lada, i amb una 
densitat extremadament baixa, al voltant de 20 habitants per Ha. L’extensió del nucli principal, amb 
una longitud aproximada de 8 km, és un fet remarcable per una població que no arriba als 12.000 
hab. El nucli de Riumar també reuneix característiques de singularitat en sí mateix, per ubicació i 
especialització funcional. 

Les Normes anteriors contenien la voluntat de conversió de part del model d'habitatge unifamiliar 
en plurifamiliar, amb una densificació que hauria d’haver facilitat la dotació de serveis urbans. Les 
estratègies dissenyades per millorar la trama del sistema viari en bona part no han estat assolides. 
També es pot constatar que les promocions fetes segons criteris de densificació en tipologia 
d’habitatge plurifamiliar resten en bona mesura inacabades o vacants. 

El model d’implantació urbana plantejat per aquest POUM es basa doncs en aspectes qualitatius, 
potenciant els valors dels assentaments actuals, i preveient els creixements necessaris seguint un 
model de densitat baixa, escollint les noves implantacions amb criteri de compacitat i de relligat 
dels assentaments existents.  

Les noves propostes de creixement, per tant, es plantegen de manera puntual, mesurant molt les 
intervencions, tant pel que fa a la seva situació, com per la intensitat d’edificació. Aquests nous 
creixements només es justifiquen en tant que resolen problemes concrets existents o es possibilita 
millorar espais determinats. S’entén que és la única manera per la qual s’aconseguirà completar 
les previsions establertes fins ara i que no s’han executat, evitant que es produeixin discontinuïtats 
i buits urbans. 

D’altra banda, s’afavoreix que la construcció d’habitatges s’esdevingui en concordança a 
necessitats més reals i diversificades, d’acord amb un dels objectius principals del POUM: relligar i 
intervenir puntualment en aquells àmbits amb disfuncions detectades, per tal d’aconseguir un 
model urbà de ciutat més compactada. 

De fet, el POUM proposa un model basat en la reordenació i estructuració, que incideix, per una 
banda, en els àmbits ja previstos per les NNSS vigents que no han estat executats i per l’altre 
enfortint i potenciant aquells espais amb més valor, sigui ambiental, paisatgístic o cultural. 

En aquest sentit, també cal fer una referència a la diferència entre el present POUM i la proposta 
de POUM aprovada inicialment el 2007 i deixada sense efecte el 2008 a causa de l’oposició 
ciutadana. En aquell moment, la proposta es basava en un model que donaven molta incidència a 
poder concentrar els pols urbans en els espais dels límits de la trama urbana i/o no urbanitzats. Un 
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model que derivava en grans expectatives urbanístiques i enfocat a un llarg termini. La 
contraposició a la proposta de POUM de 2007 és el POUM de 2018. 11 anys després el model que 
es pretén aplicar en el POUM es basteix sobre dos premisses: per una banda, el microurbanisme 
entès com l’anàlisi, introspecció i resolució de totes aquelles disfuncions que es derivaven de les 
NNSS de 1995. En aquest sentit, el focus rau sobre el ciutadà/na i la seva real o potencial 
problemàtica urbanística. Per l’altra banda, l’equilibri de la trama urbana entesa com la suma i 
confluència de diferents realitats, permetent l’assoliment urbà d’espais buits i que representen una 
flagrant discontinuïtat, però sense renunciar als valors constructius i idiosincràtics de cadascun 
dels àmbits que defineixen el casc urbà de Deltebre i el tancament i consolidació de Riumar.  

Identitat 

Deltebre ha mantingut, des de sempre, un sentiment de comunitat diferenciada, amb un teixit ric i 
particular, amb dinàmiques i necessitats pròpies. 

El POUM, és doncs, avui, una oportunitat de relectura de la realitat urbana i territorial que ha 
permès identificar els valors i singularitats del municipi que s’hauran de protegir i promoure. A partir 
d’una revisió fonamentada del planejament vigent, s’han establert tot un seguit de mecanismes que 
han d’ajudar a mantenir i potenciar la identitat dels assentaments tradicionals. 

Els assentaments urbans del municipi de Deltebre estan constituïts per diversos nuclis, formats a 
partir de pols d'atracció o bé àrees de centralitat original.  

En el cas dels assentaments urbans situats entre el riu i el canal, en el document d’Avanç ja es va 
constatar que a més dels nuclis històrics i identitaris de la Cava i Jesús i Maria, també es poden 
identificar i delimitar diferents àrees territorials o barris: el Molí dels Mirons, la Parellada, els 
Hortets i el Barracot. Completa aquesta estructura complexa d’assentaments urbans el trànsit 
progressiu, a vegades difós, que existeix entre els 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, tot i també reconèixer un 
habitat urbà permanent durant l’any. 

El POUM és coherent amb les característiques de cadascun d'aquests nuclis i àrees delimitades i 
barris i de les seves formes d’habitar (característiques que poden ser molt nombroses: d’ocupació, 
morfològiques, de densitat de població, de vialitat, d’espais exteriors, d’alçades de les edificacions, 
dels seus usos, la seva mobilitat, la seva vocació i les seves capacitats, entre molts altres), 
reconeixent les necessitats específiques de cada àmbit concret (necessitats d’urbanització i serveis 
urbans bàsics, necessitats de dotacions, de mobilitat i connectivitat, necessitats de comerços de 
proximitat i d’activitat econòmica, necessitats socials i d’emancipació, etc), així com amb la 
distribució adequada i proporcional de tots els serveis públics. Al mateix temps es facilita tant la 
mobilitat com l'accessibilitat als equipaments i àrees de centralitat que pel seu caràcter principal 
han de donar servei al conjunt de la població. 

El POUM fa una sèrie de propostes que en molts casos tenen un abast transversal i de conjunt, 
com són l’adequació del sistema viari, la resolució dels problemes d’accessibilitat dels interiors 
d’illa, el tractament del front del riu o la nova façana urbana des de la carretera TV-3454. També 
s’ha fet una revisió de les claus urbanístiques adaptant-les a les necessitats reals de cada àmbit. 

Ara bé, atenent a aquesta identitat de cada un dels àmbits, també es proposen accions 
específiques per a cada un d’ells: 

- En l’àmbit de Barracot s’ha donat sortida amb una nova ordenació a les àrees de Sant Joan i 
dels Salats. 

- A l’àmbit de la Cava Centre es dóna rellevància a la reserva de sòl per aparcament i a 
l’ordenació del buits urbans existents a la zona canal. Es plantegen a més dues actuacions 
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estratègiques com són una nova proposta per a l’àmbit de l’antiga estació del Carrilet i la 
dels espais lliures vinculats amb el parc fluvial. 

- A l’àmbit de Perellada es recull la proposta de nou parc fluvial ‘lo Passador’ ja tramitada, es 
proposen nous sectors residencials de baixa densitat i d’activitat econòmica en els terrenys 
vacants a llevant del carrer Girona i es dóna sortida amb una nova ordenació a l’àrea de 
Sant Lluís. També hi ha una nova proposta per a l’àmbit de la Cambra Arrossera. 

- A l’àmbit d’Hortets el POUM té la voluntat de completar el nucli urbà amb els espais 
intersticials que actualment estan vacants, especialment en l’àrea compresa entre l’Av. Ntra. 
Sra. de l’Assumpció i l’Av. de la Pau, seguint el model de baixa densitat tant característic 
d’aquesta zona. Són accions rellevants d’aquesta àrea la qualificació com a equipament del 
Mas de Pasqual per a centre cultural i la recuperació del teatre cinema Rialto. 

- A l’àmbit de Jesús i Maria centre, el POUM proposa un nou accés des del carrer Aube que 
comunica de manera transversal des de la carretera fins al parc ja existent tocant al riu, 
reforçant aquest punt amb la previsió d’un nou equipament. També es preveu una millor 
ordenació dels terrenys situats al final del carrer Riu Ter mitjançant un Pla de Millora Urbana. 

- Finalment a l’àmbit de Molí de Mirons es proposa subdividir l’àmbit del PEU actual, en dos 
àmbits que recullin de manera exclusiva els usos turístics i residencials, respectivament, per 
tal de facilitar la seva gestió. Alhora, en aquest àmbit també s’assumeix un nou equipament 
en visió d’ús cívic i propi del barri.  

En relació a Riumar. la proposta del POUM és continuista pel que fa al sòl urbà consolidat, si bé 
s’han introduït millores en quant a la gestió de les zones verdes i la seva relació amb el sòl 
residencial. En canvi pel que fa als nous creixements en aquest àmbit sí que es produeix un nou 
enfoc basat en una sèrie de criteris: 

- Es limita l’extensió dels creixements i la seva disposició, de manera que la nova proposta 
cerca completar la delimitació del nucli urbà en forma d’anella, per la banda interior, 
descartant els creixements extensius que ara eren vigents. 

- Es preveu la misticitat d’usos cercant l’activitat econòmica vinculada amb el turisme de 
manera complementària a l’habitatge que fins ara era l’ús principal. 

- Es defineix una tipologia específica de sistema d’espais lliures, de transició vers l’espai 
natural, per completar el concepte d’anella que tanca el sòl urbà actual i facilita el seu encaix 
amb el sòl no urbanitzable. En aquest sentit es fixa que la reserva per a aquest sistema sigui 
superior als estàndards mínims establerts. 

3.2. Tractament del sòl urbà 

La regeneració dels teixits existents 

Un dels interessos d’aquest POUM, amb consonància amb el desig municipal, ha estat el de 
potenciar Deltebre com a poble amable des del punt de vista cívic i amb alt valor de qualitat urbana 
fonamentada en els valors i l’estructura de relacions dels espais lliures i equipaments, així com la 
seva aparença i formalitat. En aquest sentit, el POUM ha potenciat i motivat les característiques 
històriques que han fet que Deltebre sigui singular, a partir de la identificació dels valors dels 
diferents teixits presents en el nucli residencial. D’aquesta manera, es vol aconseguir la millora de 
la qualitat urbana en general del municipi, a partir de la reconsideració i revalorització del teixit 
existent, que provoqui a la seva vegada una regeneració en conjunt del global de la població. 

El POUM ha analitzat i ha identificat allò que es considera un valor per al municipi i que es 
fonamenta en la pervivència d’aquesta estructura. Com ja s’ha explicat, l’estructura urbana de 
Deltebre respon al seu origen, 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. L’evolució i maduració d’aquest model en el 
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temps ha configurat Deltebre en la seva singularitat, fet que el POUM valora positivament, pretén 
respectar i procura potenciar. 

L’existència d’una xarxa de reg i desguàs comunitària facilita que convisquin els usos residencials 
en un entorn on predomina l’espai lliure privat, que es pot destinar indistintament a espai enjardinat 
o a usos agrícoles vinculats amb l’habitatge. 

Les Normes subsidiàries anteriors potenciaven una certa densificació del nucli urbà, mentre que el 
POUM fa una aposta per les ordenacions de menor densitat, per tal d’afavorir la implantació dels 
nous habitatges en la tipologia aïllada o agrupada, que en qualsevol cas s’ha de fonamentar en la 
reserva d’una part important dels terrenys lliures d’edificació, amb l’objectiu últim de cercar aquesta 
coherència amb la manera de viure dels habitants de Deltebre. 

Així doncs s’ha decidit preservar en la mesura en què ha estat possible els teixits urbans herència 
d’altres èpoques, preservant l’espai no edificat de les respectives parcel·les, l’estructura dels patis 
privats. Relacions de plens i buits que enriqueixen la ciutat, la diversitat que la singularitza i 
augmenten el seu valor qualitatiu. 

Pel que fa a les tipologies d’edificació cal també destacar que les diferents zones del nucli urbà no 
són absolutament homogènies respecte a la zonificació clàssica de l’urbanisme, és a dir, la que 
respon a les tres tipologies clares d’edificació alineada a vial, edificació aïllada i volumetria 
específica. Ens trobem que en un mateix carrer hi poden conviure edificacions separades de les 
partions amb altres alineades a vial o bé adossades deixant mitgeres vistes. 

Aquest fet s’ha tingut present en la definició normativa de cada zona. S’ha optat per mantenir en 
els trets fonamentals els paràmetres de la regulació de les Normes anteriors, però s’han introduït 
també paràmetres amb una certa flexibilitat per tal de donar resposta adequada a les relacions de 
veïnatge, amb l’objectiu darrer d’assolir una imatge de poble millor i de qualitat. 

En el nucli de Riumar, s’ha creat una nova zona derivada de la que és majoritària, idèntica a la ja 
existent excepte pel que fa a l’admissió de l’ús comercial i de restauració, per tal de possibilitar la 
implantació d’aquestes activitats en el vial d’accés i en la circumval·lació del sòl urbà existent. 

Per posar un exemple, el POUM dibuixa en detall les diferents profunditats edificables i la seva 
alçada reguladora màxima. Assigna i regula de cada una de les zones previstes, els usos 
principals i compatibles, la parcel·la mínima indivisible, i els paràmetres urbanístics als què se 
subjecta l'edificació. A banda, estableix els criteris estètics per tal d’ordenar el conjunt 
d’edificacions. Però al mateix temps regula excepcions, sempre mantenint l’aprofitament urbanístic, 
per tal d’adaptar les noves edificacions a les ja existents. 

Més enllà, el POUM recull la resta de tipologies edificatòries que s’han anat desenvolupant al llarg 
del període de vigència de les últimes Normes subsidiàries. 

Relligar i intervenir puntualment en opreacions de compleció descartant les d’extensió 
urbana 

D’acord amb els propòsits descrits en l’apartat referent al model de creixement, un dels objectius 
principals és el completar el sòl urbà per reestructurar-lo. Les determinacions urbanístiques 
previstes pel POUM, al mateix temps, persegueixen la finalitat d’obtenir la regeneració urbana i 
millora del paisatge urbà, esmentat en l’apartat anterior. 

La promoció del centre de la població es realitza a partir de la potenciació dels valors propis del 
teixit preexistent, adequant la normativa urbanística als condicionants que han caracteritzat el teixit 
tradicional. 

El creixement previsiblement necessari del parc d’habitatges es situa en aquells espais intersticials 
del sòl urbà.  
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El present POUM incideix en els següents aspectes, els quals són determinacions aplicables, en el 
cas d’interpretació de les propostes plantejades pel POUM, o en les possibles intervencions que es 
formulin en el futur, al llarg de la vigència del Pla: 

- S’ha prioritzat, per sobre de tot, la compactació del nucli urbà, d’acord amb la necessitat de 
completar els buits urbans actuals. Aquests espais buits conviuen amb la trama 
consolidada que els envolta, mantenint moltes vegades l’activitat agrícola però en altres 
casos convertint-se en àrees descuidades, insegures i improductives, que perjudiquen 
l’estructuració del conjunt de la vila, la seva regeneració i la qualitat del paisatge urbà. 

- En consonància amb el punt anterior, s’ha motivat el desenvolupament i ocupació del 
territori en diferents temps: facilitant i potenciant en un primer termini la renovació i 
recuperació del sòl urbà, i plantejant per a una segona fase àrees de desenvolupament 
amb diferents horitzons temporals, amb la previsió de Plans de Millora Urbana en sòl urbà 
no consolidat i sòls urbanitzables delimitats. 

- S’ha afavorit la compactació urbana també, evitant la dispersió de la urbanització i les 
edificacions en el territori, mitjançant la previsió dels creixements en continuïtat amb el 
teixit urbà existent, considerant la conservació, la rehabilitació i la recuperació de les 
trames urbanes i del parc immobiliari, com a prioritari. 

- S’ha incidit en la regulació dels paràmetres i els criteris d’harmonització formal i 
compositiva de les edificacions. S’ha estudiat el sòl urbà en el seu conjunt, s’han revisat 
les zonificacions, les tipologies, els paràmetres d’ordenació i d’usos per tal d’aconseguir un 
teixit urbà de més qualitat i a la vegada que en reculli les diversitats i particularitats del 
municipi. S’han establert pautes compositives i estètiques (en quant a materials, 
elements...). 

- S’ha determinat quins valors arquitectònics, arqueològics, paisatgístics i mediambientals hi 
han d’ésser protegits, els qual es recullen en els respectius catàlegs (masies i patrimoni) 
que acompanyen el document de POUM 

- S’han definit les intervencions necessàries en el teixit urbà existent, per a la seva 
conservació, rehabilitació, reurbanització, regeneració o transformació.  

- S’ha tingut especial cura en la ubicació dels possibles creixements de l’activitat 
productiva/industrial, tot considerant la seva proximitat amb els recorreguts d’accés. Així, 
s’han establert mesures que garanteixin la integració paisatgística. 

Altrament, s’han proposat tot un conjunt d’operacions puntuals adreçades a una millora del 
paisatge urbà, o a la delimitació de polígons d’actuació urbanística (PAU) per poder fer viables tant 
tècnica com econòmicament algunes actuacions necessàries per a la compleció del sòl urbà. 
Aquestes operacions s’analitzen i expliquen en detall en l’apartat referent al 
DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DEL PLA, on s’especifiquen i justifiquen els objectius dels 
diferents polígons i sectors proposats pel POUM. 

3.3. Ordenació del sòl no urbanitzable  

La proposta del POUM en relació al sòl no urbanitzable (SNU) es fonamenta en la identificació 
d’aquells àmbits o elements que tenen un especial valor o que tenen una funció imprescindible, 
d’aquest sòl, dintre del funcionament del conjunt del municipi. 

En el cas del sòl no urbanitzable es fa encara més palesa la singularitat del terme municipal, on a 
diferència de la majoria de municipis catalans en que els espais de valor es limiten a àrees 
acotades, en el cas de Deltebre cal tenir present que la totalitat del seu terme es localitza en un 
espai d’elevat valor ambiental com és el delta de l’Ebre. 

Aquest fet ha comportat que el delta de l’Ebre ja hagi estat objecte de diversos instruments 
planificadors de caràcter supramunicipal que han incidit especialment en la protecció dels àmbits 
amb més valor des del punt de vista ecològic i ambiental. Destaquem la declaració del Parc 
Natural del Delta de l’Ebre, la delimitació de les zones PEIN i Xarxa Natura 2000, i els Plans 
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Directors Urbanístics del Sistema Costaner I i II. El Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre en 
la regulació dels espais oberts recull totes les delimitacions i proteccions que es deriven dels 
documents anteriors.  

Així doncs, el POUM recull també totes les proteccions ambientals descrites, en tant que són 
vigents i que prèviament també han estat recollides pel Pla territorial. Aquest sòl fet ja marca una 
part important de la regulació normativa del POUM per al sòl no urbanitzable, de manera que la 
seva incidència en aquests àmbits és mínima.  

Bona part d’aquest espai es dedica a l’activitat agrícola i és el resultat d’un fort procés 
d’antropització, però aquest fet no li resta rellevància; en el document d’Avanç ja es va identificar 
que 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. 

Objectiu: preservació i millora dels espais oberts 

El POUM estableix una sèrie d’objectius bàsics que orienten prioritàriament el desenvolupament 
dels espais lliures i les actuacions que es determinen per el sòl no urbanitzable, com un dels 
elements claus i prioritaris dins la xarxa d’espais lliures del municipi: 

- Evitar la urbanització dels terrenys i la degradació d’aquells no urbanitzats que reuneixen 
especials qualitats com a espais d’interès natural, paisatgístic, social, cultural, agrícola i 
econòmic. 

- Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la biodiversitat i 
la salut dels ecosistemes i la conservació dels valors geològics. 

- Preservar aquells terrenys necessaris per al cicle hidrològic. 

- Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i la gestió dels espais oberts. 

- Propiciar la gestió i la protecció del paisatge rural. 

- Prevenir i controlar els processos de fragmentació dels sòls rurals. 

- Dotar de sentit morfològic i territorial a les delimitacions dels sòls no urbanitzable, afavorint la 
màxima continuïtat i dimensió territorial de les peces no urbanitzades. 

- Garantir el compliment dels requeriments de connectivitat ecològica d’acord amb el què 
disposa respecte al Pla territorial general de Catalunya i el Pla territorial parcial de les Terres 
de l’Ebre, i allò què en un futur disposi altres planejaments que puguin entra en vigor. 

- Preservar els espais i elements rurals que han estat protegits a l’empara de les legislacions 
mediambientals i de protecció del patrimoni cultural i la protecció específica d’altres indrets 
de valor especialment rellevant. 

- Proporcionar pautes espacials i regulacions per a la implantació d’aquelles edificacions que 
es poden admetre en sòl no urbanitzable. 

Protecció dels espais de major valor natural i paisatgístic 

El terme de Deltebre destaca des del punt de vista paisatgístic com un territori amb una harmonia 
de conjunt. La topografia extremadament plana, el cultiu majoritari de l’arròs, amb la xarxa de rec 
que li dona suport, i les llacunes i espais naturals configuren la seva identitat paisatgística. 

Aquest model agrícola productiu ha generat un paisatge homogeni on també destaca per altra 
banda la diversitat de colors i textures a partir dels diferents estadis que té el cultiu al llarg de l’any. 

De manera complementària a la superfície majoritària de l’arròs, destaquen els espais naturals, 
que a més dels seus valors intrínsecs aporten una qualitat paisatgística al conjunt. A part dels 
valors ecològics reconeguts, la unitat Delta de l’Ebre té un elevat valor ecològic en la seva totalitat. 
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Plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable 

Per a la definició i gestió de determinades iniciatives d’interès públic per al municipi, el POUM 
delimita un conjunt de plans especials urbanístics (PEU) en sòl no urbanitzable, el 
desenvolupament dels qual es portarà a terme mitjançant la redacció i tramitació de la figura de 
planejament derivat corresponent, a partir de les determinacions que contempla el present Pla 
d’ordenació. 

