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1 INTRODUCCIÓ 

El marc de treball del present document és avaluar ambientalment les actuacions que el Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre (POUM d’ara en endavant) proposa sobre l’àmbit 

territorial d’aquest municipi amb l’objectiu d’incorporar criteris de sostenibilitat que garanteixin 

una adequada prevenció, correcció i, en última instància, compensació dels impactes que 

puguin generar.  

 

Els POUM són instruments d’ordenació municipal als que, d’acord amb la legislació vigent, 

correspon: 

• Classificar el sòl amb l’establiment del règim jurídic corresponent 

• Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament 

urbanístic sostenible 

• Definir l’estructura general del territori i establir les pautes per a fer-ne el 

desenvolupament 

• Definir l’organització dels usos públics i privats sobre el territori 

• Definir els objectius mediambientals 

El planejament urbanístic vigent actualment al municipi correspon a les Normes subsidiàries de 

planejament que es van aprovar per acord de la Comissió provincial d'urbanisme de Tarragona en 

data 24 de maig de 1995 i són vigents des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya (DOGC) el 3 de juliol del mateix any. 

1.1 MARC NORMATIU 

La incorporació de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic pren importància i 

concreció a Catalunya a partir del Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament (Decret 

Legislatiu 1/2010 i Decret 305/2006), que es pronuncia clarament a favor d’un 

desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de l’ús racional del territori, per a 

comptabilitzar el creixement i el dinamisme econòmic necessari amb la cohesió social, el 

respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures. Des 

d’aquesta perspectiva el primer objectiu de la Llei és impregnar les polítiques urbanístiques de 

l’exigència de conjugar les necessitats de creixement amb els imperatius del desenvolupament 

sostenible. 

 

Des d’aquesta perspectiva el primer objectiu de la Llei és impregnar les polítiques urbanístiques 

de l’exigència de conjugar les necessitats de creixement amb els imperatius del 

desenvolupament sostenible. En relació amb aquesta premissa, la Llei també esmenta, en el seu 

article 59.1 apartat f), que entre la documentació necessària dels Plans d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM) hi ha d’haver la documentació mediambiental adequada i, com a mínim, 

l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA), que actualment pren la denominació d’Estudi 

Ambiental Estratègic. 
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D’altra banda, cal tenir en compte la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental que 

estableix les bases que han de regir l’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que 

poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient. No obstant això, segons la disposició 

addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 

administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls 

de l'activitat econòmica, mentre no es duu a terme l’adaptació de la normativa catalana a la 

normativa bàsica estatal d’avaluació ambiental, és la Llei 6/2009 del 28 d’abril, d’avaluació 

ambiental de plans i programes, la que esdevé el marc legal d’avaluació ambiental, sempre i 

quan no es contradigui amb les prescripcions de dita normativa estatal. 

 

Amb tot, segons l’apartat 6 a) de la Llei 16/2015, els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal són 

objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària. 

 

Atenent al marc normatiu anteriorment detallat, un cop realitzada la sol·licitud d’inici del 

procediment d’avaluació ambiental, dutes a terme les consultes prèvies i elaborat el Document 

d’Abast per part de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de les Terres de l’Ebre, 

l’article 20 de la Llei 21/2013 estableix que el següent pas de l’avaluació ambiental estratègica 

consisteix en la redacció d’un Estudi Ambiental Estratègic (EAE d’ara en endavant). Els 

continguts d’aquest seran els que estableix el Reglament de la Llei d’urbanisme complementats 

amb els nous aspectes que es deriven de la Llei 20/2013 (annex IV). 

 

Així doncs, d’acord amb el marc normatiu esmentat, a continuació es presenta l’Estudi Ambiental 

Estratègic del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre, amb que s’acompanya la 

documentació tramesa per a l’aprovació inicial del Pla i per a donar continuïtat al procediment 

d’avaluació ambiental estratègica ordinària. 

1.2 ANTECEDENTS 

Tal i com s’apuntava més amunt, el planejament vigent al terme municipal de Deltebre el formen 

les Normes Subsidiàries (NNSS) de 1995. 

 

En base a aquestes NNSS es va iniciar la revisió del planejament i, al 2007, es va aprovar 

inicialment una proposta de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Aquesta proposta, però, no va 

continuar la seva tramitació i, per tant, no va ser objecte de les aprovacions posteriors motiu pel 

qual a dia d’avui el planejament vigent de Deltebre continuen sent les NNSS del 1995. 

 

Tal com es podrà observar en l’apartat corresponent del present informe, la proposta de POUM 

que es feia al 2007 esdevindrà una de les alternatives considerades, fet pel qual es presentaran 

les característiques bàsiques de la mateixa.



 

 

9 

POUM de Deltebre 

Estudi Ambiental Estratègic 

2 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 

A continuació es recopilen aquells plans i programes més significatius dels quals s’ha tingut 

coneixement per tal de recollir les incidències previsibles sobre els plans sectorials i territorials 

concurrents, tal i com estableix la Llei 21/2013, i d’identificar aquells casos en què la seva 

superposició, entre sí, i amb el Pla objecte d’estudi, pot representar impactes acumulatius 

rellevants que s’hagin de tenir en consideració en l’avaluació d’aquest Pla. 

 

A aquests afectes es consideraran els següents grups de plans i programes: 

a) Instruments de planejament territorial i urbanístic 

b) Plans territorials sectorials 

2.1 PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC 

2.1.1 EL PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/95, té com a objectius definir 

l’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya, i orientar les accions a emprendre per 

crear les condicions adequades que atreguin l’activitat econòmica als espais idonis. 

 

El PTGC adscriu el municipi de Deltebre dins els “sistemes per al reequilibri territorial de 

Catalunya” als quals atribueix una funció equilibradora important respecte al territori global del 

país. Dels diferents tipus de sistemes per al reequilibri que estableix el PTGC, Deltebre forma part 

dels de nivell 2, els quals tenen un potencial intermedi de reequilibri territorial global, basats en 

sistemes urbans de pes també intermedi que, en alguns casos, centralitzen àmbits territorials 

amplis, com és el cas del sistema del que forma part Deltebre, basat en els sistemes urbans de 

Tortosa – Amposta – Sant Carles de la Ràpita – Alcanar, que engloba part del Baix Ebre i del 

Montsià. 

 

Per a tots els sistemes de reequilibri de Catalunya, el PTGC estableix que s’ha de posar l’èmfasi 

en polítiques que enforteixin les seves característiques com a àrees dinàmiques i centrals del 

territori que els dóna suport, que alhora incidiran en una major amplitud de la seva àrea 

d’influència i en una major cohesió del conjunt. En concret estableix que caldrà: 

• Potenciar les seves capacitats com a alternativa als atractius dels sistemes de l’àmbit 

metropolità, de manera que es permeti reequilibrar el país. 

• Potenciar el seu desenvolupament preservant la qualitat de vida que s’hi gaudeix, buscant 

una prestació elevada de serveis i equipaments especialitzats. 

2.1.2 EL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES TERRES DE L’EBRE 

Els Plans Territorials Parcials (PTP) són una figura de planificació territorial derivada del Pla 

Territorial General de Catalunya que estableixen el model territorial dels àmbits funcionals amb 

un horitzó de 15-20 anys. 

 

L’àmbit del planejament del PTP de les Terres de l’Ebre l’integren les comarques del Baix Ebre, el 

Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. El Pla fou aprovat definitivament pel Consell Executiu el 

dia 27 de juliol de 2010 i publicat al DOGC núm. 5696 de 19 d'agost de 2010. 

 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/pla_territorial_general/
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/pla_territorial_general/
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En relació amb els sistema d’espais oberts el PTP inclou gran part del sòl no urbanitzable del 

terme municipal de Deltebre en sòl de protecció especial (àmbit del Parc Natural i Xarxa Natura 

2000, àmbit de l’espai del PEIN i àmbits adjacents, així com d’altres espais a l’entorn del riu 

Ebre). El sòl de protecció especial comprèn aquell sòl que, pels valors naturals o de connectivitat 

ecològica, o per la localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat per integrar 

una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el 

conjunt d’espais oberts del territori, que tenen diferents caràcters i funcions. La regulació del sòl 

de protecció especial s’estableix en l’article 2.7 de les Normes d’Ordenació Territorial i Directrius 

del Paisatge del PTP. 

 

El Pla incorpora al sòl de protecció especial la major part important del sòl urbanitzable delimitat 

sense pla parcial aprovat de Riumar IV, en coherència amb el Pla director urbanístic dels àmbits 

del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense el pla parcial 

aprovat (en endavant PDUSC-2) i hi estableix l’estratègia de manteniment de la connectivitat en 

sòl urbà o urbanitzable per tal que en l’àmbit encara no consolidat d’aquesta urbanització es 

concentrin els espais lliures i les zones verdes de cessió en unes localitzacions que afavoreixen 

la connectivitat dels espais oberts situats a banda i banda. 

 

La resta de sòl no urbanitzable del terme municipal s’inclou en la categoria de sòl de protecció 

territorial d’interès agrari i/o paisatgístic. El sòl de protecció territorial comprèn aquell sòl que 

el Pla no considera necessari que formi part de la xarxa de sòl de protecció especial, però que té 

valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la possible 

transformació, atès que a l’àmbit del Pla hi ha suficient sòl de protecció preventiva per donar 

resposta a totes les necessitats de desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no 

urbanitzable que es produïssin al llarg del període de vigència d’aquest. En concret, el sòl de 

protecció territorial d’interès agrari i/o paisatgístic assenyala àrees d’activitats productives 

agràries de significació territorial i que alhora són terrenys que aporten paisatges valuosos o 

identitaris de l’àmbit territorial i també terrenys que, per estar molt poc contaminats per 

l’edificació, convé mantenir en el període de vigència del Pla com a espais no urbanitzats 

estructuradors de l’ordenació del territori. La regulació del sòl de protecció territorial s’estableix 

en l’article 2.9 de les Normes d’Ordenació Territorial i Directrius del Paisatge del PTP. Les 

determinacions i directrius per al sistema d’espais oberts a tenir en compte per part del 

planejament urbanístic s’inclouen en el títol II de les Normes del PTP. 

 

Els sòls de protecció preventiva es localitzen l’entorn de la urbanització de Riumar, i inclouen la 

superfície destinada a l’ampliació del port, identificada com a infraestructura sectorial. Cal a 

més, destacar que en aquest àmbit delimita una zona d’espais lliures interns orientats a garantir 

les condicions de connectivitat ecològica en aquest àmbit. 

 

En relació amb el sistema d’assentaments, el PTP considera que tot i la seva característica 

unitària, l’àmbit de les Terres de l’Ebre s’organitza en dues subunitats relacionades entre si, la 

primera formada per les dues comarques litorals i la segona, per les dues interiors. El PTP 

delimita diversos sistemes plurimunicipals d’assentaments. Un d’ells és el sistema Delta, que 

aplega els municipis de Deltebre i Sant Jaume d’Enveja, i la part deltaica dels d’Amposta i Sant 

Carles de la Ràpita. El seu tractament unitari i autònom reconeix la singularitat del fet deltaic. El 

nucli de Deltebre es considera que constitueix una polaritat subcomarcal deltaica i li assenyala 

una estratègia específica, igual que a la resta de nuclis deltaics ateses les característiques 

singulars del Delta (inundabilitat, vulnerabilitat, fragilitat, valor natural, paisatge etc.). L’article 

3.11 de les Normes del PTP estableix que en aplicació d’aquesta estratègia, els creixements que 

proposin els plans d’ordenació urbanística municipal han de justificar-se a partir del paper 

territorial que el Pla reconeix a cada nucli. Aquests creixements s’han de basar en la morfologia i 

en la integració amb la part consolidada del nucli i el paisatge circumdant i no han de superar els 
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corresponents a l’estratègia de creixement moderat. Igualment, s’estableix la necessitat 

d’adoptar les mesures adequades per tal de minimitzar els efectes sobre aquestes àrees de les 

conseqüències del canvi climàtic i de les dinàmiques deltaiques, i, en particular, les normes 

urbanístiques i les ordenances d’edificació dels plans municipals han d’establir mesures 

adreçades a minimitzar els efectes d’inundacions eventuals, especialment pel que respecta a la 

integritat i la seguretat de les persones, tant en l’àmbit de les característiques de les 

edificacions (obligatorietat que el nivell de la planta baixa estigui a una alçada sensiblement 

superior a la del carrer,...) com en el de la gestió de situacions de risc (redacció de plans de 

gestió del risc, etc.). 

 

El PTP delimita la urbanització de Riumar com a àrea especialitzada amb estratègia específica, 

la qual cosa significa que cal adoptar les mesures adequades per tal de minimitzar els efectes 

sobre aquestes àrees de les conseqüències del canvi climàtic i de les dinàmiques deltaiques i, 

en aquest sentit, evitar aquells desenvolupaments urbanístics per als quals no estigui 

suficientment garantida la supervivència sense risc per a persones i béns o que puguin ser 

causa de despeses públiques amb aquesta finalitat. Tal com s’ha comentat anteriorment, 

s’identifica una zona d’espais lliures interns per tal de reservar un àmbit pel manteniment de les 

condicions de connectivitat ecològica. 

 

Les determinacions i directrius per al sistema d’assentaments a tenir en compte per part del 

planejament urbanístic s’inclouen en el títol III de les Normes del PTP. 

 

Finalment, en relació amb el sistema d’infraestructures de mobilitat i transport el PTP inclou 

propostes de condicionament de la xarxa estructurant primària de les Terres de l’Ebre, en 

concret de la carretera TV-3454 eix Amposta - Deltebre, per millorar la penetració a Deltebre i 

Sant Jaume d’Enveja, així com el condicionament de vies estructurants secundàries 

determinades pel Pla, en concret de les carreteres TV-3406 i la TV-3404 entre Sant Carles de la 

Ràpita i Deltebre. 

 

Per tal d’estructurar la mobilitat futura dels sistemes urbans que s’estenen per la baixa plana 

fluvial de l’Ebre, el PTP incorpora la previsió dels estudis necessaris que han de concretar una 

nova infraestructura ferroviària, recolzada en alguns trams sobre infraestructura existent i en 

altres sobre trams de nova execució. Aquesta nova infraestructura està concebuda en termes de 

tren tramvia, és a dir, un mode de transport que discorre normalment en superfície, amb un 

nivell de segregació baix a les àrees urbanes, mentre que fora dels centres urbans aprofita la 

xarxa ferroviària i circula a una velocitat més elevada i amb un nivell de segregació més alt. La 

concreció de la proposta de tren tramvia està condicionada als estudis de viabilitat pertinents. 

La proposta consisteix en dissenyar una xarxa mitjançant la infraestructura existent actualment 

entre l’estació de l’Aldea - Amposta - Tortosa i la de Tortosa ciutat, i la construcció de nova 

infraestructura entre aquella estació i Amposta, amb un nou tram urbà. L’esquema es completa 

amb dos ramals: un, cap a Sant Carles de la Ràpita i Alcanar-Platja, i un altre, cap a Deltebre. El 

ramal entre l’Aldea i Deltebre obeeix tant a motivacions de millora de l’accessibilitat dels nuclis 

deltaics i de racionalització de la mobilitat futura, com de promoció turística. 

 

En relació amb el sistema portuari, el Pla recull la proposta del Pla de Ports de Catalunya pel port 

de Deltebre situat a Riumar que preveu una millora del calat a la bocana, una llotja per a la 

comercialització del peix al mateix port (actualment la llotja es troba al nucli urbà), la qual cosa 

implica una ampliació del port cap a terra. Aquestes actuacions hauran de quedar recollides al 

Pla Especial d’ampliació del Port Pesquer i Esportiu de Deltebre, la redacció del qual ha estat 

acordada el passat juny de 2016. 
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Les determinacions i directrius per al sistema d’infraestructures de mobilitat i transport a tenir 

en compte per part del planejament urbanístic s’inclouen en el títol IV de les Normes del PTP. 

 

En la següent figura es mostren de forma gràfica les determinacions que per a l’àmbit de 

Deltebre estableix el PTP en relació amb el sistema d’espais oberts, les estratègies dels 

assentaments i les actuacions sobre les infraestructures. 

Figura 1. Principals determinacions del PTP de les Terres de l’Ebre per al municipi de Deltebre 

 

  

Font: PTP de les Terres de l’Ebre 

2.1.3 PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL DELTA DE L’EBRE 

Aquest Pla director (conegut també com a Pla director de coordinació del delta de l’Ebre) va ser 

aprovat per Acord de Govern el 5 de març de 1996 i publicat al DOGC núm. 2206, de 15 de maig 

de 1996 amb l’objectiu d’establir una ordenació global del Delta de l’Ebre, per tal de propiciar les 

explotacions (agrícoles, ramaderes i aqüícoles) i crear els serveis necessaris per a l’explotació 
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turística i la implantació industrial per tal de garantir el respecte i la protecció del patrimoni 

natural. El Pla abasta els municipis d'Amposta, Camarles, Deltebre, L'Aldea, L'Ampolla, Sant 

Carles de la Ràpita i Sant Jaume d'Enveja. 

 

El PTP de les Terres de l’Ebre estableixen la seva disposició addicional primera que queden 

derogades totes aquelles disposicions dels plans directors urbanístics i de coordinació aprovats 

definitivament abans de l’entrada en vigor del PTP que contradiguin o s’oposin les 

determinacions d’aquest, amb el ben entès que no es consideren contradictòries les 

disposicions que pretenguin un major grau de protecció o una major restricció de les possibles 

transformacions. Tanmateix, mantenen la vigència aquells preceptes que complementin o 

ampliïn les determinacions del Pla territorial i, en concret, els relatius a les reserves 

infraestructurals que puguin ser d’utilitat en el futur. A més, el PTP manté les precisions sobre el 

contingut del Pla director de coordinació del delta de l’Ebre fetes per l’anterior Pla territorial 

aprovat en 2001 i la modificació puntual d’aquest aprovada en 2003, i n’afegeix una de nova en 

el sentit que els centres de serveis turístics que es puguin proposar en sòl de protecció especial 

o de protecció territorial no han d’afectar substancialment els valors intrínsecs ni la funcionalitat 

del sòl que han motivat el règim de protecció establert pel Pla (el Pla director de 1996 defineix 

tres punts a Deltebre destinats a la implantació de serveis turístics prèvia tramitació d’un Pla 

especial, els quals per la seva posició estratègica respecte el sistema viari o bé respecte el 

conjunt del territori, els fa aptes per a la implantació d’activitats i serveis destinats al turisme). 

Un d’ells correspon al centre Deltarium (Parc Deltaventur) ja en marxa mentre que els altres dos 

queden associats a activitats ramaderes abandonades on desenvolupar activitats de tipus 

turístic sense que impliqui la necessitat de noves construccions. 

2.1.4 PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER (PDUSC) I PLA 
DIRECTOR URBANÍSTIC DELS ÀMBITS DEL SISTEMA COSTANER 
INTEGRATS PER SECTORS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT SENSE EL 
PLA PARCIAL APROVAT (PDUSC-2) 

Els PDUSC (1 i 2) tenen l’objectiu de preservar els espais oberts del litoral situats a la franja de 

500 metres endins. El 25 de maig de 2005 fou aprovat el primer, que permet protegir 23.500 ha 

del sistema costaner com a sòl no urbanitzable. El 16 de desembre de 2005 fou aprovat el 

segon, centrat en sòls urbanitzables delimitats sense pla parcial aprovat. Aquesta segona versió 

comporta la protecció completa de 24 sectors i 327 ha, i la protecció parcial de 20 sectors i 323 

ha. 

 

Els objectius que s’han impulsat són d’ordre urbanístic (evitar la continuació indefinida de 

l’ocupació urbana de la faixa costanera, tot evitant la constitució en determinades àrees d’un 

continu urbanitzat), patrimonial (preservar els espais costaners lliures d’edificació pels seus 

valors paisatgístics, històrics, arqueològics, científics, educatius, ambientals, agrícoles, 

forestals, culturals i simbòlics de lleure i qualitat de vida), ambiental (possibilitar les 

continuïtats en el territori del sistema d’espais oberts, tot assegurant la qualitat ambiental i 

especialment la connectivitat i l’intercanvi biològic dels espais terrestres de l’interior amb les 

platges i el mar) i econòmic (gestionar l’espai litoral com un recurs bàsic i durador per al 

desenvolupament econòmic, el turisme i la qualitat de vida de la població). 

 

Els PDUSC (1 i 2) s’han aplicat sobre 77 municipis catalans. En el terme municipal de Deltebre el 

PDUSC-1 delimita tres Unitats territorials de regulació costanera (UTR-C) de sòl no urbanitzable: 

dues de tipus C1 (Unitat 213 Desaigüe de Florensa, al nord, i Unitat 214 Riumar, a l’est del 

terme), i una tercera de tipus PEIN (Unitat 212 PEIN Delta de l’Ebre). Totes tres unitats han estat 

íntegrament incorporades al sòl de protecció especial pel PTP de les Terres de l’Ebre. 
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El PDUSC-2 recull a Deltebre dues àrees de sòl urbanitzable delimitat (UD 41. Desenvolupament 

turístic. Riumar IV i UD 42. Desenvolupament turístic. Riumar I) per les quals s’estableixen 

directrius específiques que fan referència a la preservació dels àmbits de l’aparició de noves 

implantacions urbanes per tal de no alterar els valors paisatgístics i ambientals existents i 

potencials. Així, el PDUSC -2 estableix en aquests dos sectors directrius i condicions en termes 

de localització de les zones de protecció i condicions específiques per al seu desenvolupament 

urbanístic, concretament: 

• UD41 – Riumar IV: en el cas que es mantinguin part de les previsions del planejament 

vigent, caldrà assegurar la preservació dels terrenys més allunyats de la Urbanització 

Riumar, per tal de donar continuïtat als espais adjacents inclosos al PEIN, tot establint-hi 

criteris de protecció especial. Impulsar iniciatives per restaurar ecològicament els espais 

lliures que es preservin de l’àmbit, amb l’objectiu de recuperar els valors paisatgístics i 

ambientals que li són propis. 

• UD42 – Riumar I: en el cas que es mantinguin part de les previsions del planejament 

vigent, caldrà assegurar que s’apliquin criteris d’integració amb el medi a les noves 

construccions, així com una franja de protecció respecte la bassa de Romero. 

 
Figura 2. Determinacions del PDUSC-2 per a les àrees de sòl urbanitzable delimitat Riumar IV i Riumar I 

 

Font: PDUSC -2 
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2.1.5 PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES CONSTRUCCIONS AGRÍCOLES 
TRADICIONALS DE LES TERRES DE L'EBRE 

El Pla Director Urbanístic (PDU) de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l'Ebre 

va ser aprovat definitivament el 27 de novembre de 2014 i publicat al DOGC núm. 6831,de 16 de 

març de 2015. 

 

El Pla té per objecte donar resposta a un problema endèmic del territori de les terres de l’Ebre 

relacionat amb la manca de regulació de les construccions de caràcter tradicional del sòl 

agrícola, entenent com a tals els masets i les casetes d’eines. El PDU pretén crear el marc 

urbanístic adequat per posar en valor i regular les casetes d’eines i els masets, enteses 

aquestes últimes, com aquelles edificacions que a més d’emmagatzematge dels estris de 

conreu servien d’aixopluc o estada no permanent. Aquesta posta en valor i regulació fa 

referència tant a les edificacions existents com a aquelles noves construccions a emplaçar en el 

sòl no urbanitzable que es puguin considerar, per les seves característiques i ús, hereves de les 

anteriors. No és objecte del PDU la regulació dels habitatges ni altres construccions preexistents 

en el sòl no urbanitzable que no responguin a la definició que el Pla fa de maset i caseta d’eines. 

 

La normativa del PDU estableix les àrees no edificables, les determinacions per a les edificacions 

existents i per a les de nova construcció, així com determinacions específiques en matèria de 

paisatge per a la integració paisatgística d’aquestes construccions. En la seva disposició 

addicional primera, el PDU estableix que el planejament urbanístic municipal s’ha d’adaptar a les 

determinacions del PDU i recomana que aquesta adaptació es faci per remissió al PDU a fi i 

efecte que qualsevol modificació en aquest document de rang superior sigui reconeguda pel 

planejament general municipal sense necessitat de tramitar-ne cap nova modificació. Així 

mateix, estableix que les disposicions normatives del PDU s’han d’entendre de màxims, podent 

el planejament municipal regular de manera més restrictiva en el sentit d’una menor ocupació 

del sòl no urbanitzable; un menor sostre; o una major concreció en relació a aspectes estètics 

propis de cada zona, entre d’altres. 

2.2 PLANEJAMENT SECTORIAL 

Els plans territorials sectorials són els plans d'incidència territorial que elaboren els diferents 

departaments en àmbits temàtics de la seva competència. El seu àmbit d'aplicació és tot el 

territori de Catalunya. 

 

També s’inclouen en aquest apartat altres plans i programes de caire sectorial i incidència 

ambiental, que no són plans territorials sectorials pròpiament però que tenen un objecte i abast 

territorial variable. 

2.2.1 MOBILITAT I TRANSPORTS 

Les possibles determinacions i propostes que es deriven dels plans sectorials relatius a 

mobilitat i transports ja queden recollides al Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, aprovat 

amb posterioritat (veure apartat 2.1.2). 
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2.2.2 ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

2.2.2.1 PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL-PEIN 

El Pla d’espais d’interès natural, d’ara en endavant PEIN, és un instrument de planificació 

territorial, amb categoria de pla territorial sectorial. D’una banda, el PEIN estableix una xarxa 

d’espais naturals que sigui congruent, prou àmplia i suficientment representativa de la riquesa 

paisatgística i la diversitat biològica dels sistemes naturals del nostre país. D’altra banda, 

delimita i estableix les mesures necessàries per a la protecció bàsica d’aquests espais naturals. 

 

El PEIN estableix en la seva normativa el règim urbanístic que serà d’aplicació amb caràcter 

general en els espais delimitats. D’aquesta manera, es determina que dintre els espais PEIN 

regeix necessàriament el règim urbanístic de sòl no urbanitzable d’acord amb el que disposa la 

legislació urbanística vigent a Catalunya. 

 

Cal fer una especial referència a la relació que hi ha entre el PEIN i Natura 2000, ja que d’acord 

amb la Llei 12/2006, de mesures en matèria de medi ambient, la declaració d’una zona 

d’especial conservació (ZEC) o d’una zona d’especial conservació per a les aus (ZEPA) implica la 

seva inclusió automàtica en el PEIN. L’aprovació de la proposta catalana de Natura 2000 per part 

del Govern de Catalunya (Acord de 5 de setembre de 2006) va comportar una ampliació 

substancial del PEIN. En efecte, quan va aprovar-se l’any 1992, el PEIN incloïa un 21 per cent del 

territori català; actualment, després de les ampliacions puntuals dels darrers anys i un cop 

incorporats els espais de Natura 2000, l’àmbit terrestre del PEIN s’aproxima al 30 per cent del 

territori i els espais marins sumen quasi 80.000 hectàrees. 

 

L’espai del PEIN “Delta de l’Ebre” té una part terrestre i una part marina i s’estén al llarg de tota la 

costa del municipi de Deltebre. L’espai de la Xarxa Natura 2000 “Delta de l’Ebre”, amb codi 

ES0000020, declarat ZEC (Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones 

especials de conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa Natura 

2000, se n’aprova l’instrument de gestió) i ZEPA, coincideix en límits amb l’espai del PEIN. 

L’instrument de gestió aprovat per l’espai Xarxa Natura 2000 és conjunt a tots els espais Natura 

2000 de la regió biogeogràfica mediterrània i estableix els objectius de conservació i les 

mesures a aplicar. L’espai del PEIN no disposa de Pla especial de protecció del medi natural i del 

paisatge, com tampoc disposa d’instrument normatiu de planificació la part integrada dins 

d’aquest espai declarada Parc Natural, tal com s’exposa en l’apartat següent. 

2.2.2.2 PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE DEL PARC 
NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE 

Els plans especials de protecció del medi natural i del paisatge tenen com a objectiu definir les 

principals línies d'actuació per a la conservació del patrimoni natural i per al desenvolupament 

sostenible dels espais naturals de Catalunya, d’acord amb el que estableix la Llei 12/1985, 

d'espais naturals, i inclouen les normes generals d'ordenació i de regulació dels usos 

(urbanístics, aprofitaments dels recursos naturals, etc.). 

 

Si bé s’han dut a terme treballs de redacció del Pla especial de protecció del medi natural i del 

paisatge del Parc Natural del Delta de l’Ebre, actualment el Parc encara no disposa d’aquest 

instrument normatiu de planificació. L'òrgan gestor del Parc Natural ha optat per elaborar un 

document previ, que pot servir de base per a una planificació normativa, en el qual es defineixen 

els objectius i les directives de gestió que ha de desenvolupar el mateix Parc a mitjà i llarg 

termini. Tot i no tenir rang normatiu, pretén ser un vehicle de participació, discussió i consens 

entre els diferents actors socioeconòmics representats a la Junta Rectora. La redacció d'aquest 

document, que anomenem Pla de gestió, es va iniciar el 2003 i és el fruit dels treballs realitzats 
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conjuntament entre el CODE (Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix 

Ebre i Montsià) i l'equip gestor del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Aquest Pla de Gestió tenia un 

horitzó temporal 2005 – 2009, i no es disposa de constància de cap altre document de 

planificació i gestió específic per a aquest àmbit. 

2.2.3 PAISATGE 

2.2.3.1 CATÀLEG DE PAISATGE DE LES TERRES DE L’EBRE 

El Catàleg de paisatge de les Terres de l'Ebre, elaborat per l'Observatori del Paisatge fou aprovat 

definitivament el 16 de juliol de 2010 (Edicte de 22 de juliol de 2010, sobre la Resolució 

d'aprovació definitiva del Catàleg del paisatge de les Terres de l'Ebre). El Catàleg efectua una 

identificació i descripció del paisatge actual i dels seus valors; analitza i fa una diagnosi de les 

dinàmiques actuals de evolució del paisatge, i elabora uns objectius de qualitat paisatgística que 

vinculen les Directrius del paisatge que van ser incorporades a les Normes d’ordenació territorial 

del PTP de les Terres de l’Ebre com a annex. Les Directrius del paisatge incorporades al PTP són 

d’aplicació directa i obligatòria a tots els plans i projectes que afecten la imatge del territori o les 

condicions de percepció. 

 

Tot el terme de Deltebre queda integrat en la unitat de paisatge “Delta de l’Ebre” que inclou 

també parcialment o íntegrament els termes d’Amposta, Sant Jaume d’Enveja, Sant Carles de la 

Ràpita, l’Aldea, l’Ampolla i Camarles. Per aquesta unitat el Catàleg defineixen els següents 

objectius i criteris específics de qualitat paisatgística: 

 

OQP 19.1. Un Delta amb uns valors naturals, socials i estètics ben conservats i amb qualitat 

paisatgística i que compagini l’agricultura, la pesca, la ramaderia i la caça amb l’ús turístic i de 

gaudi del paisatge. 

 

Criteri 19.1.1.- Gestionar adequadament tots els espais agrícoles i naturals de la unitat, 

tant els que gaudeixen d’alguna figura de protecció com els que no, amb l’objectiu 

d’assolir una adequada qualitat paisatgística. 

 

Criteri 19.1.2.- Garantir l’existència d’uns paisatges naturals que combinin el respecte 

per l’evolució i la dinàmica naturals amb el manteniment del patrimoni material 

(coeteres, casetes de pescadors...) i dels valors culturals associats a aquesta mena de 

paisatges. 

 

Criteri 19.1.3. - Vetllar pel manteniment dels arrossars a les àrees que envolten els 

espais protegits, atesa la seva funció d’àrea tampó. 

 

Criteri 19.1.4. - Facilitar i promoure les iniciatives voluntàries de conservació de la 

natura i el paisatge mitjançant, entre altres, l’Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) de 

l’arròs i altres cultius al Delta de l’Ebre, ProDelta i les entitats ecologistes i de custòdia 

del territori. 

 

OQP 19.2. Uns paisatges construïts, tant en sòl urbanitzable com en sòl no urbanitzable, 

endreçats i amb volumetries, materials i revestiments integrats al paisatge de la plana deltaica. 

 

Criteri 19.2.1.- Garantir l’establiment d’edificacions aïllades que responguin a models i 

tipologies edificatòries pròpies de la zona, sense caure en la mera repetició de models 

arquitectònics. S’utilitzaran materials d’acabament que presentin colors i textures que 
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siguin harmònics amb el caràcter del paisatge deltaic i no introdueixin contrastos 

estranys que desmillorin la seva imatge dominant. 

 

Criteri 19.2.2.- Promoure l’adequació paisatgística de les instal·lacions associades a les 

explotacions agràries –magatzems, granges, coberts per a la maquinària, sitges, 

dipòsits, etc.-. 

 

La resta d’objectius de qualitat paisatgística i criteris definits pel Catàleg per a tot l’àmbit 

territorial de les Terres de l’Ebre també són d’aplicació a l’àmbit de Deltebre. A continuació es 

recullen els que tenen caràcter normatiu atès que han estat recollits com Annex a la Normes del 

PTP de les Terres de l’Ebre. Les Directrius completes i disposicions que s’estableixen més 

concretament, i que caldrà en compte per part del planejament urbanístic de Deltebre, queden 

recollides en el citat Annex a les Normes del PTP. Els 15 objectius de qualitat paisatgística 

establerts són els següents: 

 

1. Uns assentaments urbans amb un creixement ordenat, respectuós amb la singularitat 

dels nuclis, amb perímetres nítids, dimensionament d’acord amb les necessitats reals i 

que no comprometi el caràcter agrari dels espais circumdants. 

2. Unes urbanitzacions endreçades i dotades d’elements de qualitat paisatgística.  

3. Uns paisatges litorals gestionats integralment, amb unes intervencions adreçades a 

dotar-los de qualitat i de noves identitats, a la vegada que se’n millori l’accessibilitat per 

al gaudi i l’ús social amb respecte vers els valors naturals i estètics que contenen. 

4. Uns paisatges naturals ben conservats, amb qualitat paisatgística, i que compaginin 

l’activitat agropecuària, l’extracció de recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi. 

5. Uns assentaments disseminats amb unes construccions aïllades (masos, magatzems 

agrícoles, granges, coberts d’eines, etc.) vinculats a la viabilitat de les explotacions 

agràries. 

6. Unes infraestructures lineals (xarxa viària i ferroviària, conduccions de gas i 

d’electricitat, etc.) integrades paisatgísticament i que no malmetin la continuïtat 

paisatgística i social del territori. 

7. Uns espais periurbans que aportin nous elements d’interès al paisatge, i amb uns 

accessos als nuclis urbans ordenats paisatgísticament. 

8. Unes àrees especialitzades (industrials, logístiques, comercials, de producció 

d’energia, de tractament o abocament de residus, etc.) ubicades en zones visuals no 

preferents o notòries i dissenyades (o redissenyades) tot tenint en compte la 

integració amb l’entorn de les façanes que confronten amb el sòl no urbanitzable o amb 

la xarxa viària. 

9. Uns paisatges de les infraestructures energètiques conformats per instal·lacions 

eòliques i solars fotovoltaiques planificades amb visió de conjunt a escala regional i 

disposades en el paisatge en relació amb els seus elements configuradors. 

10. Uns fons escènics de qualitat que mantinguin els referents visuals i identitaris de les 

Terres de l’Ebre. 

11. Una xarxa de miradors i itineraris paisatgístics que posin en valor les panoràmiques 

més rellevants i permetin interactuar amb la diversitat i els matisos dels diferents 

paisatges de les Terres de l’Ebre. 

12. Uns paisatges dels entorns urbans i naturals de l’Ebre, de la resta de rius ebrencs i del 

conjunt de barrancs, que en conservin els valors i siguin accessibles per a activitats de 

gaudi respectuós. 

13. Un paisatge del delta de l’Ebre vinculat a la conservació, gestió i revalorització del 

conreu de l’arròs, de la xarxa de camins, canals i recs, i del patrimoni arquitectònic, com 

també d’altres valors naturals, històrics, estètics i simbòlics que aquest espai conté. 
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14. Un paisatge conformat per la pedra seca i per mosaics agroforestals i agraris, productiu 

i conservat com a referent estètic i identitari de les Terres de l’Ebre. 

15. Una arquitectura vinculada als paisatges de secà i de regadiu tradicional, a les 

construccions defensives i a les edificacions religioses, que els doti d’un contingut i 

significació territorial i paisatgística. 

2.2.4 ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC 

2.2.4.1 PLA TERRITORIAL SECTORIAL DE LA IMPLANTACIÓ AMBIENTAL DE L'ENERGIA 
EÒLICA A CATALUNYA 

Mitjançant el Decret 174/2002, d’11 de juny, regulador de la implantació de l’energia eòlica a 

Catalunya, l’any 2002 es va aprovar el Mapa d’implantació de l’energia eòlica a Catalunya, en el 

qual es zonifica el territori segons la seva idoneïtat o no, des del punt de vista ambiental, per a la 

instal·lació de parcs eòlics. Aquest mapa té la naturalesa jurídica de Pla territorial sectorial en 

haver-se tramitat d’acord amb el que disposen l’article 17 i següents de la Llei 23/1983, de 21 

de novembre, de política territorial. El Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen 

els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions 

fotovoltaiques a Catalunya, deroga el Decret 174/2002 excepte els articles 5 i 6, relatius al mapa 

d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya, el qual segueix vigent. 

 

La revisió del 2009 del Pla de l’Energia va mantenir, en l’àmbit eòlic, l’objectiu original del Pla de 

l’energia d’assolir els 3.500 MW l’any 2015, modificant-ne notablement el calendari 

d’implantació de la tecnologia, d’acord amb les noves estratègies definides en el Decret 

147/2009. L’actual Pla de l’Energia i canvi climàtic aprovat per l'Acord de Govern GOV/97/2012, 

de 9 d’octubre estableix un objectiu pel 2020 de 5.153,6 MW de potència instal·lada l’any 2020. 

 

Aquesta planificació es va concretar en la delimitació i aprovació per part del Govern de les zones 

de desenvolupament prioritari (Acord GOV/108/2010, d'1 de juny, pel qual s'aprova la 

determinació de les zones de desenvolupament prioritari (ZDP) de parcs eòlics) a les quals 

s’havia de circumscriure la instal·lació dels parcs eòlics de més de 10 MW o més de 5 

aerogeneradors (els parcs que ja disposen d’autorització poden tirar endavant el projecte tot i no 

estar situats en cap ZDP i els parcs de menys de 10MW o de fins a 5 aerogeneradors es podran 

seguir tramitant en les zones que no formin part d’una ZDP i que el Mapa d’implantació ambiental 

de l’energia eòlica a Catalunya (2002) contempla com a zona compatible o com a zona 

d’implantació condicionada). 

 

Al Delta de l’Ebre no s’ha delimitat cap zona de desenvolupament prioritari. Tot el Delta, inclòs 

evidentment el terme de Deltebre està qualificat en el Mapa d’implantació ambiental de l’energia 

eòlica a Catalunya com a zona incompatible i, per tant, no s’hi poden instal·lar parcs eòlics. 

2.2.4.2 PLA DE L'ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC DE CATALUNYA 2012-2020 

El pla s’aprova el 2012 i aborda la nova orientació que el Govern de la Generalitat de Catalunya 

vol donar a la política energètica catalana, integrant-ne aquells aspectes de la mitigació del 

canvi climàtic relacionats amb l’energia. 

 

Aquest Pla recull les orientacions polítiques en matèria d’energia, la qual té una estreta relació 

amb les quatre dimensions de la sostenibilitat (econòmica, social, d’equilibri territorial i 

ambiental). Destaca el fet que el Pla representa un nou enfocament en les polítiques públiques 

catalanes en tant que integra les polítiques energètiques i de mitigació del canvi climàtic. Cal 

tenir present, no obstant, que el Pla no inclou d’altres aspectes del canvi climàtic com ara les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle no vinculades a l’energia, l‘anomenat efecte embornal 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/energies_renovables/energia_eolica/documents/pla_t_sectorial.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/energies_renovables/energia_eolica/documents/pla_t_sectorial.pdf
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(boscos, agricultura, ...), l’adaptació als impactes del canvi climàtic o el desenvolupament de 

models climàtics regionals. 

 

En el capítol 5 d’aquest Pla (Estratègies i planificacions sectorials del nou Pla de l’Energia i Canvi 

Climàtic de Catalunya 2012-2020), es desenvolupen les línies estratègiques que permeten 

assolir els objectius del Pla: 

 

A. IMPLANTACIÓ D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE I ENERGÈTICAMENT EFICIENT 

A.1 – Fabricació de vehicles elèctrics i dels seus components, i la seva introducció en el 

mercat. 

A.2 – Desenvolupament de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric.  

A.3 – Generació d’altres negocis associats al vehicle elèctric  

A.4 – Implantació de carrers intel·ligents i gestió eficient del tràfic  

A.5 – Foment de la demanda qualificada i innovadora 

 

B. EDIFICACIÓ SOSTENIBLE I EFICIENT 

B.1 – Rehabilitació d’habitatges aplicant solucions d’eficiència energètica. 

B.2 – Desenvolupar un nou tipus d’edificació basada en criteris de sostenibilitat energètica. 

B.3 – Fabricació i aplicació de materials, equips i aparells, destinats a instal·lacions dels 

edificis i sistemes intel·ligents de control, per l’eficiència energètica. 

 B.4 – ESE’s com a garantia d’estalvi. 

 

C. DESPLEGAMENT DE XARXES ENERGÈTIQUES INTEL·LIGENTS (SMART GRIDS) 

C.1 – Aprofitament de les oportunitats derivades de la implantació dels comptadors 

intel·ligents. 

C.2 – Impulsar el desenvolupament de les xarxes intel·ligents (smart grids). 

C.3 – Promoció de xarxes de districte de calor i fred. 

 

D. CONTRIBUCIÓ A UNA GENERACIÓ ENERGÈTICA MÉS DIVERSIFICADA, EFICIENT I SOSTENIBLE 

D.1 – Impuls de noves plantes i instal·lacions de producció energètica de font renovable.  

D.2 – Valorització energètica dels recursos disponibles  

D.3 – Impulsar projectes demostradors amb R+D pel que fa a la generació energètica amb ús 

de renovables.  

D.4 – Internacionalització de solucions de generació energètica renovable 

 

E. MILLORA DE L’ÚS DE L’ENERGIA PER PART DE LA DEMANDA (INDÚSTRIA, SERVEIS I 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA) 

E.1 – Mesures comunes a tots els segments  

E.2 – Mesures pel segment Indústria i Serveis  

E.3 – Mesures pel segment Administració Pública 
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2.2.4.3 ESTRATÈGIA CATALANA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

Arran de l’embranzida mundial de les polítiques d’adaptació als efectes del Canvi Climàtic, l’any 

2011 l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic va iniciar l’elaboració de l’Estratègia Catalana 

d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC d’ara en endavant), en què es proposen una sèrie de 

mesures d’adaptació d’acord amb el grau de vulnerabilitat dels sectors i sistemes i d’acord amb 

les actuacions que en matèria d’adaptació estan implantant altres nacions i estats del món 

traduïdes a les especificitats del territori català. 

 

L’ESCACC es marca dos objectius operatius (OP), cadascun dels quals es desglossa en objectius 

transversals (OT) definits com a conseqüència de la diagnosi d’adaptació que es realitza. A 

continuació es presenten els dos OP i s’indiquen aquells OT que poden tenir incidència sobre la 

planificació urbanística: 

• OP  Generar i transferir tot el coneixement sobre l’adaptació al canvi climàtic 

• OP Augmentar la capacitat adaptativa dels sectors i/o sistemes (reforç de la capacitat de 

resiliència i disminució de l’exposició dels sistemes/sectors) 

o OT Incorporar l’adaptació a les polítiques i decisions públiques, normativa, 

planificació i programació 

o OT Modular, en funció de la menor disponibilitat d’aigua, el desenvolupament 

territorial, urbanístic i econòmic a través de les polítiques i decisions públiques 

D’altra banda, aquests objectius es concreten en una sèrie de mesures d’adaptació 

específiques, recollides al capítol 4 de l’ESCACC, classificades en funció del sector o sistema a 

què fan referència. A continuació es fa un recull d’aquelles mesures que poden tenir relació amb 

la planificació urbanística, tenint en compte que en l’ESCACC s’assumeix que el 80% de les 

actuacions per fer front al repte del canvi climàtic s’implanten en el sí dels governs subnacionals 

i locals i, per tant, el paper del municipi pren força en aquesta lluita: 

Mesures genèriques: 

• Adaptar el desenvolupament urbanístic a la vulnerabilitat del delta de l'Ebre al canvi 

climàtic 

• Plantejar que els instruments planificadors del país tinguin en compte les 

infraestructures naturals existents a Catalunya (boscos, rius, sistemes naturals) per tal 

que es potenciïn els serveis que proveeixen. 

Agricultura i ramaderia: 

• Aplicació de mesures de gestió que evitin la salinització, erosió i pèrdua de la matèria 

orgànica dels sòls a Catalunya. En concret, aplicació de mesures per a la reducció de 

l’abandonament de terrenys de secà per evitar la reforestació, l’augment de risc 

d’incendis, l’alteració del cicle hidrològic,... 

• L'abandonament de secans provoca una recolonització i en conseqüència, canvis en el 

balanç d'aigua. Cal promoure l'eficiència en l'ús de l'aigua també en els secans; l'aigua 

estalviada en els grans regs hauria de servir per a aquest i d'altres usos. 

• Impuls de la ramaderia extensiva. 

Biodiversitat: 

• Efectuar la gestió de l’aigua amb criteris de sostenibilitat, ja que un dels factors limitants 

per a la conservació dels ecosistemes serà aquest bé finit i escàs. 

• Aplicar mesures que afavoreixin un augment de la biodiversitat en l’espai i el temps. 
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• Establir mesures per millorar la connectivitat ecològica a fi d’enfortir la capacitat de 

resiliència de les espècies davant de canvis globals. 

Gestió de l’aigua: 

• Millora en l’eficiència de l’ús de l’aigua (inclosa la reducció de pèrdues en les xarxes) i 

aprofundiment en la combinació de solucions d’obtenció de recurs tal i com planteja el Pla 

de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. 

• Consideració de les condicions futures potencials sota el canvi climàtic en el disseny de 

les noves infraestructures i les assumpcions sobre la probabilitat, la freqüència o la 

magnitud d’esdeveniment extrems. 

• Increment de la flexibilitat dels sistemes de dotació d’aigua, generació d’energia i 

infraestructures (interconnexió de xarxes per assegurar garanties, no per incrementar 

l’oferta). 

• Reforç de la garantia de subministrament a través de la recerca d’altres fonts locals 

(reutilització d’aigües grises, recuperació de pous, construcció de dipòsits pluvials) i la 

connexió a xarxes regionals. 

• Foment de polítiques de gestió de les zones inundables que disminueixin el risc tot i 

afavorint el manteniment de zones humides, la recàrrega d’aqüífers o la conservació de 

platges.  

Gestió forestal: 

• Integrar la planificació forestal en les planificacions pel que fa a la conca, posant de relleu 

el paper dels boscos i la seva gestió sobre el recurs aigua, així com les relacions entre la 

capçalera i el tram baix. 

• Millorar la conservació dels ecosistemes forestals com a proveïdors d’aigua mitjançant el 

pagament per serveis ambientals, per part dels consumidors d’aigua neta del tram baix 

als consumidors de la capçalera (internalitzar el que és ara una externalitat). 

• Fomentar les actuacions encaminades a la conservació del sòl i de les masses arbrades 

enfront de fenòmens extrems (especialment incendis i episodis de sequera). 

• Crear sinergies entre la gestió forestal (retirada de combustible) i les energies renovables 

(biomassa). 

• Recuperar els boscos de ribera i de les zones humides associades. 

• Fomentar la custòdia del territori com a element de coresponsabilitat en la implementació 

de les accions d’adaptació al canvi climàtic. 

Mobilitat i infraestructures de transport: 

• Incorporar el canvi climàtic i els seus possibles impactes en la futura planificació 

d’infraestructures de transport i en els projectes executius. 

• Fomentar i donar suport a totes aquelles mesures que promoguin actuacions per la 

mobilitat sostenible i l’ús del transport públic de proximitat. 

Salut: 

• Impuls a la rehabilitació que incorpori criteris bioclimàtics i d’eficiència amb l’objectiu 

d’augmentar el confort tèrmic tot disminuint les necessitats de climatització (foment a la 

implementació de sistemes de protecció solar com tendals, persianes, lamel·les, gelosies 

i l’aïllament de finestres). 
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• En l’urbanisme, principalment de ciutats, incorporació de totes les mesures preventives 

(zones verdes, zones blaves, arbres, zones amb tendals,...) per poder reduir al mínim 

l’efecte d’illa de calor urbana. 

Energia: 

• Establiment de la transició cap a un model energètic més diversificat, descentralitzat, 

baix en carboni, econòmicament dinamitzador, socialment inclusiu i ambientalment 

conseqüent tal com preveu el PECAC. 

• Col·laboració en la incorporació de criteris bioclimàtics i d’eficiència per tal de disminuir 

l’efecte d’illa de calor i les necessitats de climatització, en l’urbanisme de ciutats i pobles. 

• Potenciar prioritàriament les polítiques d’estalvi energètic. 

Urbanisme i habitatge 

• Impuls a l’estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua (separació aigües grises, dipòsits de 

pluvials, ús d’aigua regenerada, etc.) i de l’energia. 

• Consideració de la capacitat de càrrega del territori en els planejaments urbanístics per tal 

d’impulsar criteris de compacitat en la urbanització.  

• Focalització en l’ordenació territorial i urbanística, així com en la implantació i distribució 

d’usos del sòl, ja que la causa primera de la mobilitat “evitable” és la planificació.  

• Incorporació dels impactes climàtics, i en concret de l’increment en la freqüència i 

intensitat dels riscos naturals, en la planificació territorial i urbanística. 

• Foment de l’establiment de criteris bioclimàtics en la construcció de nous edificis i també 

en la rehabilitació d’edificis i àrees urbanes. 

•  Promoció d’instal·lacions d’energies renovables per a autoconsum en el disseny futur de 

ciutats i pobles.  

• Impuls dels dissenys constructius verds en les cobertes dels edificis, jardins i horts 

urbans. 

El document identifica l’àmbit del Delta de l’Ebre com una de les zones més vulnerables als 

efectes del canvi climàtic de tota Catalunya i per tant, identifica un objectiu transversal per a 

aquest àmbit consistent en reforçar els valors naturals i les activitats econòmiques d’aquests 

territoris més vulnerables amb l’objectiu d’establir un Pla Global de desenvolupament. 