Alguns d’ells ja han estat tramitats i aprovats i per tant en aquests casos el POUM recull les 
determinacions que resulten dels documents vigents. En altres casos es tracta de documents que 
han iniciat la seva tramitació però encara no han assolit la vigència i per tant, en aquests casos, es 
reconeix la iniciativa i no seran vàlides les determinacions en l’àmbit fins que finalitzi la tramitació 
corresponent i estiguin aprovats i vigents. Finalment hi ha un tercer grup de noves propostes que el 
POUM vol impulsar entenent que la tramitació del PEU és l’instrument adequat per regular les 
condicions d’ordenació i gestió d’aquestes activitats. 

a. P1 Pla especial d'interès natural del Garxal (Delta de l'Ebre) 

b. P2 DeltAventur 

c. P3 Pla especial urbanístic de les Caselles dels Guardacanals del canal de 
l'esquerra de l'Ebre 

d. P4 Pla especial urbanístic de reforma d'un edifici per a una aula natura situat al 
polígon 40, parcel.la 195 

e. P5 Gossera municipal 

f. P6 Arrossaires 

g. P7 Pont de Rei 

h. P8 Delta Hotel 

i. P9 Càmping Aube 

j. P10 Camp de tir, zona ensinistrament gossos i aeròdrom  

k. P11 Zona turística Pas de Barques 

l. P12 Platja Marquesa / Fangar 

m. P13 Embarcador Olmos / St. Joan 

n. P14 Embarcador Garriga 

o. P15 Port Illa de Mar 

Zonificació del sòl no urbanitzable 

En la regulació del sòl no urbanitzable cal recollir les determinacions que provenen del planejament 
superior, donat que el municipi de Deltebre, pels valors que concorren el delta de l’Ebre, ha estat 
objecte d’un conjunt de documents, tant ambientals com territorials, que condicionen la seva 
regulació i que ja estan recollides en el Pla territorial. 

Així doncs la zonificació que el POUM fa en el sòl no urbanitzable es basa en el reconeixement de 
les regulacions fixades en el planejament superior. 

El sòl no urbanitzable es divideix en les zones següents: 

-Sòl de protecció territorial (clau N1) 

 Sòl no urbanitzable territorial potencial (clau N1a) 

 Sòl de protecció territorial deltaic (clau N1b) 

-Sòl de protecció especial (clau N2) 

 Sòl no urbanitzable anella Riumar (clau N2a) 
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 Sòl de protecció especial deltaic (clau N2b) 

 Sòl de protecció especial PEIN (clau N2c) 

 Sòl de protecció especial PEIN (clau N2c1) 

 Sòl de protecció especial PDUSC CPEIN (clau N2c2) 

 Sòl de protecció especial Parc natural (clau N2c3) 

 Sòl de protecció especial PDUSC C1 (clau N2d)  

 

El Sòl no urbanitzable territorial potencial (clau N1a) inclou aquells terrenys més propers al casc 
urbà on, no obstant el valor que el POUM reconeix als terrenys inclosos en aquesta clau, la seva 
situació de proximitat i en contacte amb al nucli urbà, a més de la seva ubicació en relació a les 
infraestructures, motiven que es puguin considerar les excepcions contingudes a l’article 2.4 del 
Pla territorial, amb preferència sobre la resta de sòls de protecció territorial. 

El Sòl no urbanitzable anella Riumar (clau N2a) comprèn una franja de terreny al sud oest de 
l’àmbit urbanitzable, entre aquest i els terrenys qualificats pel Pla director del sistema costaner, on 
per la seva situació de proximitat amb el nucli urbà, a més de la seva ubicació en relació a la 
carretera d’accés, motiven que es puguin implantar activitats admeses en sòl no urbanitzable, com 
un càmping o un aparcament d’autocaravanes, amb preferència sobre altres sòls de l’entorn. 

El Catàleg de masies 

El Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i el reglament que la desenvolupa, estableixen 
que en sòl no urbanitzable els Plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) podran contenir el 
catàleg específic de les construccions situades en sòl no urbanitzable que, per llurs valors 
arquitectònics, històrics, mediambientals, paisatgístics o socials, són susceptibles de reconstrucció 
o rehabilitació. 

Per tal de fer efectives aquestes mesures urbanístiques i garantir la preservació de les 
construccions del patrimoni arquitectònic rural de Deltebre en sòl no urbanitzable, aquest POUM 
incorpora entre els seus documents el Catàleg específic de construccions situades en sòl no 
urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació. 

Amb la inclusió del catàleg de masies al sòl no urbanitzable, s’aconsegueix l’objectiu de possibilitar 
el manteniment de forma adequada d’aquest sòl per una banda; i per altra, de manteniment 
d’edificacions representatives d’una cultura i, per tant, que tenen un valor social. 

S’inclou també un llistat a la Normativa, en la categoria de Disseminats, amb aquells habitatges 
propers al nucli,. Per la seva situació són habitatges que poden disposar de serveis municipals 
d’aigua i clavegueram i de les condicions d’accés adequades segons la seva condició, tot i trobar-
se en SNU. 
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Quadre de les principals tipologies d’edificacions en sòl no urbanitzable 

 

TIPUS CONSTRUCCIÓ SNU REGULACIÓ COMPETÈNCIA 

Masets 

Casetes Eines 

(nova planta o rehabilitació) 

PDU de les const. agrícoles 
tradicionals de les terres de 

l’Ebre (PDU Masets) 

Municipal 

Magatzems agrícoles 

Activitats ramaderes 

 

POUM 

 

Municipal (< llindars art. 162.4) 

CTU (> llindars art. 162.4) 

Masies 

Cases Rurals 

 

Catàleg Municipal 

Altres construccions  

interès públic 

 

TR Llei d’urbanisme CTU 
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3.4. Tractament dels espais lliures i els equipaments 

Potenciar la millora xarxa d’espais lliures i equipaments 

Els sistemes urbanístics són aquells elements d'ordenació urbana que organitzen el territori i 
configuren les xarxes bàsiques de comunicacions, espais oberts, equipaments i habitatge 
dotacional públic. 

Els espais lliures i equipaments, per la seva naturalesa i finalitat esdevenen elements cabdals en la 
configuració de la forma i el funcionament de la ciutat. A diferència d’altres usos de 
desenvolupament majoritari i extensiu, els espais públics no defineixen per ells mateixos teixits de 
ciutat, però en canvi la seva presència és insubstituïble per a la formació d’aquests teixits de 
manera complerta. Aspectes com la posició, la qualitat funcional i arquitectònica dels mateixos, són 
cabdals en la construcció de la ciutat. 

El POUM proposa completar una estructura adequada de sistemes urbans, a través d’un model de 
xarxa d’espais lliures que actuï com a connector i relacioni els espais oberts territorials i singulars 
del municipi i els verds urbans, amb els equipaments i a la vegada amb els diferents barris. 

En aquest sentit, es proposa potenciar una xarxa d’equipaments, zones verdes i espais lliures 
tenint en compte els existents i els que es derivin de possibles nous creixements, incloent criteris 
de qualitat per al paisatge urbà i periurbà, recuperant paisatgísticament, si cal, espais actuals i en 
especial, prenent en consideració els límits urbans i els accessos al nucli. 

Entenent la ciutat com el conjunt dels teixits urbans: places, carrers, illes edificades; més els 
espais oberts: camps de conreu, camins, rieres i barrancs; així com l’entramat de xarxes de 
mobilitat i dotacions singulars emplaçades en el terme; cal cercar la integració de tots aquests 
elements d’una forma harmònica i fluïda amb els valors intrínsecs del territori. Per aquest motiu, el 
Pla incideix en la integració i connectivitat de totes les diferents classes de sòl a traves del sistema 
d’espais lliures amb la proposta d’una xarxa contínua des dels eixos bàsics de connectivitat i les 
places i passeigs del nucli, fins a una via verda que recorri el sòl rural des del nucli urbà fins a 
Riumar. 

Les diferents propostes s’han establert en coherència amb el sistema d’espais lliures i 
equipaments existents, aprofitant la seva localització i sinèrgies actuals, ja que són creadors de 
fluxos, recorreguts i relacions urbanes, també en coherència amb les estratègies de mobilitat i 
accessibilitat urbana. 

Cal remarcar, en aquest sentit, la proposta per introduir aquestes transversalitats en l’espai del 
passeig del riu, al límit sud, i el nou passeig del Carrilet, al límit nord. Aquestes es recullen com a 
camins de vora, alhora mirador, alhora porta d’accés cap al nucli i punt de suport d’equipaments, 
àrees d’interès turístic i espais lliures. L’eix central, l’històric, ja és el vincle d’unió, des de sempre, 
dels dos centres principals de la vila. En aquest cas, analitzant aquest eix, es posa de manifest 
aquesta manca de previsió de constituir transversalitats que ajudin a relacionar els diferents àmbits 
i que el POUM pretén revertir en el futur. El resultat final, vol aproximar-se a una estructura 
formada per tres espines de peix que s’interconnecten i estableixen relacions entre elles. 

En resum, es vol evitar la fragmentació envers la continuïtat, i es proposa una millora de la 
integració dels espais lliures territorials i els verds urbans de la ciutat, constituint un sistema 
estructurat de relacions socials. En aquest sistema es té present que l’espai lliure i l’equipament 
fan a la vegada la doble funció de vertebrar internament al municipi i de fil conductor de relacions 
cíviques, restablint continuïtats entre el nucli i el seu entorn no urbanitzable. 
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El parc fluvial 

Una de les propostes més significatives del POUM és el conjunt del Parc Fluvial, situat al front del 
riu en els terrenys actualment vacants situats a banda i banda del pont ‘lo Passador’.  

 

 

El POUM considera que per les seves característiques tots aquests terrenys han de formar part  

Una part important queda delimitada com a PAU 20, que recull la regulació de la Modificació 
puntual de NNSS tramitada específicament, i on el nou planejament li atorga un increment d’espai 
de la zona verda enfront del Pavelló Fluvial per donar-li una major funcionalitat. El propi 
equipament del Pavelló Fluvial, la classificació per a locals d’oci, la zona hotelera i el propi espai 
lliure i d’equipaments que connecta tots aquests usos, representa l’objectiu bàsic d’aquesta nova 
ordenació.  

La resta mantenen la classificació com a sòl no urbanitzable, destinats a sistemes d’espais lliures, 
amb la especificitat dels horts recreatius, una part d’equipaments per donar servei a pàrquing 
d’autocaravanes i similars i aparcament per a l’àrea del Passador. El fet que aquests se situïn en 
sòl no urbanitzable facilita que no hagin de ser imprescindiblement de titularitat pública.  

En aquest sentit, és important emfatitzar l’enfocament turístic que representa aquesta nova àrea de 
centralitat. Donar impuls a la façana fluvial i, concretament, a la zona que uneix els dos hemideltes 
és una aposta clara de futur. El pavelló fluvial, ubicat sota el pont Lo Passador, permetrà que 
Deltebre pugui tenir un espai d’aparador i projecció del seu producte i activitats que li donen 
identitat de capitalitat del Delta. Un punt central neuràlgic en l’àmbit que anirà lligat a un espai 
obert d’espectacles utilitzant un dels antics transbordadors. Però l’àmbit també pren caràcter 
turístic per la zona hotelera que s’hi planteja, ampliant l’oferta i projectant la zona fluvial. A més, un 
espai de locals d’oci davant del Riu o un embarcador per promoure l’activitat nàutica entre Riumar i 
Deltebre també complementen l’àmbit.  

A banda, aquesta àrea de nova centralitat també contempla usos d’atracció i serveis turístics com 
és el projecte de pàrquing d’autocaravanes o el d’horts recreatius, que han de permetre exposar 
les diferents varietats de cultius del nostre Delta com a valor idiosincràtic del sector primari. 
Tanmateix, l’àmbit es complementa amb una àmplia zona lliure destinada sistema d’aparcaments 
que podrà combinar-se, si així es determina per part de la ciutadania, amb una possible ubicació 
de la plaça de bous com a element d’identitat i cultura ebrenca.  

Nova façana urbana. Passeig del Carrilet 

El nucli de Deltebre se situa a la vora del riu Ebre, sobre els terrenys de cota més alta dins 
l’estructura deltaica que constitueixen el leveé i que són el seu límit pel costat sud. En sentit 
contrari, pel costat nord, la construcció del binomi que constitueixen la carretera TV-3454 i el canal 
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de l’esquerra de l’Ebre han configurat un nou punt de vista sobre el nucli urbà, amb una visió 
directa sobre uns terrenys que tradicionalment han estat els darreres del poble. 

És voluntat del POUM donar major contingut funcional a la façana nord del nucli i resoldre el 
problema d’imatge de poble que aquest fet comporta, amb unes accions que prenen diferent forma 
en els 8 km. de recorregut que té aquest front: espais lliures, equipaments i zones d’activitat 
econòmica i turística que s’expliquen amb detall més endavant. 

A més d’aquestes propostes, s’estableix una acció unitària de vora, el passeig del carrilet, que 
ajudi a construir la nova façana urbana des del punt de vista formal. En aquest sentit, el cobriment 
del desaigüe del Préstamo és un element imprescindible per donar amplitud al nou passeig 
projectat, així com per salvaguardar els aspectes més bàsics de salubritat pública però també 
d’imatge de poble.  

No és en va que la denominació del nou passeig sigui El Carrilet donat que era el mitjà de 
transport que transcorria per la zona en qüestió i unia de forma permanent Tortosa amb les llavors 
pedanies de Jesús i Maria i La Cava. Tot just ara fa 50 anys de la clausura del Carrilet i aquest 
passeig, a banda de prendre la seva denominació, seria el millor indret per recuperar la seva 
activitat unint i reconstruint les antigues estacions de La Cava i Jesús i Maria, com a servei i espais 
d’acció turística. En aquest sentit, el nou POUM projecta la línia de circulació del carrilet, i també 
els espais de les antigues estacions com a equipaments per tal de facilitar aquesta possible acció 
de rememoració històrica i enfocament turístic futur.  

Mas de Pasqual i Rialto 

Dins l’estratègia del POUM de reforçar la xarxa d’equipaments com a element vertebrador del 
sistema urbà, es proposen aquestes dues actuacions que tenen en comú la seva proximitat i el fet 
de que permeten recuperar dos edificis vinculats amb la memòria històrica de Deltebre. 

Per la seva ubicació, Mas de Pasqual i Rialto estan situats pròxims entre ells, a banda i banda de 
l’avinguda de l’Assumpció, en una posició prou centrada per al conjunt del nucli urbà, però al 
mateix temps en una zona que actualment és deficitària d’equipaments. 
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Mas de Pasqual 

L’àmbit dels Hortets és dels que representa una trama urbana més esponjada en forma de ciutat 
jardí, element de qualitat de vida característic dels assentaments del Delta. No obstant, a hores 
d’ara, encara compta amb zones de buits urbans que fan que minorin l’acció òptima de certs 
serveis públics. En aquest sentit, també hi manca algun equipament i zona enjardinada i infantil 
que permetin donar-li un eix de centralitat cívica i de trobada ciutadana. 

D’aquesta forma, el nou POUM planteja que l’històric Mas de Pasqual es classifiqui com a sistema 
d’equipament, amb el contorn adaptat a zona enjardinada i infantil per complir amb aquesta 
necessària funció que cada àmbit municipal compti amb un espai cívic adequat de trobada 
ciutadana i acció pública, podent-ho compatibilitzar, si s’escau, amb altres usos socials o 
d’enfocament turístic i/o cultural.  

Rialto 

Seguint amb l’àmbit dels Hortets també trobem l’antic cinema-teatre El Rialto. Un espai que encara 
conserva atributs de la seva activitat històrica i que avui és propietat de dues famílies. Aquest 
POUM planteja un PMU en aquesta zona per tal que l’antic Rialto pugui esdevenir un equipament 
municipal, així com mantenir l’ús residencial de les famílies que hi viuen.  

Deltebre no té avui un espai apropiat per a la representació d’obres de teatre, projecció de 
pel·lícules, audicions de música, demostracions de dansa o qualsevol altra manifestació cultural 
que doni cohesió i activitat conciutadana. La recuperació del Rialto permetria complir aquesta 
funció i, alhora, esdevindria un punt de centralitat a l’àmbit dels Hortets.  

Sistema d’equipaments comunitaris. Optimització de les dotacions existents 

Tenint en compte el conjunt de dotacions existents i previstes a executar i que a curt termini no 
existeix cap dèficit important pel que fa a equipaments, es proposa, com a criteri general, 
l’optimització de les dotacions existents de manera que l’objectiu sigui millorar la qualitat del servei 
que ofereixen actualment, fent més eficients les actuacions que es proposin. 

El Pla incorpora el valor del sòl lliure com un element de millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans, on les zones verdes s’entenen i constitueixen una estructura bàsica fonamental 
necessària per restablir els dèficits i acabar amb la fragmentació dels espais actuals. 

Actuacions puntuals previstes en sectors i polígons acabaran de completar l’objectiu d’una base 
d’estructura cívica previst pel POUM, tant pel que fa als espais lliures com a equipaments. 

SISTEMA Clau Superfície

Sistema de comunicacions

Sistema viari SX 50,02

Sistema portuari SP 10,92

Sistema espais lliures SV 24,42

Sistema costaner SC 381,75

Sistema equipaments

Equipaments comunitaris SE 47,08

Serveis tècnics i ambientals ST 0,22  

Compliment dels estàndards 

Dins les determinacions dels plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) que estableix a 
l’article 58 del TRLU cal destacar, en relació al sistema general d’espais lliures públics, l’obligació 
de preveure’n una reserva que respongui, com a mínim, a la proporció de 20m² per cada 100m² 
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de sostre admès pel planejament urbanístic per a l’ús residencial no inclòs en cap sector de 
planejament urbanístic.  

El sostre residencial estimat no inclòs en cap sector de planejament urbanístic és de l’ordre de 
2.165.000 m²st. 

Segons aquesta xifra i aplicant l’estàndard establert per la llei, el Pla hauria de reconèixer un mínim 
de 433.000m² de sòl qualificat d’espais lliures. 

El total d’espais lliures de POUM no inclosos en cap sector de planejament és de 245.282 m², xifra 
que no arriba al mínim exigit. 

Amb el nou planejament es pretenen obtenir terrenys suficients per atendre les necessitats 
racionals dels àmbits d’acord amb els estàndards legalment previstos i també amb escreix per tal 
que en el desenvolupament del Pla, es pugui corregir el dèficit actual. 

Així doncs, el conjunt de sectors de sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable aportaran al municipi, 
amb les dades de les fitxes normatives dels sectors, un escreix per a sistema d’espais lliures de 
188.000 m2,, que sumats als 245.000 actuals donen compliment a la quantitat requerida. 

Es conclou per tant, que la definició del sistema d’espais lliures que abasta el conjunt dels sòls 
urbans i urbanitzables dona cobertura a totes les àrees que es van interconnectant garantint la 
continuïtat dels itineraris i van relacionant les peces existents i les noves que el Pla proposa. 

En un altre ordre de coses, l’article 42 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de policia sanitària mortuòria, estableix que els planejaments generals dels municipis 
han d’incloure, entre d’altres, un estudi sobre les necessitats que en relació al servei de cementiri 
es poden preveure en l’àmbit del planejament redactat. 

En aquest sentit, cal dir que el recinte actual del cementiri té una superfície de  22.220 m², i 
disposa d’una superfície de reserva per a ampliació de 6.882 m2. Val a dir que, en els anys de 
vigència d’aquest document de planejament general, el cementiri no ha esgotat la seva capacitat, 
cosa per la qual no ha estat necessària la seva ampliació.  

Per la seva banda, l’article 3 del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 
16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte estableix, entre d’altres, que la memòria dels plans 
d’ordenació urbanística municipal ha de contenir una avaluació i justificació de les necessitats 
quantitatives i de localització del sòl per a la implantació de centres de culte en el municipi. Per a la 
determinació de les necessitats municipals de sòl relatives a la implantació d’aquests centres, es 
prendran en consideració, a banda dels estudis específics que s’elaborin en la fase de preparació 
dels plans, els suggeriments o al·legacions que a tal efecte formulin les esglésies, les confessions i 
les comunitats religioses en el decurs del procés de participació ciutadana o tràmits d’informació 
pública. 

El POUM, dins el sistema d’equipaments comunitaris, preveu l’ús específic cultural, social i religiós, 
clau E4, on s’engloben, entre d’altres els temples i centres religiosos. La proposta d’ordenació del 
POUM reconeix les esglésies existents a l’actualitat, qualificant la parcel·la que ocupen amb la clau 
E4, i no en preveu de noves. Així mateix, la normativa del POUM inclou l’ús religiós dins el conjunt 
d’usos dotacionals, admès en la majoria de claus residencials. Cal dir que en cap moment del 
procés de redacció del POUM s’ha manifestat, per part de l’ajuntament de Deltebre o altres 
estaments interessats, la necessitat de preveure una reserva específica per a l’establiment d’un 
nou equipament d’aquesta naturalesa. 
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3.5. Infrastructures de la mobilitat 

Estructures bàsiques 

Les infraestructures tenen un paper bàsic en l’ordenació del territori.  

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 amb les vies de caràcter 
comarcal i local que discorren per l’interior del delta. 

Les vies d’accés fonamentals a Deltebre són, principalment: 

- 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 (TV-3409 i TV-3401) que comuniquen Deltebre amb Camarles i l’Ampolla 
des de la T-340. Es tracta de dues carreteres molt utilitzades ja que representen una drecera en 
direcció Tarragona, i l’accés a l’AP7, sense haver d’anar fins a Amposta. 

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 tot l’hemidelta dret per la TV-
3404. Es tracta d’una infraestructura que forma part del projecte d’anella viària del Delta, que a 
mitjà o llarg termini pot reconfigurar els patrons de mobilitat tradicionals entre els diferents 
municipis del Delta de l’Ebre. 

A banda, l’estructura de la nova xarxa viària s’articula segons les següents categories: 

- Xarxa territorial bàsica: comprèn la xarxa viària territorial que estableix de forma integrada 
la continuïtat i connexió dels diferents itineraris de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, 
permetent l’accés al nucli de la població, i la conformen les autopistes, carreteres i 
autovies o vies segregades, subjectes a la seva legislació sectorial. 

- Xarxa local bàsica: està  conformada pels grans eixos estructuradors de les diverses parts 
del nucli, comprèn les vies fonamentals del municipi amb incidència general, que 
connecten amb la xarxa viària territorial constituint els eixos d’afluència principal del nucli 
amb les diferents àrees urbanes.  

- Xarxa local complementària: comprèn la resta de la vialitat urbana d’ús local que 
complementa l’anterior. 

- Xarxa de camins: comprèn els camins agrícoles i senders que el pla reconeix. El seu traçat 
és orientatiu, malgrat es basa en camins municipals actuals i traces històriques. Aquest 
POUM entén important considerar la preservació dels mateixos i integrar-los en la mesura 
del possible en l’estructura general d’ordenació i recorreguts del municipi, de manera que 
discorrin per tot el poble comunicant les diferents zones i donant continuïtat als espais 
lliures existents i proposats. 

- Àrees d’aparcament públic: es correspon amb els espais públics lligats a la xarxa viària, 
diferents dels estacionaments lineals al llarg del vials, destinats específicament a 
l’estacionament de vehicles, bicicletes, autobusos. 
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Vialitat urbana 

Pel que fa a la vialitat interna, s’ha intentat definir una xarxa caracteritzada per un ús marcadament 
cívic dels carrers, a banda de millorar la continuïtat i connectivitat generals, donant èmfasi a 
aquells punts on la xarxa viària local sigui discontinua o desestructurada. La nova estructura viària, 
tal i com s’ha explicat en l’apartat anterior, ha de permetre jerarquitzar i distribuir els fluxos i les 
intensitats, des dels accessos territorials als diferents àmbits, evitant la seva concentració en 
determinats punts, permetent aconseguir així, els objectius esmentats. 

Al document d’Avanç ja es va fer la proposta d’establir un model viari en base a la superposició de 
trames, pel que fet que degut a la seva extensió i també a la baixa densitat, el nucli de Deltebre 
presenta una cert desequilibri entre la dimensió del sistema viari i la quantitat d'habitatges als que 
dóna servei. 

Són 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 propostes del POUM en relació a la vialitat urbana es centren en els següents punts: 

- S’han cercat solucions per a dotar d’accessibilitat adequada alguns interiors d’illa, 
qualificats com a cases a passatge, per tal que els terrenys puguin assolir la condició de 
solar. En alguns casos aquestes operacions comporten la delimitació de polígons 
d’actuació urbanística. 

- S’han definit les amplades dels vials tenint en compte les traces actuals, mantenint les 
afectacions en els casos en que són necessàries per a la funcionalitat del sistema. 

- Vial del riu 

- Façana urbana TV-3454. Noves rotondes. 

Altres singularitats de la xarxa 

En definitiva, i aconseguits els ajustos explicats, el POUM planteja un esquema de vialitat bàsica 
urbana, que ha d’estructurar i ordenar tota nova actuació que es plantegi en el poble a partir d’uns 
eixos, que d’est a oest es potencien, i que serveixen de recolzament per als recorreguts que 
transversalment connecten els diferents espais lliures, llocs d’interès i equipaments del municipi.  

Es proposa, doncs, una estructura basada en els següents eixos-cívics:  

- L’eix central històric que estructura tot el nucli urbà i el relaciona amb la resta d’àmbits i 
equipaments principals, educatius, esportius i socials.  

- La nova façana urbana des de la carretera TV-3454, recolzada a nivell funcional per la 
construcció de les noves rotondes i a nivell formal pel passeig del Carrilet. 

- El tercer eix, resta per formalitzar a llevant del terme, i es fonamenta en la nova ronda 
prevista. A partir d’ella, a banda de facilitar la mobilitat, s’estructuraran els recorreguts 
tranversals que connectin amb els espais lliures i equipaments actuals i determinarà la 
seva situació dels nous en referència a aquests. 

Aquests tres eixos longitudinals es complementa amb altres en sentit transversal canal/riu, que 
faciliten l’accés als equipaments i altres punts d’interès. 

En conjunt, la planificació de les infraestructures ha de suposar d’una banda, l’oportunitat per 
millorar les condicions d’accessibilitat, i de l’altra, l’ocasió per reforçar-ne la cohesió interna  i la 
interrelació entre les diferents parts. El Pla entén el projecte d’aquestes infraestructures, no com a 
reserva de sòl a executar en el futur, sinó com a element estructural del nou model urbà.   
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3.6. Regulació i integració del patrimoni 

Preservació i integració del conjunt patrimonial  

El POUM de Deltebre de conformitat amb el disposen els articles 59.1.d) i 71 TRLU, inclou el 
Catàleg de Béns a Protegir.  

Aquest és un document normatiu que permet protegir el patrimoni més significatiu del municipi. A 
través de fitxes individualitzades identifica els conjunts i els elements patrimonials rellevants 
(arquitectònics, arqueològics - paleontològics, socioculturals - etnològics, naturals,  ambientals i 
paisatgístics) i estableix el nivell de protecció al qual estan subjectes, determinant el tipus 
d’intervencions o actuacions possibles d’acord amb el contingut normatiu del pla, per tal de garantir 
la preservació dels valors i de les formes tradicionals d’ocupació humana del sòl. 

El Catàleg inclou una fitxa individualitzada per a cada element on es descriuen les característiques 
particulars del bé i on es determinen les següents categories de protecció: 

a. BCIN (Béns Culturals d’Interès Nacional): Són els béns immobles més rellevants del 
patrimoni cultural català, inclosos en el Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional. 
Tindran el nivell de protecció integral que els assigna la LPCC. 

b. BCIL (Béns Culturals d’Interès Local): són els elements arquitectònics, paisatgístics i 
culturals d’interès local que cal preservar i mantenir com a elements identificadors del 
municipi. Aquests també tindran un nivell de protecció integral que els assigna la LPCC. 

c. EPA (Espais de protecció arqueològica): Es consideren Espais de protecció arqueològica, i 
són objecte de catalogació, els jaciments que no han estat declarats BCIN, on per 
evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix 
l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques. 

d. BPU (Béns amb protecció urbanística): Són aquells béns immobles (elements, conjunts, 
indrets, etc.), no declarats ni incoats BCIN o BCIL, els valors dels quals identifiquen a 
l’arquitectura tradicional del lloc i/o el paisatge del municipi, que el pla vol protegir pels 
seus valors d'interès cultural. 

e. Entorns de protecció: vinculat als béns catalogats (elements o conjunts), es pot delimitar 
un àmbit d’influència o “entorn” amb una regulació especifica per tal de garantir la protecció 
ambiental del bé. 

Els béns inclosos en les categories de protecció de Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) i de 
Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) resten subjectes als deures de conservació, preservació i 
manteniment que estableixen els articles 21.1 i 25 de la LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català, i llurs propietari, posseïdors i titulars d’altres drets reals tenen les 
obligacions de facilitar informació i l’accés, en els termes que estableixen els articles 21.2 i 25.3 de 
la citada Llei. 

Per a l’elaboració del Catàleg del POUM de Deltebre s’ha pres com apunt de partida el llistat 
d’elements inventariats pel Departament de Cultura. 

El POUM aposta per la recuperació del patrimoni a partir de la seva rehabilitació. La seva protecció 
no es limita estrictament a la valoració i preservació dels valors culturals del patrimoni, sinó que 
també té en compte els valors socials i econòmics com a paràmetres essencials que 
necessàriament condicionen els processos d’intervenció que el POUM implementa en el conjunt de 
la ciutat. 

Des d’aquest punt de vista, el POUM  evita el risc d’abandó i/o demolició dels béns catalogats, 
afermant la seva permanència, al comprendre’ls com a parts d’un conjunt integral de fites i llocs 
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rellevants. Es tracta així de potenciar i enriquir les connexions entre el patrimoni històric i la ciutat 
present. 

A continuació es detallen els béns a protegir al municipi de Deltebre: 

 

BENS CATALOGATS EN LA CATEGORIA DE BCIN 

 

Nom: TORRE DE L'ÀNGEL CUSTODI O DE SÒL-DE-RIU (Enderrocat) 

Número: 910 

Situació: Enderrocat 

Municipi/Comarca: Deltebre (Baix Ebre) 

Època/ques: XVI 

Estil/s: Sense estil definit 

Protecció: BCIN - Monument històric, Núm. Registre: 816-MH // Registre estatal: 

 R-I-51-6621 (Decret 22/04/1949, BOE 05/05/1949) 

 

Nom: TORRE CURTA 

Número: 1886 

Situació: Fitxa 

Municipi/Comarca: Deltebre (Baix Ebre) 

Època/ques: XVI - XVII 

Estil/s: Sense estil definit 

Protecció: BCIN - Monument històric, Núm. Registre: 1683-MH // Registre 

 estatal: R-I-51-6758 (Decret 22/04/1949, BOE 05/05/1949) 

 

Nom: COETERES DE LES TERRES DE L'EBRE 

Número: 45456 

Situació: Fitxa 

Municipi/Comarca: Ampolla, l' (Baix Ebre) / Amposta (Montsià) / Camarles (Baix Ebre) 
/Deltebre (Baix Ebre) / Sant Carles de la Ràpita (Montsià) / Sant Jaume d'Enveja (Montsià) / Aldea, 
l' (Baix Ebre) 

Època/ques: XX Mitjan 

Estil/s: Obra popular 

Protecció: BCIN - Zona d'interès etnològic, Núm. Registre: 4373-ZIE (Acord 
Govern Generalitat 14/03/2017, DOGC 16/03/2017) 

 

BENS CATALOGATS EN LA CATEGORIA DE PROTECCIÓ URBANÍSTICA 

 

Nom: ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL 

Número: 13414 

Situació: Fitxa 

Municipi/Comarca: Deltebre (Baix Ebre) 

Època/ques: XX 
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Estil/s: Darreres tendències 

 

Nom: ESGLÉSIA A JESÚS I MARIA 

Número: 13415 

Situació: Fitxa 

Municipi/Comarca: Deltebre (Baix Ebre) 

Època/ques: XX 

Estil/s: Obra popular 

 

Nom: TEATRE CINEMA RIALTO 

Número: 13415 

Situació: Av. Ntra. Sra. de l’Assumpció 

Municipi/Comarca: Deltebre (Baix Ebre) 

Època/ques: XX 

Estil/s: - 

 

Nom: MAS DE PASQUAL 

Número: 13415 

Situació: Carrer Ramon Llull 

Municipi/Comarca: Deltebre (Baix Ebre) 

Època/ques: XX 

Estil/s: Obra popular 

 

Nom: MAS DE BONASTRE 

Número: 13416 

Situació: Fitxa 

Municipi/Comarca: Deltebre (Baix Ebre) 

Estil/s: Obra popular 

 

Nom: MASIA DEL PEIXERO 

Número: 13417 

Situació: Fitxa 

Municipi/Comarca: Deltebre (Baix Ebre) 

Època/ques: XIX 

Estil/s: Obra popular 

 

Nom: BARRACA D'EN CLAVERO 

Número: 13418 

Situació: Fitxa 

Municipi/Comarca: Deltebre (Baix Ebre) 

Estil/s: Obra popular 

 

Nom: PONT DEL MORO I 

Número: 13419 
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Situació: Fitxa 

Municipi/Comarca: Deltebre (Baix Ebre) 

Època/ques: XVIII 

Estil/s: Neoclassicisme 

 

Nom: PONT DEL MORO II 

Número: 13420 

Situació: Fitxa 

Municipi/Comarca: Deltebre (Baix Ebre) 

Època/ques: XVIII 

Estil/s: Neoclassicisme 
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3.7. Regulació de les àrees d’enfocament turístic i serveis 

El POUM té un especial interès en afavorir i millorar el desenvolupament de les diferents àrees 
d’activitat econòmica que nodreixen el municipi, l’objectiu principal ha estat doncs, revisar, ordenar 
i potenciar el sector econòmic i d’activitat. 

SUD 1, SUD 2, SUD 3, SUD 4, SUD 5, SUD 6, SUD 7, SUD 8, SUD 9 i 
SUD 10  RIUMAR 

1. Àmbit 

L’àmbit dels sectors SUD 1 al SUD 10 se situa a l’entorn del nucli urbà de Riumar, formant una 
anella. 

2. Antecedents, planejament vigent i proposta 

Les Normes subsidiàries classifiquen els terrenys com a sòl urbanitzable, amb el sectors DTA 
‘Riumar III’, DTB ‘Riumar I’, DTB ‘Riumar II’, DTB ‘Riumar IV’ i DTC ‘lo Tramontano’. En un conjunt 
aquests sectors tenen capacitat per a 276.010 m2 de sostre i 1.844 habitatges. 

Consten tramitades les següents modificacions puntuals de Normes subsidiàries a Riumar: 

- MP NNSS pel que fa a espais lliures dins de la Unitat d'actuació núm.9 a Riumar (AD 25.9.2007, 
DOGC 19.4.1999). 

- MP NNSS  pel que fa als sectors DTA-Riumar III, DTB-Riumar II i DTC-Riumar Lo Tramontano 
(AD 9.7.2003, DOGC 13.11.2003). 

- MP NNSS d’adequació al Pla Director Urbanístic del sistema costaner-sector Riumar I-IV (AD 
11.3.2012, DOGC 11.1.2011) 

- MP NNSS per a la implantació d'usos dotacionals (EQ) a l'accés del nucli de Riumar (AD 
27.9.2016, DOGC 11.10.2016). 

Consten tramitats els següents documents de Pla parcial: 

- 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. 
Preveu la implantació de 499 habitatges, amb un sostre residencial de 51.351 m2 i de 
17.998 m2 de sostre hoteler (AD 7.10.2014, DOGC 26.11.2014).  

- 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. Preveu la 
implantació de 672 habitatges amb un sostre residencial de 78.160 m2, comercial de 
7.140 m2 i hoteler de 14.500 m2. (AD 12.9.2013 pendent de Text refós, no publicació 
DOGC) 
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El POUM fa una nova proposta per a aquest àmbit  que a grans trets consisteix en limitar la seva 
extensió, reduir el nombre d’habitatges previstos i diversificar els usos amb la previsió de destinar 
una quantitat de sostre a ús hoteler. 

3. Justificació de la proposta. 

El POUM canvia la ordenació de l’àmbit, ja que aquesta respon a uns criteris no coherents amb els 
objectius del POUM. 

El POUM canvia l’ordenació de l’àmbit, ja que aquesta respon a uns criteris no coherents amb els 
objectius del mateix. Els principals canvis respecte les Normes subsidiàries són els següents:  

- La zona V, actualment construïda, presenta una idiosincràsia de ciutat jardí amb 
construccions esponjades pròpies de la vocació turística. L’aprofitament urbanístic de 
la resta de zones potencialment urbanitzables segons les Normes subsidiàries fixen 
una realitat amb densitats i alçades amb model totalment diferenciat de la zona V. 
Aquest fet fa que s’hagi de replantejar l’ordenació per tal de poder donar coherència a 
les zones urbanitzables de la circumval·lació actual de la zona urbana de Riumar.  

- La conjunció de les noves zones de Riumar, coherentment lligades amb la zona V 
actual, es tanquen per l’anomenada Anella de Riumar que tindrà un caràcter de zona 
verda naturalitzada que permetrà el passeig de vianants i servirà, a la vegada, de 
blindatge de la zona urbana respecte la zona natural que caracteritza l’àmbit.  

- L’oferta hotelera del municipi de Deltebre és totalment insuficient per acomplir les 
expectatives i demanda dels visitants. En aquests moments, l’oferta existent i 
pràcticament exhaurida es limita a estances de mitja durada en xalets però no permet 
complir amb les necessitats de visites de curta durada pròpies de l’oferta hotelera. Per 
aquest motiu, s’ha considerat que la reducció del potencial nombre d’habitatges ha 
d’anar també relacionada amb un increment de les places hoteleres, i també de 
càmping.   

- El sòl territorial potencial de Riumar es preveu per la ubicació d’activitats pròpies del 
SNU com seria l’oferta de places de càmping o de pàrquing d’autocaravanes.  

- L’emplaçament dels nous sistemes d’equipaments, totalment inexistents actualment a 
Riumar, es fixa de forma homogènia en les diferents zones que configuren l’àmbit 
existent i potencial.  

- Es preveu una optimització de la gestió urbanística derivada amb la delimitació de 
diferents polígons d’actuació que permetin una cooperació més reduïda en nombre de 
propietaris participats a diferència del que preveien les Normes urbanístiques que 
fixaven una gestió exclusiva en només tres grans zones urbanístiques: zona II, III i IV. 
Aquesta delimitació en grans àmbits feia més complexa la gestió urbanística per als 
petits propietaris.  

- Es modifica la delimitació de la zona portuària per permetre la consolidació d’un 
corredor verd entre aquesta zona i la urbana que permeti blindar les espècies de flora i 
fauna protegides de l’àmbit.  

 

La vocació turística de Riumar, lligada a la dinamització econòmica general del municipi de 
Deltebre, fa necessari aquest replantejament d’ordenació urbanística per tal de poder complir tres 
objectius principals: el tancament de les zones urbanes de Riumar, la creació de places hoteleres i 
de càmping i la preservació dels espais naturals que caracteritzen la zona. La combinació 
d’aquests tres objectius fa que la visió futura del nucli de Riumar es motivi en criteris de 
dinamització econòmica lligats a la sostenibilitat ambiental.  
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PMU 10  ESTACIÓ CARRILET LA CAVA 

1. Àmbit 

Es tracta d’un polígon en sòl urbà no consolidat, situat al nord del nucli, just per sota de la carretera 
i el canal, on hi havia hagut l’estació del carrilet. Té una superfície de 1,3243 Ha i actualment son 
terrenys desocupats sense cap mena d’activitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Antecedents. Planejament vigent 

La classificació com a sòl urbà no consolidat de l’àmbit la consta en la Modificació puntual de les 
NNSS ‘PAU-14 Façana Urbana’, aprovada definitivament el 11 de desembre de 2014 i publicada al 
DOGC de 19 de febrer de 2015.  

Aquesta modificació puntual va consistir 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. Per tant la operació urbanística preveia 99 habitatges en aquest àmbit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Justificació de la proposta 

El POUM proposa una nova ordenació diferent, entenent que aquest és un punt estratègic i on cal 
donar valor a la singularitat del lloc, una oportunitat per ubicar sòl de sistema públic per a 
equipament i espai lliure i també sostre destinat a activitat econòmica relacionada amb el turisme, 
al mateix temps que es preveu una important reserva per a aparcament. Per contra, la gran 
quantitat d’habitatge prevista en el planejament anterior entra en contradicció amb els objectius i 
criteris del POUM. 
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El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat per compensació 
bàsica. L’execució d’aquest polígon comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran 
càrrec de la cessió i dels costos d’urbanització d’acord amb els criteris i determinacions dels 
serveis tècnics municipals.  
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PAU 20  LO PASSADOR 

1. Àmbit 

Es tracta d’un polígon en sòl urbà no consolidat, situat al sud del sòl urbà, en els terrenys vacants 
situats al costat del pont ‘lo Passador’. Tenen una superfície de 4,3512 Ha. La ordenació de l’àmbit 
prové d’una modificació puntual de les Normes subsidiàries, que el POUM respecta.  

2. Antecedents. Planejament vigent i proposta 

La Modificació puntual delimita un àmbit de sòl urbà no consolidat inclosos en un nou polígon 
d’actuació urbanística per tal d’obtenir un espai de nova centralitat destinat a usos turístics, fluvials 
i de lleure, pròxim al pont sobre el riu Ebre que facilita el pas entre els dos hemideltes i comunica 
directament els nuclis urbans de Deltebre i Sant Jaume d’Enveja. 

La proposta preveu sòl per a sistema d’espais lliures i equipaments i aprofitament urbanístic 
destinat a ús hoteler i lúdic – recreatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Justificació de la proposta 

La proposta crea una nova àrea de centralitat en un lloc singular, el pont lo Passador, que 
constitueix el punt de connexió entre els dos hemideltes i els dos nuclis urbans principals del Delta, 
amb l’objectiu darrer de ser un nou focus d’impuls econòmic, turístic, cultural i social per al 
municipi. El POUM fa una aposta per l’assignació d’usos vinculats amb el turisme, el comerç i el 
servei a les persones, equipaments i espais lliures, en aquest indret estratègic. 
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PMU 51 i PMU 52  MOLÍ DE MIRONS 

1. Àmbit 

Es tracta d’un àmbit de sòl urbà no consolidat, situat a llevant del sòl urbà, en els terrenys vacants 
a banda i banda del carrer Amposta Tenen una superfície de 4,3512 Ha. La ordenació de l’àmbit 
prové d’una modificació puntual de les Normes subsidiàries, que el POUM respecta.  

2. Antecedents. Planejament vigent 

Les Normes subsidiàries delimiten un àmbit a desenvolupar mitjançant un Pla especial, usos 
residencials i hotelers, on també inclouen l’edifici del molí, que s’ha de destinar a equipament. 

La proposta del POUM estima la bondat de destinar l’edifici del Molí de Mirons a sistema 
d’equipaments, si bé planteja alguna modificació assumint que l’àmbit no s’ha desenvolupat en el 
temps de vigència de les Normes i per tant cal un replantejament de la proposta. La nova proposta 
consisteix en delimitar dos àmbits, ambdós a desenvolupar mitjançant Pla de millora urbana La 
divisió s’ha fet sota el criteri de buscar àmbits més petits amb usos homogenis, per facilitar la 
gestió, de manera que en PMU 51 s’hi inclouen els terrenys destinats a ús hoteler junt amb 
l’equipament del Molí, mentre que el PMU 52 es destina a ús residencial amb les cessions 
corresponents. 

 

 

3. Justificació de la proposta 

La proposta del POUM cerca facilitar la gestió d’aquest àmbit, entenent que si durant la vigència de 
les Normes subsidiàries no s’ha desenvolupat no és degut a la bondat de la proposta sinó a les 
dificultats intrínseques a gestió urbanística. 

Al mateix temps s’han exclòs de l’àmbit terrenys que avui tenen la condició de sòl no urbanitzable, 
en alguns casos afectats per la Llei de Costes, o en altres casos perquè no són coherents amb 
l’estratègia del POUM de situar els nous assentaments sota criteris de compactació i compleció. 
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3.8. Regulació de les àrees de dinamització econòmica 

El POUM té un especial interès en afavorir i millorar el desenvolupament de les diferents àrees 
d’activitat econòmica que nodreixen el municipi, l’objectiu principal ha estat doncs, revisar, ordenar 
i potenciar el sector econòmic i d’activitat. 

 

SUD  I1 – I2 AMPLIACIÓ POLIGON 

1. Àmbit 

Es tracta d’un àmbit de sòl urbanitzable delimitat, situat al nord del nucli urbà, com a extensió 
natural del polígon industrial cap a ponent. Es delimiten dos sectors amb una superfície total de  
una superfície de 12,9298 Ha.  

2. Antecedents. Planejament vigent i proposta 

Les Normes subsidiàries classifiquen els terrenys com a sòl no urbanitzable, qualificats com a SNU 
deltaic. 

La proposta del POUM consisteix en classificar els terrenys de sòl urbanitzable delimitat, amb la 
definició de dos sectors SUD I1 i SUD I2 

 

3. Justificació de la proposta 

La proposta del POUM es fonamenta en fer una valoració favorable de la ubicació actual del 
polígon destinat a activitats econòmiques, per la seva proximitat al nucli, però al mateix temps la 
separació física que formen la carretera i el canal, així com també per les seves condicions 
d’accessibilitat. Amb aquesta premissa la proposta consisteix en que, una vegada esgotats els 
terrenys que les Normes subsidiàries destinen a l’activitat industrial, els terrenys que es proposen 
com a SUD I1 i SUD I2 són la seva ampliació natural.  
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SUD  I3 – I4 SERVEIS PARELLADA 

1. Àmbit 

Es tracta d’un àmbit de sòl urbanitzable delimitat, situat al nord del nucli urbà, per sota de la 
carretera TV3454 i a ponent del carrer Girona. Es delimiten dos sectors amb una superfície total de  
una superfície de 4,4474 Ha.  