2.2.4.4 ESTRATÈGIES DE PREVENCIÓ I D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC EN LA ZONA DEL 
DELTA DE L’EBRE 

Aquest estudi de base, realitzat per l'empresa Taller d'Enginyeria Ambiental SL, per encàrrec del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge, l’any 2008, va constituir el primer d’una sèrie de 

treballs que han servit per definir l’ESCACC. En aquest estudi, els principals resultats de la 

diagnosi i anàlisi del risc del qual es mostren a l’apartat 3.3 del present EAE, es corrobora la 

vulnerabilitat del delta, i es plantegen un seguit d’objectius i mesures per tal d’evitar el risc.  

 

Els objectius generals de les mesures d’adaptació són: 

• O1. Millora dels sistemes de mesura, d’obtenció de dades i d’emmagatzematge i 

tractament de la informació obtinguda. 

• O2. Reducció de la vulnerabilitat i el risc per a les persones. 

• O3. Adaptació de les activitats econòmiques i a la protecció dels béns econòmics 

potencialment afectats. 
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• O4. Protegir i restaurar la integritat dels sistemes ambientals amenaçats. 

A continuació es mostren les possibles mesures d’actuació per diferents zones que afecten al 

municipi de Deltebre: 

 

LÍNIES D’ACTUACIÓ MESURES ZONA 

Mesures de gestió, 

planificació i 

normativa 

Adequació del Domini Pùblic Marítimo-Terrestre 

(DPMT) a les previsions de risc d’augment del nivell 

del mar 

General  
Adaptació del planejament urbanístic a les zones de 

risc pel canvi climàtic definides al Delta de l’Ebre 

Incorporació de criteris constructius i d’avaluació 

tècnica que considerin els potencials efectes derivats 

del canvi climàtic 

Mesures per a 

l'obtenció i gestió 

de dades, i 

elaboració 

d'estudis 

Control i seguiment de les prognosi realitzades 

Riumar 

Lo Garxall-Illa St. Antoni-Lo 

Riu Vell 

Fangar 

Interior del Delta a la Badia 

del Fangar 

Reavaluació de la funcionalitat de les infraestructures 

costaneres. En cas necessari, càlculs hidràulics de la 

capacitat del canals i redisseny 

de les estacions de bombament i comportes 

basculants. Entre d’altres, com més urgents la de El 

Port de l'Illa 

Interior del Delta a la Badia 

del Fangar 

Mesures 

d’informació i 

sensibilització 

ciutadana 

Desenvolupament de programes d’informació i 

sensibilització 

ciutadana  

Riumar 

Desenvolupament de sistemes d’alerta centrats en la 

població 
Riumar 

Mesures 

d'intervenció 

directa: Actuació 

sobre problemàtica 

existent 

Mesures per minimitzar la rigidització a la costa Platja Marquesa 

Mesures 

d'intervenció 

directa: Varis 

No intervenir, és a dir, acceptar a nivell territorial 

l’ascens del nivell del mar i la pèrdua dels terrenys 

costaners  

Lo Garxall-Illa St. Antoni-Lo 

Riu Vell 

Fangar 

Redefinició gestionada de la línia de costa 

Platja Marquesa 

Lo Garxall-Illa St. Antoni-Lo 

Riu Vell 

Fangar 

Interior del Delta a la Badia 

del Fangar 

Mesures encaminades a l'abandonament progressiu 

de les àrees urbanes i activitats en zones de risc i 

reallotjament 

Riumar 

Mesures de lluita contra els efectes de la pujada del 

nivell del mar mitjançant la formació de sistemes 

dunars.  

Lo Garxall-Illa St. Antoni-Lo 

Riu Vell 

Fangar 

Interior del Delta a la Badia 

del Fangar 

Mesures de compensació d’hàbitats naturals  

Lo Garxall-Illa St. Antoni-Lo 

Riu Vell 

Fangar 
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LÍNIES D’ACTUACIÓ MESURES ZONA 

Interior del Delta a la Badia 

del Fangar 

Mantenir la línia de costa mitjançant l’aplicació de 

mesures toves 

Platja Marquesa 

Riumar 

Lo Garxall-Illa St. Antoni-Lo 

Riu Vell 

Interior del Delta a la Badia 

del Fangar 

Mantenir la línia de costa mitjançant l’aplicació de 

mesures dures 

Platja Marquesa 

Riumar 

Interior del Delta a la Badia 

del Fangar 

Mesures complementaries: Construcció de motes de 

protecció 

Interior del Delta a la Badia 

del Fangar 

 

2.2.4.5 ESTRATÈGIA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DE LA COSTA ESPANYOLA 

Aprovada en data 24 de juliol de 2017, per tal de donar compliment a la Llei de Costes vigent, Llei 

2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, 

de 28 de juliol, de Costes. Els seus objectius generals són: incrementar la resiliència de la costa 

espanyola al canvi climàtic i a la variabilitat climàtica, i integrar l'adaptació al canvi climàtic en la 

planificació i gestió de la costa espanyola. A partir d’una diagnosi de la situació actual planteja 

l’establiment de diferents tipus de mesures d’adaptació, ja sigui de protecció, acomodació o 

retrocés. Una de les primeres finalitats d’aquestes mesures és incrementar el coneixement en 

relació als impactes del canvi climàtic a la costa espanyola, ja que si bé existeixen diversos 

estudis que n’analitzen diferents elements rellevants, difereixen de forma important pel que fa a 

les projeccions, impactes i sectors considerats. 

 

Entre les conclusions del diagnòstic que s’ha efectuat en el mar de l’Estratègia, destaca que els 

sistemes costaners i, en especial, les zones baixes com el Delta de l'Ebre, desembocadures dels 

rius i estuaris i aiguamolls, experimentaran impactes adversos com la inundació costanera i 

l'erosió a causa de la pujada del nivell del mar i canvis en la direcció i intensitat de l'onatge. 

Aquest document determina que el delta de l’Ebre és un dels territoris més vulnerables al canvi 

climàtic a Catalunya i planteja, entre altres mesures: «adaptar el desenvolupament urbanístic a 

la vulnerabilitat del delta de l’Ebre al canvi climàtic o la incorporació dels impactes climàtics en la 

planificació territorial i urbanística». 

 

Entre les mesures proposades per l’Estratègia destaquen les següents, en relació a l’àmbit del 

POUM: 

• Regeneració de platges i sistemes dunars: Aquesta opció considera la regeneració de 

platges i sistemes dunars que per acció antròpica, efecte del canvi climàtic o 

esdeveniments extrems siguin afectats per nivells d'erosió o degradació no acceptables. 

La seva funció fonamental és la de reduir els efectes de l'erosió encara que també 

protegeix enfront de la inundació. 

• Adequació funcional i estructural de les infraestructures i edificacions existents: 

L'objectiu fonamental d'aquesta mesura és reduir o impedir l'impacte de la inundació en 

infraestructures i edificis situats en zones inundables. Entre altres es poden considerar 

dissenys específics, l'ús de materials que facin les infraestructures més resilients a 

l'efecte de la inundació o mesures de prevenció per impedir que la inundació impacti a les 

infraestructures o edificis. 
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• Normativa i codis de Adequació: Es col·laborarà coordinadament amb les entitats 

competents per a la introducció en noves o normatives existents de criteris per a 

l'acomodació d'infraestructures i instal·lacions en zones inundables o en erosió en zona 

de DPMT. 

• Canvis en l'ús del sòl: Es treballarà coordinadament amb les autoritats competents per a 

fomentar canvis en els usos del sòl a les zones del litoral, per tal de reduir la vulnerabilitat 

i el risc enfront del canvi climàtic. 

• Integració en la presa de decisions: l'Estratègia pretén promoure accions que permetin 

integrar l'adaptació al canvi climàtic a la costa des de l'administració local fins a altres 

entitats amb competències a la costa. 

• Relocalització: El MAGRAMA considerarà dins de les seves opcions d'adaptació la 

relocalització d'activitats, infraestructures i edificis en combinació amb altres mesures. 

 

Algunes d’aquestes actuacions van en la línia de les realitzades dins del Pla d'Impuls al Medi 

Ambient per a la Adaptació al canvi climàtic a Espanya, PIMA Adapta 2015, que entre les 

mesures de l’actuació d’adaptació en costes a l’àmbit de Deltebre hi ha les següents: 

• Recull de tots els estudis realitzats sobre el canvi sobre el Delta de l'Ebre, estudi de la 

documentació i recuperació d'estratègies a curt mitjà i llarg termini. 

• Estabilització de les dunes de la platja de Riumar i Bassa de l'Arena. 

• Estabilització dunar de la platja de la marquesa. 

2.2.5 LA PLANIFICACIÓ HIDROLÒGICA 

A efectes de la planificació hidrològica, Catalunya es divideix en el districte de conca fluvial de 

Catalunya (DCFC) i en les conques intercomunitàries (afluents de l’Ebre, Garona i Sènia), a la 

vessant de l’Ebre. La planificació hidrològica del DCFC la realitza l’Agencia Catalana de l’Aigua, 

mentre que la de les conques intercomunitàries és competència de la Confederació Hidrogràfica 

de l’Ebre (CHE). 

 

Des del 20 de gener de 2016 és en vigor el Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021, el qual és una 

revisió del Pla hidrològic anterior (2009-2015) que no va ser aprovat fins el febrer de 2014. A 

partir del que s’estableix al Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei d’Aigües, l’objectiu d’aquesta planificació és aconseguir el bon estat i 

l'adequada protecció de les masses d'aigua de la demarcació, la satisfacció de les demandes 

d'aigua i l'equilibri i harmonització del desenvolupament regional i sectorial. Aquests objectius 

han d'aconseguir-se incrementant les disponibilitats del recurs, protegint la seva qualitat, 

economitzant la seua ocupació i racionalitzant els seus usos en harmonia amb el medi ambient 

i els altres recursos naturals (TRLA). 

 

Derivat del PHE es redacta el Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre 

 

El Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre, es va elaborar a partir de la Llei 11/2005, que va 

establir que amb la finalitat d'assegurar el manteniment de les condicions ecològiques especials 

del Delta de l'Ebre, s’havia d’elaborar un pla integral de protecció amb el següent contingut 

mínim: 

a)  Definició del règim hídric que permeti el desenvolupament de les funcions ecològiques 

del riu, del Delta i de l'ecosistema marí proper. 

b) Definició de les mesures necessàries per evitar la subsidència i regressió del Delta, com 

l'aportació de sediments o la promoció de la vegetació halòfila. 

http://www.chebro.es/
http://www.chebro.es/
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c) Millora de la qualitat de l'aigua de manera que sigui compatible amb la presència 

d'espècies a conservar, que no es generi eutròfia i que no hi hagi concentracions de 

fitosanitaris i uns altres contaminants en quantitats potencialment perilloses per a 

l'ésser humà, la flora i la fauna dels ecosistemes. 

d) Millora de l'hàbitat físic dels ecosistemes (riu, canals, llacunes, badies) i de les seves 

connexions. 

e) Definició i aplicació d'un model agronómicosostenible en el marc de la política agrària 

comunitària i la quantificació dels possibles volums d'aigua a estalviar en les 

concessions de regadiu actualment existents en el riu. 

f) La interrelació entre les activitats humanes presents en el Delta, badies i l'entorn del riu 

(turisme i agricultura) amb els fluxos d'aigua i nutrients necessaris per als ecosistemes 

naturals. 

g) La definició, el mètode de seguiment i el control d'indicadors mediambientals 

h) Garantir la funció de corredors biològics dels marges del riu en l'àmbit del Pla. 

i) Restauració ambiental de l'embassament de Flix. 

 
Els objectius principals d’aquest document es basen en el manteniment del bon estat ecològic 

del tram final del riu Ebre, de la zona del Delta i de la zona marina d’influència. El Pla d’Acció que 

s’inclou en aquest document preveu:  

• Elaboració d’un Pla de Gestió de Sediments 

• Experiència pilot contra la subsidència mitjançant la generació de matèria orgànica 

• Ampliació de l’espai públic i defensa de les àrees productives 

• Realització d’un programa de seguiment de la qualitat de les aigües.  

• Millora de l'hàbitat físic dels ecosistemes (riu, canals, llacunes, badies) i les seves 

connexions. Aquesta estratègia presentat diverses actuacions més concretes, que en el 

cas de Deltebre es resumeixen en:  

o Conservació i millora de les zones humides existents: 

 Adquisició de zones humides de gran valor ecològic: a la zona del 

Deltebre s’identifica la zona de les marismes del Nen Perdut. 

 Millora de les condicions ambientals de les zones humides: a Deltebre 

es preveuen actuacions com: 1) Connexió de la sèquia de l'Illa de Mar 

amb la badia del Fangar; 2) Connexió de la sèquia Salines amb la 

llacuna del Canal Vell; i 3) Connexió de la sèquia Bombita amb la 

llacuna de Canal Vell.  

 Es preveuen també Incendis controlats en llacunes. Realitzar 

incendis controlats diaris en la vegetació palustre de les 

principals llacunes litorals (Olles, el Canal Vell, Encanyissada, 

Tancada, Vilacoto) amb l'objectiu d'augmentar la diversitat 

d'hàbitats. 

 Sega periòdica de canals en llacunes. Realitzar segues 

periòdiques en els canals de comunicació a l'interior 

d'algunes llacunes amb l'objectiu de mantenir la circulació 

hidrològica entre els diferents sectors de les llacunes. 

 Control i eliminació de Carpobrotus edulis. Control i eradicació 

manual de Carpobrotus edulis en els aiguamolls inclosos al 

Parc Natural del Delta de l'Ebre. 



 

 

28 

 Restauració d'aiguamolls en zones agrícoles de gran valor estratègic. 

 Platja de la Marquesa (Deltebre). Compra de terrenys situats 

entre el mar i nous accessos a la platja de la Marquesa. 

 Badia del Fangar (Deltebre). Negociació estratègica i compra 

dels terrenys. 

 Canal Vell (Deltebre). Adquirir les propietats privades de la 

llacuna del Canal Vell i dels terrenys al voltant d'un radi de 

100 m. 

 Millora ambiental de la connectivitat en hàbitats aquàtics 

 Millora ambiental de la xarxa de reg. 

 Millora ambiental de les connexions ullals - llacunes – badies. 

 Millora ambiental i paisatgística del Delta de l’Ebre. 

 Platja de la Marquesa (Deltebre). Desmantellament de 

l'escullera de protecció existent davant del restaurant "Els 

Bascos" i demolició del mateix; reconstrucció de la platja a la 

zona més estreta i erosionada; reubicació del camí d'accés a 

la península del Fangar. 

 Marge esquerra de l'Ebre. Deltebre (Deltebre). 

Condicionament de la zona del Galatxo. 

 Punta del Fangar (Deltebre). Estudi sobre l'adequació i 

millora paisatgística de les instal·lacions provisionals 

utilitzades pels pescadors del Fangar. 

 Illa de Sant Antoni (Deltebre). Eliminació dels elements 

antròpics de l'illa de Sant Antoni. 

 Eliminació de la línia elèctrica en zones sensibles: Soterrar la 

línia elèctrica de la zona del Canal Vell que entra a la Estació 

Biològica del Canal Vell. 

 Augment de l'arbrat en les zones agrícoles: Plantar espècies 

arbòries en les marges dels canals de drenatge de la badia 

del Fangar i a la zona de titularitat pública del Canal Vell. 

A banda d’aquestes accions més concretes, el Pla donava un pes vital a l’activitat de cultiu de 

l’arròs que es porta a terme a tota la zona del Delta, afirmant que un pla de millora ambiental 

d’aquest espai ha de comptar necessàriament amb l’activitat agrícola de l’arròs. 

 

En aquest àmbit, el Pla fixa 3 objectius principals:  

• Determinar quines són les mesures més eficaces per millorar la productivitat i 

competitivitat de les explotacions agràries del Delta assegurant unes rendes justes als 

agricultors. 

• Potenciar el caràcter multifuncional de l'agricultura reforçant els aspectes ambientals i 

creant sinèrgies amb les polítiques de protecció de l'entorn que puguin contribuir així 

mateix a la millora del nivell de renda dels agricultors. 

• Mantenir i, si és possible, millorar les actuals condicions ambientals del Delta 
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I per fer-ho, marca les següents línies estratègiques, les quals concreta en un Pla d’Actuació 

específic per a aquesta activitat agrícola:  

• Millora de la producció i comercialització dels productes agraris i, en especial, de l'arròs. 

• Fomentar la complementarietat de l'activitat agrària tradicional amb altres activitats 

relacionades amb l'entorn rural. 

• Mantenir a llarg termini les polítiques d'ajuda a la renda dels agricultors a través d'ajudes 

directes o indirectes que reconeguin el caràcter multifuncional de l'agricultura al Delta. 

Inclou també un Programa per a la implantació d'un model d'interrelació entre les activitats 

humanes i els fluxos d'aigua, que té com a objectius: 

• Diversificar l'economia deltaica, excessivament dependent de l'agricultura i molt 

especialment del cultiu de l'arròs i de l'activitat constructiva. 

• Promoure l'economia mixta, principalment entre el sector primari i el de serveis; és a dir, 

en un context econòmic del Delta on l'ocupació industrial no abunda pot es una solució per 

l'economia familiar el obtenir diferents ingressos de diferents activitats econòmiques. 

• Fomentar programes de formació relacionats amb els objectius del PIPDE i especialment 

relacionats amb el manteniment d'infraestructures i la gestió de plans i projectes. 

Aquest pla de diversificació es concretat en 5 eixos d’intervenció: 

• El desenvolupament de l'aqüicultura i de les activitats relacionades amb la pesca. 

• El tractament i la gestió de residus estretament relacionats amb les singulars 

característiques del Delta. 

• El foment del turisme basat en l'experiència de lloc (turisme rural, cultural, etc.). 

• La conservació i la millora del paisatge accentuant el seu caràcter de recurs econòmic. 

• El control de les poblacions de macròfits, de la mosca negra (Simulium eritrocephalum) i 

el musclo zebra al riu Ebre i de les poblacions de mosquits (Culicidae) al conjunt del 

territori deltaic. 

Estableix també un programa per a l’establiment d’uns indicadors ambientals pel control i 

seguiment de la qualitat de les aigües continentals i subterrànies del Delta, programa que ha 

estat desenvolupat en diversos projectes. 

 

Inclou també la previsió de realització d’un Programa per garantir la funció de corredors biològics 

de les marges del riu amb l’objectiu de  mantenir i restaurar la continuïtat hidrològica i 

ecosistèmica del riu tant de forma longitudinal com lateral i la seva connexió amb l'aqüífer 

al·luvial. 

2.2.6 PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL 

Segons informació del Departament d’Interior, el municipi de Deltebre resta obligat a la 

realització dels següents plans municipals (s’indica a la taula data de realització dels plans si 

se’n disposa: 
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PLA OBLIGACIÓ DOCUMENT DATA HOMOLOGACIÓ 

PROCICAT Obligat PBEM Deltebre 17/12/2003 

NEUCAT Recomanat - - 

INUNCAT Obligat PAM INUNCAT Deltebre 17/12/2003 

SISMICAT Recomanat - - 

CAMCAT Obligat - - 

PENTA Obligat - - 

Contaminació Ebre Obligat 
PEM Contaminació Accidental 

al Riu Ebre a Deltebre 
13/06/2003 
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3 REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 

En aquest apartat es pretén realitzar una descripció sintètica de la situació actual del medi 

ambient de l’àmbit d’estudi, així com de la seva probable evolució en cas de no produir-se 

variacions significatives en el marc de planificació estratègica i, concretament en el planejament 

urbanístic vigent. 

 

En qualsevol cas, aquest apartat vol ser més una diagnosi des del punt de vista ambiental a 

partir de la qual fixar els objectius i estratègies ambientals, que no pas una descripció 

enciclopèdica de la realitat territorial del municipi. 

3.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 

El terme municipal en què es localitza l’àmbit d’estudi, Deltebre, es situa a la Comarca del Baix 

Ebre. Deltebre es va segregar el 23 de juny de 1977 del municipi de Tortosa (decret 20 de maig 

de 1977). El municipi és el més proper a la desembocadura del riu Ebre. 

 

El Delta és un territori natural construït, arran de la construcció dels canals de la Dreta (1860) i 

de l’Esquerra (1912) de l’Ebre, els quals van substituir les inundacions naturals per les 

aportacions d’aigua i llims als conreus mitjançant la xarxa de canals successivament decreixent. 

El nou equilibri establert va mantenir-se prou estable fins la segona meitat de segle XX, arran de 

la construcció dels embassaments de Riba-roja i Mequinensa. Aquestes dues grans obres 

hidràuliques han alterat fortament el balanç sedimentari, provocant la regressió de l’àpex frontal 

del Delta i modificant-ne substancial la forma, que ha passat així d’una fesomia allargassada i 

prima com un bec d’ocell a una forma xata o arrodonida. 

 

El Delta de l’Ebre es defineix geològicament com una costa deltaica progradant. No presenta 

afloraments rocosos i les platges sorrenques s’estenen al llarg de tota la seva costa, des de 

l’Ampolla fins a Sant Carles de la Ràpita. En conseqüència, el Delta és un espai molt interessant 

per a estudiar els factors naturals dinàmics que acompanyen la formació d’una zona deltaica. 

Especialment interessant resulta l’estudi d’aquest sistema dins la plataforma 

catalanovalentina.1 

 

La formació del Delta s’inicià a partir de la darrera glaciació, quan va ascendir el nivell del mar en 

diferents etapes. L’actual Delta es troba també en un procés d’equilibri dinàmic, en el qual el riu 

aporta aproximadament unes 3.000 tones de material sedimentari que cada any la mar 

Mediterrània redistribueix amb la seva força erosiva al llarg de la costa del Delta. Així, el Delta és 

el resultat de tots aquests processos, juntament amb els de l’acció antròpica, que ha 

transformat força el paisatge d’aquesta plana (en especial, el cultiu de l’arròs). Per tant, 

actualment el Delta es forma a la seva plana al·luvial, que es caracteritza per la presència de 

diferents tipus de sòls de diferent textura i gradient de salinitat. Pel que fa als seus sòls, cal 

assenyalar que al Delta, malgrat presentar força homogeneïtat en el seu relleu, es caracteritzen 

en diferents unitats. Així doncs, a les riberes fluvials, on l’aigua du més força, així com a les 

costes marines (les platges del Delta), els sòls són de naturalesa sorrenca. En canvi, hi ha sòls 

de caràcter llimós i argilós a l'interior de les badies (el Fangar i els Alfacs) i a les cares més 

internes del Delta, com ara als arrossars, i a les àrees de rereduna. Les característiques físiques i 

                                                                            

 
1 Descripció continguda en la definició de l’Espai d’Interés Natural del Delte de l’Ebre (DTES) 
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bioquímiques d’aquests sòls (sobretot el seu grau de salinitat) condicionen una zonació típica 

del paisatge deltaic.1 

 

D’altra banda, com que el Delta es va formar amb una certa celeritat (geològicament parlant), es 

van originar extenses llacunes amb un desguàs insuficient. Aquest ambient va propiciar el 

desenvolupament abundós de la vegetació helofítica, que va provocar l’acumulació de restes 

orgàniques vegetals. Aquesta matèria orgànica, en sedimentar en grans quantitats, va provocar 

el rebliment d’aquestes llacunes i aiguamolls, fent-los desaparèixer i creant extenses zones de 

terrenys torbosos. La singularitat dels biòtops del Delta desemboca en una gran riquesa natural, 

tant pel que fa a la seva vegetació, com a la fauna i l’extrema riquesa i productivitat. Les 

característiques climàtiques més influents al delta de l’Ebre són la baixa oscil·lació tèrmica i 

l’elevada humitat relativa, provocada per les extenses masses d’aigua que envolten el sistema 

deltaic i per l’evaporació de les làmines d’aigua dels arrossars, així com per les fortes ràfegues de 

vent freqüents a la zona. 

 

Aquests condicionants propicien que els terreny del municipi sigui idoni pel desenvolupament 

del conreu de l’arròs, fet que determina de forma important la forma i el paisatge d’una gran part 

del territori municipal, on la matriu agrícola dominada pels arrossars deriva en una composició 

homogènia de gran part del territori de Deltebre. Aquest paisatge agrícola i els espais ocupats 

per les zones de protecció ambiental configuren la major part del territori municipal.  

 

Per que fa a les zones urbanitzades, té com a nuclis de població, avui formant un continu urbà, 

les antigues pedanies de Jesús i Maria i La Cava, on trobem les zones centrals dels dos nuclis, i 

els barris de Molí dels Mirons, Barracot, els Hortets i la zona de l’Ajuntament també està 

emplaçat en el terme la urbanització de caràcter turístic Riumar i algunes anomenades masies 

com: Mas d’Avall, mas de l’Illa de Mar, la paridora del Bosc, el Magraner, el Parrillo, la Fonsa, 

Bombita, el Tramontano, Bonos, Muset, Caniadora, el Toll, Mestret i la Tora del Mig. 

 
Figura 3. Ubicació de l'àmbit d'estudi detall de la zona del nucli i de la zona de Riumar 
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Font Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’ICGC 

 

A continuació, a mode de context municipal, es presenten algunes dades bàsiques del terme de 

Deltebre: 
Taula 1 Dades bàsiques del municipi 

ÀMBIT: DELTEBRE 

Població: 11.499 (2017) 

Superfície: 107,44 km2 

Densitat: 108,7 hab/km2 

Municipis limítrofs: L’Ampolla, L’Aldea, Camarles, Sant Jaume d’Enveja i 

Amposta. 