2. Antecedents. Planejament vigent i proposta 

Les Normes subsidiàries classifiquen els terrenys com a sòl no urbanitzable, qualificats com a SNU 
deltaic. 

La proposta del POUM consisteix en classificar els terrenys de sòl urbanitzable delimitat, amb la 
definició de dos sectors SUD I3 i SUD I4, destinats a activitat de dinamització econòmica 
compatible amb l’habitatge 

 

 

3. Justificació de la proposta 

La proposta del POUM es justifica per la voluntat de disposar de sòl per a activitats econòmiques i 
de serveis compatibles amb l’habitatge que es puguin situar en condicions de bona accessibilitat.  
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PMU 17  CAMBRA ARROSSERA 

1. Àmbit 

Es tracta d’un àmbit de sòl urbà no consolidat, situat al nord del casc urbà, per sota de la carretera 
TV3454, en l’accés principal a la Cava.  

2. Antecedents. Planejament vigent i proposta 

El planejament vigent a l’àmbit va ser establert per la Modificació puntual de Normes subsidiàries 
en relació als paràmetres d'edificació de la zona residencial R4, que 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. 

La proposta del POUM consisteix mantenir la classificació dels terrenys com a sòl urbà no 
consolidat, amb la delimitació d’un àmbit a desenvolupar mitjançant Pla de millora urbana, destinat 
a usos lúdics i comercials 
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3. Justificació de la proposta 

El POUM proposa una nova ordenació diferent, entenent que aquest és un punt estratègic i on cal 
donar valor a la singularitat del lloc, una oportunitat per ubicar sòl de sistema públic per a 
equipament i espai lliure i també sostre destinat a activitat econòmica, lúdica i comercial 
relacionada amb el turisme i al servei dels habitants de Deltebre. Per contra, la gran quantitat 
d’habitatge prevista en el planejament anterior comporta una tipologia d’habitatges plurifamiliar que 
ja s’ha demostrat que no és adequada per al municipi i que entra en contradicció amb els objectius 
i criteris del POUM, donat que . 

El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat per compensació 
bàsica. L’execució d’aquest polígon comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran 
càrrec de la cessió i dels costos d’urbanització d’acord amb els criteris i determinacions dels 
serveis tècnics municipals.  
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4.    XARXES DE SERVEIS 

RACIONALITZACIÓ DELS RECURSOS I L’ENERGIA DISPONIBLES: 

Un dels principals objectius del POUM, serà la d’adoptar criteris de sostenibilitat, no només en el 
disseny de la població, sinó en els processos constructius que es donaran tant en el 
desenvolupament del sòl urbanitzable com del sòl urbà. En aquest sentit, es proposa a nivell 
general: 

- Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua. 

- Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans, la reducció de l’ús d’energies no 
renovables i la prevenció de fonts contaminants. 

- Preveure una política de reducció de la contaminació acústica i lumínica. 

- Implantar sistemes adients de disseny urbà i de l’edificació per la recollida selectiva i 
reutilització de residus. 

- Minimitzar els impactes associats als materials utilitzats tot fomentant la durabilitat, la 
reutilització i el reciclatge. 

- Introduir criteris de biodiversitat pel que fa al tractament de la vegetació urbana. 

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA 

 
Font: Pla Director del sistema d’abastament d’aigua potable del municipi de Deltebre. Elaborat per 
Sorea (2012). 

CAPTACIONS: BALANÇ HIDRÀULIC 

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, 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. 

En aquests moments i de manera puntual, els recursos hídrics no són capaços de fer front a la 
demanda actual i menys a la demanda futura prevista. 

La zona on estan ubicades les extraccions d’aigües subterrànies es troba dins les conques 
hidrogràfiques intercomunitàries, pertanyent a la vessant occidental de Catalunya, i més 
concretament a la unitat hidrogeològica del Mesozoic de Cardó-Vandellós. Concretament 
correspon a l’era del Cenozoic, del període quaternari i de l’època Plistocè superior, i 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. 
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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. 

Pel que fa referència a la capacitat de reserva, en l’actualitat es disposa de capacitat per garantir 
un temps de reserva aproximat de 12 hores en cas de fallida en els dies de màxim consum. És una 
capacitat d’emmagatzematge fora dels límits recomanats de disposar d’un temps mínim de reserva 
de 24 hores per tal de donar suficient temps de resposta a les possibles anomalies que es 
poguessin detectar en el subministrament i s’agreuja amb el sostre de creixement plantejat. 

 

CABALS I EVOLUCIÓ DELS CONSUMS 

A continuació es mostra un seguit de gràfiques en les quals es pot observar l’evolució del 
volum d’aigua extret de les diferents captacions. En primer lloc es mostra l’aigua extreta per 
cada captació i posteriorment es mostra l’extracció d’aigua global de totes les captacions, 
de forma anual i trimestralment. 

En els quinze darrers anys l’històric de volum d’aigua extret de les diferents captacions ha estat el 
següent:  

 

 

 

 

 

 

 

Aigua captada anualment de les diferents captacions Mancomunitat Delta 3 (font pròpia). 
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A la següent taula es presenta l’evolució demogràfica dels tres municipis abastits. En 
primer lloc es mostra l’evolució de la població total abastida dels tres municipis i 
posteriorment la de cadascun d’ells: 

 

Evolució de la població censada L’Aldea, Deltebre i Camarles (font IDESCAT). 

Es pot apreciar que, durant els darrers quinze anys, la població ha anat augmentant fins a 
l’any 2012, a partir d’aquest any però comença a decréixer lleugerament fins l’actualitat. 
S’ha de tenir en compte però, que l’emergent atracció turística de la zona del Delta de l’Ebre 
en aquests darrers anys ha provocat que en períodes punta hi hagi una població estacional 
d’uns 20.000 habitants, amb la qual cosa podríem considerar que hi ha hagut un increment 
de consum que s’estima al voltant del 10% anual.  

La població actual de L’Aldea, Deltebre i Camarles són 4.245, 11.676 i 3.476 habitants 
respectivament. La suma global de les poblacions dels tres municipis resulta 19.397 habitants. 

Els cabals consumits per cadascun dels tres municipis es mesuren mitjançant comptadors. A les 
següents gràfiques es detalla l’històric de consum de cadascun d’ells: 
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Evolució de l’aigua subministrada de L’Aldea, Deltebre i Camarles. 

CONDUCCIONS I XARXA DE DISTRIBUCIÓ 

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. La distribució és la següent: 
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Comportament xarxa actual  

En la següent taula es presenta un resum d’avaries per km de xarxa: 

0

1

2

3

4

5

6

7

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

A
V
A
R
IE
S 
/K
M
 X
A
R
X
A

RATI AVARIES / KM XARXA

Fibrociment

 

Una xarxa d’abastament en bon estat no ha de superar valors superiors a 0,9 - 1 avaria per km de 
xarxa de distribució. Després de l’estudi de la situació del sistema d’abastament podem dir: 

1.- Alta dotació que requereix el sistema per satisfer la demanda. 

2.- Elevadíssim nombre d’avaries que presenta la infraestructura actual. 

3.- Actualment l’aigua registrada te una tendència lineal. Tenim una gran davallada iniciada l’any 
2008 i que perdura fins l’any 2012.  

Tots aquests factors ens porten a afirmar que la millora en el rendiment hidràulic és la principal 
prioritat de l’abastament municipal de Deltebre. 

Tots aquests factors ens porten a afirmar que la millora en el rendiment hidràulic és la principal 
prioritat de l’abastament municipal de Deltebre. El fet que la ràtio de rendiment de la xarxa sigui un 

Material Longitud (m) 

FC 20.877 

PE 132.616 

PVC 18.343 

Total 171.837 
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poc més d’un 30% és una situació preocupant sobre la qual caldrà establir accions estructurals per 
poder-la revertir de forma òptima.  

MILLORES 

Les millores proposades a continuació estan enfocades per optimitzar la xarxa que existeix 
actualment, però sotmesa a la demanda futura. En el cas del creixement de la demanda, a través 
de dades extretes del POUM, aquest Pla Director els ha tingut en compte com a noves demandes 
sobre la xarxa actual, però en cap cas s’ha fet el traçat específic de la canonada que discorre pel 
terreny del Pla Parcial, ja que això dependrà de com en cada Pla Parcial s’alimentin als nous 
habitatges. 

La configuració actual de la infraestructura d’abastament de la xarxa està separada segons la zona 
que subministra.  

Primerament es descriuran les actuacions de millora de l’abastament en la xarxa actual, 
seguidament es descriuran les actuacions de millora de l’abastament considerant un 
desenvolupament complert del POUM i condicionades a aquest. 

ACTUACIONS PROPOSADES XARXA D’ABASTAMENT 

La majoria de les instal·lacions de la Mancomunitat Delta Tres, després de 25 anys de 
funcionament, ja han arribat a la seva vida útil. Es necessària una renovació i millora per evitar que 
deixin de realitzar la seva funció hidràulica i de servei. 

Les millores a realitzar en les instal·lacions d'aigua potable de Mancomunitat Delta Tres, centrant 
les millores en:  

• Construcció d’un nou dipòsit. 

• Arranjament del sostre dipòsit actual.  

• Arranjament de la cambra de claus.  

• Instal·lació d’una tanca perimetral.  

• Construcció d’una nova caseta per la dosificació de hipoclorit sòdic.  

• Equipar hidràulicament pou 1.  

• Millorar els elements hidràulics pous.  

• Arranjar l’arqueta derivació a municipis.  

• Arranjar la sala quadres elèctrics.  

• Arranjar la sala de Telecontrol. 

ACTUACIONS PROPOSADES XARXA DE DISTRUBUCIÓ 

METODOLOGIA RENOVACIÓ DE CANONADES. 

Fase A.- Inicialment es varen renovar les canonades basant-se amb l’històric d’averies de cada 
tram, substituint trams de canonades que presentaven un elevat nombre d’avaries. Aquesta 
premissa per renovar la xarxa és molt correcta però, en el cas de Deltebre, no s’aprecia el seu 
efecte amb la millora del rendiment global degut a la gran extensió de xarxa del municipi.  EFECTE 
MITJÓ. 

Fase B.- Per poder apreciar l’efecte positiu de la renovació de les canonades es va realitzar la 
substitució de les canonades no només bastant-se amb el material i amb l’històric d’avaries, sinó 
formant petits sectors en els que es pugui controlar el rendiment i poder veure així l’efecte de 
millora que en resulta. 

Per tant es proposa la sectorització i renovació de la xarxa actual. 
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SECTORITZACIÓ 

Sectorització actual amb 7 sectors 

 

Sectorització futura amb 11 sectors 

 

La sectorització ha de permetre prioritzar les necessitats de renovació. 

RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 

Després de renovar les canonades de material PVC s’hauria de seguir amb la renovació de les 
canonades de fibrociment i polietilè que estiguin en mal estat. 

Paral·lelament, i gràcies a la sectorització s’hauria d’enfocar la substitució de les canonades 
formant petits sectors en els que es pugui controlar el rendiment de cadascun seguint la línia de les 
actuacions realitzades al sector S4 (Barracot).  

Un bon índex de renovació de les canonades que formen part de les xarxes d’abastament es situa 
al voltant del 2% anual.  

En el cas de Deltebre anualment s’haurien de renovar 3,5 kilòmetres de xarxa d’abastament.  

I per finalitzar, implantar xarxa d’aigua potable en tots els carrers on actualment no n’hi ha. 
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XARXA DE SANEJAMENT 

 

ESQUEMA GENERAL: SANEJAMENT INTEGRAL 

Davant de les insuficiències del sistema de sanejament, traduïdes essencialment en inundacions, i 
en abocaments al medi receptor, es poden plantejar diverses actuacions. El més lògic, tot i que no 
es fa pràcticament mai, és planificar aquestes actuacions pensant en el sistema integral de 
sanejament: drenatge pluvial i clavegueram – medi receptor – depuradora, donada la interacció 
entre tots aquests subsistemes. De fet, una xarxa de clavegueram o una depuradora no poden 
gestionar-se racionalment per sí mateixes, sense tenir-se mútuament en compte o sense tenir en 
compte el medi receptor, ja que finalment no solament han de funcionar bé cada una 
individualment, evacuant les aigües o depurant, sinó que cada cop més se'ls exigeix que aquesta 
gestió de clavegueram i depuradora produeixi el mínim impacte sobre el medi receptor, tant en 
temps sec com en temps de pluja. Tot això pot condicionar l'estratègia de funcionament dels punts 
de descàrrega de pluvials i dels interceptors d'aigües residuals, i la gestió en temps de pluja de la 
depuradora, entre altres aspectes. 

L’Ajuntament de Deltebre no disposa de Pla director de clavegueram, tot i això fins que no es tingui 
pla director, es proposen una sèrie d’actuacions, que tenen com a resultat un funcionament òptim 
des del punt de vista tècnic i mediambiental de la xarxa, de manera que es compleixin les següents 
premisses: 

- Que la inversió que s’hagi de realitzar sigui la mínima possible, 
aprofitant al màxim la capacitat de la xarxa actual. 

- Que el medi receptor (riu, rieres i mar) no rebi aigües d’origen 
residual, agrícola i/o industrial, sense que hagin estat depurades 
prèviament (depuradora i/o dipòsits anti-DSU). 

- Minimitzar l’aportació actual de les aigües pluvials als col·lectors 
interceptors i en conseqüència a les EDARS. Concretament, es fixa 
coma a objectiu prioritari aconseguir un coeficient de dilució 1:5 per a 
les aigües d’entrada a la depuradora per a pluges de període de 
retorn de fins a 2 anys. 

S’ha comprovat en l’estudi de l’empresa Sorea 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.  

Donat que gran part de la xarxa de clavegueram del municipi és unitària, per al compliment 
d’aquests objectius caldrà dur a terme diverses actuacions, que a grans trets consistiran en: 

Primàries 

- Augmentar la capacitat del l’EDAR de Deltebre i construir una EDAR per donar servei a 
les necessitats del nucli de Riumar.  

- Redactar un Pla Director on es detalladament cadascuna de les actuacions primàries, 
secundàries proposades i d’altres, indicant la seva ubicació, secció, longitud i 
pressupost. 

Secundàries 

- Puntualment reparar els trams de xarxa de clavegueram que actualment són deficients, 
per evitar així desbordaments de la xarxa i resoldre els problemes d’inundabilitat 
existents. 

- Implantar xarxa de clavegueram en tots els carrers on actualment no n’hi ha. 
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El grau de prioritat en les actuacions planificades, es classifiquen en actuacions primàries i 
secundàries, que es detallen en els apartats anteriors. Les actuacions primàries són aquelles 
destinades a resoldre els problemes més greus d’insuficiència de capacitat de la xarxa i les 
actuacions secundàries són aquelles destinades a resoldre els problemes d’insuficiència de la 
xarxa menys greus i/o puntuals. 

Aquesta priorització, ni molt menys és invariable, ja que existeixen altres condicionants que ben 
segur la poden modificar, com són criteris tècnics (aprofitament d’obres d’urbanització a realitzar 
en la mateixa zona en la que s’ha planificat una obra en la xarxa de clavegueram, ...), i criteris 
polítics, però s’ha realitzat atenent primerament a aquelles zones en les que les deficiències 
hidràuliques estan més generalitzades. 

Cal destacar que, per a dur a terme aquelles actuacions a la xarxa de clavegueram que suposin la 
implantació d’un nou punt d’abocament d’aigua residual diluïda al medi receptor, serà necessari 
disposar d’una autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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5.    DIMENSIONAT I MODEL URBANÍSTIC DEL PLA 

5.1. Justificació del creixement en relació al planejament territorial  

El Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre, en endavant el Pla territorial, es va aprovar 
definitivament en data 27 de juliol de 2010.  

Pel que fa al sistema d’assentaments, el Pla territorial assenyala per a Deltebre, així com també 
per a la resta de municipis deltaics, una estratègia específica de desenvolupament, atenent a les 
seves característiques singulars. 

En aplicació d’aquesta estratègia, els creixements proposats han de justificar-se a partir del paper 
territorial reconegut i s’han de basar en la morfologia i en la integració en la part consolidada del 
nucli.  Assenyala així mateix que no es pot superar l’estratègia de desenvolupament de creixement 
moderat que, d’acord amb el que estableix l’article 3.7 de les Normes d’ordenació territorial del Pla 
territorial, correspon a una extensió urbana màxima admissible (E) de l’ordre del 30 % de la 
superfície de l’àrea urbana consolidada existent (A).  

Així, atenent a allò que disposa l’esmentat article 3.7, l’àrea urbana existent (A) la constitueixen els 
sòls següents: 

- Els sòls consolidats o urbanitzats que formen part del teixit del nucli històric i les seves 
extensions, amb ús residencial dominant o mixt amb una presència significativa 
d’habitatge, incloent tota la superfície viària, de zones verdes i d’equipaments integrats. 

- Es poden compatibilitzar els sòls urbanitzats no edificats. També les peces de sòl no 
urbanitzable contigües a l’àrea urbana i ocupades per edificacions plenament integrades a 
la vida urbana, que es classifiquin com a sòl urbà i que per tant no computen com a 
extensió. 

- La superfície consolidada de l’àrea industrial situada a una distància inferior a la meitat del 
diàmetre màxim de l’àrea urbana, amb un màxim de consolidació del 60% de la mateixa. 

En el cas de Deltebre el càlcul de l’àrea urbana existent comprèn les següents superfícies: 

- A1 Sòl urbà consolidat, inclòs sòl edificat contigu que s’incorpora: 418,87 Ha 

- A2 Sòl urbà, inclòs en PAU i PMU, que disposa de vial o està edificat: 23,75 Ha 

- A3 Sòl industrial urbanitzat contigu al sòl urbà residencial: 11,82 Ha 

Així, l’àrea urbana consolidada existent (A) té una superfície total d’aproximadament 454,45ha i, 
per tant, li correspon una extensió urbana admissible (E) de 136,35ha. 

Per al càlcul de l’extensió urbana (E) que preveu el POUM s’ha tingut en compte les següents 
superfícies: 

- E1 Sòl urbanitzable residencial: 75,12 Ha 

- E2 Sòl residencial inclòs en PMU (-A2): 26,94 Ha 

- E3 Sòl residencial inclòs en PAU (-A2): 16,60 Ha 

Per tant en un conjunt l’àrea (E) residencial és de 118,64 Ha, per sota del màxim admissible. 

El Pla territorial també admet que en el cas de que l’àrea industrial es trobi amb el sòl disponible 
exhaurit o en vies d’estar-ho, es pot augmentar l’àrea d’extensió en un 25% per aquest concepte. 
Per tan en aquest cas la superfície màxima per aquest concepte seria de 34,09 Ha. 

La superfície que proposa el POUM per a us industrial o d’activitat econòmica és: 

- E4 Sòl urbanitzable industrial: 17,37 Ha 

- E5 Sòl urbà inclòs en PAU i PMU industrial: 1,57 Ha 
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Si sumem aquestes quantitats a l’extensió prevista per al sòl residencial, continuem per sota del 
30% admès, de manera que no és necessari tenir en compte l’escreix del 25% per a sòl d’activitat 
econòmica previst amb caràcter excepcional pel Pla territorial. 

Finalment el Pla territorial admet que es pot preveure sòl per a usos específics, entre els que hi 
figuren l’ús hoteler i les cessions per a sistemes superiors als estàndards exigibles, que no 
computaria en la superfície màxima d’extensió. En el cas del POUM de Deltebre aquestes 
superfícies són: 

- E6 Sòl urbanitzable ús exclusiu hoteler: 27,72 Ha 

- E7 Sòl urbà inclòs en PAU i PMU ús exclusiu hoteler: 10,14 Ha 

- E8 Cessions de sistemes d’espais lliures o equipament per sobre de l’estàndard: 9,16 Ha 

La proposta de POUM presenta, com ja s’ha explicat en l’apartat de DESCRIPCIÓ DE LA 
PROPOSTA, una estratègia de contenció i de creixement d’acord a les necessitats que es puguin 
anar produint en els pròxims anys, si bé pel fet que s’opta per una tipologia de baixa densitat, 
afavorint els espais lliures privats, les superfícies de sòl són relativament altes. 

5.2. Justificació del creixement en relació a la capacitat del municipi  

El marc de referència per l’estudi de l’evolució del creixement de Deltebre passa per analitzar la 
classificació del sòl en l’estadi inicial (NNSS) i la proposta. En els dos casos, es convenient 
distingir entre els potencials de creixement del nucli urbà dels que es proposen per a Riumar, 
donat que es tracta de realitats diferenciades que responen també a dinàmiques urbanístiques 
pròpies. 

A continuació es presenten els següents quadres on es comparen les superfícies referents al sòl 
urbà, urbanitzable i no urbanitzable, per tal d’extreure dades concretes que ajuden a entendre 
l’escenari futur i els nous creixements proposats pel nucli de Deltebre. 

 

Quadre comparatiu de sòl NNSS / POUM per àmbits (Casc urbà – Riumar) 

Nucli Riumar  Nucli Riumar 

SUC 468,26 55,95 408,41 57,32

UA‐PAU 16,06 7,02 34,88 0,15

PERI‐PMU 5,12 0 34,37 4,93

Total SU 489,44 62,97 477,66 62,4

SUD 38,15 131,15 57,45 67,74

Total SU+SUD 527,59 194,12 535,11 130,14

NNSS POUM

 

 

Quadre balanç de sòl urbà, urbà no consolidat i urbanitzable (total municipi) 

Total NNSS Total POUComparati

SUC 524,21 465,73 ‐58,48

UA‐PAU 23,08 35,03 11,95

PERI‐PMU 5,12 39,3 34,18

Total SU 552,41 540,06 ‐12,35

SUD 169,3 125,19 ‐44,11

Total SU+SUD 721,71 665,25 ‐56,46

SNU 9945,29 10001,75 56,46

TM 10667 10667 0  
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De l’anàlisi d’aquests quadres es desprèn, entre d’altres, que la proposta comporta una reducció 
en l’ocupació del sòl en tots els àmbits: 

Pel que fa al sòl urbà, la reducció de sòl en un conjunt és de 12,35 Ha, si bé cal destacar que la 
reducció de sòl urbà consolidat és major, de l’ordre de 58,48 Ha. Això és degut a que s’han 
incrementat els terrenys inclosos en àmbits de gestió, Polígons d’Actuació Urbanística i Plans de 
Millora Urbana, per tal de disposar de mecanismes que permetin millorar la qualitat urbana 
d’aquest àmbit. Aquesta estratègia és més remarcable al nucli conformat per Jesús i Maria i la 
Cava que no pas a Riumar. 

Quadre comparatiu d’habitatges NNSS / POUM per àmbits (Casc urbà – Riumar) 

Nucli Riumar  Nucli Riumar 

Total SU 532 132 348 75

SUD 509 1513 401 615

Total SU+SUD 1041 1645 749 690

NNSS POUM

 

 

Quadre balanç d’habitatges en àmbits urbà no consolidat i urbanitzable (total municipi) 

Comparativa NNSS / POUM 

Total NNSS Total POUM Comparativa

Total SU 664 423 ‐241

SUD 2022 1016 ‐1006

Total SU+SUD 2686 1439 ‐1247  

Les  previsions del POUM en quant a habitatges nous previstos en sectors és de 1.439 habitatges, 
xifra notablement inferior als previstos per les Normes actuals que és de 2.686. 

A més de les xifres totals del municipi, és convenient analitzar separadament el casc urbà de 
Deltebre i el nucli de Riumar, ja que responen a tipologies d’implantació i usos diferents. Mentre 
que en el poble cal considerar que la major part dels habitatges es destinaran a primera residència, 
en el cas de Riumar una part important dels nous habitatges tindran un ús relacionat amb l’activitat 
turística o de segona residència. A partir de la situació actual i donada l’evolució que s’ha produït 
en els darrers anys, s’estima que en el desenvolupament dels sectors urbanitzables de Riumar el 
50% dels habitatges es destinaran a primera residència. 

El coeficient d’ocupació a considerar a Deltebre s’estima en 2,4 persones per habitatge, xifra que 
té tendència a baixar any rere any degut a que cada vegada són més freqüents els habitatges 
ocupats per una sola persona. 

En el cas del casc urbà el desenvolupament màxim de tots els sectors i plans de millora urbana 
aporta un màxim de 749 habitatges.  

Si apliquem a aquesta quantitat l’estàndard de 2,4 persones/habitatge, veiem que el creixement 
poblacional que possibilita el POUM en aquests sectors és de 1.797 habitants, que suposen un 
15% de la població actual. 

En el cas de Riumar, com ja s’ha dit anteriorment s’estima que el al voltant 50% dels nous 
habitatges es destinaran a primera residència. Aquesta estimació aporta al còmput 345 habitatges, 
als que si hi apliquem el coeficient anterior de 2,4 persones per habitatge ens dóna un potencial de 
824 nous habitants, que suposen un 7% en relació a la població actual. 

Per tant en el conjunt de Nucli urbà i Riumar, el POUM possibilita el creixement de la població de 
Deltebre en un 22%, xifra que es considera adequada en l’horitzó del Pla atès el creixement que hi 
ha hagut en el municipi en els darrers anys. 
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A aquestes xifres caldria afegir-hi els habitatges potencials del sòl urbà consolidat no edificat, de 
difícil quantificació ja que es tracta de parcel·les que, o bé no estan edificades o bé ho estan per 
sota del seu potencial. 

Cal entendre que el desenvolupament màxim de tots els sectors no es produeix mai, donat que en 
ocasions poden sorgir dificultats de gestió que dificulten el normal desenvolupament d’una certa 
proporció d’àmbits. 
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QUADRE DADES PLANEJAMENT 

POUM

SUPERFÍCIE %

R1a 95.567,50 1,77

R1b 537.350,05 9,95

R2a 71.275,97 1,32

R2b 44.122,29 0,82

Residencial  1 R4.1 107.461,67 1,99

Residencial  2 R4.2 82.907,50 1,54

Residencial  3 R4.3 1.725,14 0,03

Residencial  4 R4.4 10.721,04 0,20

R5.1 483.103,03 8,95

R5.2 157.364,59 2,91

R5.3 3.709,83 0,07

R6.1 699.194,31 12,95

R6.2 557.478,89 10,32

R6.3 48.595,00 0,90

R6.4 44.718,68 3,57

R6.5 188.633,02 3,49

R6.6 3.625,00 0,07

R6.r1a 317.003,83 5,87

R6.r1b 75.535,69 1,40

R6.r2 12.865,83 0,24

Hort urbà/Verd p. HU/VP 50.880,14 0,94

Hoteler A2.a 27.129,77 0,50

Comercial A2.b 9.718,02 0,18

Lúdic A2.c 5.807,75 0,11

Turístic‐restauració A2.d 4.600,90 0,09

Indústria A1 90.159,00 1,67

3.731.254,47 69,09

Equipament SU SE 490.753,31 9,09

Serveis  tècnics ST 2.125,44 0,04

Zona verda SU SV 244.282,83 4,52

Sistema Viari SX 1.003.915,25 18,59

Aparcament SU SXa 28.135,67 0,52

1.276.333,75 23,63

TOTAL SUC+PAU 5.007.588,22 92,72

SUNC 393.067,00 7,28

TOTAL SU  5.400.655,22 100,00

SUD 1.251.900,00 1,17

TOTAL SU+SUD 6.652.555,22 6,24

SNU 100.017.444,78 93,76

TOTAL TM 106.670.000,00 100,00

Nucli  urbà

Eixample nucli

TOTAL SISTEMES

TOTAL ZONES

Cases  aïl lades

Cases  agrupades
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5.3. Població i llars en l’horitzó 2026 

La Memòria social que forma part de la documentació d’aquest POUM, té com a objectiu principal 
avaluar i justificar les necessitats socials que té el municipi en matèria d’habitatge, i més 
concretament valorar les necessitats d’habitatge social per al conjunt del municipi; determinar la 
quantitat d’habitatge social que necessita; definir quins són els perfils dels ciutadans i ciutadanes 
destinataris d’aquests habitatges; i concretar-ne els tipus que s’ha de construir al municipi i les 
especificitats i característiques que ha de tenir en funció de la demanda potencial, tenint en compte 
les necessitats presents i futures del municipi. 

D’aquesta manera la dimensió social pren força i esdevé un factor que influeix en les 
determinacions que tenen a veure amb l’ordenació del territori. 

Per tal d’assolir aquests objectius, la memòria social desenvolupa un estudi demogràfic i 
socioeconòmic de Deltebre que es complementa amb un estudi de la seva evolució, tendències i 
dinàmiques recents per concloure en una projecció d’un possible escenari futur. Al final del 
document es troba la proposta concreta del percentatge de sostre d’habitatge social i la seva 
localització. 

El plantejament metodològic d’aquest document es basa principalment en la recollida de les dades 
oficials que han de permetre analitzar la dinàmica demogràfica, l’activitat econòmica i les 
condicions socials de la població de Deltebre. El resultat de l’anàlisi d’aquests indicadors, junt amb 
l’estudi de la situació del mercat de l’habitatge en el municipi, permet avaluar les possibilitats reals 
de la població d’accedir a un habitatge. Totes aquestes dades, informacions i resultats ens 
permetrà respondre a l’objectiu de la memòria social, que és avaluar, quantificar i qualificar les 
necessitats d’habitatge protegit (tipologia, nombre, ubicació i sòl que caldrà reservar), la demanda 
exclosa i els col·lectius, o individus, més desafavorits en aquesta matèria, així com el nombre i la 
localització dels habitatges socials que preveu el POUM  i la dotació d’equipaments que se’n 
deriva. 

Pel que fa als càlculs realitzats per tal de projectar la població a l’horitzó 2026 s’han realitzat una 
sèrie de càlculs, seguint la metodologia de l’Institut d’Estadística de Catalunya i del Centre 
Demogràfic de Catalunya. Això ha permès determinar la població (12.385), escollint l’escenari alt. 
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5.4. L’habitatge de protecció pública 

Tal i com s’exposa en el preàmbul de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, 
l'habitatge és una de les preocupacions més importants per a la ciutadania catalana, que veu com 
d'anys ençà els preus d'aquest bé de primera necessitat han augmentat molt pel damunt del seu 
salari, cosa que obliga les famílies -en el millor dels casos- a endeutar-se fins a límits que posen 
en perill llur capacitat de consum, amb terminis d'amortització dels préstecs cada cop més llargs i 
subjectes als riscos i les incerteses davant canvis futurs, ja siguin laborals, familiars o de tipus 
d'interès.  

L'oferta d'habitatges de lloguer és manifestament insuficient o no és competitiva, atès que les 
rendes són elevades en comparació amb les quotes hipotecàries a llarg termini. En conseqüència, 
cada cop més, els sectors socials sensibles, com els joves, la gent gran, els immigrants i les 
persones en situació de risc, pateixen situacions d'exclusió del dret a l'habitatge. 

La Llei aposta per la creació d'un parc específic d'habitatges assequibles que permeti atendre les 
necessitats de la població que necessita un allotjament. Aquest parc ha d'ésser suficient per a 
permetre la mobilitat i l'adaptació a les necessitats canviants de les persones, i sobretot integrat, 
tant pel que fa a l'entorn físic com des del punt de vista social. 

Així mateix, la Llei estableix que els ajuntaments que vulguin concertar polítiques d'habitatge amb 
la Generalitat han d'elaborar un pla local d'habitatge que reflecteixi el diagnòstic sobre les 
necessitats i les mesures que s'han d'adoptar per a aconseguir els objectius perseguits. Els Plans 
Locals d’Habitatge són un instrument de planificació i programació que poden aprovar els  
Ajuntaments per tal de determinar les propostes i els compromisos municipals en política 
d’habitatge i són la proposta marc per concertar polítiques d’habitatge amb la l’administració de la 
Generalitat. 

Tal i com estableix l’article 160 del TRLU, el patrimoni públic de sòl i d’habitatge està constituït pels 
edificis i el sòl susceptible de destinar-se a les finalitats següents: 

- Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l’expansió de les 
poblacions i la millora de la qualitat de vida. 

- Fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat. 

- Intervenir en el mercat immobiliari per abaratir el preu del sòl urbanitzat i facilitar 
l’adquisició de sistemes urbanístics. 

- Formar reserves per protegir i tutelar el sòl no urbanitzable. 

Amb els objectius definits en l’article 160.5 del TRLU, l’Ajuntament formarà el Patrimoni municipal 
de sòl i habitatge. La construcció del Patrimoni municipal de sòl i habitatge s’ajustarà a allò que 
determina la normativa urbanística vigent. 

En compliment de la legislació sectorial sobre habitatge, aquest POUM estableix els instruments 
urbanístics per a l’adquisició i la preparació del sòl necessari per a la posterior promoció publica 
d’habitatges o bé per a la construcció d’habitatges d’iniciativa privada en qualsevol dels règims de 
protecció d’habitatge protegit fixats per la legislació sectorial vigent en aquesta matèria. 

L’obtenció de sòl per a l’habitatge de protecció pública es determina en aquest POUM a partir de: 

- Les reserves de sòl destinat a habitatge de protecció que s’estableixen en els diferents 
polígons i sectors delimitats pel Pla. 

- La gestió econòmica dels recursos obtinguts de l’alienació del sòl obtingut com a cessió 
gratuïta corresponents a l’aprofitament urbanístic que contempla la legislació vigent, en els 
polígons i sectors de planejament destinats a usos residencials delimitats pel POUM. 

Els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial no poden ser superiors a 2 
anys per a l'inici de les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i la seva 
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finalització s’ha de fer com a màxim en 3 anys a comptar des de la data d'atorgament de la 
llicència d'obres. 

Els habitatges de protecció pública s’identificaran amb el índex HPP, afegit a cada zona. Aquest 
paràmetre expressa l’objectiu que les construccions destinades a habitatges de protecció pública 
no desentonin amb la resta de construccions del seu voltant, i mantinguin la volumetria, tipologia i 
paràmetres del seu entorn més proper. 

Els habitatges de protecció pública han de tenir com a mitjana una densitat de 80m² construïts per 
habitatge, incloent en aquest còmput les superfícies ocupades per escales i patis interiors de 
ventilació.  

Dins de les àrees d’habitatge en règim protegit les actuacions es duran a terme per la iniciativa 
pública, la iniciativa privada o bé per iniciatives de caràcter mixt públic-privat d’acord amb les 
necessitats i les prioritats que s’estableixen en aquest Pla. 

Seran actuacions públiques aquelles en què la construcció d’habitatges es dugui a terme per 
l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya, o altres entitats públiques competents en aquesta 
matèria per tal d’assolir qualsevol dels objectius següents: 

- Permetre l’accés a un habitatge a aquells sectors de la població que tinguin una dificultat 
especial per a accedir al mercat immobiliari o a grups de població de característiques o 
circumstancies especifiques. 

- Contribuir a diversificar l’oferta d’habitatges i a pal·liar els dèficits. 

Seran actuacions privades aquelles en què la construcció d’habitatges es dugui a terme pel sector 
privat. Quan el sector privat no porti a terme una actuació d’habitatge en règim protegit dins dels 
terminis previstos per aquest POUM o el planejament derivat que el desenvolupi, l’administració 
pública podrà prendre la iniciativa per promoure aquests habitatges, procedint prèviament a 
l’expropiació del sòl. 

La delimitació d’àrees d’habitatge protegit en el Pla, com també en el planejament que el 
desenvolupi, porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació a l’efecte 
d’expropiar-les, d’acord amb la legislació sectorial vigent. D’acord amb l’article 161.2 del TRLU, el 
projecte de delimitació es pot tramitar conjuntament amb el de taxació conjunta. Els terrenys 
expropiats s’hauran de destinar a les finalitats previstes a l’article 162.2 del TRLU. 

En la promoció pública per part de l’administració pública de programes especials d’habitatge 
definits en l’article precedent, destinats a sectors específics de població (joves, gent gran i altres 
col·lectius), en els quals no es contempli l’accés a la propietat per part dels usuaris, no seran 
d’aplicació les limitacions relatives al nombre d’habitatges. 

El POUM preveu la localització d’habitatge de protecció en els polígons d’actuació urbanística 
(PAU) i sectors en sòl urbà (PMU), així com en els sectors en sòl urbanitzable (SUD), atenent a les 
següents condicions: 

- Aquells àmbits en sòl urbà no consolidat que l’objectiu sigui la transformació d’una zona 
que impliqui obtenir habitatge de nova creació, la ordenació de la qual permeti la 
implantació d’una tipologia adequada per l’habitatge protegit. 

- En sòl urbanitzable, s’estableix, com a norma general, a excepció d’aquells que per 
morfologia i topografia, no permeten la implantació d’un model edificatori adequat i 
integrat. 

S’han exclòs del còmput els sòls urbans inclosos en polígons que l’objecte és la urbanització o 
cessió, així com el completament d’una zona o reconeixement de la realitat existent. També, 
aquells que es troben en fase de tramitació i per tant responen a les previsions del planejament 
anterior que no preveia aquesta reserva. 

A nivell global en el POUM, el sostre destinat a la construcció d’habitatge protegit correspon a 
55.500m² aproximats i un total de 500 habitatges. 
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El POUM ha determinat la localització de l’habitatge de protecció pública tenint en compte la 
integració amb tipologies adequades a l’entorn on s’ubiquen, condicions topogràfiques, 
d’accessibilitat als equipament, i de mobilitat generada. Amb tot, el resultat és una distribució fruit 
de l’oportunitat de la intervenció, que com s’ha explicat en apartats anteriors, incideix en els límits i 
en aquells espais o s’han trobat disfuncions que havien de ser solucionades. Segurament, i per 
raons òbvies, el nucli urbà i els barris més consolidats resten sense una reserva d’habitatges de 
protecció pública que ajudi a uniformar la seva distribució, ja que tractem amb un teixit consolidat i 
amb qualitat, que no ha necessitat de actuacions de transformació que permetessin gestionar 
noves reserves en aquests espais. 

Així, s’han considerat adequats per a la implantació de l’habitatge de protecció pública aquells 
àmbits en sòl urbà no consolidat on l’objectiu ha estat la transformació d’una zona, el 
desenvolupament d’una nova àrea residencial que impliqui obtenir habitatge de nova creació i 
l’ordenació de la qual permeti la implantació d’una tipologia adequada per l’habitatge protegit. 
També s’han considerat adequats tots els sectors residencials de sòl urbanitzable. 

En el següent quadre es descriuen els diferents polígons i sectors proposats pel POUM, les 
reserves previstes en cada un d’ells de la superfície corresponent al 30% del sostre destinat a 
habitatges de protecció pública, sent com a mínim 20% de règim general i/o especial o equivalent.  

La Memòria social que acompanya el POUM conclou que les reserves proposades són suficients 
per atendre les necessitats d’habitatge amb protecció pública previsibles en el municipi. 

Cal assenyalar, que a part de les reserves de sostre per a HPP i HPC el POUM també contempla, 
d’acord amb la mateixa TRLU, la cessió del sòl corresponent al percentatge de cessió obligatòria i 
gratuïta (15% d’aprofitament urbanístic), tant en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable, 
que s’ha d’incorporar en el patrimoni de sòl i habitatge. Aquestes actuacions han de permetre a 
l’Ajuntament de Deltebre dur a terme una política de promoció d’habitatge públic. 

5.5. L’habitatge dotacional públic 

En un altre ordre de coses, el POUM defineix sistema d’habitatge dotacional (clau D), establint que 
comprèn les actuacions públiques d’habitatge destinades a satisfer els requeriments temporals de 
col·lectius de persones amb necessitat d’assistència o d’emancipació i dels altres col·lectius 
socials assenyalats a l’article 3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  

Actualment en el nucli no existeix cap construcció residencial municipal d’aquestes 
característiques. 
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6.    CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

6.1. Determinacions generals 

Previ a qualsevol altra consideració relativa a la classificació del sòl, cal dir que durant la vigència 
de les Normes subsidiàries hi ha hagut diversos factors que han influït directament en l’ordenació i 
l’establiment de les condicions d’execució i desenvolupament tant de les zones, com dels sistemes 
del municipi.   

Per tal d’entendre aquesta situació i partir d’ella per tal de replantejar el desenvolupament del 
municipi, s’ha dut a terme una refosa normativa, que s’ha convertit en un instrument clau per 
procedir a la confecció del cos normatiu del POUM, recollint la formulació complerta de les Normes 
de 1995, més altres determinacions derivades de les diferents modificacions puntuals, i 
planejament derivat, a més de l’adaptació al planejament territorial i sectorial aprovat al llarg 
d’aquests anys. 

En la regulació del règim urbanístic del sòl  definit en l’art. 24 del TRLU, el primer rang a establir 
en la jerarquia de les línies d’un Pla correspon a la classificació del sòl. 

La totalitat del territori d’un municipi de Catalunya ha d’estar classificat en una o altra classe de sòl: 
urbà consolidat, urbà no consolidat, urbanitzable delimitat, urbanitzable no delimitat i no 
urbanitzable (art. 25 TRLU): 

SÒL URBÀ CONSOLIDAT        SUC 
SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT        SNC 
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT       SUD  
SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT      SND 
SÒL NO URBANITZABLE        SNU 

El segon rang en la jerarquia d’un Pla són els sectors de planejament i, per extensió, els àmbits 
de gestió. En el POUM s’han delimitat: 

PLA DE MILLORA URBANA (sòl urbà)      PMU 
POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA (sòl urbà)     PAU 
PLA PARCIAL URBANÍSTIC (sòl urbanitzable delimitat)    PPU 
PLA PARCIAL URBANÍSTIC DE DELIMITACIÓ (sòl urbanitzable no delimitat)  SND 
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC (qualsevol classe de sòl)    PEU 

 

El tercer rang en la jerarquia d’un Pla són les qualificacions del sòl. 

La codificació dels diferents tipus de sòl s’ordena segons els usos predominants i segons el teixit o 
estructura urbana que generen, sempre tenint en compte les tipologies d’edificació resultants. 

La primera aproximació als diferents tipus de sòl es fa diferenciant els sistemes de la resta de tipus 
i zones. 

Els sistemes generals o locals descrits en l’article 34 del TRLU es poden localitzar en qualsevol 
classe de sòl: urbà, urbanitzable i no urbanitzable.  

La qualificació urbanística del sòl en zones i sistemes té per objectiu assignar a cada part del 
territori usos i, en el seu cas, intensitats i/o condicions d’edificació tot desenvolupant els drets i 
deures genèrics que estableixi el Pla.  

Dintre d’aquesta regulació entenem per sistemes el conjunt d’elements d’interès general que, 
relacionats entre sí, configuren l’estructura general i orgànica del territori i són determinants per 
assegurar el desenvolupament i funcionament dels assentaments urbans i alhora han de garantir 
els objectius del planejament referents a: 

- Comunicacions: recull  tots els tipus d’infraestructures lligades als eixos de comunicació i a 
la mobilitat: viàries, ferroviàries i aeroportuàries.  
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- Espais oberts: espais lliures, hidrogràfic.  

- Equipaments comunitaris i serveis tècnics: Equipaments comunitaris; i serveis tècnics i 
ambientals. 

- Habitatge dotacional: actuacions destinades a satisfer demandes temporals de col·lectius 
amb  necessitat d’assistència o emancipació (art. 1 TRLU). 

En la realitat física del municipi de Deltebre pel que fa al recorregut de les xarxes de sistemes 
lineals, en especial pel que fa al sistema hidrogràfic i viari, comporta en molts casos que concorrin 
en un mateix espai diversos sistemes que o bé discorren a diferent nivell (sòl, subsòl i vol) o en el 
mateix nivell quan les característiques de cada sistema així ho permeten. És un clar exemple el 
vial urbà que al mateix temps fa de suport a la infraestructura de reg o de desguàs existent en el 
propi sòl urbà del municipi. 
La compatibilitat entre sistemes a nivell urbanístic està contemplada en l'article 35 del Text refós de 
la Llei d'urbanisme, i resta supeditada al manteniment de la funcionalitat de cadascuna de les 
infraestructures implicades.  
La representació d'aquestes situacions en la documentació gràfica del POUM d'una manera 
intel·ligible exigeix la simplificació de la informació, i per tant en casos de superposició de sistemes 
s'ha optat per dibuixar només un dels sistemes afectats (el que millor reflecteixi la lògica de 
l'estructura d'ordenació dels sistemes) sense que això en cap cas hagi d'interpretar-se com una 
reducció o no reconeixement dels altres sistemes existents, malgrat no apareguin dibuixatss en un 
punt concret.  