Altitud mitjana: 6 m 

Font: Idescat 

 

La població de Deltebre presenta una evolució creixent des del 2006 fins al 2012 (12.316 

habitants), moment en que comença a decréixer fins els 11.544 habitants actuals.. 
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Els habitants de Deltebre són majoritàriament de la mateixa comarca, i des del 2013 s’observa 

una disminució de la població estrangera. 

 

Al 2011 hi havia una població activa de 6.117 persones, sobre un total de població de més de 16 

anys de 10.111 habitants. Al 2015 hi havia una població aturada al voltant de les 1.000 

persones. Per sectors destaca l’ocupació en el sector serveis (71,98%), seguida de la 

construcció (20,96%) i la indústria (4,2%), mentre l’agricultura o el sector primari que només té 

el 2,79%. Les dades d’evolució entre 2001 i 2011 mostren un descens moderat de l’ocupació en 

el sector agrícola i industrial, un descens molt important en el sector de la construcció i un 

augment i concentració de l’activitat en el sector serveis. 

 
Per tant, el municipi de Deltebre es troba fortament condicionat per l’entorn singular en el que es 

localitza. Així, a diferència de la major part dels municipis catalans en els què els espais de valor 

ambiental esdevenen àrees acotades del terme municipal, en el cas de Deltebre cal tenir en 

compte que la totalitat del terme municipal es localitza en un espai d’elevat valor ambiental com 

és el del Delta de l’Ebre. 

 

Aquest fet implica que gran part dels elements rellevants des del punt de vista ambiental es 

trobin ja integrats en instruments específics i supramunicipals de protecció ambiental i que en 

molts d’aquests àmbits la incidència del POUM sigui mínima. Cal, per tant, que l’avaluació 

ambiental del POUM es centri en aquells àmbits en que podrà tenir una incidència directa des del 

punt de vista ambiental. 

3.2 MATRIU DE CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL DE L’ÀMBIT DEL 
PLA 

Amb la finalitat de realitzar una anàlisi prèvia d’identificació dels elements ambientals rellevants 

a l’àmbit d’estudi i el seu entorn sense caure en una llarga descripció enciclopèdica, es presenta 

a continuació una matriu de caracterització que permet identificar aquells elements ambientals 

presents i que serà necessari desenvolupar en els següents capítols del present Estudi 

Ambiental Estratègic. 

 

Així, en la següent taula es fa una anàlisi de l’existència o no d’elements ambientalment 

significatius, se’n determina la seva presència o no a l’àmbit d’estudi i se’n valora si aquesta és 

un aspecte rellevant des del punt de vista ambiental. En cas de que no es consideri rellevant, en 

aquesta mateixa taula es justifica el perquè d’aquesta consideració.  

 

Per a aquells elements rellevants, s’indica l’apartat posterior en què s’analitzen de forma més 

detallada. 
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ELEMENT AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 

AL 
MUNICIPI 

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS CARTOGRAFIA RELLEVÀNCIA 
JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

ANÀLISI 
COMPLEMENTÀRIA 

D’ELEMENTS 
RELLEVANTS 

Ocupació i consum de 

sòl 

Usos agrícoles o 

ramaders  
Sí 

Gran part del municipi es troba ocupat 

per conreus, principalment arrossars 

(69,22%). 

02. Cobertes del 

sòl 
Sí  

Fitxa 1. Usos i ocupació 

del sòl 

Usos forestals  Sí 

Es descarta l’existència de grans zones 

a partir de l’anàlisi de la cartografia 

oficial. Cal tenir en compte, però, les 

zones forestals associades a vegetació 

de ribera.  

02. Cobertes del 

sòl 
Sí  

Fitxa 1. Usos i ocupació 

del sòl 

Zones cremades a 

partir de 2003 
No 

Es descarta la seva existència a partir 

de l’anàlisi de la cartografia oficial. 
    

Activitats extractives No 
Es descarta la seva existència a partir 

de l’anàlisi de la cartografia oficial. 
    

Existència 

d’instal·lacions amb 

elevat impacte en 

consum de sòl en SNU 

(càmpings, 

aparcaments..) 

Sí 

Existeixen activitats en àmbit de SNU, 

que, tenint en compte la configuració 

d’aquest, presenten un impacte en el 

seu entorn.  

 Sí  
Fitxa 1. Usos i ocupació 

del sòl 

Hàbitats i espècies 

protegides 
HIC prioritaris Sí 

1150. Llacunes litorals 

6220. Prats mediterranis rics en anuals, 

basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

04. Hàbitats HIC Sí  Fitxa 2. Anàlisi d’Hàbitats 
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ELEMENT AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 

AL 
MUNICIPI 

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS CARTOGRAFIA RELLEVÀNCIA 
JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

ANÀLISI 
COMPLEMENTÀRIA 

D’ELEMENTS 
RELLEVANTS 

HIC no prioritaris Sí 

1140.  Plans costaners arenosos o 

llimosos, sovint recoberts de mantells 

microbians 

1320. Espartinars 

1410. Prats i jonqueres halòfils 

mediterranis (Juncetalia maritimi) 

3260. Rius de terra baixa i de la 

muntanya mitjana amb vegetació 

submersa o parcialment flotant 

(Ranunculion fluitantis i Callitricho-

Batrachion) 

92D0. Bosquines i matollars 

meridionals de rambles, rieres i llocs 

humits (Nerio-Tamaricetea) 

04. Hàbitats HIC Sí  Fitxa 2. Anàlisi d’Hàbitats 

Espècies protegides o 

en extinció 
Sí 

El Delta de l’Ebre és un hot spot de 

biodiversitat i, a banda d’aquesta 

riquesa d’espècies, cal tenir en compte 

la delimitació de tres reserves naturals 

de fauna salvatge dins l’àmbit del Parc 

(Estació biològica del Canal Vell, Illa de 

Sant Antoni i Punta del Fangar). 

- 

Sí  Fitxa 5.Flora i fauna 

Plans de recuperació Sí 

Tortuga mediterrània 

Samaruc 

Gavina corsa 

Anguila 

 

- 

AIFF Sí 

S’identifiquen diverses espècies, les 

quals es detallen en la fitxa 

corresponent. 

05. Altres espais 

de valor ambiental 
Sí  Fitxa 5. Flora i fauna 
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ELEMENT AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 

AL 
MUNICIPI 

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS CARTOGRAFIA RELLEVÀNCIA 
JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

ANÀLISI 
COMPLEMENTÀRIA 

D’ELEMENTS 
RELLEVANTS 

Altres Sí 

Existència d’una Important Bird Area 

(ES148 delimitada per la BirdLife 

International 

Zones de protecció per a l'avifauna amb 

la finalitat de reduir els riscos 

d'electrocució. 

Espais naturals 

protegits 

Espais PEIN Sí 

Parc Natural del Delta de l’Ebre. 
04. Figures de 

protecció  
Sí  

Fitxa 3. Espais naturals 

protegits 
Espais XN2000 Sí 

Espais Naturals de 

Protecció Especial 
Sí 

Sistema d’espais 

oberts del 

planejament territorial 

Sí 

La delimitació d’espais oberts del PTPTE 

inclou sòls de protecció especial (per 

ser sòls protegits sectorialment o pel 

seu valor natural de connexió atenent a 

la seva posició relativa respecte d’altres 

espais) i sòls de protecció territorial a 

raó del seu interès agrícola i/o 

paisatgístic.  

04. Figures de 

protecció 
Sí  

Fitxa 3. Espais naturals 

protegits 

Arbres monumentals No 
Es descarta la seva existència a partir 

de l’anàlisi de la cartografia oficial. 
    

Zones humides 

(Ramsar) 
Sí Delta de l’Ebre 

04. Figures de 

protecció  
Sí  

Fitxa 3. Espais naturals 

protegits 

Altres espais de 

rellevància ambiental 

Zones humides 

(Inventari de Zones 

Humides de 

Catalunya) 

Sí 

El Fangar i Platja de la Marquesa 

El Canal Vell 

Salobrars del Nen Perdut 

El Garxal 

Illa de Sant Antoni 

05. Altres espais i 

elements de valor 

ambiental 

Sí  

Fitxa 4. Altres espais i 

elements de rellevància 

ambiental 

Forest del CUP Sí 
Parc Natural Delta de l'Ebre. Canal Vell 

(1514) 
05. Altres espais i 

elements de valor 
Sí  Fitxa 4. Altres espais i 

elements de rellevància 
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RELLEVÀNCIA 

ANÀLISI 
COMPLEMENTÀRIA 

D’ELEMENTS 
RELLEVANTS 

Patrimoni geològic: 

Espais d’interès 

geològic 

Sí 
Front del Delta de l'Ebre (Hemidelta 

Nord) 

ambiental ambiental 

Àrees de gestió 

cinegètica 
No 

Es descarta la seva existència a partir 

de l’anàlisi de la cartografia oficial. Cal 

tenir en compte que la zona del canal 

vell és una zona  de caça i pesca amb 

drets privats.  

    

Altres elements i 

espais locals de valor 

ambiental 

No 

Tenint en compte les característiques 

de l’espai en què es localitza el 

municipi, els espais de valor queden 

localitzats dins dels elements 

identificats prèviament en aquesta 

matriu 

    

Connectivitat ecològica 

Presència de 

connectors d’abast 

territorial 

Sí 

El PTPTE delimita sòls de protecció 

especial a raó del seu valor natural de 

connexió i estableix l’exigència del 

manteniment de la connectivitat a la 

zona de Riumar. 
11. Connectivitat Sí  

Fitxa 6. Connectivitat 

ecològica 

Eixos de connectivitat 

local 
Sí Xarxa hídrica i zones humides 

Cicle 

de 

l’Aigua 

Superficials 

Cursos fluvials Sí Riu Ebre, afluents i canals i desguassos.  

06. Cicle de 

l’aigua: aigües 

superficials i 

subterrànies 

Sí  
Fitxa 7 Hidrologia 

superficial i subterrània  

Qualitat en aigües 

superficials 
Sí 

Afectació a les aigües superficials 

derivada dels desguassos dels 

arrossars 

Segons dades de caracterització de les 

aigües del riu Ebre presenten pressions 

elevades 

Es disposa de punts de control de 

qualitat de les aigües, si bé al municip 

no es localitza cap 

- 
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ELEMENT AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 

AL 
MUNICIPI 

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS CARTOGRAFIA RELLEVÀNCIA 
JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

ANÀLISI 
COMPLEMENTÀRIA 

D’ELEMENTS 
RELLEVANTS 

Subterrànies 

Masses d’aigua 

subterrània 
Sí Massa del Delta de l’Ebre  Sí  

Fitxa 7. Hidrologia 

superficial i subterrània 

Aqüífers protegits No 
Es descarta la seva existència segons el 

Decret 328/1988. 
    

Qualitat en aigües 

subterrànies 
- 

La massa d’aigua del Delta de l’Ebre 

presenta uns nivells generals baixos 

sobre el seu estat químic, si bé 

s’identifica una pressió alta derivada de 

l’agricultura intensiva. La pressió sobre 

el seu estat quantitatiu es considera 

baixa. 

    

Zona vulnerable per 

nitrats 
No 

El municipi no s’inclou dins les zones i 

àrees declarades com a vulnerables en 

relació a la contaminació de nitrats. 

    

Instal·lacions 

Problemes 

d’abastament 
Sí 

Hi ha problemes d’abastament degut a 

que el nivell de pèrdues de la xarxa és 

molt alt (60-70%).És una xarxa molt 

antiga (fins i tot hi ha canonades de 

fibrociment) i que amb el nou conveni 

de Sorea es preveuen millores a la 

xarxa. 

 Sí  
Fitxa 8: Abastament i 

sanejament 

Problemes de 

sanejament 
Sí 

L’EDAR està gairebé al límit de la seva 

capacitat però bàsicament pel volum 

d’entrada d’aigües netes.En el cas de 

Riumar està previst resoldre el seu 

sanejament ja que actualment  aboca 

directament al mar a través d’un 

emissari submarí 

 Sí  
Fitxa 8: Abastament i 

Sanejament 
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PRESÈNCIA 

AL 
MUNICIPI 

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS CARTOGRAFIA RELLEVÀNCIA 
JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

ANÀLISI 
COMPLEMENTÀRIA 

D’ELEMENTS 
RELLEVANTS 

Riscos naturals 

Presència d’àrees 

amb riscos geològics 
- 

En l’Estudi preliminar d’Identificació de 

Riscos geològics que es va realitzar en 

el marc de la tramitació anterior del 

POUM (2009) es detectaven els 

següents riscos:  

 Risc de subsidència, si bé 

no es relaciona amb 

episodis d’esfondrament 

 A banda, s’identifica el risc 

derivat de la inundabilitat 

 

- Sí  
Fitxa 9. Riscos naturals i 

tecnològics 

Presència de zones de 

risc d’incendi alt o 

molt alt 
No 

L’absència de masses forestals denses 

i importants fan que no sigui un risc 

d’especial rellevància, si bé cal tenir en 

compte la potencial inflamabilitat 

d’altres usos i elements. 

    
Urbanitzacions 

aïllades en contacte 

amb zones forestals 

Existència d’àrees  

d’inundables 
Sí 

El fet d’ubicar-se en la plana deltaica de 

l’Ebre fa que gran part dels terrenys 

tinguin consideració d’inundables.  

07. Riscos 

naturals 
Sí  

Fitxa 9. Riscos naturals i 

tecnològics 

Risc sísmic rellevant No 
Es descarta la seva presència a partir 

de la consulta al mapa de protecció civil.  
    

Altres riscos Si 
Els cultius del Delta han patit diferents 

plagues (musclo zebra, cargol poma..). 
 Sí   

Riscos tecnològics 

Risc químic No 
Es descarta la seva presència a partir 

de la consulta al mapa de protecció civil. 
    

Risc nuclear Sí 
Dins zona II de la Central nuclear de 

Vandellòs. 
 Sí  

Fitxa 9. Riscos naturals i 

tecnològics 

Risc radiològic No 
Es descarta la seva presència a partir 

de la consulta al mapa de protecció civil. 
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ELEMENT AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 

AL 
MUNICIPI 

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS CARTOGRAFIA RELLEVÀNCIA 
JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

ANÀLISI 
COMPLEMENTÀRIA 

D’ELEMENTS 
RELLEVANTS 

Risc contaminació 

sòls 
- 

No es detecten activitats industrials 

amb elevat potencial de contaminació 

de sòls. Tot i això, caldrà tenir en 

compte l’afectació derivada de 

l’activitat agrícola o de possibles 

actuacions puntuals.  

- No 

Es tracta d’un element a 

analitzar en fases 

posteriors, un cop es 

disposi de la concreció 

de les zones de 

desenvolupament 

 

Risc de contaminació 

marina 
Sí 

El nord-est del municipi és vulnerable al 

risc de contaminació marina a nivell 3 i 

hi ha perill de contaminació marina a 

nivell mitjà.Cal tenir en compte els 

efectes derivats de la intrusió marina 

 Sí  
Fitxa 9. Riscos naturals i 

tecnològics 

Risc aeronàutic No 
Es descarta la seva presència a partir 

de la consulta al mapa de protecció civil. 
    

Ambient atmosfèric 

Problemàtiques en la 

qualitat de l’aire  
Sí 

Zona ZQA-15 (Terres de l’Ebre), on es 

detecten superacions en els nivells de 

partícules PM10 (s’ha superat el valor 

límit anual i el nombre de superacions 

del valor límit diari). Problemes amb 

clorur d’hidrogen al 2013, 2012, 2011 i 

2010. 

- Sí  
Fitxa 10. Ambient 

atmosfèric 

Existència 

d’instruments de 

planificació i gestió 

acústica 

Sí 

Forma part dels municipis amb mapa de 

capacitat acústica adequat al Decret 

176/2009 i no  aprovat.  

Disposa de la Ordenança núm. 10 de 

Mesures protectores contra 

contaminació acústica. 
- Sí  

Fitxa 10. Ambient 

atmosfèric 

Problemàtica de 

contaminació 

acústica 

- 

A banda de les problemàtiques puntuals 

que es puguin donar en zones més 

urbanitzades, cal tenir en compte l’alta 

fragilitat envers l’impacte acústic que 

tenen moltes de les espècies presents 

en les zones naturals del municipi.  
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Zones sensibles de 

contaminació 

lluminosa 

Sí 

Gran part del municipi es troba dins la 

zona de protecció alta (E2), alhora que 

es localitza una important superfície 

considerada de protecció màxima (E1) 

- Sí  
Fitxa 10. Ambient 

atmosfèric 

Instal·lacions que 

generin camps 

electromagnètics 

No 
Es detecta presència d’instal·lacions de 

telefonia en la zona de casc urbà.  
    

Problemàtiques 

derivades del sistema 

de mobilitat actual 

- 

No existeix una jerarquització viària ni 

una xarxa estructurada segons els tipus 

de mobilitat. La urbanització dels 

carrers és heterogènia i existeixen 

moltes mancances pel que fa a la seva 

urbanització.  

    

Residus 

Instal·lacions de 

gestió i tractament de 

residus 

Sí Deixalleria de Deltebre (Tipus A). - No 

No es localitzen 

instal·lacions rellevants 

de tractament de 

residus que puguin 

suposar un impacte en 

el seu entorn 

 

Problemàtica derivada 

dels sistemes de 

gestió de residus 

existents 

No 
Es descarta una problemàtica rellevant 

en aquest sentit. 
    

Presència 

d’abocaments 

incontrolats 
No 

Tot i que en tel treball de camp es 

localitza alguna zona puntual, es 

descarta una problemàtica rellevant en 

aquest sentit. 
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PRESÈNCIA 

AL 
MUNICIPI 

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS CARTOGRAFIA RELLEVÀNCIA 
JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

ANÀLISI 
COMPLEMENTÀRIA 

D’ELEMENTS 
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Paisatge i patrimoni 

Elements interès 

patrimonial 
Sí 

Existeixen elements inclosos a 

l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic 

Generalitat de Catalunya: Barraca d’en 

Clavero, Església Jesús i Maria, Església 

de Sant Miquel, Mas de Bonastre, Masia 

del Peixero, Pont del moro I, Pont del 

moro II, Torre Curta, Torre de l'Àngel 

Custodio  

Inventari del Patrimoni Cultural 

Immaterial de les Terres de l’Ebre 

 Sí  

Fitxa 11. Paisatge, 

patrimoni i connectivitat 

social 

Eixos de connectivitat 

social 
Sí 

Existència d’una important xarxa de 

camins i de senders  de connectivitat 

social.  

Pas de l’itinerari del Camí de Santiago, 
tot i que no és del tot accessible 

(passos tallats per particulars amb 

cadenes, manca de continuïtat, etc.) 

 Sí  

Fitxa 11. Paisatge, 

patrimoni i connectivitat 

social 

Camins  ramaders Sí 

Segons la capa de camins ramaders  

existeixen els següents: 

 Colada de la Brujasènia 

 Colada Mallada de la Pedra 

Dreta 

 Colada Mallada de la Pedra 

Esquerra 

 Colada de l’Aldea 

 Sí  

Fitxa 11. Paisatge, 

patrimoni i connectivitat 

social 

Elements 

paisatgístics 

rellevants  

Sí 

Paisatge característic pla on més del 

40% pertany a figures de protecció i 

gran part del territori està format per 

arrossars i sistemes de canals per al reg 

i desaiguat d’aquests conreus. La  

planimetria del terreny fa que sigui un 

àmbit d’especial fragilitat paisatgística.  

 Sí  

Fitxa 11. Paisatge, 

patrimoni i connectivitat 

social 

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=1&consulta=MCU0KzQzOTAxOCU=&codi=13415
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=2&consulta=MCU0KzQzOTAxOCU=&codi=13414
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=2&consulta=MCU0KzQzOTAxOCU=&codi=13414
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=3&consulta=MCU0KzQzOTAxOCU=&codi=13416
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=4&consulta=MCU0KzQzOTAxOCU=&codi=13417
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=4&consulta=MCU0KzQzOTAxOCU=&codi=13417
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=5&consulta=MCU0KzQzOTAxOCU=&codi=13419
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=6&consulta=MCU0KzQzOTAxOCU=&codi=13420
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=6&consulta=MCU0KzQzOTAxOCU=&codi=13420
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=7&consulta=MCU0KzQzOTAxOCU=&codi=1886
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Energia i Canvi climàtic 

Eficiència energètica i 

presència energies 

renovables 

Sí 

Existeix encara una importat 

dependència de fonts energètiques 

externes i ús minoritari d’energies 

renovables a escala local. Tot i això, el 

contracte de subministrament 

energètic inclou elements d’estalvi 

energètic.  

- Sí  

Fitxa 12. Energia i 

mobilitat 

Fitxa 13. Canvi climàtic 
Emissions de GEH Sí 

No es disposa de dades concretes 

d’emissions de GEH al municipi. 

Actualment s’ha iniciat la tramitació del 

PAES a nivell d’Ajuntament i de municipi, 

fet pel qual en el transcurs de la present 

avaluació ambiental es disposarà de 

dades més concretes.  

Escenaris previsibles 

derivats dels efectes 

del canvi climàtic 

Sí 

Caldrà tenir en compte els efectes en el 

medi natural associats als canvis en la 

dinàmica del Delta, i els efectes a nivell 

urbà (increment de les onades de calor, 

augment dels fenòmens 

tempestuosos..). 
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3.3 ANÀLISI DELS ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS 

Un cop identificats els elements ambientalment rellevants en el moment actual, es procedeix a 

continuació a la seva anàlisi amb major detall, per tal de caracteritzar la situació del medi 

ambient cara al desenvolupament del Pla. 

 

Les fitxes d’elements identificats com a ambientalment rellevants són les següents: 

 

1) Usos i ocupació del sòl 

2) Anàlisi d’hàbitats 

3) Espais naturals protegits 

4) Altres espais i elements de rellevància ambiental 

5) Flora i fauna 

6) Connectivitat ecològica 

7) Hidrologia superficial i subterrània 

8) Abastament i sanejament 

9) Riscos naturals i tecnològics 

10) Ambient atmosfèric 

11) Paisatge,patrimoni i connectivitat social 

12) Energia i mobilitat 

13) Canvi Climàtic 
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FITXA 1: USOS I OCUPACIÓ DEL SÒL 

Contingut 

Es realitza una anàlisi dels usos del sòl presents a l’àmbit, descrivint el seu estat actual i la seva rellevància des del punt de vista ambiental. 

Descripció i anàlisi 

L’àmbit del Pla està composat bàsicament pels següents usos del sòl: 

Taula 2. Representativitat territorial de les diferents cobertes del sòl 

ÚS DEL SOL2 SUPERFÍCIE (HA) PERCENTATGE (%)  ÚS DEL SOL1 SUPERFÍCIE (HA) PERCENTATGE (%) 

Aigües continentals 715,56 6,74  Matollars 276,57 2,61 

Aiguamolls 137,30 1,29  Platges 590,87 5,57 

Basses urbanes 26,23 0,25  Prats i herbassars 30,53 0,29 

Boscos clars (no de ribera) 0,80 0,01  Roquissars 0,14 0,001 

Boscos clars de ribera 3,55 0,03  Sòls nus forestals 20,38 0,192 

Boscos densos de ribera 8,07 0,08  Sòls nus urbans 107,54 1,01 

Canals i basses i agrícoles 359,83 3,39  Zones d’extracció minera 0,38 0,004 

Conreus 7.753,38 73,08  
Zones urbanitzades 

577,79 5,45 

Font: Lavola a partir de bases CREAF 

 

                                                                            

 
2 Classificació segons el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC 4 edició) (CREAF)  
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Al terme municipal de Deltebre podem diferenciar tres grans àmbits pel que fa als usos del sòl. Una primera àrea majoritària al municipi està associada a 

les zones de conreu, en tant que els paisatges dels arrossars configuren la imatge definidora de gran part del territori municipal. Un segon àmbit estaria 

format per les cobertes del sòl associades als espais de major rellevància ambiental de la zona del Delta i inclosos en diferents espais protegits. 

Finalment, el tercer gran grup el conformen aquells espais urbanitzats i associats a activitats antròpiques.  

Pel que fa als sòls agrícoles, destinats en gairebé la seva totalitat al conreu de l’arròs, aquests esdevenen, sense dubte, el principal configurador dels sòls 

del municipi. A banda del seu paper clau en l’estructura productiva del municipi, aquest conreu esdevé un bon complement pel manteniment de les 

funcions ecològiques que desenvolupen el sòls integrats en els diferents espais protegits del municipi. De les 8.200 ha de sòl agrícola que 

aproximadament existeixen al municipi, 7.750 corresponen a cultius de regadiu (bàsicament arròs), existint una variabilitat pel que fa a les dimensions de 

les explotacions, la majoria entre 1 i 5 ha, tot i que existeixen grans explotacions de més de 100 ha, que, en termes relatius ocupen la major part de la 

superfície conreada. La resta de conreus amb certa rellevància al municipi, tot i que a molta distància del conreu de l’arròs, són els conreus d’oliveres i 

cítrics pel que fa als conreus llenyosos, i les hortes familiars pel que fa als conreus herbacis. 

Aquests sòls presenten una sèrie d’usos associats que tenen un paper clau en la configuració territorial del municipi, com pot ser l’estructura de canals 

que s’hi associa o les instal·lacions auxiliars necessàries per al desenvolupament de l’activitat agrària. Pel que fa a la ramaderia, les dades estadístiques 

mostren un descens considerable d’aquesta activitat al municipi en termes d’explotacions, tot i que es donen augments en el nombre de caps, fet que 

indica que s’ha produït una intensificació d’aquesta activitat (especialment en quant a l’aviram). En referència a l’activitat agrícola, cal tenir en compte que 

els conreus han patit diferents plagues com la del musclo zebra (Dreissena polymorpha) o el cargol poma (Pomacea insularum), que va començar a envair 

els cultius per l’any 2010. La presència d’un cultiu majoritari fa que la vulnerabilitat sigui molt alta i, alhora, l’estructura de canals de reg dificulta la seva 

exterminació. 