Quadre resum de qualificacions en sòl urbà 

 

SUPERFÍCIE  % 

Nucli urbà 
R1a  95.567,50 2,56

R1b  537.350,05 14,42

Eixample nucli 
R2a  71.275,97 1,91

R2b  44.122,29 1,18

Residencial 1  R4.1  107.461,67 2,88

Residencial 2  R4.2  84.632,65 2,27

Residencial 3  R4.3  10.721,04 0,29

Cases urbanes 

R5.1  483.103,03 12,96

R5.2  157.364,59 4,22

R5.3  3.709,83 0,10

Cases familiars 
R6.1  740.790,63 19,87

R6.2  609.196,25 16,34

Casa a passatge  R6.5  188.633,02 5,06

Ciutat jardí Riumar  R6.r1  392.539,52 10,53

CJ Riumar comercial  R6.r2  12.865,83 0,35

Verd privat  VP  50.880,14 1,36

Hoteler  A2.a  27.129,77 0,73

Comercial  A2.b  9.718,02 0,26

Lúdic  A2.c  5.807,75 0,16

Turístic‐restauració  A2.d  4.600,90 0,12

Indústria  IN  90.159,00 2,42

TOTAL  3.727.629,47 100,00
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6.2. Regulació normativa 

El POUM recull bàsicament el contingut de la normativa urbanística establerta per les Normes 
subsidiàries, no obstant, en els darrers anys, s’han fet evidents algunes mancances normatives i la 
necessitat d’adaptar-ne el contingut a la legislació actualment aplicable en matèria d’urbanisme. 
Amb el temps, alguna part de l'articulat ha anat presentant problemes d’interpretació d’alguns 
conceptes que cal clarificar o modificar i que aboquen també a la necessitat de revisar-ne tot el 
contingut. 

El POUM ha simplificat l’estructura i el contingut de les normes urbanístiques i les adaptat al 
context actual, recollint totes les regulacions mínimes que requereix la llei pel que fa a l’ordenació i 
els usos. El present Pla manté moltes de les condicions i característiques plantejades per les 
NNSS vigents però també s’ha tingut clar la especificitat del poble de Deltebre. Així doncs, el 
POUM ha estat una oportunitat per especificar les característiques pròpies de Deltebre, que en 
detall  s’acaben reflectint en la regulació normativa. 

A continuació es detallen les correspondències entre les claus urbanístiques de les NNSS amb les 
proposades pel POUM, en referència als sistemes i a les zones de sòl urbà: 

 

Normes 
subsidiàries  POUM  TIPOLOGIA NS  POUM 

Nucli urbà  Nucli urbà  Vial     R 1a 

Nucli urbà  Nucli urbà  Vial  NU  R 1b 

Eixample del nucli  Eixample del nucli  Vial  R 2a 

Eixample del nucli  Eixample del nucli  Vial  EN  R 2b 

Residencial  1  Residencial  1  Aïllada  R1  R 4.1 

Residencial  2a  Residencial  2a  Aïllada  R2  R 4.2 

Residencial  3  Residencial  3  HPP  R3  R 4.3 

Resid. 3 'la Cava'  Resid. 3 'la Cava'  Aïllada 
R la 
Cava  R 4.4 

Cases urbanes 1  Unifamiliar agrupada 1  Filera  CU1  R 5.1 

Cases urbanes 2  Unifamiliar agrupada 2  Filera  CU2  R 5.2 

Cases urbanes 4  Unifamiliar agrupada 3  Filera  CU3  R 5.4 

Cases familiars 2  Unifamiliar aïllada 1  Aïllada  CF1  R 6.1 

Cases familiars 3  Unifamiliar aïllada 2  Aïllada  CF2  R 6.2 

Cases familiars 3  Unifamiliar aïllada 3  Aïllada     R 6.3 

Cases familiars 1  Unifamiliar aïllada 4  Aïllada  ‐  R 6.4 

Cases a passatge  Unifamiliar aïllada 5  A/F 
CP 
"CF1"  R 6.5 

   Unifamiliar aïllada 6  Aïllada     R 6.6 

Ciutat jardí Riumar  Ciutat jardí Riumar  Aïllada  CJ  R 6.r1 

CJ Riumar comercial  CJ Riumar comercial  Aïllada  CJC  R 6.r2 

   Hoteler / Restauració  Aïllada  ‐  A 2.a 

   Comercial  Aïllada  ‐  A 2.b 

   Lúdic  Aïllada  ‐  A 2.c 

   Turístic / Restauració  Aïllada  ‐  A 2.d 

Indústria  Indústria  Aïllada  IN  A 1 
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Cal explicar que les qualificacions urbanístiques establertes en aquest document s’emmarquen en 
la codificació i nomenclatura establerta en el Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) elaborat per la 
Generalitat de Catalunya. El MUC pretén ser una eina estratègica per a la administració de les 
polítiques de planificació i ordenació del territori però, alhora, un instrument per a la societat que 
permeti una visió global de l’urbanisme vigent, alhora que aporti transparència sobre la informació 
urbanística, tradicionalment complexa i difícil d’obtenir. El Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) de 
caràcter sintètic, ha de permetre fer una lectura contínua de l’ordenació urbanística del país, 
resolent les diferències de codificació, llenguatge i de representació que tenen els diferents plans 
urbanístics vigents en l’actualitat.  

Si bé la gestió urbanística, construcció, rehabilitació i enderroc dels edificis són processos de gran 
complexitat que demanden, a banda d’un acurat seguiment de tot el seu desenvolupament, unes 
normes conceptuals de l’edifici, pel que fa a altres aspectes més específics que no cal que 
s’integrin pròpiament en les normes urbanístiques, es poden incorporar com a desenvolupament 
del POUM mitjançant ordenances complementàries. 

Per això, en tot allò que no sigui essencialment imprescindible que reguli el POUM, es redactaran i 
tramitaran ordenances específiques complementàries que regulin i detallin tots aquells supòsits no 
previstos en les normes urbanístiques del planejament.  

Les zones corresponen als espais on es produeixen les activitats privades amb diversos tipus 
d’aprofitament, i es complementen amb els sistemes generals, d’ús i titularitat majoritàriament 
pública, que les completen en matèria de comunicacions, espais lliures, serveis tècnics i 
equipaments comunitaris. 

Correspon als plans d’ordenació urbanística municipal assignar i regular per a cada una de les 
zones previstes, els usos principals i compatibles, la parcel·la mínima indivisible, i els paràmetres 
urbanístics als què se subjecta l'edificació. 

En el POUM es distingeixen diferents zones atenent a aquest ús principal o el tipus d’activitat 
predominant i a la tipologia pròpia de l’edificació, atenent a tres categories bàsiques: residencial, 
terciari o industrial, a banda de les pròpies del sòl no urbanitzable. 

Com a norma general, el POUM proposa una zonificació ajustada als criteris de la sistematització 
de codis, tenint com a punt de partida les zones previstes pel planejament vigent, no obstant això, 
s’han ajustat alguns paràmetres, d’acord als matisos i singularitats detectats en el teixit de 
Deltebre. També s’han introduït els paràmetres resultat de modificacions o d’àmbits desenvolupats. 
Així mateix, s’han introduït algunes millores que incideixen sobre la qualitat de l’edificació o 
mecanismes per unificar paràmetres de regulació, amb un criteri clar de sistematització que ajudi a 
la comprensió de la normativa.  

A continuació s’expliquen les diferents zones corresponents al sòl urbà residencial (R). La resta 
de zones d’ús mixt (M) i d’activitat (A) s’han explicat en paral·lel a la descripció de les propostes 
d’ordenació i la regulació de les àrees d’activitat econòmica, apartat 3.7 d’aquesta memòria, així 
com pel que fa al sòl no urbanitzable (N), s’han descrit en l’apartat 3.6 sobre l’ordenació de sòl no 
urbanitzable. 

- clau R1 - Nucli urbà 

Correspon a la part més antiga del nucli de Deltebre, dins els àmbits del nucli urbà històric, format 
per edificacions entre mitgeres amb alineació a vial, i alçada de PB + 2PP, que en la majoria de 
casos, compten amb les parts posteriors no edificades en forma de patis o horts vinculats a les 
edificacions. En aquest sentit, constitueixen els centres dels dos nuclis urbans principalment.  

En tot cas, el sentit d’aquesta clau és la conservació i respecte del teixit històric i la seva 
configuració actual com a centre urbà. La regulació d’aquesta zona té com objectiu, a més, 
revaloritzar un teixit urbà amb dificultats de renovació, per tal de consolidar-lo com a nucli fort 
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d’habitatges, amb el valor afegit del manteniment dels paràmetres edificatoris que conformen la 
identitat del nucli de Deltebre. 

- clau R2 - Eixample nucli 

Es tracta de les zones d’illes consolidades corresponents als creixement al voltant del nuci urbà. 
Està integrada per edificacions de tipologia entre mitgeres, alineades a vial i de dues o tres 
plantes, que en la majoria de casos, compten amb patis vinculats.  

- clau R3  

La clau R3 no existeix de moment en l’ordenació del present planejament, si bé correspon a una 
tipologia d’eixample modern amb ordenacions en illa, seguint un model geomètric d’ocupació del 
sòl en malla o quadrícula i normalment amb edificació en alineació vial. Aquest codi, platejat 
d’acord amb la codificació i nomenclatura establerta en el Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC), 
pot servir per recollir futurs desenvolupaments,. 

- clau R4 – Bloc aïllat plurifamiliar   

Aquesta zona correspon a una forma moderna de creixement configurada a partir d’edificació 
aïllada o semiaïllada que ordena la parcel·la i els espais lliures privats en funció de l’ús 
predominant. Comprèn els terrenys l'ordenació dels quals respon a una configuració o promoció 
unitària i a una disposició de volums i forma urbana de caràcter singular, normalment blocs o torres 
plurifamiliars, freqüentment relacionades amb un jardí comunitari. 

- R4.1: subzona Residencial 1 

- R4.2: subzona Residencial 2 

- R4.3: subzona Residencial 3 

- R4.4: subzona Pla parcial ‘la Cava’ 

- clau R5  Edificació unifamiliar agrupada 

Aquesta zona comprèn els terrenys l’ordenació dels quals respon una configuració d’habitatges 
unifamiliars en filera. Inclou els habitatges unifamiliars, associats en agrupacions de cases 
unifamiliars en filera, que poden estar alineades a vial i disposar d’un pati a la part posterior 
destinat a jardí privat lliure d’edificació, o bé, poden estar reculades de l’alineació a vial i 
envoltades d’espais lliure, així com d’altres disposicions específiques i singulars. 

S’admeten també els habitatges aïllats sempre que la parcel·la a edificar no confronti amb cap 
mitgera, els edificis aparellats sempre que compleixin la condició de façana i superfície establerta i 
els doble aparellats, de promoció conjunta, també donant compliment a les condicions de façana i 
parcel·la mínimes. 

- R5.1: subzona de cases agrupades 1 

- R5.2: subzona de cases agrupades 2 

- R5.3: subzona de cases agrupades 3 

- clau R6  Edificació aïllada 

Aquesta zona ordena l’edificació aïllada, i en alguns casos aparellada, destinada a l’ús 
residencial unifamiliar en forma de d’habitatge aïllat envoltat de jardí privat o hort. 

S’admeten les edificacions aparellades sempre que es presenti projecte conjunt o s’acrediti la 
conformitat del confrontant. L’aparellament és obligatori quan preexisteixi una construcció 
residencial d’aquestes característiques i amb mitgeres vistes. 
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Per poder adaptar les edificacions a les diferents característiques dels àmbits on s’ubiquen 
s’han definit diverses subzones 

- R6.1: subzona de cases aïllades 1 

- R6.2: subzona de cases aïllades 2 

- R6.3: subzona de cases aïllades 3 

- R6.4: subzona de cases aïllades 4 

- R6.5: subzona de cases aïllades 5 

- R6.6: subzona de cases aïllades 6 

- R6.r1: subzona de cases aïllades Riumar 

- R6.r2: subzona de cases aïllades Riumar C 

- HU subzona d’hortes urbanes 
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7.    REGULACIÓ DEL SÒL SOTMÈS A RISCS 

Per raons d’especificitat del municipi de Deltebre, la normativa del POUM determina un capítol 
específic a la regulació dels riscs a considerar en el municipi: RISCS GEOLÒGICS I RISCS 
NATURALS (INUNDABILITAT).  

Els riscos potencials principals a considerar en el municipi de Deltebre són el risc geològic i la 
inundabilitat. 

7.1. Risc geològic 

El POUM incorpora en la seva documentació l’Estudi per a la identificació de Riscos Geològics, 
elaborat per l’INSTITUT GEOLÒGIC DE CATALUNYA. En la normativa del Pla s’inclouen les 
recomanacions descrites en dit estudi. 

Pel que fa als riscos geològics, caldrà tenir en compte les recomanacions descrites en  l’Estudi per 
a la Identificació de Riscos Geològics a Deltebre, realitzat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya. 

a. La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb les directrius 
actuals del “Codi Tècnic de l’Edificació” (CTE). 

b. Prendre les mesures adequades durant o després de l’execució d’excavacions o talussos 
antròpics per evitar el desenvolupament d’inestabilitats. 

c. Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents. Usualment 
no solen ser aptes per a fonamentar estructures i es poden generar assentaments 
diferencials importants en ser sotmesos a càrregues. 

d. Respectar les lleres, evitant les actuacions que obstaculitzin el pas o impedeixin el correcte 
drenatge de l’aigua i deixant espai lliure suficient al voltant de la llera. 

A les àrees de Deltebre i de Riumar es recomana la realització d’un estudi de subsidència i del 
possible ascens del nivell del mar, que identifiqui les àrees en major risc.  

El fenomen de la subsidència afecta al Delta de l’Ebre en un conjunt de manera intrínseca a la 
seva naturalesa, de manera que la resposta ha de ser global. 

Existeixen diversos àmbits d’estudi, entre ells el Projecte Life EBRO ADMICLIM, que constaten la 
manca d’aportació de sediments al Delta, reduïts en un 99% des de la construcció de les preses, i 
l’augment del nivell del mar com a conseqüència del canvi climàtic, entre altres, com a grans 
amenaces per al Delta. Es planteja una estratègia de gestió integrada de l’aigua, els sediments i 
els habitats, amb els objectius d’optimitzar l’elevació del sòl, reduir l’erosió de la costa, augmentar 
l’acumulació (segrest) de carboni al sòl, reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i millorar 
la qualitat de l’aigua 

Aquestes mateixos programes més enllà de la diagnosi proposen possibles solucions per mitigar 
els efectes, com són d’injecció de sediments als canals de reg o al tram final del riu, entre altres. 

Tot i que la lluita contra la subsidència va més enllà de l’abast del POUM, aquest sí que incorpora 
estratègies i l’adopció de mesures concretes que des del punt de vista urbanístic han de contribuir 
ha una millor adaptació dels assentaments urbans a la situació de vulnerabilitat, incorporació dels 
impactes i riscos provinents del canvi climàtic. 

En el cas del casc urbà, s’han suprimit els creixements potencials que les Normes subsidiàries 
preveuen com a expansió de l’àrea urbana en sentit est i oest. Per contra s’ha adoptat una 
estratègia de compleció als buits urbans que hi ha entre les àrees de sòl urbà consolidat. 
D’aquesta manera tot el sòl residencial resta situat entre el riu i el canal, en una posició centrada 
que facilita l’acció unitària i conjunta en front el risc. 

En el cas de Riumar s’han limitat els creixements potencials i s’han situat com una anella que 
encercla el sòl urbà consolidat, tancant el conjunt amb una franja d’espai lliure públic de transició 
cap a l’espai natural, amb vocació de mantenir la seva condició natural. 
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Aquests sectors de sòl urbanitzable assoleixen la funció de millorar la resposta en front els riscos 
d’inundació, tant d’ells mateixos com del sòl urbà amb el que confronten. La concreció de 
l’ordenació és competència del planejament derivat, que haurà d’establir les cotes de terreny finals 
dels sistemes i zones que permetin assolir aquest objectiu. 

7.2. Risc d’inundabilitat 

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 ha suposat una nova regulació en 
aspectes com la gestió dels riscos de inundació a través de la identificació de 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 quater 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). 

Segons s’estableix en aquest article, es pot permetre com a règim especial la realització de noves 
edificacions o usos associats a la zona de flux preferent, sempre que es compleixin els requisits 
següents: 

a) Que estiguin ubicats fora de la zona de policia. 
 
b) Que no incrementin de manera significativa el risc d’inundació existent. Es considera que es 
produeix un increment significatiu del risc d’inundació quan, a partir de la informació obtinguda dels 
estudis hidrològics i hidràulics que en cas necessari siguin requerits per a la seva autorització i que 
defineixin la situació abans de l’actuació prevista i després d’aquesta, no es dedueixi un augment 
de la zona inundable en terrenys altament vulnerables. 
 
c) Que s’hagin dissenyat tenint en compte el risc al qual estan sotmesos i en conseqüència no 
representin un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns enfront de les 
avingudes, i a més compleixen el que s’estableix a l’apartat 4. 
 
d) No es permet la construcció d’instal·lacions llistades a l’article 9 bis.1.a), e) i h), ni grans 
superfícies comercials on es puguin donar grans aglomeracions de població. 

e) No es permet, llevat que quan amb caràcter excepcional es demostri que no hi ha cap altra 
alternativa d’ubicació, el nou establiment de serveis o equipaments sensibles o infraestructures 
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públiques essencials per al nucli urbà, com ara: hospitals, centres escolars o sanitaris, residències 
de persones grans o de persones amb discapacitat, centres esportius, parcs de bombers, 
depuradores, instal·lacions dels serveis de protecció civil o similars. Per a aquests casos 
excepcionals, les infraestructures requerides han de complir una sèrie de requeriments.  

En aquest sentit la regulació que fa el POUM en relació als assentaments urbans cerca la 
coherència per donar compliment als requisits establerts a l’article 9 quater del RDPH de la 
següent manera  

En primer lloc no és d’aplicació la servitud derivada de la zona de policia de lleres atès que en 
aquest tram el riu Ebre està regulat per la Llei de Costes. 

En segon lloc els creixements els assentaments de creixement potencial, àmbits de sòl urbà no 
consolidat (PMU) i sectors de sòl urbanitzable delimitat (SUD), s’han delimitat sota el criteri que, o 
bé completen els buits de les àrees urbanes existents, o bé constitueixen sectors de tancament, en 
el cas de Riumar. En tots els casos, a part dels seus objectius intrínsecs, tenen la funció de millorar 
la resposta en front la inundabilitat del seu entorn. 

En tercer lloc, el POUM estableix que les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar 
tenint en compte el risc i el tipus d’inundació existent i els nous usos residencials s’han de disposar 
a una cota tal que no es vegin afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Poden 
disposar de garatges subterranis i soterranis, sempre que es garanteixi l’estanquitat del recinte per 
a l’avinguda de 500 anys de període de retorn, i que es facin estudis específics per evitar el 
col·lapse de les edificacions, tot això tenint en compte la càrrega sòlida transportada i que a més 
disposin de respiradors i vies d’evacuació per damunt de la cota de l’avinguda. S’ha de tenir en 
compte, en la mesura que es pugui, la seva accessibilitat en situació d’emergència per 
inundacions.  

Finalment pel que fa a l’apartat d) i e) de l’article 14 quater, s’entén que les instal·lacions llistades 
només són admissibles en el sòl urbà i quan són de servei inexcusable per a la població del 
municipi, com són els centres escolars o sanitaris, o bé residencies de persones grans... 

El POUM dóna resposta a aquests requeriments en la regulació dels assentaments. En el cas del 
sòl urbà consolidat, la regulació normativa de les zones limiten la implantació dels usos 
residencials en funció de les condicions d’inundabilitat (període de retorn de 500 anys) al mateix 
temps que s’estableixen condicions severes per a la construcció de plantes soterranis. Els plànols 
d’ordenació de l’Annex I ‘ESTUDI D’INUNDABILITAT – COTES’, donen informació sobre la cota 
d’inundabilitat en punts significatius de la trama urbana. Aquesta informació s’ha extret del l’Estudi 
d’Inundabilitat que incorpora el POUM com a Annex, contrastat amb la informació facilitada pel 
portal de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre: 

http://iber.chebro.es/sitebro/sitebro.aspx 

Els estudis d’inundabilitat que formen part del POUM, quan s’indica, han de ser complementats per 
altres de més detallats en el moment del desenvolupament urbanístic dels sectors de planejament 
derivat i polígons d’actuació urbanística. Tots ells preveuen, o preveuran, si s’escau, les mesures 
de protecció front als riscos d’inundació dins dels àmbits. 

Els estudis d’inundabilitat en els sectors de planejament derivat, es redactaran seguint els criteris 
de la publicació “Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de l’ACA 
(Agència Catalana de l’Aigua). 
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8.    DESENVOLUPAMENT  I GESTIÓ DEL PLA 

L’atenció a la gestió del Pla a través dels mecanismes previstos al TRLU és una de les 
característiques que identifiquen els treballs de planejament de qualsevol municipi, i en el cas de 
Deltebre, té una major significació quan és producte d’un planejament que resulta de la creació per 
Llei com a municipi independent i de la necessària  implantació del model de ciutat i de creixement 
d’aquest nou municipi d’acord amb les directrius dels seus representants polítics . 

El POUM de conformitat amb allò que disposa l’article 58 del TRLU, fixa en cadascuna de les 
classes de sòl les condicions necessàries per al desenvolupament de les determinacions que hi 
estableix. La  definició de l’estratègia de gestió comporta d’acord amb la legislació vigent: 

1. L’obligació de la cessió obligatòria i gratuïta a l’administració actuant del sòl corresponent al 
15% de l’aprofitament urbanístic en sectors en sòl urbà no consolidat o de polígons 
d’actuació urbanística que tinguin per objecte alguna de les finalitats previstes a l’article 
70.2.a) del TRLU . 

2. L’ampliació dels sòls destinats a sistemes urbanístics que, inclosos en un polígon d’actuació, 
poden ser objecte de cessió obligatòria i gratuïta.  

3. La possibilitat de delimitar sectors de planejament o polígons d’actuació urbanística 
discontinus, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable, així com, la possibilitat 
d’establir la participació en aquests sectors o polígons d’aquelles infraestructures 
necessàries per  a la seva connexió, tal i com preveu l’article 35 del  RLU. 

4. L’obligació de la reserva de sòl on emplaçar com a mínim el sostre equivalent al 30% del sòl 
de nova implantació residencial que el Pla preveu d’acord amb el que disposa l’article 57.3 
del TRLU.  