El segon gran espai pel que fa a les cobertes del sòl el configuren aquells àmbits inclosos en les zones de major valor ambiental del municipi i que queden 

integrades en diverses figures de protecció ambiental. En tant que en següent apartats es descriuran de forma més detallada, en aquest apartat cal 

únicament destacar que es tracta de cobertes associades a les aigües continentals (rius i llacunes), a les zones d’aiguamolls, zones de vegetació 

arbustiva associada a dunes i sorrals, les zones de platges, o les zones de vegetació de ribera. En relació als àmbits forestals, la seva presència al municipi 

és mínima, i s’associa principalment a les zones forestals corresponents a àmbits de ribera. 

Finalment, cal analitzar aquells sòls urbanitzats i, per tant, determinats de forma principal per l’acció antròpica. Entenent que es separa d’aquest ús del 

sòl les zones conreades, la seva representativitat al municipi es situa al voltant del 7%. Aquesta superfície urbanitzada es concentra principalment al 

voltant del nucli de Deltebre com a nucli principal i a l’àmbit de Riumar, al litoral. Cal, però, tenir en compte que associada a l’activitat agrícola apareixen 

diversos usos i instal·lacions que tenen un efecte important en la configuració del sòl no urbanitzable del municipi, en tant que tenint en compte la 

configuració planimètrica del municipi, impliquen sovint un efecte important sobre el seu entorn immediat. A banda de les instal·lacions associades a 

l’activitat agrícola i de producció d’arròs, cal destacar la presència d’alguns enclavaments de tipologia turística i recreativa (zones lúdiques, restaurants, 

càmpings,...) que, tenint en compte aquesta topografia planera, impliquen un cert impacte sobre el seu entorn. 
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En referència a la zona més urbana, Deltebre, cal posar de manifest la seva estructura poc compacta i dispersa, sense que siguin fàcilment reconeixibles 

centralitats urbanes, i amb una estructura viària poc jerarquitzada i determinada per l’estructura parcel·laria del territori. En aquest àmbit urbà, i 

especialment en els terrenys centrals es localitzen espais sense urbanitzar, que en localitzar-se en aquests espais intersticials, sovint presenten una 

configuració desestructurada i amb una marcada diversitat d’usos. Aquests espais, alhora, li donen certa naturalitat a l’entorn urbà i representen la 

penetració de sòl no urbanitzable en la trama urbana. 
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Plànol. Mapa de Cobertes del sòl de Deltebre (Font: CREAF i ICGC)  

 

 

Global municipi 
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Detall nucli 
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Detall zona Riumar 



 

 

 

52 

Imatges 

Figura 4.Zona de conreu d’arròs 

 

 

Figura 5. Usos associats a les zones protegides 

 

Figura 6. Zona urbana 
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Font: Lavola 

Diagnosi 

Estat de conservació Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces  Impacte de l’activitat agrícola sobre els ecosistemes de l’entorn 

 Pèrdua de zones conreades per extensió d’usos urbans 

 Fragilitat de les zones de vegetació de ribera 

 Desestructuració de la zona urbana 

 Vulnerabilitat de les plagues front a un cultiu generalitzat i que, 

alhora, disposa d'una xarxa de reg molt important que facilita la 

seva propagació 

Grau de sensibilitat ambiental 
(1) Zones d’activitat agrícola 

(2) Espais inclosos en zones protegides de valor ambiental 

(3) Zones urbanitzades 

Molt alta 
(2) 

Alta 
(1) 

Moderada Baixa 
(3) 
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FITXA 2: HÀBITATS 

Contingut 

Tot seguit s’analitzen els hàbitats3 presents al municipi, analitzant aquells identificats com a Hàbitats d’Interès Comunitari4 i analitzant el seu estat de conservació. 

Descripció i anàlisi 

La confluència de dos medis tan oposats com el marí i el continental i la pròpia dinàmica canviat del delta, impliquen que hi apareguin una gran diversitat d’ambients que 

resulten en una riquesa i variabilitat d’hàbitats. 

En línia amb les cobertes del sòl anteriorment analitzades, i fruit de l’anàlisi de la cartografia disponible5 adaptada al document CORINE6, es localitzen els següents 

hàbitats dominants: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 
3 Hàbitat: part del territori caracteritzada pels factors ambientals (humitat, salinitat, substrat, tipus de sòl, etc.) i per les comunitats d'organismes vius que conté, o com un fragment de la biosfera sotmès a un 

conjunt de factors ecològics; entesos així, molts dels hàbitats poden ser definits mitjançant les biocenosis que hi estan implicades. També es pot definir com un ambient que permet el desenvolupament de certes 

poblacions d'éssers vius, format tant per elements físics com pels elements biològics que hi són presents. 
4 Hàbitat d’Interès Comunitari (HIC) es consideren aquells hàbitats que compleixen alguna de les següents característiques: que estiguin amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural;-que 

tinguin una àrea de distribució reduïda, a causa de la seva regressió, o per les característiques intrínseques de l’hàbitat; que siguin exemples representatius d'una o diverses de les regions biogeogràfiques que són 

a la UE. 
5 Cartografia dels Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (CHC50) – Universitat de Barcelona i Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
6 CORINE Biotopes Manual of the European Community (CBM). 
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Taula 3. Hàbitats dominants a l'àmbit d'estudi 

CODI HÀBITAT DOMINANT SUPERFÍCIE (HA) PERCENTATGE (%) 

82d Arrossars 7.930,94 73,82 

89b Basses d’aigua dolça, grans canals i estanys ornamentals 25,67 0,24 

53d Canyars de vores d’aigua 15,87 0,15 

53a Canyissars 132,67 1,23 

83c Conreus de cítrics 134,27 1,25 

16b Dunes i zones interdunars amb vegetació natural no nitròfila 71,04 0,66 

83b Fruiterars, principalment de regadiu 83,05 0,77 

21a Llacunes litorals 315,20 2,93 

14a Plans costaners hipersalins sense vegetació vascular 413,63 3,85 

16a Platges arenoses nues o amb vegetació nitròfila de teròfits 98,07 0,91 

24c Regió fluvial inferior o dels mugílids 375,40 3,49 

15a Vegetació (salicornars, prats, jonqueres...) dels sòls salins 276,44 2,57 

87b Vegetació ruderal no associada a àrees urbanes o industrials 39,26 0,37 

86a Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada 262,26 2,44 

86b Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural 425,02 3,96 

Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques del DARPAMN 
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Tal com ja es mostrava a l’anàlisi de les cobertes del sòl, el municipi de Deltebre es pot dividir en tres grans grups d’hàbitats dominants: la zona de conreu de l’arròs, les 

àrees urbanitzades i les zones corresponents als ambients humits i de litoral. Tot i que no esdevé un habitat d’interès comunitari, cal destacar la presència de l’arrossar 

que, per les seves característiques i funcionament, representa un ecosistema de molta importància ja que actua a mode d’aiguamoll temporal, element clau per a la 

pervivència de moltes espècies de fauna.  

Per altra banda, atenent a la correspondència entre els hàbitats dominants i els Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC d’ara en endavant), si bé poques vegades és directa, i 

mitjançant la cartografia disponible del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, es localitzen, a l’àmbit d’estudi, els hàbitats que es 

relacionen a la taula que segueix: 

Taula 4. Hàbitats d'Interès Comunitari de l'àmbit d'estudi 

CODI HÀBITAT SUPERFÍCIE (HA) 
PERCENTATGE SOBRE 
EL TOTAL D’HICS (%) 

PRIORITARI 
(SÍ/NO) 

1150 Llacunes litorals 395,71 23,45 Sí 

6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 21,97 1,30 Sí 

1140 Plans costaners arenosos o llimosos, sovint recoberts de mantells microbians 864,43 51,23 No 

1320 Espartinars 10,82 0,64 No 

1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) 7,16 0,42 No 

3260 Rius de terra baixa i de la muntaya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant 

(Ranunculian fluitantis i Callitricha-Batrachian) 

375,40 22,25 No 

92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Neria-Tamaricetea) 11,86 0,70 No 

Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques del DARPAMN 

 

Donat el nivell de protecció de què gaudeixen aquests hàbitats, es fa, a continuació, una breu descripció de la seva estructura (a partir de la informació de les fitxes de les 

Zones Especials de Conservació (ZEC) disponibles al web del Departament de Territori i Sostenibilitat) i del seu estat de conservació actual, acompanyada d’una anàlisi 

preliminar de les principals amenaces a què es considera que l’hàbitat està sotmès: 
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• 1150. Llacunes litorals: Les llacunes del Delta són basses litorals connectades directament amb el mar i envoltades pels arrossars, circumstàncies que determinen la seva 

delimitació de la frontera entre el medi marí i el medi aquàtic continental. Aquestes llacunes de naturalesa salina reben durant el cicle productiu de l'arròs, de març o octubre, grans 

aportacions d'aigua dolça, la qual cosa provoca oscil·lacions en el nivell de salinitat. Aquesta variació de nivells i de profunditat, que normalment és de 40 a 100 cm, fa que els 

vegetals que ocupen aquests ecosistemes siguin diversos segons les seves preferències aquàtiques. D'aquesta manera, trobem els helòfits, que poblen els marges d'aquest 

ambient, i els hidròfits, que són els vegetals que creixen completament submergits en l'aigua. A les zones més profundes es formen praderies de macròfits, plantes que reben el 

nom local de llapons i que, juntament amb els organismes microscòpics que s'hi desenvolupen, són l'aliment de molts peixos i ocells. Aquesta variabilitat implicat que siguin punts 

de concentració d’una gran varietat d’espècies faunístiques, especialment ocells i fauna ictiològica. Lligat a l'expansió del conreu de l'arròs, la major part de les llacunes del delta 

de l'Ebre han patit una disminució de la seva superfície, i en alguns casos la desaparició. Les necessitats hídriques d'aquest conreu han fet que s'inverteixi el cicle hidrològic 

natural de les llacunes; d'aquesta manera, l'estació dolça, que correspon de manera natural al període entre la tardor i la primavera, s'estén ara al llarg del període d'inundació dels 

arrossars, i l'estació més salabrosa, durant la resta de l'any. Per la mateixa causa, s'ha produït una disminució de la salinitat mitjana anual, un augment de la concentració de 

nutrients i una minva de la transparència de l'aigua. Totes aquestes alteracions han conduït a una notable reducció de l'extensió dels macròfits a les llacunes litorals, especialment 

greu en aquelles que rebien grans volums d'aigua del drenatge dels arrossars 

• 6220. Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia): Aquest hàbitat, considerat com a prioritari, està format per prats secs rics en plantes anuals, i d’una 

especial fragilitat pel seu caràcter temporal. Al terme de Deltebre, aquest es localitza a l’est del nucli en una zona de contacte amb el riu Ebre. Tot i això, el treball de camp realitzat 

no s’observa la presència d’aquest hàbitat en al zona identificada, la qual presenta una configuració de terreny erm interurbà, amb usos industrials abandonats i amb zones 

d’espècies llenyoses i arbustives que poden haver ocupat l’espai potencial d’aquest hàbitat.  

• 1140. Plans costaners arenosos o llimosos, sovint recoberts de mantells microbians: Espais costaners plans, desproveïts de vegetació vascular o només amb algunes plantes 

halòfiles molt esparses i de vegades recoberts d'un llac d'algues blaves microscòpiques i diatomees. Els mantells microbians tenen un gran interès biològic, conformadors dels 

ecosistemes més antics de la Terra. En molts casos allotgen importants colònies de cria o agrupacions d'ocells hivernants (limícoles, làrids, estèrnids). A nivell català la zona del 

Delta esdevé el major enclavament de presència d’aquest hàbitat. Al terme municipal de Deltebre es localitzen en tota la façana litoral, principalment a la zona de la Punta del 

Fangar i a la zona de Lo Garxal i entorn del nucli de Riumar. Tot i això, en aquest darrer àmbit, amb una major pressió urbanística, el terreny es troba majoritàriament ocupat per 

zones amb vegetació més desenvolupada, corresponents a espècies de matollar característiques de les zones de sòls salins, i per tant sense les característiques identificatòries 

dels plans arenosos.   

• 1320. Espartinars: Herbassars densos d’espartina, de fins a 1,5 m d’alçària. En formen part espècies perennes, graminoides i junciformes, adaptades a la salinitat del sòl i a la 

inundació prolongada. Es localitza en zones d’aiguamoll, essent la zona del Delta de l’Ebre un dels únics punts (juntament amb els Aiguamolls de l’Empordà i el Delta del Llobregat 

on s’ha observat la seva presència). En concret al terme municipal de Deltebre, aquests es localitzen a la zona de Lo Garxal, i per tant dins dels límits del Parc Natural.  

• 1410. Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi): Jonqueres denses, generalment altes, fins a 1,5 m d’alçària. Les integren espècies perennes, junciformes i 

graminoides, adaptades a la salinitat edàfica i als llargs períodes d’inundació del sòl. Tenen una composició diversa segons el grau de salinitat, la textura del sòl i la durada del 

període d’inundació. En general, són més riques com menys llargament inundat i menys salí és el terreny. Al municipi de Deltebre es localitzen àmbits de presència d’aquest 

hàbitat en els entorns del càmping de l’Aube, i en general es troben en un bon estat de conservació.  

• 3260. Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculian fluitantis i Callitricha-Batrachian): Herbassars subaquàtics, 

integrats per un nombre molt reduït de plantes arrelades al fons, amb fulles submergides (a vegades també amb fulles flotants) i sovint molt dividides. En formen part un nombre 

discret d’hidròfits que poden completar el seu cicle sota l’aigua o bé florir en superfície. Segons la informació continguda a la fitxa de les Zones d’Especial Conservació (ZEC), en les 
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zones de les riberes i illes de l’Ebre, aquest hàbitat es troba força representat.   

• 92D0. Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Neria-Tamaricetea): Bosquets en galeria formats per arbres petits i matollars alts (d’uns 2-4 m 

d’alçària) com el tamariu, el magraner, l'aloc o el baladre; sovint amb un sotabosc constituït per plantes ruderals i halòfiles, localment amb grans gramínies. Generalment apareix 

en forma de taques lineals o poc extenses que habiten cursos i aiguamolls permanents o temporals. Al terme de Deltebre es localitza a la zona litoral, en una zona d’aiguamoll, 

incorporada en els límits del Parc Natural i que ha estat protegida del procés de conversió en arrossars dels terrenys de l’entorn.  

 

Per tant, i a mode de resum, en el cas de Deltebre, la major part dels hàbitats declarats com d’interès prioritari (HICs) es troben dins de zones amb figures de protecció 

ambiental amb l’excepció de l’àmbit on, segons la cartografia, es localitza l’hàbitat de Prats mediterranis rics en anuals, basòfils, si bé en el moment de realització del 

treball de camp, no es va evidenciar la seva presència. També queden fora dels límits del parc la zona de jonqueres i els hàbitats associats al curs de l’Ebre, si bé en 

aquest cas sí que es comprova la seva existència, així com les zones de plans costaners arenosos a l’entorn de Riumar citats anteriorment. 
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Plànol. Mapa d’Hàbitats (Font: DARPAMN)  
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Plànol. Mapa d’Hàbitats d’Interès Comunitari – General i detalls nucli i àmbit Riumar(Font: DARPAMN)  
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Imatges 

Figura 7. Llacunes litorals                                                                                                       Figura 8.Matollars de sòls salins a l'entorn de Riumar                       Figura 9.Matollars de sòls salins a l'entorn de Riumar 

                                         

Figura 10. Zones d'arrossar                                                                                                   Figura 11. Zona de jonqueres a l'entorn del càmping Aube                                        Figura 13. Entorns del riu Ebre 
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Diagnosi 

Estat de conservació 

(1) Espais inclosos en figures de protecció ambiental (PN, PEIN) 

(2) Zones de l’entorn de Riumar 

(3) Àmbit de presència potencial de prats mediterranis rics en anuals, basòfils 

Bo (1) Millorable (2) Dolent (3) 

Impactes, riscos o amenaces  Impacte derivat de la transformació en arrossars d’aquests espais 

 Impacte derivat de les ampliacions de la urbanització de Riumar i del 

port 

 Contaminació de les aigües continentals que drenen a aquests hàbitats 

o variacions en els nivells freàtics 

 Canvis en el nivell de mar i en l’aportació d’aigües salines 

 Impacte derivat de l’augment de la freqüentació d’aquests espais 

Grau de sensibilitat ambiental 

(1) Habitats d’interès Comunitari de caràcter prioritari 

(2) Hàbitats d’interès Comunitari de caràcter no prioritari 

Molt alta (1) Alta (2) Moderada Baixa 

 

 

  



 

 

 

66 

FITXA 3: ESPAIS NATURALS PROTEGITS I SERVEIS ECOSISTÈMICS 

Contingut 

En aquesta fitxa s’analitza amb detall la localització de Deltebre respecte a la delimitació d’espais oberts que es realitza en el Pla Territorial Parcial de les 

Terres de l’Ebre i respecte d’altres espais protegits.  

Descripció i anàlisi 

El valors ambientals del Delta de l’Ebre impliquen que esdevingui una de les principals reserves naturals existents a nivell europeu, fet que implica que part 

del terme municipal de Deltebre quedi inclòs en figures de protecció, com ara Xarxa Natura 2000, Espais Naturals de Protecció Especial i PEIN, a més de 

contenir una part del Parc Natural del Delta de l’Ebre. Alhora, el Pla Territori Parcial de les Terres de l’Ebre inclou part del municipi com a sòl de protecció 

especial del sistema d’espais oberts. Tot això fa que algunes de les figures de protecció es solapin entre elles però, en global, podem dir que el 54% del 

municipi es troba inclòs en alguna figura de protecció ambiental. 

Tot l’àmbit costaner queda integrat dins del Parc Natural del Delta de l’Ebre, el qual va quedar protegit el 4 d'agost de 1983 quan es va publicar el Decret 

del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que en primera instància només protegia els espais naturals del marge esquerre del riu. Dos anys més tard, el Decret 

332/1986 feia extensiva la protecció a les zones naturals del marge dret del Delta. Tal com s’ha descrit en l’apartat d’hàbitats i es farà en el corresponent a 

flora i fauna protegida, aquest espai esdevé, per la seves característiques funcionals i fisicoquímiques, un enclavament clau per a moltes espècies de 

fauna i flora protegides. 

Posteriorment, a partir de diverses ordres, es van anar declarant diverses reserves naturals de fauna salvatge, de les quals es localitzen dins del terme de 

Deltebre les següents: 

 Reserva natural de fauna salvatge de l'Estació biològica el Canal Vell: en el centre adscrit a aquest espai es duu a terme el programa de cria en 

captivitat de la tortuga d'estany (Emys orbicularis). 

 Reserva natural de fauna salvatge de la Punta del Fangar: àmbit on els sorrals amb les formacions dunars d’alt valor ecològic, ja que són de les 

més ben conservades del litoral català. Constitueixen un important refugi de vida molts rèptils, insectes, micromamífers i algun amfibi. 

 Reserva natural de fauna salvatge de l'illa de Sant Antoni: aquesta illa, formada per sorrals i dunes que amb el temps han estat colonitzats per 

tamarius, jonqueres i cirialeres, conserva el caràcter verge en la seva totalitat, i és per tant una reserva important d’espècies vegetals i de fauna. 

 

Pel que fa als espais integrats en zona PEIN i XN2000, al terme municipal de Deltebre es localitza part important de l’Espai del Delta de l’Ebre. La superfície 
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municipal inclosa en aquest espai és de 3.232 ha (el que suposa el 6,68% d’aquest espai), tenint en compte que gran part del mateix es troba en espai marí 

(73,67%). Aquest Espai Natural Protegit (ENP) va ser declarat per primera vegada com a Zona d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA) el 1987, i com a Lloc 

d’Importància Comunitària (LIC) el 1997. Posteriorment va ser ampliat com a espai Natura 2000 mitjançant l’Acord del Govern 112/2006, de 5 de 

setembre, que va aprovar la xarxa Natura 2000 a Catalunya (DOGC 4735, de 6-10-2006). 

Actualment, un dels principals impactes a què s’enfronta aquest espai deriva de l’alteració del curs del riu Ebre aigües amunt per acció de les presses, que 

ha derivat en una disminució de l’aportació de material sedimentari, element que té una importància molt rellevant en l’estructura deltaica essent font de 

la important regressió d’aquest espai. Cal tenir en compte que aquestes zones presenten una elevada vulnerabilitat en tant que són espais molt dinàmics 

i, en conseqüència, molt fràgils, element que posa de relleu la importància de potenciar la seva protecció. 

En coherència amb aquestes figures de protecció ambiental, el PTP de les Terres de l’Ebre estableix la protecció dels espais oberts del municipi, 

identificant els sòls de protecció especial, on estan inclosos els espais PEIN, XN2000. A aquets sòls de protecció especial que integren els espais PEIN i 

XN2000 s’han de sumar aquells delimitats com de protecció especial per estar delimitats com a sòl no urbanitzable costaner i aquells que es delimiten pel 

seu valor natural i de connexió, especialment a l’entorn del riu Ebre. A banda, el PTP també inclou sòls de protecció territorial per tenir interès agrari i/o 

paisatgístic (corresponent als sòls de conreu de l’arròs no inclosos en sòl de protecció especial), i sòls de protecció preventiva. 

Pel que fa als serveis ecosistèmics que presta el Delta de l’Ebre, el Departament de Territori ha iniciat la caracterització i quantificació sistemàtica dels 

serveis ecosistèmics dels espais protegits de Catalunya 7 , en la qual es reflecteix la importància d’aquest espai protegit, ja que proveeix de serveis molt 

significatius pel que fa al proveïment, destacant la provisió de recursos alimentaris: arròs, sal, pesca comercial, caça i aqüicultura i la recàrrega d'aqüífers; 

a la regulació, per la protecció del litoral envers temporals, la millora de la qualitat de l'aigua: depuració, lluita contra la intrusió salina, la formació 

geomorfològica i la mitigació contra els gasos d'efecte hivernacle; culturals, destacant el gaudi del paisatge, el desenvolupament d'activitats de 

coneixement del medi: educació i sensibilització ambiental, lleure i turisme de natura i desenvolupament d'activitats de gestió, recerca i innovació, i la 

identitat cultural i sentit de pertinença; i de suport pel que fa a la biodiversitat, geodiversitat, connectivitat i complementarietat ecològica, formació i 

manteniment de sòls i la producció primària. 

A un nivell més general, els principals serveis proveïts pels ecosistemes naturals i semi-naturals del litoral, identificats a l’estudi de Valoració dels serveis 

dels ecosistemes costaners a Catalunya8, estan relacionats amb la regulació del clima i les emissions atmosfèriques, la protecció del litoral envers els 

temporals i inundacions, l’abastiment i regulació de recursos hídrics, la protecció contra l’erosió, la formació i el manteniment de sòls, la regulació de la 

fertilitat del sòl, la millora de la qualitat de l’aigua, la pol·linització, el control biològic, altres serveis de suport com a hàbitat o refugi, el proveïment de 

recursos genètics, així com de serveis culturals i espirituals, estètics i recreatius. 

 

                                                                            

 
7 http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/infraestructura-verda/els-serveis-ecosistemics/serveis_ecosistemics_espais/ 
8 Brenner, J. 2007. Valuation of ecosystem services in the Catalan coastal zone. Tesis doctoral. Laboratori d’Enginyeria Marítima, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona 
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Dels resultats d’aquest estudi es dedueix que la costa catalana compta amb una capacitat positiva per prestar serveis. A nivell global, les majors 

capacitats mitjanes de prestació de serveis ecosistèmics es localitzen a les platges, les dunes, els boscos temperats i les zones d'aigües dolces tals com 

aiguamolls. El Baix Ebre és una de les zones on es concentra una major capacitat de prestació de serveis, per la major presència d’àrees naturals poc 

influenciades per l’activitat humana. 
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POUM de Deltebre 

Estudi Ambiental Estratègic 

Plànol. Espais Protegits - General i àmbit Riumar (Font: DAPARMN i DTES)  
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POUM de Deltebre 

Estudi Ambiental Estratègic 

Plànol. Espais oberts del PTP de les Terres de l’Ebre (Font: DTES)  
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Diagnosi 

Estat de conservació Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces  Reducció de l’aportació de sediments per la gestió de les aigües conca amunt 

 Impacte derivat de la utilització de pesticides i herbicides en el conreu de 

l’arròs 

 Augment de la freqüentació d’aquests espais 

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 
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FITXA 4: ALTRES ESPAIS I ELEMENTS DE RELLEVÀNCIA AMBIENTAL 

Contingut 

Per tal de complementar l’anterior fitxa i caracteritzar detalladament el patrimoni natural del municipi, en la present s’identifiquen i es descriuen altres 

elements considerats de valor ambiental de l’àmbit d’estudi que no queden recollits sota el paraigües de cap figura de protecció ambiental.  

Descripció i anàlisi 

A banda dels espais integrats en figures de protecció oficial i sobre els quals existeix regulació específica, cal destacar altres espais que s’inclouen en 

altres catàlegs o inventaris d’interès ambiental tot i que no presentin una regulació oficial. Alhora s’inclouen també aquells espais que tenen un interès 

local des del punt de vista ambiental, paisatgístic o social. 

Un primer element el conformen els espais d’interès geològics que són una selecció d'afloraments i llocs d'interès geològic que, en conjunt, testimonien 

l'evolució geològica del territori català i que cal preservar com a patrimoni geològic. Al terme municipal de Deltebre, s’identifica la zona del Front de Delta de 

l’Ebre (hemidelta nord), rellevant per ser el millor exemple de formació sedimentària recent del país, a més de la diversitat d’ecosistemes que s’hi 

localitzen. Aquesta zona correspon a l’era del neogen quaternari i presenta interès per la seva geomorofologia rellevant i per la seva importància 

hidrogeològica. 

Tot i que ja s’ha citat anteriorment, cal posar de manifest que el Delta de l’Ebre queda delimitada com una Important Bird Area (IBA) de rellevància 

internacional, delimitada per BirdLife International, organització que engloba agents a tot el món encarregats de la delimitació, control i seguiment de les 

zones amb més valor per a l’avifauna. La zona de Delta s’identifica com la zona amb codi ES148 i ocupa una superfície de 32.000 ha, incloent tot el terme 

municipal de Deltebre. En la fitxa9 d’aquest espai es descriuen les seves característiques, es fa una relació de les espècies d’aus que s’han identificat, fent 

una anàlisi de la població estimada i de la qualitat d’aquestes espècies. També es realitza una monitorització de l’espai, tot i que la darrera actualització 

data de 2008, i en defineix els principals impactes, que ja s’han relacionat a la fitxa corresponent a flora u fauna. 

En la cartografia oficial de forests públiques s’identifica una petita zona a la Bassa del Canal Vell que pot correspondre a una petita zona boscosa a l’entorn 

de l’estació biològica del Canal Vell, tot i que la delimitació cartogràfica de què es disposa en la capa oficial no correspon amb cap zona boscosa. 

Pel que fa a les zones humides, n’existeixen diverses incloses en l’Inventari de Zones Humides de Catalunya: El Fangar i Platja de la Marquesa, El Canal Vell, 

Salobrars del Nen Perdut, El Garxal i l’Illa de Sant Antoni. Tot seguit se’n destaquen les principals característiques: 

                                                                            

 
9 http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=1811  

http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=1811
http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=1811
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EL CANAL VELL – CODI 19000904 

Tipologia Zones litorals lligades o no a la dinàmica fluvial (antigues desembocadures, aiguamolls, llacunes litorals, antics meandres, etc.) 

Descripció 

La llacuna del Canal Vell, amb més de 235 ha, és la més gran de l’hemidelta nord. Fins els anys 70 havia estat la més gran de tot el delta, 

però l’explotació intensa dels arrossars dels voltants i la construcció de canals de circumval·lació van fer perdre extensió a l’espai. De les 

tres cubetes que hi havia inicialment només en resten dues: l’Estella i l’Illot. L’ entrada d’aigua dolça es fa per tres desguassos, mentre que 

l’aigua marina hi arriba per dos 

Inclosa en figures de protecció ambiental 

Inclosa al Parc Natural del Delta de l’Ebre i a l’espai PEIN i XN2000 

Zona RAMSAR 3ES019 

Reserva Natural de Fauna Salvatge de l’Estació biològica del Canal Vell 

Estat de conservació observat Molt bo 

Particularitats ecològiques i biològiques 

Important zona de refugi i hivernada d’ocells 

Presència d’espècies de flora i fauna dels annexos II i IV de la Directiva Hàbitats Presència d’hàbitats naturals de l’annex I de la Directiva 

Hàbitats 

Nidificació d’aus de l’annex I de la Directiva d’aus 

Zones importants per a la conservació d’espècies de fauna de l’annex de la Llei 22/2003, de protecció dels animals 

Actuacions i prioritats 

Manteniment i millora de la senyalització 

Manteniment d'equipaments 

Gestió d'espècies protegides: presència de tortuga d'estany (Emys orbicularis) i de fartet (Aphanius iberus) 

Inventari d'espècies i hàbitats i seguiment de poblacions 

Senyalització com a zona humida de l'Inventari 

Enllaç fitxa Inventari de zones humides Enllaç 

 

 

 

 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/inventari_zones_humides/documents_fitxes/ebre/fitxers_estatics/19000904_canal_vell.pdf
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EL FANGAR I PLATJA DE LA MARQUESA – CODI 19000907 

Tipologia 

Zones litorals lligades o no a la dinàmica fluvial (antigues desembocadures, aiguamolls, llacunes litorals, antics meandres, 

etc.) 

Zones dunars amb influència intermareal 

Descripció 

La zona humida del Fangar i Platja de la Marquesa inclou, com el seu nom indica, la fletxa litoral de la punta del Fangar, la platja 

de la Marquesa i la badia del Fangar. La punta del Fangar és una gran extensió de formació força moderna (segles XVII al XIX). 

En aquesta zona, juntament amb la platja de la Marquesa, es localitza el sistema de dunes més extens i complex de tot el 

delta. L’espai ocupa més de 1.000 ha 

Inclosa en figures de protecció ambiental 

Inclosa al Parc Natural del Delta de l’Ebre i a l’espai PEIN i XN2000 

Zona RAMSAR 3ES019 

Reserva Natural de Fauna Salvatge de la Punta del Fangar 

Estat de conservació observat Bo 

Particularitats ecològiques i biològiques 

Elevada diversitat biològica i representativitat 

Nidificació d’aus de l’annex I de la Directiva d’aus 

Presència d’hàbitats naturals de l’annex I de la Directiva Hàbitats 

Presència d’espècies de flora i fauna dels annexos 3 i 4 del Decret 328/1992, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural 

Zones importants per a la conservació d’espècies de fauna de l’annex de la Llei 22/2003, de protecció dels animals 

Actuacions i prioritats 

Instal·lació o condicionament de tanques (ramaderes, per a vianants, etc.) Retirada de runes i/o deixalles 

Adequació d'accessos (itinerari, barreres, etc.) 

Manteniment d'equipaments 

Manteniment i millora de la senyalització 

Regulació accés fauna domèstica 

Senyalització com a zona humida de l'Inventari 

Enllaç fitxa Inventari de zones humides Enllaç 

 

 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/inventari_zones_humides/documents_fitxes/ebre/fitxers_estatics/19000907_fangar_platja_marquesa.pdf
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EL GARXAL – CODI 19000905 

Tipologia 

Zones litorals lligades o no a la dinàmica fluvial (antigues desembocadures, aiguamolls, llacunes litorals, antics meandres, 

etc.) 

Llacunes litorals i Aiguamolls 

Descripció 

L’espai conegut com el Garxal es troba a l’esquerra de la desembocadura actual de l’Ebre. La seva superfície és d’unes 280 

hectàrees. Es tracta d’una llacuna molt poc profunda i en plena formació, amb un gran dinamisme. El seu origen és ben recent.  

Data de mitjans de segle XX, quan es va obrir l’actual gola durant un temporal substituint la fins aleshores gola Nord. El Garxal 

està format per petites illes en forma de mitja lluna que van canviant de forma segons la deposició de sediments que el riu 

aporta. La bassa o llacuna està envoltada per un ecosistema dunar molt ben conservat i fixat per la vegetació, principalment 

de tamarius (Tamarix canariensis) 

Inclosa en figures de protecció ambiental 
Inclosa al Parc Natural del Delta de l’Ebre i a l’espai PEIN i XN2000 

Zona RAMSAR 3ES019 

Estat de conservació observat Molt bo 

Particularitats ecològiques i biològiques 

Important zona de refugi i hivernada d’ocells 

Presència d’hàbitats naturals de l’annex I de la Directiva Hàbitats 

Nidificació d’aus de l’annex I de la Directiva d’aus 

Zones importants per a la conservació d’espècies de fauna de l’annex de la Llei 22/2003, de protecció dels animals 

Actuacions i prioritats 

Control d'invasions de la zona humida (construccions, instal·lacions, línies, etc.) 

Control i/o prohibició de pas de vehicles 

Manteniment d'equipaments 

Recuperació de zona humida (ocupacions) 

Control i/o prohibició de pas de vehicles 

Manteniment de la senyalització 

Gestió d'espècies protegides: presència de fartet (Aphanius iberus) 

Inventari d'espècies i hàbitats i seguiment de poblacions 

Senyalització com a zona humida de l'Inventari 

Enllaç fitxa Inventari de zones humides Enllaç 

 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/inventari_zones_humides/documents_fitxes/ebre/fitxers_estatics/19000905_garxal.pdf
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ILLA DE SANT ANTONI – CODI 19000906 

Tipologia 

Zones litorals lligades o no a la dinàmica fluvial (antigues desembocadures, aiguamolls, llacunes litorals, antics meandres, 

etc.) 

Illes fluvials litorals 

Descripció 

L’illa de Sant Antoni limita per la dreta amb l’actual desembocadura de l’Ebre i pel SE es troba unida a l’illa de Buda per l ’ antiga 

gola Nord. Té una forma gairebé triangular i una superfície d’unes 140 hectàrees. És d’origen molt recent ja que la seva major 

part s’ha format al llarg dels darrers seixanta anys. Aquesta illa, formada per sorrals i dunes que amb el temps han estat 

colonitzats per tamarius, jonqueres i cirialeres, conserva el caràcter verge en la seva totalitat 

Inclosa en figures de protecció ambiental 

Inclosa al Parc Natural del Delta de l’Ebre i a l’espai PEIN i XN2000 

Zona RAMSAR 3ES019 

Reserva Natural de Fauna Salvatge de l’Illa de Sant Antoni 

Estat de conservació observat Molt bo 

Particularitats ecològiques i biològiques 

Important zona de refugi i hivernada d’ocells 

Presència d’espècies de flora i fauna dels annexos II i IV de la Directiva Hàbitats Presència d’hàbitats naturals de l’annex I de la 

Directiva Hàbitats 

Zones importants per a la conservació d’espècies de fauna de l’annex de la Llei 22/2003, de protecció dels animals 

Actuacions i prioritats 

Prohibició o regulació estricta d'accés 

Gestió d'espècies protegides: presència de fartet (Aphanius iberus) 

Inventari d'espècies i hàbitats i seguiment de poblacions 

Enllaç fitxa Inventari de zones humides Enllaç 

 

 

 

 

 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/inventari_zones_humides/documents_fitxes/ebre/fitxers_estatics/19000906_illa_sant_antoni.pdf
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SALOBRARS DEL NEN PERDUT– CODI 19000914 

Tipologia 

Zones litorals lligades o no a la dinàmica fluvial (antigues desembocadures, aiguamolls, llacunes litorals, antics meandres, 

etc.) 

Illes fluvials litorals 

Descripció 

Els salobrars o erms del Nen Perdut es localitzen al terme municipal de Deltebre i ocupen una superfície d’unes 73,7 ha. Es 

tracta d’una de les zones amb vegetació halòfila més importants del hemidelta nord de l’Ebre i acull el conjunt més divers i 

extens de comunitats vegetals pròpies dels ambients salins, la majoria de les quals es troben incloses a la Directiva Hàbitats 

(92/43/CEE) 

Inclosa en figures de protecció ambiental 
Inclosa al Parc Natural del Delta de l’Ebre i a l’espai PEIN i XN2000 

Reserva Natural de Fauna Salvatge de la Punta del Fangar 

Estat de conservació observat Molt bo 

Particularitats ecològiques i biològiques 

Elevada diversitat biològica i representativitat 

Presència d’hàbitats naturals de l’annex I de la Directiva Hàbitats 

Nidificació d’aus de l’annex I de la Directiva d’aus 

Especial interès per la seva aportació a la diversificació dels sistemes naturals de la conca o l’àrea geogràfica on es localitza 

Zones importants per a la conservació d’espècies de fauna de l’annex de la Llei 22/2003, de protecció dels animals 

Actuacions i prioritats 

Control d'invasions de la zona humida (construccions, instal·lacions, línies, etc.) 

Presència de construccions residencials il·legals 

Regulació d'usos ramaders 

Senyalització com a zona humida de l'Inventari 

Enllaç fitxa Inventari de zones humides Enllaç 

 

Finalment, com a zona/element d’interès ambiental, es destaca el canalet de les hortes que creua el nucli urbà de Deltebre resseguint el pas del riu i 

garantint l’accés d’aigua als camps que s’hi troben. Aquest canal, que discorre gairebé en la seva totalitat en superfície i té una amplada d’aproximadament 

un metre, és un espai d’interès per la fauna pel fet de ser un punt d’aigua i, alhora, generar molta biodiversitat. 

 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/inventari_zones_humides/documents_fitxes/ebre/fitxers_estatics/19000914_salobrars_nen_perdut.pdf
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Plànol. Altres espais de valor ambiental (Font: DAPARMN i DTES)  
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Diagnosi 

Estat de conservació Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 

 Impactes sobre les zones humides:  

o Entrades d’aigua dolça o salada 

o Pressió d’usos antròpics: freqüentació, pesca i/o piscifactoria 

o Abocament de runes 

o Erosió litoral 

o Colmatació induïda 

o Eutrofització 

o Impacte de la ramaderia 

 Afectació a l’espai d’interès geològic per alteració de les seves condicions 

geomorfològiques i hidrogeològiques 

 Els impactes sobre l’IBA es detallen a la fitxa posterior 

Grau de sensibilitat ambiental 

(1) Zones humides  

(2) Espais d’interès geològic 

(3) Altres espais d’interès 

Molt alta (1) Alta (2) 
Moderada  

(3) 

Baixa 
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FITXA 5: FLORA I FAUNA 

Contingut 

Tal com s’ha anat descrivint en apartats anteriors el Delta de l’Ebre esdevé una de les principals reserves naturals existents actualment al Mediterrani, fet 

que impliqui que sigui una àrea de gran importància pel que fa a la flora i la fauna. Tot seguit, es fa un recull d’aquelles espècies, parant atenció a aquelles 

que presenten un major grau de protecció. 

Descripció i anàlisi 

A partir de la cerca per taxons i per coordenades UTM disponible al web del Banc de dades de biodiversitat de Catalunya10 en el quadrant corresponent a les 

zones litorals del municipi de Deltebre apareix una llista de 416 tàxons de flora, 6 d’algues, 29 de vegetació, 33 de fongs i 324 de vertebrats, fet que dóna 

imatge del gran valor d’aquest espai pel que fa a la seva biodiversitat. Es destaquen a continuació aquelles que han estat incloses en una Àrea d’Interès 

Faunístic i Florístic (AIFF) a partir de la informació subministrada pel Servei de Fauna i Flora de la Subdirecció General de la Biodiversitat: 

Fauna: 

 Saboga (Alosa fallax) 

 Fartet (Aphanius iberus) 

 Martinet Ros (Ardeola ralloides) 

 Flamenc Rosat (Phoenicopterus roseus) 

 Agró Blanc (Egretta alba) 

 Repicatalons (Emberiza schoeniclus whiterby) 

 Gavina Capblanca (Larus genei) 

 Flora: 

 Lligabosc biflor (Lonicera biflora) 

 Llapó argilenc (Najas marina) 

 Ajocagripaus (Limoniastrum monopetalum) 

                                                                            

 
10 http://biodiver.bio.ub.es/biocat/index.jsp  

http://biodiver.bio.ub.es/biocat/index.jsp
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/index.jsp
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 Ensopeguera (Limonium latebracteatum) 

 Sempreviva menuda (Limonium girardianum) 

 Sempreviva fina (Limonium densissimum) 

 Barrella (Salsola soda) 

A nivell més concret, un primer gran grup de rellevància és el format pels ocells aquàtics, pels quals les zones humides del Delta esdevenen un hàbitat 

amb unes condicions òptimes per a aquestes espècies, essent un dels principals punts a nivell europeu per les colònies de cria, anàtids, limícoles i ocells 

marins i pel pas d'ocells migratoris hivernants, inclosa sempre dins la categoria A, de prioritat de protecció urgent. 

Al municipi de Deltebre destaquen zones com El Canal Vell o la Bassa de l’Estella. Cal destacar també les zones humides creades recentment a la zona del 

Port del Fangar com a element de depuració de les aigües de desguàs dels arrossars, les quals esdevenen també un àmbit propici per a aquestes espècies. 

Així mateix, les característiques dels arrossars, els quals resten inundats en part del seu procés, impliquen que esdevinguin un complement ideal a 

aquests ecosistemes humits. 

A nivell d’aus, el Delta està considerat una zona d’importància internacional, fet pel qual queda integrada en la xarxa de Important Bird Areas (IBAs). Dins 

d’aquest programa es realitza un seguiment de les espècies localitzades en aquest àmbit, disponible en el següent enllaç11. En les taules que s’adjunten a 

l’annex I del present document es fa un recull d’espècies d’aus integrades en diversos sistemes de protecció. 

En relació a les aus, cal tenir en compte que el municipi queda integrat dins de les Zones de protecció per a l'avifauna amb la finalitat de reduir els riscos 

d'electrocució, fet pel qual caldrà tenir en compte el que es determina al Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la 

protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió. 

Cal destacar també la presència de diverses espècies de rèptils i amfibis totes elles d’interès per a la seva conservació ja que presenten poblacions 

petites i amenaçades. Es destaquen les següents espècies: 

ESPÈCIE 

Tortuga d’estany (Emys orbicularis) Sargantaner gros (Psammodromus algirus) 

Tortuga mediterrània  (Testudo hermanni) Sargantaner petit (Psammodromus hispanicus) 

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa) Sargantana cua-roja (Acanthodactylus erythrurus) 

Gripau d’esperons (Pelobates cultripes) Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica) 

                                                                            

 
11 http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=1811  

http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=1811
http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=1811
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Tortuga de rierol (M. Leprosa) Vidriol (Anguis fragilis) 

Gripau comú (Bufo bufo) Serp d’aigua (Natrix maura) 

Gripau corredor (Bufo calamita) Serp de collaret (Natrix natrix) 

Granota verda (Rana perezi) Serp verda (Malpolon monspessulanus) 

Dragó comú (Tarentola mauritanica) Serp blanca (Elaphe scalaris) 

Llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida)  

Els peixos són abundants per l'important paper que l'aigua juga al Delta i pels distints graus de la seva salinitat, que va des de nivells insignificants als 

ullals fins a la mar, passant pels aiguabarreigs del riu amb aquesta. Els esturions i les llamprees han minvat dràsticament, igual com es sabogues (Alosa 

sp.). Per contra, han aparegut espècies noves com la perca americana (Micropterus salmoides), el lluç de riu (Esox lucius), el peix gat (Ictalurus 

nebulosus) i el silur (Silurus glanis). A part d'aquestes espècies, més aviat escasses, n'hi ha d'altres ben abundoses: mugílids, ciprínids, serrànids, etc. 

dels quals es pesquen centenars de tones cada any. Les anguiles han constituït una pesca tradicional (30 a 50 tones anuals i més de 5 t d'angules). Les 

espècies marines de moixarres, corballs, reigs i molls han donat també justa fama al litoral deltaic12. 

Quant als mamífers, la intensa humanització del Delta fa que la presència de grans mamífers sigui esporàdica (cas dels senglars i els toixons), però consta 

la presència en temps passats de cérvols i cabirols. Actualment, queden alguns conills boscans i es crien guineus, i queden pocs exemplars de llúdries, 

eriçons i mosteles. Són molt freqüents les rates d'aigua, els ratolins i els furanys (Crocidura sp). El poblament de rates pinyades, abans extraordinàriament 

nombroses, ha minvat molt6. 

Cal destacar finalment la important presència d’invertebrats, els quals en molts casos suposen un risc pels conreus. Amb aquesta presència important de 

mosquits i insectes, porta com a conseqüència que hi hagi una bona representació de predadors: aranèids com l'argiope dels sorrals (Argiope lobata) o 

nombrosos odonats com els cavalls de bruixa o rodadits (Libèl·lula sp.) i toreros (Calopterix sp.). Els coleòpters tenen també una nombrosa representació i 

el seu paper en els diferents ecosistemes resulta bàsic: els iaios (Hydrophilus) dels arrossars i les seves agressives larves i miquels, el gènere Pimelia 

dels sorrals, així com Scarabeus, Anoxia, Amphimalon, Elenophorus, etc.6 

 

 

 

 

                                                                            

 
12 Web del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
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Pel que fa a la flora, cal distingir diferents àrees segons les característiques del terreny.  

ZONA ESPÈCIES 

Salobrars o 

sosars 

Borró (Ammophila arenaria) 

Lletera marina (Euphorbia paralias) 

Sporolobus arenarius 

Lliris de mar (Pancratium maritimum) 

Gavó (Ononis natrix) 

Pala marina (Thymelaea hirsuta) 

Canya (Saccharum ravennae) 

Salat (Limoniastrum monopetalum) 

Canyssars 

Senill (Phragmites communis) 

Canya vana (Phragmites communis chrysanthus) 

Corretjoles (Convolvulus sepium) 

Sisques bordes (Cladium mariscus) 

Boves (Typha sp.) 

Sisques (Carex sp.). 

Boscos de 

ribera 

A les parts més baixes apareix el salzerar (Salix alba), però sovintegen els verns, els freixes, els oms, les 

vimeneres (o vimeteres) i altres arbres de caràcter subespontani , com els pollancres, els eucaliptus, les 

robínies, els plàtans i espècies d'interès com el lligabosc de riu (Lonicera biflora). A la banda d'influència més 

marina, el bosc es va empobrint fins que només queden els tamarius. 

Ullals 
Nimfea blanca (Nymphaea alba) 

Llengües d'oca (Potamogeton sp.) 
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D’acord amb el Decret 328/1992, 14 de desembre, que descriu les espècies de flora i fauna protegides dins dels PEINs de Catalunya, s’hi troben les 

espècies de flora estrictament protegides: Marsilea quadrifolia, lligabosc de riu (Lonicera biflora), aufàbiga (Bergia aquatica), Lindernia dubia, Salicorn Fi 

(Salsola soda), diverses espècies de Limonium (monopetalum, latebracteatum, girardianum i densissimum), Salat (Limoniastrum monopetalum), 

(Tamarix boveana), fanerògames marines o algues verdes filamentoses del gènere Cymodocea, Zygophyllum album i zostera (Zostera sp.)13, Llapó 

argilenc (Najas marina). 

Diagnosi 

Estat de conservació Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces  Afectació a la fauna derivada de les activitats antròpiques 

 Pèrdua d’hàbitats de nidificació i/o reproducció d’aquestes espècies 

 Pèrdua de qualitat dels hàbitats per contaminació d’aigües o per 

variacions en el seu cabal 

 Efecte de les espècies invasores o plagues 

 Pesca o caça furtiva 

 Impactes derivats de la freqüentació dels espais de cria 

Grau de sensibilitat ambiental 

(En relació al grau de sensibilitat, aquesta correspondrà amb la protecció dels espais 

de valor ambiental identificats en fitxes anteriors) 

Molt alta Alta Moderada Baixa 

  

                                                                            

 
13 Informe de Sostenibilitat Ambiental del PTP de les Terres de l’Ebre i informació sobre AIFF subministrada pel Servei de Fauna i Flora 

(Subdirecció General de la Biodiversitat)  
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FITXA 6: CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

Contingut 

En aquesta fitxa s’analitza la presència de connectors de tipus territorial i local, per tal d’entendre la configuració dels principals fluxos de connectivitat 

ecològica del territori vigatà amb el seu entorn. La connectivitat ecològica és la qualitat que fa possible el contacte entre diversos ecosistemes, espais 

naturals, comunitats, espècies o poblacions. 

Descripció i anàlisi 

Per mantenir el patrimoni natural, a més de protegir unes determinades àrees (patches), també cal garantir l’existència d’una xarxa de connexió entre 

elles per tal d’assegurar el manteniment de la seva funcionalitat, permanència i alhora, per permetre una certa resiliència a possibles esdeveniments 

desfavorables. 

 

En aquest apartat, per tal de comprendre el procés de la connectivitat ecològica, es consideren dues dimensions del territori: la permeabilitat ecològica, 

entesa com la qualitat de l’entorn per facilitar els moviments ecològics a través seu, i les barreres ecològiques, que corresponen a aquells elements 

dificultadors d’aquests moviments. 

 

Permeabilitat ecològica: 

L’eix fluvial del riu Ebre és un connector ecològic de primer ordre, reconegut al PTPTE. Segons el PTPTE, a Deltebre s’hi troben sòls de protecció especial pel 

seu valor natural de connexió i estableix tota una franja de sòl de protecció especial pels seus valors de connexió a l’entorn del riu Ebre i una altre al nord 

del terme municipal, en paral·lel al port del Fangar, que connecta cap a l’interior amb l’espai de les Serres de Cardó-El Boix. En aquests sòls s’inclouen zones 

com les de lo Tramontano i la Bassa d’Arena, lo Toll, la Mota de Pinyana i la Tora del Mig, i la zona de l’Illa de Mar, entre d’altres. Resseguint el litoral i passant 

pel port del Fangar es localitza un altre eix connector de caire secundari reconegut pel PTPTE.  
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A un nivell més concret estableix l’exigència del manteniment de la connectivitat a la zona de Riumar (veure imatge): 
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Pel que fa al sistema de canals i desguassos, tot i que sigui un sistema artificial que presenti obstacles, revestiments i tractaments fitosanitaris, la xarxa 

té un paper important en la connectivitat biològica entre el mar, les badies i les llacunes i entre les diferents parcel·les inundades. Cal tenir en compte 

també la possible utilització dels marges dels camps amb franges arbrades que, a banda del paper identificador del territori, poden tenir un efecte 

beneficiós en la connectivitat de certes espècies d’aus. 