El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(TRLU), preveu com a instruments aplicables per a l’execució i desenvolupament de les 
determinacions del Pla en el sòl urbà: 

- L’execució mitjançant la delimitació de polígons d’actuació urbanística (PAU) en el sòl urbà 
no consolidat,  que tenen distintes finalitats, des de completar la urbanització, la 
reurbanització, a establir la reconversió de l’àmbit en quant a l’estructura, usos o 
edificacions, d’àmbits delimitats anteriorment en Unitats d’actuació (U.A.), i que s’han 
d’executar o finalitzar, així com de nous àmbits que es delimiten amb aquestes finalitats.  

- La delimitació i fixació de sectors a desenvolupar mitjançant plans de millora urbana (PMU) i 
que, atenent a les diverses finalitats que regula el TRLU, es poden classificar en diferents 
grups. 

El POUM de Deltebre, en el sòl urbà consolidat (SUC) d’acord amb el que preveu l’article 58.4 
del TRLU, precisa les rasants i les característiques i el traçat de les obres d’urbanització. La 
normativa del POUM estableix les característiques i condicions que han de reunir els diferents 
elements de la urbanització per tal que els terrenys que tinguin que completar o acabar la 
urbanització i adquireixin així  la condició de solar.  

En els àmbits de sòl urbà no consolidat (SNC) delimitats en polígons d’actuació urbanística 
(PAU), les obres d’urbanització i les rasants s’hauran de definir i concretar mitjançant un projecte 
d’urbanització. Així mateix, es delimiten sectors subjecte a un pla de millora urbana (PMU).  

Als efectes d’aplicació del deure de cessió de sòl corresponent del 10% de l’aprofitament urbanístic 
en els polígons d’actuació urbanística que es delimiten en el sòl urbà no consolidat, el POUM en 
aplicació del que preveu l’article 40.1 en relació al 43 del TRLU, estableix aquesta obligació si 
procedeix en la fitxa corresponent a cada un dels àmbits delimitats. Aquesta cessió podrà ser 
substituïda pel seu equivalent econòmic amb destí al patrimoni públic de sòl, en el supòsit de que 
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l’ordenació prevista doni lloc a parcel·la única i indivisible o no sigui possible individualitzar la 
cessió en una parcel·la única.  

Pel que fa a la reserva mínima destinada a habitatge amb protecció oficial que disposa l’article 
57.3 del TRLU, cal assenyalar que no és d’aplicació al municipi de Deltebre el supòsit d’exempció 
que s’hi preveu, per la qual cosa el POUM estableix la reserva del sòl corresponent a un 30% del 
sostre que qualifica d’ús residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, 
per a la construcció d'habitatges amb protecció oficial, d’acord amb els tipus de règims que per 
aquesta categoria d’habitatges preveu la normativa reguladora, tal i com es justifica a la Memòria 
social.  

En sòl urbanitzable delimitat (SUD) el POUM delimita els sectors que considera necessaris per 
assolir els objectius de desenvolupament del municipi, i concreta per a cadascun d’aquests àmbits, 
els índexs d’edificabilitat bruta; la densitat màxima, els usos principals i compatibles, els 
estàndards que determinen les reserves mínimes per al sistema local d’espais lliures i 
equipaments, i les càrregues externes imputables per a la connexió del sector.  

De conformitat amb el que disposa l’article 26.3 del RLU, els convenis urbanístics que es refereixin 
a instruments de planejament o gestió, han de formar part de la documentació que integra la 
respectiva figura de planejament o gestió des de l'inici del procediment corresponent o des de la 
seva formalització, si aquesta es produeix un cop iniciat el procediment. En el moment de redactar 
aquest document per a la seva aprovació inicial no s’ha signat cap conveni urbanístic. No obstant, 
en el cas que es formalitzi algun conveni  en la fase de tramitació posterior a l’aprovació inicial, que 
afecti a determinacions de planejament o de gestió del POUM, el conveni s’haurà de sotmetre a 
informació pública, bé sigui conjuntament amb el POUM, si d’acord amb l’article 112 del RLUC 
procedeix subjectar-lo a un nou tràmit d'informació pública, o bé amb un tràmit específic 
d'informació pública del conveni per un termini d'un mes, incorporant-se posteriorment en el POUM 
en el tràmit subsegüent d’aprovació que correspongui.  



 Aprovació Inicial. Abril 2014 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre 
B.   MEMÒRIA – ORDENACIÓ                               70 

8.1. Polígons d’actuació urbanística i plans de millora urbana 

El POUM proposa els següents polígons d’actuació urbanística (PAU) i plans de millora urbana 
(PMU), en sòl urbà, els quals responen a diferents finalitats. Uns es refereixen a àmbits delimitats 
en el planejament anterior com a sectors o unitats d’actuació, que es troben parcialment executats, 
i que amb la delimitació del polígon es pretén finalitzar la ja iniciada execució del planejament, en 
la majoria dels casos acabar d’urbanitzar. Els altres polígons d’actuació urbanística es refereixen a 
àmbits en els que el POUM preveu noves actuacions de petit abast, bé per completar la trama 
urbana, o bé de transformació d’usos o de remodelació, i en els quals concreta l’ordenació 
detallada quedant per definir les obres d’urbanització i les rasants en el corresponent projecte 
d’urbanització.  

Constitueixen un apartat concret dins els polígons d’actuació urbanística les Unitats de 
Reparcel·lació (UR), com a àmbits on el POUM fomenta la reparcel·lació entre diferents propietats 
amb l’objectiu de millorar les condicions d’accessibilitat, sense que portin associades cessions de 
sòl per a sistemes ni despeses d’urbanització. 

Els polígons d’actuació i sectors que estableix aquest POUM són dibuixats en els plànols 
d’ordenació i la present normativa preveu determinacions urbanístiques concretes per a cadascun 
d’aquests àmbits. La inclusió de terrenys en aquests àmbits comporta per als propietaris la 
subjecció als deures que estableix el POUM de conformitat amb la legislació urbanística vigent.  

A continuació es detalla les delimitacions, objectius principals i justificació del polígons d’actuació 
urbanística (PAU) i plans de millora urbana (PMU) residencials. Es considera que els d’ús terciari / 
industrial ja s’han descrit en l’apartat 3.7.sobre la REGULACIÓ DE LES ÀREES D’ACTIVITAT 
ECONÒMICA d’aquest mateix document.  

En cada cas, s’ha elaborat un quadre comparatiu dels paràmetres urbanístics entre el planejament 
vigent i la proposta del POUM, incorporant en alguns casos les dades del planejament en tràmit, 
per tal d’obtenir una comparativa entre les dades vigents i les de la proposta, així com els 
paràmetres condicionants extrets de l’anàlisi. 
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CASC URBÀ DE DELTEBRE 

Quadre resum Polígons d’Actuació Urbanística 

Sup X % V/H % E % Zones Sup %

PAU5 CAMÍ DE SIRGA 1,2299 0,1586 12,90 0,4705 38,25 0,0508 4,13 A2.a 0,3301 26,84

A2.d 0,2200 17,88

PAU6 JOAN BONET 1 0,5009 0,0000 0,00 0,1647 32,88 0,0000 0,00 R6.3 0,3362 67,12

PAU 7 SANT RAMON 1,1322 0,3592 31,73 0,0000 0,00 0,0000 0,00 R6.1 0,5500 48,58

R5.1 0,2230 19,70

PAU8 EST CP RIUMAR 0,7559 0,1234 16,32 0,1649 21,82 0,0204 2,70 R5.2 0,4472 59,16

PAU11 ST. ISISDRE / ST. PERE 0,7693 0,1968 25,58 0,0000 0,00 0,0000 0,00 R5.1 0,5725 74,42

PAU18 TRAVESSERA PAU CASALS 0,8805 0,0590 6,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 R6.4 0,8215 93,30

PAU19 DELTA  1,8391 0,2476 13,46 0,0000 0,00 0,0000 0,00 R6.1 1,5915 86,54

PAU20 LO PASSADOR 4,3512 0,7602 17,47 0,6498 14,93 0,9183 21,10 A2.a 1,4575 33,50

A2.c 0,5654 12,99

PAU21 GIRONA 1 1,8100 0,2310 12,76 0,1810 10,00 0,0000 0,00 R4.1 1,3980 77,24

PAU22 ULLDECONA 0,6570 0,0000 0,00 0,2260 34,40 0,0000 0,00 R4.1 0,4310 65,60

PAU23 AVINGUDA LA PAU 6 1,2429 0,0000 0,00 0,6728 54,13 0,0000 0,00 A2.a 0,2358 18,97

VP 0,3343 26,90

PAU24 ARROSSAIRES 2,1343 0,0000 0,00 1,0923 51,18 0,5529 25,91 R6.2 0,4891 22,92

PAU25 ACT. ECONÒMICA ‐ SERVEIS 1,5773 0,3093 19,61 0,2179 13,81 0,0000 0,00 A1 1,0501 66,58

PAU27 C. DEL MAR 0,4869 0,0770 15,81 0,0000 0,00 0,0000 0,00 R6.1 0,4099 84,19

PAU40 POBLENOU 1,3500 0,2780 20,59 0,0075 0,56 0,0000 0,00 R1b 0,0320 2,37

R6.2 1,0325 76,48

PAU41 SANT CARLES 1,4217 0,3091 21,74 0,0331 2,33 0,0000 0,00 R1b 0,1684 11,84

R6.2 0,9111 64,09

PAU42 ASSUMPCIÓ 1 1,4961 0,2271 15,18 0,0339 2,27 0,0000 0,00 R6.2 1,2351 82,55

PAU43 VALÈNCIA 1,0252 0,1757 17,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 R6.2 0,8495 82,86

PAU44 ASSUMPCIÓ 2 0,4021 0,0396 9,85 0,0000 0,00 0,0000 0,00 R6.2 0,3625 90,15

PAU45 AUBE 1 0,2907 0,1075 36,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00 R6.1 0,1832 63,02

PAU46 AUBE 2 0,3478 0,1032 29,67 0,0000 0,00 0,0000 0,00 R6.1 0,2446 70,33

PAU47 AUBE 3 0,2824 0,0911 32,26 0,0000 0,00 0,0000 0,00 R6.1 0,1913 67,74

PAU50 VERGE DEL PILAR 0,6234 0,0713 11,44 0,0000 0,00 0,0000 0 R6.1 0,5521 88,56

PAU53 JOAN BONET 2 0,2729 0,0000 0,00 0,0669 24,51 0,0000 0 R6.1 0,2060 75,49  

CASC URBÀ DE DELTEBRE 

Quadre resum Unitats de Reparcel·lació 

Sup X % V % E % Zones Sup % IEN sostre habit.

UR1 PASSATGE GENARO 0,1489 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 R5.1 0,1094 73,47 0,80 875,20 6

R1b 0,0395 26,53 2,60 1027,00 4

UR2 SANT MARTÍ 0,3884 0,0000 0,00 0,0000 0 0,0000 0 R5.1 0,3884 100,00 0,80 3107,20 8

UR3 SANT ISIDRE / GOLES DE L'EBRE 0,0315 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 R1b 0,0315 100,00 3,00 945,00 8

UR4 BALMES ‐ N 0,0883 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 A2.a 0,0167 18,91 4,00 668,00 0

VP 0,0716 0,00 0,00 0

UR5 TRINQUET 0,2080 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 R5.1 0,2080 100,00 0,80 1664,00 8

UR6 REINOSA 1 0,0772 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 R4.2 0,0772 100,00 0,80 617,60 4

UR7 REINOSA 2 0,0683 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 R4.2 0,0683 100,00 0,80 546,40 4

UR8 REINOSA 3 0,0453 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 R4.2 0,0453 100,00 0,80 362,40 3

UR9 REINOSA 4 0,1745 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 R4.2 0,1745 100,00 0,80 1396,00 8

UR10 HAVANA 0,2768 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 R6.1 0,2768 100,00 0,60 1660,80 2

UR11 ANTONI GAUDÍ 0,0384 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 R2a 0,0384 100,00 3,00 1152,00 8

UR12 NTRA. SRA. ESPERANÇA 0,1396 0,0000 0,00 0,0000 0 0,0000 0 R6.1 0,0399 28,58 0,60 239,40 1

R5.1 0,0997 71,42 0,80 797,60 2  
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CASC URBÀ DE DELTEBRE 

Quadre resum Plans de Millora Urbana 

Sup IEB sost. D hab X % V % E %

PMU9 ELS SALATS 1,1691 0,20 2338 15 18 0,2104 18 0,1169 10 0,000 0

PMU10 ESTACIÓ CARRILET LA CAVA 1,3243 0,50 6622 ‐ ‐ 0,3649 28 0,5225 39 0,159 12

PMU12 NORD CEIP ST. MIQUEL 0,9071 0,25 2268 15 14 0,2200 24 0,1361 15 0,000 0

PMU13 PAÍS VALENCIÀ ‐ N 1,6348 0,25 4087 12 20 0,3058 19 0,3781 23 0,097 6

PMU14 PAÍS VALENCIÀ ‐ S 1,0923 0,20 2185 12 13 0,1365 12 0,0000 0 0,000 0

PMU15 MADRID 1,5467 0,20 3093 12 19 0,1815 12 0,0819 5 0,328 21

PMU16 TIVENYS 2,2353 0,20 4471 12 27 0,2545 11 0,2333 10,4 0,000 0

PMU17 CAMBRA ARROSERA 2,2768 0,50 11384 0 0,2576 11 0,4000 18 0,323 14

PMU26 MALDONADO 1 0,7023 0,20 1405 10 7 0,0667 9 0,1053 15 0,000 0

PMU28 AVINGUDA LA PAU 1 1,4637 0,20 2927 10 15 0,1756 12 0,2196 15 0,000 0

PMU29 AVINGUDA LA PAU 2 1,5917 0,20 3183 10 16 0,1910 12 0,2159 14 0,000 0

PMU30 AVINGUDA LA PAU 3 1,6492 0,20 3298 10 16 0,3628 22 0,1060 6 0,000 0

PMU31 AVINGUDA LA PAU 4 1,8699 0,20 3740 10 19 0,2244 12 0,2805 15 0,000 0

PMU32 AVINGUDA LA PAU 5 0,9707 0,20 1941 10 10 0,1211 12 0,1456 15 0,000 0

PMU33 LEOPOLDO SEGARRA ‐ N 1,1405 0,20 2281 10 11 0,2223 19 0,0000 0 0,000 0

PMU34 MALDONADO 2 1,1825 0,20 2365 10 12 0,0808 7 0,0000 0 0,000 0

PMU35 MALDONADO 3 1,5198 0,20 3040 10 15 0,1037 7 0,0000 0 0,000 0

PMU36 RIALTO 0,6213 0,40 2485 20 12 0,0000 0 0,0000 0 0,125 20

PMU37 BÉQUER 0,9746 0,20 1949 10 10 0,0975 10 0,0000 0 0,000 0

PMU38 JOAN MIRÓ 1,7109 0,20 3422 10 17 0,2091 12 0,0000 0 0,000 0

PMU39 MAS DE PASQUAL 2,8336 0,20 5667 10 28 0,5667 20 0,0803 3 0,639 23

PMU48 EQ. JESÚS I MARIA 0,4600 0,65 2990 40 18 0,0307 7 0,0000 0 0,184 40

PMU49 RIU TER 1,7522 0,25 4381 15 26 0,3504 20 0,2545 15 0,000 0

PMU51 MOLÍ DE MIRONS 1 0,5917 0,50 2959 0 0,1757 30 0,0000 0 0,129 22

PMU52 MOLÍ DE MIRONS 2 1,1508 0,20 2302 10 12 0,2606 23 0,0000 0 0,000 0  
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CASC URBÀ DE DELTEBRE 

Quadre resum sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat 

Sup IEB sostre densitat habitatge X% V% E%

SUD 11 2,9625 0,25 7406 10 30 15 10 5

SUD 12 1,6098 0,25 4025 10 16 15 10 5

SUD 13 2,7331 0,25 6833 10 27 15 10 5

SUD 14 2,9119 0,25 7280 10 29 15 10 5

SUD 15 2,4523 0,25 6131 10 25 15 10 5

SUD 16 2,4135 0,25 6034 10 24 15 10 5

SUD 17 1,7719 0,25 4430 10 18 15 10 5

SUD 18 3,3570 0,25 8393 10 34 15 10 5

SUD 19 1,3115 0,25 3279 10 13 15 10 5

SUD 20 1,4906 0,25 3727 10 15 15 10 5

SUD 21 1,3009 0,25 3252 10 13 15 10 5

SUD 22 1,2148 0,25 3037 10 12 15 10 5

SUD 23 1,2770 0,25 3193 10 13 15 10 5

SUD 24 1,1988 0,25 2997 10 12 15 10 5

SUD 25 3,2516 0,25 8129 10 33 15 10 5

SUD 26 1,4168 0,25 3542 10 14 15 10 5

SUD 27 2,3064 0,25 5766 10 23 15 10 5

SUD 28 0,5228 0,25 1307 10 5 15 10 5

SUD 29 0,9013 0,25 2253 10 9 15 10 5

SUD 30 1,4556 0,25 3639 10 15 15 10 5

SUD 31 0,9320 0,25 2330 10 9 15 10 5

SUD 32 0,6366 0,25 1592 10 6 15 10 5

SUD 33 0,6549 0,25 1637 10 7 15 10 5  
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NUCLI DE RIUMAR 

Quadre resum Polígons d’Actuació Urbanística 

Sup IEB sost. D hab X % V % E %

PAU 3 RIUMAR 3 0,1545 0,10 155 6 1 0,0242 16 0,0000 0 0,0 0  

Quadre resum de Plans de Millora Urbana 

Sup IEB sost. D hab X % V % E %

PMU 1 GARXAL (RIUMAR 1) 1,4870 0,22 3271 15 22 0,1345 9 0,8198 55 0,0 0

PMU 2 RIUMAR 2 1,4628 0,22 3218 15 22 0,2417 17 0,2194 15 0,0 0

PMU 4 RIUMAR 4 1,9851 0,22 4367 15 30 0,4180 21 0,4182 21 0,0 0  

 

Quadre resum de sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat 

Hoteler Residencial Viari Z. Verda Equip.

Sup IEB sostre IEB sostre densitat habitatges X% V% E%

SUD 1 5,8379 0,24 14010,96 5 45 5

SUD 2 3,9293 0,20 7858,60 15 59 15 30 5

SUD 3 3,6596 0,20 7319,20 15 55 18 10 5

SUD 4 5,1159 0,30 15347,70 15 77 15 20 5

SUD 5 5,0292 0,30 15087,60 15 75 15 15 5

SUD 6 4,3073 0,20 8614,60 15 65 15 15 5

SUD 7 3,4041 0,20 6808,20 15 51 10 25,0 5

SUD 8 14,6374 0,02 2927,48 2 10 5

SUD 9 2,9239 0,20 5847,80 15 44 10 25 5

SUD 10 18,8976 0,10 18897,60 0,10 18897,60 10 189 15 30 5  



 Aprovació Inicial. Abril 2014 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre 
B.   MEMÒRIA – ORDENACIÓ                               75 

 

PAU 5  CAMÍ DE SIRGA 

1. Àmbit 

Es tracta d’un polígon en sòl urbà no consolidat, situat a ponent del nucli, a continuació de la trama 
urbana consolidada però deslligat d’aquesta, si bé està en continuïtat amb la implantació del Pla 
parcial ‘la Cava’. Té una superfície de 1,2299 Ha. 

 

2. Antecedents. Planejament vigent 

La classificació com a sòl urbà no consolidat i l’ordenació de l’àmbit venen determinats per una 
modificació puntual de les NNSS, aprovada definitivament el 5 de novembre de 2015 i publicada al 
DOGC de 14 de juliol de 2016.  

3. Justificació de la proposta 

El POUM proposa mantenir la mateixa ordenació vigent, donat que té el seu origen en una 
modificació de planejament recent, on encara no s’han exhaurit els terminis per al seu 
desenvolupament. 

El polígon d’actuació s’executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat per compensació 
bàsica. L’execució d’aquest polígon comportarà que els propietaris inclosos dins el mateix es faran 
càrrec de la cessió i dels costos d’urbanització corresponents a l’eixamplament i condicionament 
del camí actual d’acord amb els criteris i determinacions dels serveis tècnics municipals.  
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PAU 6, PAU 23, PAU 24 i PAU 53  ACCÉS AINGUDA. LA PAU AMB 

CARRER JOAN BONET 

1. Àmbit 

Es tracta d’un conjunt de polígons en sòl urbà no consolidat, situat al nord del nucli urbà, a l’entorn 
de l’accés des de la carretera TV-3454 pel carrer Joan Bonet. 

 

2. Antecedents. Planejament vigent i proposta 

En el planejament vigent estan classificats en part com a sòl urbà no inclòs en cap àmbit de gestió 
i en part com a sòl no urbanitzable.  

  

3. Justificació de la proposta 

La proposta forma part de l’estratègia del POUM per a dignificar la façana urbana des de la 
carretera, al mateix temps que es millora l’accés pel carrer Joan Bonet, que té una posició molt 
central en el barri d’Hortets. En un conjunt s’obté una superfície remarcable de sòl per a sistemes 
en la nova façana urbana. 

D’aquesta manera, el PAU 24 facilita la gestió dels terrenys que ara estan qualificats com a 
sistema viari, d’espais lliures i equipaments, incorporant a l’àmbit aprofitament urbanístic, amb 
façana a l’avinguda de la Pau que ha de permetre l’adquisició dels sistemes en el procés de 
reparcel·lació. 

El PAU 23 permet la implantació d’una activitat turística, en format de petit hotel o restaurant 
indistintament, que complementa l’activitat ja implantada en el PAU 53. 

Finalment el PAU 6 incorpora terrenys per a habitatge aïllat amb façana al carrer Joan Bonet, amb 
una proporció elevada de zona verda pública, per dignificar aquest punt d’accés. 
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PAU 7, PAU 11, SUD 11, SUD 12 i SUD 13 ÀMBIT ANTIC DU SANT JOAN 

1. Àmbit 

L’àmbit delimitat pel polígon correspon a terrenys qualificats per les Normes subsidiàries com a sòl 
urbanitzable delimitat, inclòs en la DU4 Sant Joan, situat per sota de l’Av. Goles de l’Ebre i fins la 
façana amb el riu, en forma de ventall.  

 

 

El POUM discrimina l’àmbit original en divesos sectors i polígons, atenent a la seva realitat 
urbanística, com són: 

PAU 7, situat a llevant de l’àmbit, inclou el tram central dels carrer Jacint Verdaguer i Sant Ramon i 
la meitat del carrer Sant Isidre. Té una superfície de 1,1322 Ha. 