Barreres ecològiques: 

Com a principals barreres  per la connectivitat dins el municipi trobem la carretera T-340, la qual gairebé travessa el municipi d’Est a Oest per la vora del riu 

Ebre fins a Riumar, així com la concentració d’infraestructures de regadiu i carreteres a banda i banda del riu Ebre. Cal tenir en compte també els 

enclavaments urbanitzats, especialment en el cas de Riumar, però també en les zones de Deltebre, en tant que el seu creixement dispers pot suposar 

alteracions en el manteniment de la connectivitat a l’entorn del riu Ebre. Així mateix, cal parar atenció als enclavaments de tipus turístic i recreatiu que es 

localitzen a l’entorn del riu, entre el nucli de Deltebre i la zona de Riumar, en tant que poden suposar un trencament en els eixos de connectivitat al llarg del 

riu. 
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Plànol. Esquema de la connectivitat ecològica (Font: Lavola)  
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Diagnosi 

Estat de conservació Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces  Presència d’activitats que suposen un efecte barrera en un àmbit de bona 

connectivitat ecològica. 

 Afectació sobre l’estat qualitatiu i de cabal del riu i, en conseqüència, sobre la 

seva funcionalitat connectora. 

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 
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FITXA 7: HIDROLOGIA SUPERFICIAL I SUBTERRÀNIA 

Contingut 

En la present fitxa es realitza una anàlisi dels cursos fluvials identificats al municipi així com de les masses d’aigua subterrànies que corresponen, en tant 

que són els elements que conformen el cicle de l’aigua. 

Descripció i anàlisi 

El municipi de Deltebre està situat a la conca hidrogràfica de l’Ebre i en referència a la hidrologia superficial, hi flueix el riu Ebre juntament amb els seus 

afluents i canals, els qual formen una densa xarxa i partir de la qual es reguen els arrossars. L’aigua, pel seu paper definidor del paisatge i clau en l’activitat 

agrària esdevé l’element estructurador del territori del Delta i definidor de part dels seus elements característics. 

 

El riu Ebre es tracta d'un riu de caràcter marcadament mediterrani, amb un cabal molt irregular, tant pel que fa a les variacions mensuals com les anuals. Al 

llarg del tram deltaic, l'Ebre es comporta hidrològicament com un estuari, ja que en el fons de la llera del riu, des de Tortosa fins a la desembocadura, 

presenta una elevació inferior al nivell mitjà del mar. Per aquest motiu, en absència de descàrrega fluvial, l'aigua marina penetraria a través de la llera del 

riu fins a aquesta població. 

 

Actualment, el riu Ebre presenta tres desembocadures: la gola de Migjorn (només excepcionalment oberta en períodes de forts cabals), la gola de Llevant 

(obstruïda artificialment) i la gola de Sorrapa. 

 

Tenint en compte que l’activitat principal pel que fa ocupació de superfície són els arrossars, ha calgut la construcció d’una extensa xarxa de canals de reg 

per a portar l’aigua als camps en el moment en que és necessària la inundació, i una xarxa de drenatge anàloga a la d’irrigació. L'aigua abocada pels 

drenatges dels arrossars té efectes importants sobre altres sistemes aquàtics com, per exemple, les llacunes litorals (inversió del cicle hidrològic, minva 

de la salinitat, etc.) i les badies (motor de la circulació estuarina, entrada de nutrients, etc.). Aquest fet, juntament amb l’augment de la temperatura 

d’aquestes aigües afecta als cultius de musclos que es fan en aquestes badies. S’ha de tenir en compte a més que el progressiu tancament de la punta de 

la Banya augmenta aquest risc en propiciar un augment de l’estancament de les aigües de la badia. D'altra banda, els drenatges agrícoles tenen també una 

notable incidència sobre el flux d'aigua a les zones d'ullals, ja que intercepten part de la descàrrega d'aigua dolça subterrània. Actualment, aquest efecte 

s'allarga més enllà del període d'inundació dels arrossars (de desembre a abril) atès que, sovint, les bombes dels trams finals dels drenatges continuen en 

funcionament durant els mesos hivernals14. 

                                                                            

 
14 Web del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
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Així, els desguassos dels arrossars aporten un cert grau de contaminació a les aigües de la badia, que juntament amb el fet que són aigües estancades i 

que la temperatura d’aquestes va augmentant, els cultius de musclos de la zona es veuen afectats. En aquest sentit, recentment s’ha portat a terme el 

projecte de construcció dels aiguamolls de depuració de l’Illa del Mar (dins del Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre), per tal de transformar zones 

ocupades per arrossars en una zona d’aiguamolls que optimitzen la circulació i el tractament de l’aigua prèviament al seu abocament a la badia (Pla 

Integral de Protecció del Delta de l’Ebre - PIPDE) es van construir dos filtres verds amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aigua provinent dels arrossars. 

 

A banda del seu paper com a mitjà de transport de l’aigua, els canals i recs tenen un paper com a generadors de biodiversitat associada a la vegetació de 

ribera que s’hi genera. En aquest cas, eixos com el Canalet del Riu al costat del riu ebre, o altres eixos que travessen el terme municipal tenen una 

rellevància des del punt de vista de la biodiversitat que cal tenir en compte. 

 

Segons l’IMPRESS15, el tram del riu Ebre que es troba entre la desembocadura i l’illa de Gràcia, situada a uns 18km riu amunt just enfront del nucli urbà de 

Deltebre, conté aigües de transició classificades com a aigües de transició oligohalines, les quals tenen característiques estuàriques i la presència regular 

d’una falca salina. 

 

Com a hidrologia subterrània, situats a l’àrea fluviodeltaica de l’Ebre es troben dos aqüífers, els quals es recarreguen de forma natural per infiltració directa 

de l’aigua de pluja i transferència des dels al·luvials de Tortosa. En referència a les zones de recàrrega d’aquests aqüífers, la superfície de la massa i la 

secció septentrional estan connectades amb els al·luvials aigües amunt. La zona de descàrrega és el mar. 

 

Pel que fa a la qualitat de les aigües subterrànies, corresponent a la massa d’aigua del Delta de l’Ebre, segons informació continguda en els informes de 

qualitat de les aigües elaborats per Confederación Hidrográfica del Ebro16, la massa del Delta de l’Ebre es determina com a massa amb un bon estat pel que 

fa al seu estat químic, si bé s’han determinat aigües afectades o en risc de contaminació per nitrats d’origen agrari, si bé en un punt situat cap a l’interior 

del municipi, al nord-oest del mateix, proper al municipi de Camarles (ocupen un 4% de la superfície de la massa), o per episodis de contaminació difusa. 

 

 

 

 

 

  

                                                                            

 
15 IMPRESS: document d’Impacte i Pressions de les masses d’aigua dins la revisió del Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya i el Programa propi de Mesures 
16 Control del estado de las masas de agua (CEMAS) – Informe de situación a 2014 
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Plànol. Hidrografia superficial (Font: ACA)  
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Diagnosi 

Estat de conservació Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces  Afectació sobre el riu i els canals de reg, per episodis de contaminació 

 Afectació a la qualitat de les aigües de les badies i, conseqüentment, a 

les activitats que s’hi porten a terme 

 Impacte sobre l’estat qualitatiu de l’aqüífer 

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 
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FITXA 8: ABASTAMENT I SANEJAMENT 

Contingut 

En aquesta fitxa s’analitzen els sistemes d’abastament i sanejament existents actualment a l’àmbit d’estudi per tal de poder valorar l’impacte de les 

propostes del Pla sobre els mateixos. 

Descripció i anàlisi 

El subministrament en alta depèn del Consorci d’Aigües de Tarragona, el qual capta l’aigua dels canals de reg de l’esquerra i dreta del riu Ebre a l’EB-0, 

ubicada al marge esquerra a Campredó. L’aigua es tractada a l’ETAP de l’Ampolla, des d’on es distribueix als diferents municipis que formen part d’aquesta 

xarxa, entre els quals es troba Deltebre. 

Referent a l’abastament del municipi de Deltebre cal destacar l’elevat nivell de pèrdues de la xarxa (entre el 60-70%) ja que és molt antiga (es poden trobar 

canonades de fibrociment). No obstant, amb el nou conveni de l’empresa gestora, Sorea, es preveuen millores en aquest sentit. 

En relació al sanejament, al 2003 va entrar en funcionament l’EDAR de Deltebre, amb un tipus de tractament biològic amb eliminació de nitrogen i fòsfor, 

un cabal de 5.000 m3/dia i una població equivalent de 12.500 habitants. Tal com es pot comprovar en la fitxa d’aquesta EDAR disponible a l’ACA17, aquesta 

es troba al límit de la seva capacitat la major part de l’any. En el PSARU 2005 estava prevista una ampliació en l’escenari 2009 – 2014. D’altra banda, s’ha 

de tenir en compte que el nucli de Riumar no està connectat a aquest sistema, i que s’aboquen les aigües al riu mitjançant un emissari submarí, prop de la 

zona del Garxal. 

 

 

 

 

 

                                                                            

 
17 http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/DocuWeb/depuradores/ddel_edar_deltebre.pdf  

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/DocuWeb/depuradores/ddel_edar_deltebre.pdf
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Plànol. Esquema d’abastament i sanejament – General i detall nucli i Riumar 
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Diagnosi 

Estat de conservació Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces  Xarxa d’abastament ineficient 

 Saturació de l’EDAR de Deltebre i necessitat d’una EDAR a Riumar 

 Potencial increment del consum d’aigua d’abastament 

 Potencial increment de la generació d’aigües residuals i augment de la 

pressió sobre els sistemes de sanejament 

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 
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FITXA 9: RISCOS NATURALS I TECNOLÒGICS 

Contingut 

En aquesta fitxa s’analitzen els riscos naturals, entesos com els que no deriven de l’acció antròpica sinó de factors naturals, que s’han detectat a l’àmbit 

d’estudi atès que donen lloc a successos extrems de caràcter excepcional i poden originar situacions de perill (inundacions, geològic i sísmic), i aquells 

associats a l’acció antròpica (riscos químics i radiològics). 

Descripció i anàlisi 

En referència als riscos naturals, el fet que s’observi una clara absència de masses forestals denses importants i d’urbanitzacions aïllades en contacte 

amb aquestes, fa que el risc d’incendi no sigui d’especial rellevància, encara que cal tenir en compte la potencial inflamabilitat d’altres usos i elements. 

El fet que el municipi de Deltebre es situï a la plana deltaica de l’Ebre, tenint aquesta un pendent molt suau i de gran extensió amb poques variacions 

altimètriques, fan que la zona tingui un potencial risc d’inundació. Tal com es detalla a l’estudi d’inundabilitat del municipi realitzat per l’Institut Cartogràfic 

i Geològic de Catalunya, els dos canals principals que passen per la plana (Canal de la Dreta de l’Ebre i Canal de l’Esquerra de l’Ebre) es troben a una cota 

lleugerament superior que la resta del terreny i estableixen el límit dels diferents períodes de retorn (actuen com dics i confinen les avingudes del riu). 

Aquesta configuració del delta i la condicionada evolució de les avingudes, provoquen que a la zona d’entrecanals els calats i velocitats d’avinguda siguin 

superiors, mentre que a les zones exteriors els calats i velocitats tendiran a ser inferiors. 

Cal tenir en compte, però, que el nucli de Deltebre es troba comprés entre el riu Ebre i el canal de l’esquerra de manera que es troba en zona inundable 

segons aquest fenomen. 

Tot i això, es tracta d'una inundabilitat molt baixa, a mode de ventall al·luvial, amb aigües amb baixes velocitats i en zones de poc pendent (el contrari que 

unes inundacions de caràcter torrencial). En aquest sentit, a banda de la delimitació dels períodes de retorn, cal tenir en compte els mapes de perillositat 

que es troben en l’estudi d’inundabilitat i que delimita les perillositats majors en aquest àmbit intracanals, on es troba la zona urbanitzada de Deltebre. Pel 

període de retorn de 10 anys, les perillositats al nucli urbà de Deltebre són de lleus a moderades. Entre les avingudes de Francesc Robert Graupera i de les 

Goles de l’Ebre i el riu Ebre, les perillositats són de moderades a lleus, mentre que entre aquestes avingudes i el canal de l’esquerra de l’Ebre són 

bàsicament moderades amb zones de perillositat greu a zones properes al canal. 

Pel període de retorn de 100 anys al nucli urbà de Deltebre les perillositats són de moderades a greus a la zona compresa entre les avingudes de Francesc 

Robert Graupera i les Goles de l’Ebre i el riu Ebre, mentre que a la zona compresa entre les avingudes i el canal de l’esquerra de l’Ebre són bàsicament 

greus. A la urbanització Riumar s’observen zones de perillositat lleu a moderada en zones perifèriques, com al nord-oest on es localitza el càmping Riumar. 

El càmping l’Aube es troba en una zona de perillositat lleu. 
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Pel període de retorn de 500 anys, les afectacions són similars a les del període de retorn de 100 anys, a la zona de nucli urbà de Deltebre l’escenari és 

molt semblant, tan sols diferenciat per un petit augment de les zones de perillositat greu18. 

Pel que fa als riscos geològics, cal tenir en compte que Deltebre es troba sobre el delta de l’Ebre i que els deltes solen patir un procés de subsidència 

natural que, en els cas del de l’Ebre, en alguns estudis han estimat entre 1,5 i 3 mm/any. Aquest ritme pot ser diferenciat entre zones, a partir de la 

dinàmica de dipòsit de sediments, dinàmica que en els darrers anys s’ha vist molt alterada per la gestió de les aigües de la conca de l’Ebre. Aquest procés 

de subsidència, si no està compensat per un augment dels sediments deltaics, té com a conseqüència un augment relatiu del nivell del mar respecte del 

terreny, i el conseqüent retrocés de la línia de costa 

Figura 12: Evolució de la línia de costa al Delta de l'Ebre 

 

Font: Estudis de base per a una estratègia de prevenció i d’adaptació del canvi climàtic a Catalunya Número 1: el Delta de l’Ebre (Gencat 2008) 

En el Dictamen preliminar de riscos geològics als nuclis de Deltebre i de Riumar del terme municipal de Deltebre realitzat per l’Institut Geològic de 

Catalunya al juny de 2009 en el marc de la tramitació del POUM anterior, s’identifica com a risc de tipus geològic (a banda del d’inundabilitat ja descrit 

anteriorment), l’associat a aquests fenòmens de subsidència. Tot i identificar-se aquest risc, es valorava en aquest estudi que no s’ha observat ni s’ha 

tingut constància de deformacions per desplaçaments diferencials relacionades amb litologies del subsòl o amb variacions dels nivells freàtics. És per 

                                                                            

 
18 Estudi d’Inundabilitat del riu Ebre al municipi de Deltebre – IGC (2010) 
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tant que s’ha estimat una perillositat natural baixa enfront esfondraments. En aquest mateix estudi es recomana la realització d’un estudi de la 

subsidència i del possible ascens del nivell del mar, que identifiqui quines són les zones més sensibles i les possibles conseqüències. En referència a 

altres riscos s’identificava un risc molt baix enfront moviments de vessant, i No s’ha reconegut indicis de processos del tipus de fluxos torrencials o de 

corrents hiperconcentrats, ni de cons de dejecció associats. Tot i que aquest procés es dóna a un ritme molt lent i, per tant, no és previsible que produeixi 

fenòmens a problemàtiques estructurals, és un element a a tenir en compte en la definició de les mesures de protecció ambiental dels sectors. A banda, 

cal tenir en compte que l’estudi Estratègies de prevenció i d’adaptació al canvi climàtic en la zona del Delta de l’Ebre, determina que, per al cas del municipi 

de Deltebre, la zona de la urbanització Riumar es defineix com a zona de risc màxim (nivell 1) per als sistemes humans per a l’horitzó temporal curt (any 

2050). A més, es determina que evitar el risc ha de ser una norma de decisió establerta. Els estudis preveuen un retrocés mitjà de:204,56 m a l’escenari 

2050; i, 447,54 m a l’escenari 2100 pessimista. Per altra banda cal fer notar que el municipi és vulnerable degut als factors intrínsecs de la subsidència 

deltaica i de la dinàmica i gestió del règim hídric del riu Ebre. El Mapa de susceptibilitat per generar esfondraments i subsidències del terreny a Catalunya 

(RISKCAT, 2008) assigna, a l’àmbit deltaic, una susceptibilitat alta. 

Pel que fa a riscos tecnològics, si es mira el risc de transport de mercaderies perilloses, Deltebre es troba en el nivell mig de perill per transport viari de 

mercaderies perilloses i en el nivell baix de flux per trams de la xarxa viària. 

A més, el municipi es troba a la zona II en referència al risc nuclear per la central nuclear Vandellòs (zona II o zona de mesures de llarga duració és la corona 

circular compresa entre les circumferències de radis 10 i 30 km, concèntriques amb la central nuclear. 

Alhora, Deltebre es troba en la zona de perill (nivell mig) pel que fa al risc de contaminació marina. El risc de contaminació del litoral es defineix com la 

superposició del perill d’ocurrència d’un accident (anàlisi del perill) i de la sensibilitat del medi davant la corresponent contaminació (anàlisi de la 

vulnerabilitat). L’objectiu final és determinar quines zones tenen major risc superposant els resultats obtinguts dels mapes globals de perill i de 

vulnerabilitat. Tal com es determinat en el CAMCAT19 els resultats de l’anàlisi de risc de Deltebre són els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORS DE VULNERABILITAT (1-5) VULNERABILITAT TOTAL (1-5) VULNERABILITAT MÀXIMA (1-5) PERILL MÀXIM RISC TOTAL 

SOCIOECONÒMICA 

AMBIENTAL TOTAL Estiu Hivern (estiu/hivern) (1-4) (1-4) 

ESTIU HIVERN 

2 2 4 3 3 3 2 1 

                                                                            

 
19 CAMCAT: Pla Especial d’Emergències per Contaminació de les Aigües Marines de Catalunya 
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Plànol. Inundabilitat (Font: Estudi d’inundabilitat del riu Ebre al municipi de Deltebre - ICGC) – General i detall nucli i Riumar 
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Diagnosi 

Estat de conservació Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces  Presència de zones inundables al nucli de Deltebre 

 Risc derivat del nivell de mar per acció del risc de subsidència 

Grau de sensibilitat ambiental 

(1) Zones de perillositat molt alta enfront dels riscos analitzats (exemple: zona 

inundable T10) 

 

(2) Zones de perillositat alta enfront els riscos analitzats (exemple: zona 

inundable T100) 

 

(3) Zones de perillositat moderada enfront els riscos analitzats (exemple: zona 

inundable T500) 

(4) Resta del territori 

Molt alta 

(1) 

Alta 

(2) 

Moderada 

(3) 

Baixa 

(4) 
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FITXA 10: AMBIENT ATMOSFÈRIC 

Contingut 

Tot i que serà un element a tenir en especial consideració en la tasca de valoració dels impactes associats al desenvolupament del Pla, es creu convenient 

realitzar una breu caracterització de l’àmbit pel que fa als elements associats a la qualitat atmosfèrica. Amb això, es duu a terme una anàlisi de l’estat 

actual pel que fa a l’ambient atmosfèric a Deltebre. 

Descripció i anàlisi 

Pel que fa a la qualitat de l’aire, a la zona en que es localitza el municipi (ZQA-15 Terres de l’Ebre). Tot i que queda fora de la zona d’influència del municipi 

cal destacar que, al 2015, respecte als nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, es va superar el valor límit anual i es va 

sobrepassar el nombre de superacions del valor límit diari permeses al punt de mesurament d’Alcanar (EDAR). La superació dels nivells està associada a 

l’activitat cimentera de la zona. 

Referent als nivells d'ozó troposfèric, no hi ha superacions del llindar d’informació horari a la població ni del llindar d’alerta. Novament fora de la zona 

d’influència, cal destacar que el que sí s’ha superat ha sigut el valor objectiu per a la protecció de la salut humana i el valor objectiu de l’ozó per a la 

protecció de la vegetació als punts de mesurament dels Guiamets, Gandesa i la Sènia. 

La resta de contaminants de la zona ZQA-15 compleixen els objectius de qualitat de l’aire establerts a la normativa vigent. 

Tot i això, en anys anteriors, més específicament al 2013, 2012, 2011 i 2010 es van detectar superacions de l’objectiu de qualitat de l’aire diari en les 

mesures de clorur d’hidrogen. Novament cal tenir en compte que les superacions es troben allunyades de la zona d’influència del municipi. 
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Taula 5. Qualitat de l'aire 2011-2015 

CONTAMINANT 2015 2014 2013 2012 2011 

NO2, SO2, 

PM2.5, CO, benzè 

i plom 

< valor límit < valor límit < valor límit < valor límit < valor límit 

Arsènic, cadmi i 

níquel < valor objectiu < valor objectiu < valor objectiu < valor objectiu < valor objectiu 

Benzo(a)pirè < valor objectiu < valor objectiu < valor objectiu < valor objectiu < valor objectiu 

Ozó troposfèric Cap superació llindar 

d’informació horari 

Cap superació llindar d’alerta. 

Superació valor objectiu pera la 

protecció de salut humana 

Superació valor objectiu per a la 

protecció de la vegetació 

(Guiamets, Gandesa, Sénia). 

Cap superació llindar 

d’informació horari 

Cap superació llindar d’alerta. 

Superació valor objectiu pera  la 

protecció de salut humana 

(Guiamets, Gandesa, Sénia). 

Superació valor objectiu per a la 

protecció de la vegetació 

(Guiamets, Gandesa, Sénia). 

Cap superació llindar 

d’informació horari 

Cap superació llindar d’alerta. 

Superació valor objectiu pera  la 

protecció de salut humana 

(Guiamets, Gandesa, Sénia). 

 

Cap superació llindar 

d’informació horari 

Cap superació llindar d’alerta. 

Superació valor objectiu pera  la 

protecció de salut humana 

(Guiamets, Gandesa, Sénia). 

 

Cap superació llindar 

d’informació horari 

Cap superació llindar 

d’alerta. 

 

HCl 
< valor límit < valor límit 

Superació de l’objectiu de 

qualitat de l’aire diari 

Superació de l’objectiu de 

qualitat de l’aire diari 

Superació del límit diari 

a Flix (caserna de la 

Guàrdia civil). 

PM10 
Superació del valor límit anual  

Superació del valor límit diari a 

punt de mesurament d’Alcanar. 

Superació del valor límit diari a 

punt de mesurament d’Alcanar 

Cap superació del valor límit 

anual  

Cap superació del valor límit 

diari  

Cap superació del valor límit 

anual  

Superació del valor límit diari a 

punt de mesurament d’Alcanar 

<valor límit 

Resta de 

contaminants <valor objectiu <valor objectiu <valor límit <valor límit <valor límit 

Font: Lavola a partir dels informes anuals del Servei de Vigilància i Control de l'Aire 
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D’altra banda, en referència a la qualitat acústica, Deltebre pertany als municipis que tenen mapa de capacitat acústica adequat al Decret 176/2009 i no 

aprovat. A més, també disposa de l’Ordenança núm. 10 de Mesures protectores contra contaminació acústica. Segons la versió que s’ha pogut consultar, la 

xarxa de carrers interna del nucli de Deltebre es delimita com de sensibilitat acústica alta o moderada, mentre que la zona del pas de la carretera es marca 

com a de sensibilitat baixa. 

Per altra banda, l’ajuntament del municipi ha adquirit un sonòmetre per a la comprovació dels nivells de soroll provocats pels cotxes i que aquests no 

sobrepassin els límits establerts per la Llei. 

Finalment, pel que fa a la contaminació lluminosa, es parteix de la delimitació de zones segons el grau de protecció envers aquest tipus de contaminació, 

fixada pel DTES. Es consideren quatre tipologies de protecció del medi envers la contaminació lluminosa: 

• Zones de protecció màxima (E1): comprèn Pla d’espais d’interès natural (PEIN); els espais de la xarxa Natura 2000; les platges, les costes i les ribes 

d’aigües continentals, no integrades en els nuclis de població o en nuclis industrials consolidats. 

• Zones de protecció alta (E2): comprèn els espais que la planificació urbanística considera com a sòl no urbanitzable, fora de la zona de protecció 

màxima, la qual està ampliada amb  els espais en els quals els ajuntaments han proposat augmentar la protecció envers la contaminació lluminosa. 

• Zones de protecció moderada (E3): correspon al sòl urbà o urbanitzable aprovat per la planificació urbanística, llevat del territori que, a 

conseqüència de les propostes dels ajuntaments, disposa d'una protecció màxima o alta en una part del sòl urbanitzable i d'una protecció menor en 

una petita part del sòl urbà. 

• Zones de protecció menor (E4): correspon a espais urbans d'ús intensiu durant la nit per l'alta mobilitat de persones o per la seva activitat comercial, 

industrial o de serveis, que els ajuntaments han proposat amb una menor protecció i el departament competent en matèria de medi ambient ha 

acceptat. 

Com es veu en el mapa del municipi de Deltebre, gran part del municipi es troba dins la zona de protecció alta (E2), alhora que es localitza una important 

superfície considerada de protecció màxima (E1) a l’est del municipi, coincidint amb el territori localitzat a al costa. Per últim, hi ha dos focus de protecció 

moderada (E3), els quals es situen en els poblacions de Deltebre i Riumar. 