PAU 11, situat a llevant de l’àmbit, inclou part dels carrers Sant Isidre i Sant Pere. Té una 
superfície de 0,7693 Ha. 

SUD 11, situat a ponent de l’àmbit, en una disposició allargada fins al passeig del riu. Té una 
superfície de 2,9625 Ha. 

SUD 12, situat a la part central de l’àmbit. Té una superfície de 1,6098 Ha. 

SUD 13, situat a la part central de l’àmbit, en una disposició allargada fins al passeig del riu. Té 
una superfície de 2,7331 Ha 

Finalment alguns terrenys ara inclosos en el sector DU4 es classifiquen com a sòl urbà no inclòs 
en cap àmbit de gestió per entendre que en tenen la condició objectiva. 

2. Antecedents. Planejament vigent 

L’àmbit delimitat per les Normes té una superfície de 10,07 Ha, amb unes previsions de 30.210 m2 
de sostre i 358 habitatges. Abasta terrenys de condició diversa, ja que algun dels carrers estan 
traçats i urbanitzats, amb edificis residencials, mentre que en altres zones predomina la condició 
agrícola. 
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NNSS (planejament vigent)     POUM (proposta) 
 

Aquesta diversitat en la condició urbana, juntament amb la quantitat de propietaris i l’aprofitament 
atorgat han impossibilitat el desenvolupament d’aquest àmbit malgrat diversos intents no reeixits. 

La proposta del POUM consisteix en delimitar un conjunt d’àmbits més petits que agrupin un 
nombre limitat de propietats, coherents des del punt de vista del nivell d’urbanització, que facilitin el 
seu desenvolupament. Simultàniament s’han adequat els aprofitaments urbanístics a les tipologies 
existents en aquest entorn, descartant el procés de densificació que preveien les Normes vigents. 

3. Justificació de la proposta 

La proposta del POUM consisteix en delimitar un conjunt d’àmbits més petits que agrupin un 
nombre limitat de propietats, coherents des del punt de vista del nivell d’urbanització, que facilitin el 
seu desenvolupament. 

El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons els paràmetres establerts en la normativa per la clau 
R6 i R5, zona d’urbà tradicional. 
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PMU 9 ELS SALATS 

1. Àmbit 

L’àmbit està situat al nord de l’àmbit de Barracot, en uns terrenys amb façana a la carretera TV-
3454. 

 

2. Antecedents. Planejament vigent 

 

 

 

  

 

 

 

 

La classificació com a sòl urbà no consolidat de l’àmbit prové de la Modificació puntual de les 
NNSS ‘PAU-14 Façana Urbana’, aprovada definitivament el 11 de desembre de 2014 i publicada al 
DOGC de 19 de febrer de 2015.  

Aquesta modificació puntual va consistir 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. Per tant la operació urbanística preveia 99 habitatges nous, si bé en aquest àmbit 
concret hi situava terrenys de cessió per a sistema d’equipaments. 

La proposta del POUM delimita un Pla de millora urbana per aquest àmbit exclusivament, 
deslligant-lo de la resta inclosos en el PAU original, per tal de facilitar la seva gestió. L’ús proposat 
és el residencial en coherència amb l’entorn, amb la cessió de sòl per a sistema d’espais lliures 
formant una protecció en front la carretera.  
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3. Justificació de la proposta 

En aquest cas concret el POUM canvia l’ordenació de l’àmbit que com ja s’ha dit prové d’una 
modificació puntual, ja que aquesta respon a uns criteris no coherents amb els objectius del 
POUM, especialment per la quantitat d’habitatges que aporta a la façana urbana. 

La proposta del POUM deslliga l’àmbit dels Salats del de l’antiga Estació del Carrilet de la Cava, 
entenent que responen a realitats molt diferents que no es poden gestionar de manera conjunta. 

En l’àmbit concret dels Salats, la proposta més adequada és la que actua en coherència amb 
l’entorn, relligant la trama viària amb una actuació residencial de baixa densitat i concentrant totes 
les cessions per a sistemes en una franja d’espais lliures situada com a protecció envers la 
carretera. 
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PMU 12, PMU 13, PMU 14, PMU 15 i PMU 16 LA CAVA - CANAL 
Antiga UA 02 

1. Àmbit 

Es tracta d’una sèrie de terrenys no ocupats situats al nord de l’àmbit de la Cava, a la zona canal, 
entre el sòl urbà consolidat i la carretera. 

2. Antecedents. Planejament vigent 

El planejament vigent classifica aquests terrenys de manera diversa, en part com a sòl no 
urbanitzable però en part també com a sòl urbanitzable delimitat o sòl urbà sense cap àmbit de 
gestió. 

 

 

 

 

La proposta del POUM consisteix en la delimitació d’una sèrie d’àmbits que permetin el seu 
desenvolupament urbanístic, amb la determinació dels paràmetres urbanístics fonamentals i 
presentant una ordenació orientativa, a concretar en la tramitació del Pla de millora urbana. 

L’ús principal és el residencial i es preveuen reserves per a sistemes d’espais lliures, en front la 
carretera, d’equipaments i de sistema viari per a aparcament. 

3. Justificació de la proposta 

La proposta del POUM es justifica per donar resposta a uns terrenys que tenen la vocació 
d’incorporar-se al sòl urbà i que la seva realitat física no respon tampoc a la condició de sòl no 
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urbanitzable que en part ara tenen legalment. Són l’indret adequat per tant per situar una part del 
creixement residencial del que cal dotar al casc urbà de Deltebre, segons els criteris de compacitat 
expressats com a objectius del POUM. 

La classificació com a sòl urbà no consolidat (a excepció del PMU 14), respon a la realitat dels 
terrenys i la previsió de la tramitació d’un Pla de millora urbana es justifica per possibilitar una 
ordenació alternativa, si escau, a concretar en el moment en que es desenvolupi l’àmbit. 
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PAU 18 i PAU 19 CARRERS PAU CASALS I DELTA  
Antiga UA 2304 (PMU: UA 2304-B) 

1. Àmbit 

Es tracta de dos àmbits situats a llevant de la Cava, en interiors d’illa a ambdós costats del carrer 
Sant Jaume. 

2. Antecedents. Planejament vigent 

El planejament vigent classifica els terrenys com a sòl urbà consolidat, no inclòs en cap àmbit de 
gestió, amb la qualificació de Cases a Passatge. 

 

La proposta del POUM consisteix en delimitar dos àmbits de gestió, polígons d’actuació 
urbanística, que facilitin l’accessibilitat dels interiors d’illa i permetin dotar als terrenys de la 
condició de solar. No es preveuen per tant altres cessions per a sistemes que no siguin les del 
sistema viari 

3. Justificació de la proposta 

Aquests dos polígons són una mostra de la voluntat del POUM per resoldre els problemes 
d’accessibilitat dels interiors d’illa o d’altres indrets classificats com a sòl urbà consolidat per les 
Normes vigents, però que no tenen les condicions d’accessibilitat adequades. 
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PMU 26, PAU 27, PMU 28, PMU 29, PMU 30 i PMU 31 AVINGUDA LA 
PAU EST 

1. Àmbit 

Es tracta d’un conjunt de polígons de sòl urbà consolidat i no consolidat situats a ponent de l’àmbit 
d’Hortets, a la part interior del sòl urbà delimitat per l’avinguda de la Pau, a l’entorn de l’equipament 
educatiu de l’escola bressol. 

2. Antecedents. Planejament vigent i proposta 

En el planejament vigent majoritàriament estan classificats com a sòl no urbanitzable, si bé la 
construcció de l’equipament en la part central i el grau d’urbanització de l’avinguda de la Pau i 
altres vials de l’àmbit, han facilitat la seva transformació amb la implantació d’un cert nombre 
d’edificacions. 

La proposta del POUM consisteix en la delimitació d’una sèrie d’àmbits que permetin el seu 
desenvolupament urbanístic, amb la determinació dels paràmetres urbanístics fonamentals i 
presentant una ordenació orientativa, a concretar en la tramitació del Pla de millora urbana. 

L’ús principal és el residencial i es preveuen reserves per a sistemes d’espais lliures, de manera 
conjunta a la part central d’Hortets, i de sistema viari per a aparcament. 

 

 

3. Justificació de la proposta 

La proposta del POUM es justifica per donar resposta a uns terrenys que tenen la vocació 
d’incorporar-se al sòl urbà i que la seva realitat física no respon tampoc a la condició de sòl no 
urbanitzable que en part ara tenen legalment. Són l’indret adequat per tant per situar una part del 
creixement residencial del que cal dotar al nucli de Deltebre, segons els criteris de compacitat 
expressats com a objectius del POUM. 
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La classificació com a sòl urbà no consolidat, respon a la realitat dels terrenys i la previsió de la 
tramitació d’un Pla de millora urbana es justifica per possibilitar una ordenació alternativa, si escau, 
a concretar en el moment en que es desenvolupi l’àmbit. 
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PMU 32, PMU 33, AVINGUDA LA PAU AMB CARRER LEOPOLD SEGARRA 

1. Àmbit 

Es tracta de dos polígons de sòl urbà no consolidat situats al nord oest de l’àmbit d’Hortets, a la 
part interior del sòl urbà delimitat per l’avinguda de la Pau. 

2. Antecedents. Planejament vigent i proposta 

En el planejament vigent estan classificats en part com a sòl no urbanitzable i en part com a sòl 
urbà consolidat. 

La proposta del POUM consisteix en la delimitació de dos d’àmbits que permetin el seu 
desenvolupament urbanístic, amb la determinació dels paràmetres urbanístics fonamentals i 
presentant una ordenació orientativa, a concretar en la tramitació del Pla de millora urbana. 

L’ús principal és el residencial i es preveuen reserves per a sistemes d’espais lliures, no situades 
en l’ordenació orientativa, i de sistema viari. 

 

3. Justificació de la proposta 

La proposta del POUM es justifica per donar resposta a uns terrenys que tenen la vocació 
d’incorporar-se al sòl urbà i que la seva realitat física no respon tampoc a la condició de sòl no 
urbanitzable que en part ara tenen legalment. Són l’indret adequat per tant per situar una part del 
creixement residencial del que cal dotar al nucli de Deltebre, segons els criteris de compacitat 
expressats com a objectius del POUM. 

La classificació com a sòl urbà no consolidat, respon a la realitat dels terrenys i la previsió de la 
tramitació d’un Pla de millora urbana es justifica per possibilitar una ordenació alternativa, si escau, 
a concretar en el moment en que es desenvolupi l’àmbit. 
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PMU 34 i PMU 35 CARRER MALDONADO 

1. Àmbit 

L’àmbit coincideix amb el que les Normes delimiten com a DU2 Barceloneta. 

2. Antecedents. Planejament vigent i proposta 

El planejament vigent classifica la major part dels terrenys com a sòl urbanitzable, inclosos en un 
únic sector, tot i que també una part de l’àmbit està classificada com a sòl urbà consolidat. 

La proposta consisteix en dividir e sector en dos àmbits a ordenar mitjançant un Pla de millora 
urbana. El POUM presenta una ordenació orientativa però no situa les cessions per a sistemes ni 
la distribució dels aprofitaments. 

 

3. Justificació de la proposta 

La proposta del POUM és coherent amb les determinacions de les Normes vigents, en el sentit de 
preveure el desenvolupament urbanístic d’uns terrenys que tenen la vocació d’incorporar-se al sòl 
urbà, com a ubicació per situar una part del creixement residencial del que cal dotar al casc urbà 
de Deltebre, segons els criteris de compacitat expressats com a objectius del POUM. La divisió en 
dos àmbits pretén facilitar la seva gestió. 

La classificació com a sòl urbà no consolidat, respon a la realitat dels terrenys envoltats de sòl urbà 
consolidat i la previsió de la tramitació d’un pla de millora urbana es justifica per possibilitar una 
ordenació alternativa, si escau, a concretar en el moment en que es desenvolupi l’àmbit. 
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PAU 40, PAU 41, PAU 42, PAU 43 I PAU 44  AVINGUDA ASSUMPCIÓ 

1. Àmbit 

Es tracta d’un conjunt de 5 àmbits delimitats entre l’Avinguda Ntra. Sra. de l’Assumpció i el riu 

2. Antecedents. Planejament vigent 

El planejament vigent classifica els terrenys com a sòl urbà consolidat, no inclòs en cap àmbit de 
gestió, amb la qualificació en part de Cases Familiars i en part amb la clau R2, volumetria 
específica plurifamiliar. 

 

La proposta del POUM respon a diverses estratègies: 

En primer lloc, en coherència amb el criteri general per al front del riu de limitar les construccions 
en alçada, es canvia la qualificació de volumetria específica, edificació plurifamiliar, per la 
qualificació comú de la zona d’habitatge aïllat.  

També en relació al front del riu es traça un nou vial de vora, resseguint la traça del canalet, que 
ha de donar sortida a tots els carrers que ara acaben en cul de sac. 

3. Justificació de la proposta. 

La proposta es justifica en coherència amb la estratègia del POUM per al front del riu. 

El vial de vora, resseguint el canalet, dona sortida als vials transversals per resoldre la mobilitat de 
l’àmbit. 
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PAU 45, PAU 46 i PAU 47 CARRER AUBE 

1. Àmbit 

Es tracta de tres illes situades a llevant del nucli de Jesús i Maria centre, amb façana al carrer 
Aube. 

 

2. Antecedents. Planejament vigent 

El planejament vigent classifica els terrenys com a sòl urbà consolidat, no inclòs en cap àmbit de 
gestió, amb la qualificació de Nucli urbà, clau NU. 

El POUM proposa canviar la tipologia residencial a la de cases aïllades, per coherència amb 
l’entorn, considerant que el carrer Aube ha de conformar el límit de la zona urbana alineada a vial 
del centre de Jesús i Maria, amb el pas cap a la zona d’habitatge aïllat. 

Es delimiten tres polígons d’actuació urbanística que abasten cada una la meitat est de l’illa, per tal 
de resoldre la urbanització del vial. 
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PMU 48 EQUIPAMENT JESÚS I MARIA 

1. Àmbit 

L’àmbit és discontinu i està format, en primer lloc, per una parcel·la situada al costat de l’església 
de Jesús i Maria i, per l’altra per uns terrenys situats en el front del riu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Antecedents, planejament vigent i proposta 

L’ordenació de l’àmbit prové de la Modificació puntual de les NNSS ‘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 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.  

Aquesta modificació puntual va consistir en la requalificació  i reordenació de les dues àrees, 
situades a la façana del nucli amb el riu i al costat de la parròquia de Jesús i Maria , delimitant un 
nou Polígon d’actuació urbanística, el PAU-CF, d’àmbit discontinu, amb una superfície total de 
23.352m². El PAU fixa un nombre màxim de 50 habitatges, amb un sostre màxim edificable de 
5.116,40m² i un índex d’edificabilitat de 0,47m²st/m²s. Es defineix un nova clau Zona residencial 
NU-F, en tipologia de volumetria específica, emplaçada a la façana del riu. 
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La proposta del POUM delimita un Pla de millora urbana per aquests dos àmbit per tal de facilitar 
una nova ordenació, que alliberi d’edificació els terrenys situats a la vora del riu i concentri 
l’edificació residencial en els terrenys a l’entorn de la església.  

3. Justificació de la proposta. 

El POUM canvia la ordenació de l’àmbit que com ja s’ha dit prové d’una modificació puntual, ja que 
aquesta respon a uns criteris no coherents amb els objectius del POUM, especialment per 
l’edificació residencial prevista al primer front del riu. 

La tramitació d’un Pla de Millora Urbana permetrà definir la volumetria de l’edificació residencial. 
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PMU 49 CARRER RIU TER 

1. Àmbit 

Es tracta dels terrenys situats al final del carrer riu Ter, tocant al riu, al final de la zona urbana de 
Jesús i Maria. 

 

 

 

 

 

2. Antecedents, planejament vigent i proposta 

Les Normes subsidiàries preveuen l’ordenació de l’àmbit en illes tancades amb la clau de 
volumetria específica plurifamiliar R2. 

La proposta del POUM consisteix en una reordenació de l’àmbit, amb la situació dels espais lliures 
en el front del riu. Es dibuixa de manera orientativa l’estructura del sistema viari, que ha de tancar 
l’ordenació alineada a vial d’aquesta zona del nucli urbà. 

3. Justificació de la proposta. 

El POUM canvia la ordenació de l’àmbit, ja que aquesta respon a uns criteris no coherents amb els 
objectius del POUM, especialment per la volumetria d’edificació residencial prevista al primer front 
del riu. L’anàlisi de l’estructura cadastral ha permès delimitar el sector a ordenar mitjançant un Pla 
de Millora Urbana. 
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SUD 14, SUD 15, SUD 16, SUD 17 i SUD 18  PARELLADA 

1. Àmbit 

Es tracta d’un conjunt de sectors de sòl urbanitzable delimitat, situats al centre del nucli urbà, per 
sota de la carretera TV3454 i a ponent del carrer Girona, en la zona denominada Parellada. Es 
delimiten cinc sectors amb una superfície total de 12,9044 Ha.  

 

 

 

2. Antecedents. Planejament vigent i proposta 

Les Normes subsidiàries classifiquen els terrenys com a sòl no urbanitzable, qualificats com a SNU 
deltaic. 

La proposta del POUM consisteix en classificar els terrenys de sòl urbanitzable delimitat, amb la 
definició de cinc sectors SUD 14 al SUD 18, destinats a us residencial de baixa densitat. 

3. Justificació de la proposta 

La proposta del POUM es justifica al considerar que aquests són terrenys adequats per donar 
resposta a les necessitats d’habitatge del municipi, de manera coherent amb els criteris generals 
del planejament de Deltebre.  

 



 Aprovació Inicial. Abril 2014 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre 
B.   MEMÒRIA – ORDENACIÓ                               94 

SUD 19, SUD 20, SUD 21, SUD 22, SUD 23 i SUD 24 SANT LLUÍS 

1. Àmbit 

Es tracta dels terrenys que les Normes subsidiàries inclouen en el sector de sòl urbanitzable DU3 
Sant Lluís, al barri dels Hortets. 

 

 

 

 

2. Antecedents, planejament vigent i proposta 

Les Normes subsidiàries classifiquen els terrenys com a sòl urbanitzable. 

La proposta del POUM manté la classificació de sòl urbanitzable delimitat, si bé dividint-lo en sis 
àmbits de menor dimensió. La divisió s’ha fet atenent a l’estructura de la propietat i garantint les 
condicions d’accessibilitat, amb una proposta orientativa d’estructura viària. 

Es fixa la obligatorietat de que el sector que es desenvolupi en primer lloc faci una ordenació del 
conjunt a nivell d’avanç de pla, per fixar l’emplaçament dels terrenys de cessió de cada àmbit de 
manera coherent amb el conjunt. 

3. Justificació de la proposta 

La proposta del POUM es justifica per facilitar la gestió de l’àmbit, entenent al reduir la superfície 
dels àmbits i el nombre de propietats afectats en cada cas comportarà una major agilitat en la 
tramitació necessària.  

Al mateix temps s’estableixen mecanismes per garantir una ordenació de conjunt coherent. 
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SUD 25, SUD 26, SUD 27, SUD 31, SUD 32 i SUD 33 AVINGUDA LA 

PAU EST 

1. Àmbit 

Es tracta d’un conjunt de polígons de sòl urbanitzable situats a ponent de l’àmbit d’Hortets, a la 
part interior del sòl urbà delimitat per l’avinguda de la Pau, tocant al centre de Jesús  Maria. 

 

 

2. Antecedents, planejament vigent i proposta 

Les Normes subsidiàries classifiquen els terrenys en part com a sòl urbà no consolidat i en part 
com a sòl urbanitzable. 

La proposta del POUM opta per la classificació de sòl urbanitzable delimitat, dividint-lo en diversos 
àmbits de menor dimensió. La divisió s’ha fet atenent a l’estructura de la propietat i garantint les 
condicions d’accessibilitat, amb una proposta orientativa d’estructura viària. 

L’ús principal és el residencial i es preveuen reserves per a sistemes d’espais lliures, de manera 
conjunta a la part central d’Hortets, i de sistema viari per a aparcament. 

Es fixa la obligatorietat de que el sector que es desenvolupi en primer lloc faci una ordenació del 
conjunt a nivell de avanç de pla, per fixar l’emplaçament dels terrenys de cessió de cada àmbit de 
manera coherent amb el conjunt. 

3. Justificació de la proposta 

La proposta del POUM es justifica per donar resposta a uns terrenys que tenen la vocació 
d’incorporar-se al sòl urbà, per ser l’indret adequat on situar una part del creixement residencial del 
que cal dotar al nucli de Deltebre, segons els criteris de compacitat expressats com a objectius del 
POUM. 

La proposta de divisió en diversos àmbits es justifica per facilitar la seva gestió, entenent que 
reduir la superfície dels àmbits i el nombre de propietats afectades en cada cas comportarà una 
major agilitat en la tramitació necessària.  

Al mateix temps s’estableixen mecanismes per garantir una ordenació de conjunt coherent. 
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SUD 28, SUD 29 i SUD 30  CARRER COLOM 

1. Àmbit 

Es tracta dels terrenys que les Normes subsidiàries inclouen en el sector de sòl urbanitzable DU1 
Carrer Colom, a ponent del nucli urbà. 

 

 

2. Antecedents, planejament vigent i proposta 

Les Normes subsidiàries classifiquen els terrenys com a sòl urbanitzable. 

La proposta del POUM manté la classificació de sòl urbanitzable delimitat, si bé dividint-lo en tres 
àmbits de menor dimensió. La divisió s’ha fet atenent a l’estructura de la propietat i garantint les 
condicions d’accessibilitat, amb una proposta orientativa d’estructura viària. 

S’ha exclòs de l’àmbit una franja de terreny a la part oest, que en realitat són part de les finques 
urbanes amb façana al carrer Godall, ja que es valora més adequat que es mantinguin com a espai 
lliure no edificat vinculat amb els habitatges existents. 

Es fixa la obligatorietat de que el sector que es desenvolupi en primer lloc faci una ordenació del 
conjunt a nivell de avanç de pla, per fixar l’emplaçament dels terrenys de cessió de cada àmbit de 
manera coherent amb el conjunt. 

3. Justificació de la proposta 

La proposta del POUM es justifica per facilitar la gestió de l’àmbit, entenent al reduir la superfície 
dels àmbits i el nombre de propietats afectats en cada cas comportarà una major agilitat en la 
tramitació necessària.  

Al mateix temps s’estableixen mecanismes per garantir una ordenació de conjunt coherent. 