En relació a la contaminació electromagnètica es detecta la presència d’alguna instal·lació de radiocomunicació i telefonia mòbil a la zona urbana. 
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Plànol. Zonificació lumínica de Deltebre (Font: Lavola a partir de les bases del DTES) 
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Diagnosi 

Estat de conservació Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 

 Increment de la contaminació i de l’impacte acústic sobre la població 

degut a la nova mobilitat generada 

 Impacte indirecte derivat de la contaminació acústica i lluminosa sobre 

els espais de valor ambiental identificats al municipi 

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 
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FITXA 11: PAISATGE I PATRIMONI 

Contingut 

Tenint en compte les característiques del municipi i el marc en què s’encaixa, l’anàlisi del paisatge és un dels aspectes més rellevants des del punt de vista 

ambiental. Amb això, en aquest apartat es fa, d’una banda, una anàlisi de les unitats paisatgístiques i de les àrees i elements d’interès i, d’altra banda, una 

anàlisi de les visibilitats del municipi per tal de determinar les zones més exposades i, per tant, més sensibles paisatgísticament. 

Descripció i anàlisi 

En l’àmbit de les Terres de l’Ebre, el municipi de Deltebre es troba en la unitat de paisatge 19-Delta de l’Ebre, del Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre. 

Es resumeixen a continuació, els principals valors i impactes que es defineixen per a aquesta unitat de paisatge en què queda comprès el municipi de 

Deltebre. Així mateix, s’inclouen aquelles propostes de criteris i accions que poden ser d’aplicació en el marc del POUM i que permetrien donar compliment 

als objectius definits per a la unitat. 

Taula 6. Característiques principals de la unitat paisatgística en què s’inclou 

UNITAT DE PAISATGE  

Trets 

distintius 

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

- Gran part de la superfície es troba inclosa en alguna figura de protecció. 

- Caràcter agrícola dominat pels conreus d’arròs. 

- Paisatge traçat per elements lineals (xarxa de reg i xarxa de camins). 

- L’arquitectura dels masos i altres construccions disseminades lligades al conreu de l’arròs.  

- Les feines agrícoles, i el procés vegetatiu de l’arròs, són els agents que confereixen les llums i els colors tant diversos que caracteritzen les imatges del Delta al llarg de 

l’any. 
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Principals 

valors  

- Valors naturals i ecològics: espais agrícoles no inclosos dintre cap espai protegit són importants per diverses aus, zones humides.  

- Valors estètics: paisatge homogeni concebut a partir de parcel·lacions més aviat petites separades per la xarxa de rec, la cromacitat del Delta, les basses del Delta, la 

desembocadura del riu Ebre amb tots els seus braços i el riu mateix, les platges i el Far del Fangar. 

- Valors socials: platges on s’hi pot reposar o donar-s’hi activitats esportives, activitats com el cicloturisme i ornitologia que es donen per tot el territori i altres que es 

realitzen al riu. 

- Valors simbòlics i identitaris: el riu Ebre i el conreu d’arròs i la seva xarxa hidràulica. 

- Valors productius: entrada de turisme molt important, l’agricultura de qualitat amb Denominació d’Origen Protegida. 

- Valors històrics: activitats tradicionals com l’extracció de sal i sosa, la pesca, la caça i la ramaderia. 

Principals 

impactes 

- Proliferació de construccions amb molta verticalitat dintre els nuclis que amenacen el trencament de l’harmonia de pobles formats, bàsicament, per casetes amb 

planta baixa més dos pisos. 
- Construcció de falsos magatzems agrícoles, construïts al mig de les parcel·les de conreu, molts cops condicionades com a habitatges. 

- Rebliment dels canals ha causat la desaparició d’elements que aportaven diversitat i riquesa al paisatge. 

- Elevat nombre de línies de baixa i mitja tensió que travessen el Delta en totes direccions donant sensació de desordre. 

Criteris i 

accions 

per a 

l’àmbit  

d’estudi                          

- Gestionar adequadament tots els espais agrícoles i naturals de la unitat. 

- Garantir l’existència d’uns paisatges naturals que combinin el respecte per l’evolució i la dinàmica natural amb el manteniment del patrimoni material i dels valors 

culturals associats a aquesta mena de paisatges. 

- Vetllar pel manteniment dels arrossars a les àrees que envolten els espais protegits, atesa la seva funció d’àrea tampó. 

- Facilitar i promoure les iniciatives voluntàries de conservació de la natura i el paisatge mitjançant, entre altres, l’Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) de l’arròs i altres 

cultius al Delta de l’Ebre, ProDelta i les entitats ecologistes i de custòdia del territori. 

- Garantir l’establiment d’edificacions aïllades que responguin a models i tipologies edificatòries pròpies de la zona, sense caure en la mera repetició de models 

arquitectònics.  

- Promoure l’adequació paisatgística de les instal·lacions associades a les explotacions agràries.  

Font: Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Observatori del Paisatge) 

A banda d’aquesta descripció basada en el context territorial en el que es localitza el municipi, cal realitzar una anàlisi a un nivell més local d’alguns 

elements en relació al paisatge que cal tenir en compte. 

Un primer element fa referència al paisatge urbà dels nuclis del terme (Deltebre i Riumar). En el primer cas, que formen el nucli central del terme, cal posar 

de manifest una certa sensació de desordre en la configuració d’aquest nucli, amb una marcada disparitat de criteris compositius de les edificacions i de 

l’espai públic que el conformen. Aquest fet repercuteix de forma directa en la qualitat de l’espai públic, en tant que el parcel·lari determina en gran forma 

l’estructura dels carrers, els quals presenten seccions dispars, amb poca adequació, en la majoria dels casos, pels desplaçaments no motoritzats. 
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A banda, es detecta una certa mancança d’espais lliures comunitaris o de zones d’espai públic pensades per a l’ús i gaudi de la ciutadania, que espongin la 

trama urbana i que afavoreixin la utilització d’aquests com a espai de trobada i fomentin la cohesió social. D’altra banda, però, cal posar de manifest la 

presència marcada, sobretot a la part central del nucli urbà de Deltebre (zona de confluència de la Cava i Jesús i Maria), de camps de conreu que, integrant 

les parcel·les privades, encara es mantenen. Aquest fet permet un paisatge urbà singular i, alhora, afavoreix la biodiversitat. No obstant, aquests espais no 

supleixen la funció social en tant que es tracta d’espais privats. 

A banda, cal també posar de manifest la manca d’un criteri comú en el tractament de les vores i façanes urbanes i en els accessos a aquests nuclis, tant en 

la façana que confronta amb la carretera T-340 com en la façana del riu, tot i que en aquesta última s’han portat a terme actuacions que han permès 

millorar la qualitat d’aquest espai. 

A Riumar, existeix una configuració excessivament marcada per la tipologia difusa i de baixa densitat de les edificacions i amb una urbanització de baixa 

qualitat en la majoria dels vials i orientada a una mobilitat gairebé exclusiva en vehicle privat. 

D’altra banda, cal tenir en compte l’existència de determinades zones on s’han desenvolupat usos que, tot i trobar-se fora del nucli, tenen un caràcter 

marcadament urbà o determinades instal·lacions en sòl no urbanitzable que per les dimensions de les mateixes cal tenir en compte a l’hora d’avaluar el 

paisatge. Són, per exemple, la zona del Parc Deltaventur, la zona del port de Riumar i les activitats associades a l’est (restaurants i botiges turístiques), així 

com d’altres instal·lacions industrials properes al nucli de Deltebre lligades a l’arròs o als materials de la construcció. 

De l’anàlisi de visibilitats del terme municipal se’n desprèn que la topografia planera del municipi el mateix presenti unes conques visuals àmplies des dels 

diferents punts de visibilitat seleccionat. Així mateix, cal destacar com a principals “fites” visuals els camins o canals de reg que tenen un topografia 

lleugerament superior a la resta del territori. Aquest fet evidència que qualsevol actuació o instal·lació sobre el territori pot tenir una incidència important 

des del punt de vista visual. 

A nivell de connectivitat social tota la plana deltaica està mallada per una xarxa de camins, alguns dels quals s’integren en itineraris supramunicipals que 

formen part dels senders de gran recorregut. Es localitzen al municipi itineraris de valor comarcal (Via Verda del Baix Ebre o xarxa d’itineraris del Parc 

Natural) o senders amb una connectivitat molt més àmplia com pot ser el Camí de Santiago. Cal tenir en compte que fruït de les parcel·lacions del terreny, 

alguns d’aquests itineraris pateixen discontinuïtats derivades del tancament dels camins per part dels propietaris de les finques per on discorren. 

Així mateix, cal tenir en compte l’existència al municipi de diversos traçats inventariats com a camins ramaders. Aquests es localitzen a l’àmbit nord-oest 

del municipi. Així, es localitza com a eix principal la Colada de la Brujasènia o transversal que discorre per l’àmbit nord-oest del municipi. Aquesta via té el 

seu inici al municipi de Campredó, travessa el municipi de l’Aldea per posteriorment entrar a Deltebre pel seu extrem oest i travessar el municipi pel seu 

àmbit nord fins a sortir, coincidint amb la TV-3401 cap al terme municipal de Camarles. Aquesta via transversal es veu travessada perpendicularment per 

tres camins ramaders més, que en sentit oest – est són els següents: 

• Colada de l’Aldea: Connecta el nucli de l’Aldea amb la riba del riu Ebre al terme municipal de Deltebre 

• Colada Mallada de la Pedra Dreta: Al terme de Deltebre neix en la confluència de les carreteres TV-3454 i TV-3454a, i discorre cap al nord cap al 
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municipi de l’Aldea on travessa el Lligallo del Gànguil fins a connectar amb el Ligallo Mayor que connecta amb Tortosa. 

• Colada Mallada de la Pedra Esquerra: Parteix de Sant Jaume d’Enveja, des d’on entra a Deltebre per l’Illa de Gràcia i travessa el municipi en sentit sud 

– nord enllaçant amb el traçat de la T-40 i arribant fins al Lligallo del Roig al municipi de l’Aldea. 

En referència als béns culturals, s’identifiquen diversos elements al municipi inclosos a l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic Generalitat de Catalunya: 

• Barraca d’en Clavero: tot i que no té més de 60 anys, és interessant perquè reprodueix un sistema de vivenda que arranca ja dels primers 

assentaments humans d'aquesta zona 

• Església Jesús i Maria: La construcció de l'església data dels anys 40 del segle XX 

• Església de Sant Miquel: La seva construcció és molt tardana, doncs forma part del pla "Regiones Devastadas" en que tots els fidels del Delta devien 

tenir església 

• Mas de Bonastre: Aquesta masia avui reformada va ser l'únic mas més important de tota la zona 

• Masia del Peixero: casa representativa de les cases del camp del Delta (S-XIX) 

• Pont del moro I: pont que sembla traslladat del seu emplaçament original, i que sembla que podia ser un pont d’un canal de navegació (SXVIII) 

• Pont del moro II: Pont situat sobre un canal, té la forma d'un arc de triomf de un sol vano amb les dovelles i els carreus tallats regularment (SXVIII) 

• Torre Curta: Castell del qual es disposa de referències bibliogràfiques, però que va ser derruït 

• Torre de l'Àngel Custodio: Actualment només se’n conserven les runes (SXVI) 

A banda d’aquests elements construïts, cal tenir en compte l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre, el qual és un projecte 

d’identificació, recerca, difusió i promoció dels elements del patrimoni cultural immaterial que es manifesten a les Terres de l’Ebre. D’entre els elements, es 

troben a Deltebre els següents: 

TIPUS D’ELEMENT ELEMENT PRESENT A DELTEBRE 

Activitats productives, processos i tècniques La pesca amb rall al delta de l'Ebre 

Manifestacions musicals i sonores Les aubades i rondes de Nadal al Baix Ebre i Montsià 

 

 

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=1&consulta=MCU0KzQzOTAxOCU=&codi=13415
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=2&consulta=MCU0KzQzOTAxOCU=&codi=13414
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=3&consulta=MCU0KzQzOTAxOCU=&codi=13416
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=4&consulta=MCU0KzQzOTAxOCU=&codi=13417
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=5&consulta=MCU0KzQzOTAxOCU=&codi=13419
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=6&consulta=MCU0KzQzOTAxOCU=&codi=13420
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=7&consulta=MCU0KzQzOTAxOCU=&codi=1886
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Plànol. Mapes de visibilitats (Font: Lavola) 
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Plànol. Mapa de camins (Font: Ajuntament de Deltebre i DTES) 
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Diagnosi 

Estat de conservació 

(1) Paisatge associat als espais de valor ambiental. Xarxa de connectivitat social 

i elements de patrimoni 

 

(2) Elements associats a instal·lacions en sòl no urbanitzable i paisatge urbà 

Bo (1) Millorable (2) Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 

 Impacte derivar de la implantació en no urbanitzable d’instal·lacions i 

edificacions associades a usos recreatius i turístics 

 Impacte derivat de construccions associades a les parcel·les agrícoles 

 Impacte derivat de l’artificialització dels canals 

 Impacte del pas de línies de baixa tensió 

 Deficient qualitat paisatgística de les façanes i nuclis urbans 

 Millorable funcionalitat i qualitat de l’espai públic urbà 

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 
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FITXA 12: ENERGIA I MOBILITAT 

Contingut 

En la present fitxa s’analitza, a partir de les dades disponibles, el model energètic actual al terme municipal de Deltebre i la configuració del sistema de 

mobilitat actual. 

Descripció i anàlisi                    

A nivell de mobilitat el model de Deltebre es basa en una dependència gairebé absoluta dels desplaçaments en vehicle privat. Aquest element parteix de 

diferents motius com poden ser les deficients xarxes de transport públic i desplaçaments no motoritzats i una estructura urbana dispersa que no afavoreix 

els modes no motoritzats. 

Alhora, també cal destacar l’ús de la bicicleta que, a diferència d’altres municipis, abasta moltes franges d’edat. Això ve afavorit per l’orografia i per 

l’existència d’una xarxa de camins i carrers molt àmplia que permet que, tot i no disposar d’una jerarquització per modes de transport, es faci ús de la 

bicicleta amb una mínima seguretat. Aquest ús, però, s’esvaeix a mesura que sortim de la trama urbana donat que, tot i que existeix una via verda que 

ressegueix el canal i alguns trams del camí fluvial, la connectivitat fora del nucli no afavoreix l’ús de mitjans no motoritzats. 

Cal tenir en compte, però, que l’orografia del terreny i les distàncies al nucli urbà podrien facilitar la vertebració d’una xarxa d’itineraris per a vianants i 

bicicletes, que connectés, a més amb la xarxa de camins existents al terme municipal. A nivell supramunicipal cal destacar una baixa autocontenció 

municipal, fet que es tradueix en un elevat nivell de desplaçaments intermunicipals, que en gran part es realitzen en vehicle privat. 

Al Pla Territorial es plantegen infraestructures de mobilitat rellevants, com seria la línia de rodalies Tortosa – l’Aldea – Deltebre, amb parades a Jesús i 

Maria i la Cava, tot i que les previsions actuals fan preveure que és un projecte que es difícil que es materialitzi. 

A nivell energètic, a falta de disposar de les dades actualitzades de consums energètics, es pot constatar que el model es basa en el consum d’energies no 

renovables, tot i que la configuració del municipi podrien implicar una potencial important d’aprofitament de l’energia solar i eòlica. De forma paral·lela a la 

redacció del present document s’ha iniciat la redacció del PAES del municipi, tot i que encara no ha estat possible disposar de les dades de diagnosi i 

inventari incloses en aquest document. 
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Diagnosi 

Impactes, riscos o amenaces 

 Elevada dependència d’ús de mitjans de transport motoritzats 

 Ús rellevant de la bicicleta 

 Manca de jerarquització de la xarxa viària 

 Manca de segregació i/o d’elements de senyalització i seguretat per a l’ús de 

la bicicleta 

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 
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FITXA 13: CANVI CLIMÀTIC 

Contingut 

Tenint en compte el que indiquen les projeccions climàtiques cal analitzar els possibles efectes esperats a Deltebre, amb l’objectiu de poder preveure 

mesures d’adaptació a aquests efectes derivats del canvi climàtic. 

Descripció i anàlisi 

L’anàlisi dels efectes previstos derivats del canvi climàtic es considera que s’ha de fer a una doble escala d’anàlisi. Una primera escala d’anàlisi fa 

referència als impactes derivats a nivell de tot el Delta de l’Ebre, en tant que esdevé un dels àmbits més fràgils a aquests efectes per les seves condicions 

morfodinàmiques i per la fragilitat dels ecosistemes naturals que es localitzen en aquest àmbit. 

Aquesta anàlisi va ser objecte d’estudis específics en el marc de la redacció de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, i objecte de diferents 

estudis i anàlisis. Tenint en compte que esdevé un estudi en marxa i prou recent, es prenen com a referència les conclusions i anàlisi que es deriven del 

projecte Ebro Admiclim (Projecte pilot de mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic al Delta de l'Ebre)20. Així, en la justificació d’aquest estudi es 

determina la vulnerabilitat d’aquest espai en tant que: 

• El Delta pateix una pèrdua de zones humides i arrossars degut a la regressió de la costa, causada per la falta de sediments fluvials, que queden 

retinguts als embassaments de la conca. El retrocés de la costa és superior als 10 metres per any a la zona de la desembocadura, on la pèrdua 

d’aiguamolls s’ha avaluat en 150 hectàrees entre els anys 1957 i 2000. 

• Aquest problema s’accentua per la pèrdua d’elevació del Delta, a causa de la pujada del nivell del mar i de la subsidència (enfonsament), de manera 

que casi un 50% del Delta es pot veure afectat per aquest fenomen durant el present segle. 

• Si a aquest efecte provocat per l’alteració dels nivells de sediments, degut a la planificació de conca i, per tant, de l’acció antròpica, implica un 

augment molt important a la vulnerabilitat d’aquest territori al risc de pujada del nivell del mar. 

• Les polítiques d’adaptació han d’anar encaminades a la recuperació del material sedimentari i amb la generació de matèria orgànica als aiguamolls i 

als arrossars. 

                                                                            

 
20 Projecte Life en el que participen les següents institucions: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) com a coordinador i amb el suport de: Agència Catalana de l’Aigua, Consoric d’Aigües de 

Tarragona, Comunitat de Regants i Sindicat Agrícola de l’Ebre (CRSAE), Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) i Universidad de Córdoba 
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• A nivell agrícola, l’acció sobre els sistemes de cultiu pot tenir una incidència directa en la reducció de les emissions de gasos efecte hivernacle (GEH) 

associades a l’activitat agrícola. 

L’estratègia d’adaptació que es presenta en aquest projecte es basa en un enfocament de gestió integrada de l’aigua, del sediment i dels hàbitats 

(arrossars i zones humides), amb l’objectiu múltiple de: 

• 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 (GEH). 

• Millorar la qualitat de l’aigua. 

A banda, cal tenir en compte els riscos que es van identificar en el document “Estudi de base per a la posterior definició d’una estratègia de prevenció i 

d’adaptació al canvi climàtic a Catalunya. Estudi de base núm. 1: delta de l’Ebre”, i que en síntesi són els següents: 

ÀMBIT RISCOS PREVISTOS EN UN HORITZÓ DE50 ANYS RISCOS PREVISTOS EN UN HORITZÓ DE100 ANYS 

Zona de la Platja de la 

Marquesa-Nen Perdut 
Reducció de la platja i trasllat de la mateixa cap enrere 

Reducció de la platja Afectació indirecta de la plana 

deltaica des de les badies 

Zona Riumar Afecció a la urbanització per pujada de la cota del nivell del mar 
Afectació indirecta de la plana deltaica des de les 

badies 

Zona Garxal – Illa Sant Antoni - 

Illa de Buda- Alfacada 
Reducció d’espais naturals 

Afectació indirecta de la plana deltaica des de les 

badies 

Punta Fangar i Punta de la 

Banya i barra Trabucador 

Evolució dels sistemes d’acord amb la dinàmica costanera. 

Reducció del interior de la Punta de la Banya o de la Punta del Fangar, a l’hora 

que creixen en longitud 

Segueixen els processos evolutius de la línia de 

costa. 

Les puntes s’allarguen mes, i les parts internes 

queden mes inundades sense desaparèixer 

Hemidelta Nord 

Inundació a de l’Hemidelta a partir primer de les goles de les Olles i de 

l’estació de bombament del Port de l’Illa. Després, a partir d’altres punts 

baixos 

Inundació des de la resta de l’Hemidelta cap a la punt 

amb probabilitats diferents segons l’escenari 

 

Codi de colors de la taula:  
Risc d’afecció lleu 

Risc alt d’afectació a zones de valors naturals 

Risc alt d’afectació a zones amb urbanitzacions 
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Aquest estudi preveu un retrocés mitjà a la zona de la Platja de Riumar i Cap de Tortosa de 204,56 m a l’escenari 2050; i, 447,54 m a l’escenari B  per al 

2100 i de 488,13 a l’escenari C (pessimista) per al 2100. 

A banda d’aquests elements més centrats amb la dinàmica del Delta, cal tenir en compte altres impactes sobre el medi urbà, els sectors econòmics o els 

àmbits socials. En aquest sentit, L’Oficina Catalana de Canvi Climàtic i Lavola han desenvolupat una metodologia d’anàlisi del grau de vulnerabilitat i 

resiliència dels municipis de Catalunya enfront del Canvi Climàtic a partir de 18 indicadors de vulnerabilitat a tot el territori. 

Els indicadors s’han organitzat en diferents àmbits funcionals (Agricultura i ramaderia; Biodiversitat; Gestió de l’aigua; Gestió forestal; Indústria, serveis i 

comerç; Mobilitat i infraestructures de transport; Salut; Sector energètic; Turisme; Urbanisme i habitatge). 

Per al seu càlcul, s’han desenvolupat indicadors d’exposició, sensibilitat i capacitat adaptativa als impactes climàtics predeterminats [Vulnerabilitat = 

(Exposició x Sensibilitat) – Capacitat adaptativa]. 

Tenint en compte que els valors de tots els indicadors d’exposició, sensibilitat i capacitat adaptativa han estat reclassificats a una escala de 1-2-3, l’índex 

de vulnerabilitat oscil·larà entre -2 i 8, si bé s’ha fet un ajust de manera que l’escala queda entre 0 i 10, de poc vulnerable a molt vulnerable: 

Les dades necessàries per al càlcul dels indicadors s’han obtingut de fonts públiques i una vegada processades, s’han treballat en un Sistema d’Informació 

Geogràfica (SIG) per a representar territorialment els resultats del càlcul dels indicadors de vulnerabilitat dels municipis de Catalunya al canvi climàtic. 

A continuació es recullen els resultats obtinguts pel que fa al càlcul dels indicadors de vulnerabilitat per al municipi de Deltebre: 

Taula 7. Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic per a Deltebre 

INDICADOR VALOR 

Increment de les necessitats de reg en l’agricultura i ramaderia (AGR01) 10 

Major risc d’incendi en el sector agrari (AGR02) 3 

Canvis en els cultius (AGR03) 7 

Major risc d'incendi per a la biodiversitat (BIO01) 3 

Canvis en el patró de la demanda turística en la gestió de l’aigua (AIG01) 6 

Disminució de la disponibilitat d'aigua en la gestió de l’aigua (AIG02) 2 
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Major risc d'incendi en l'àmbit de la gestió forestal (FOR01) 6 

Disminució de la disponibilitat d'aigua en l'àmbit de la gestió forestal (impacte 

climàtic: increment de la temperatura) (FOR02) 
4 

Disminució de la disponibilitat d'aigua en l'àmbit de la gestió forestal (impacte 

climàtic: sequera) (FOR03) 
2 

Canvis en els patrons de demanda energètica en l’àmbit de la indústria, els serveis i 

el comerç (IND01) 
4 

Risc d'incendi en la mobilitat i infraestructures de transport (MOB01) 3 

Increment de la mortalitat associada a la calor (SAL01) 6 

Empitjorament del confort climàtic (accentuació del fenomen d’illa de calor) sobre la 

salut (SAL02) 
4 

Canvis en els patrons de demanda energètica en l'àmbit del sector energètic (ENE01) 10 

Canvis en el patró de demanda turística en el turisme (TUR01) 6 

Major risc d’incendi que afecti al sector turístic (TUR02) 6 

Empitjorament del confort climàtic en l'àmbit d'urbanisme i habitatge (URB01) 4 

Increment de les necessitats de reg sobre l’urbanisme i l’habitatge (URB02) 4 

Font: OCCC i Lavola 
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Diagnosi 

Estat de conservació Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 

 Afectacions derivades de l’augment del nivell del mar 

 Impactes en l’activitat agrària derivada dels canvis en la tipologia de sòls per 

intrusió marina i per escassetat del recurs  aigua 

 Afectacions a la població derivades de l’augment de la freqüència i intensitat 

dels episodis de calor intensa 

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 
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3.4 MAPA DE SENSIBILITAT AMBIENTAL 

La definició de la sensibilitat ambiental té per objectiu establir quins són els àmbits que 

permeten un major nivell d’acolliment dels nous usos previstos. Es realitza a partir de 

l’associació dels nivells de sensibilitat o acollida prèviament analitzats per als diferents 

aspectes del medi considerats en els apartats de diagnosi precedents. 

 

L’elaboració d’aquest mapa per tot l’àmbit d’estudi s’ha realitzat en base als criteris ambientals, 

que es tradueixen en les següents categories de sensibilitat: 

• Sensibilitat baixa: no s’aprecien elements especialment significatius que poguessin fer 

no recomanable la seva transformació urbanística. Es tracta de les àrees on s’haurien 

de situar preferentment els elements més impactants. 

• Sensibilitat moderada: S’hi donen condicions específiques que, sense impedir 

estrictament la seva transformació, fan recomanable l’adopció de determinades 

mesures preventives o correctores. 

• Sensibilitat alta: Coincideixen amb àrees que per les seves condicions o posició relativa 

respecte d’altres elements haurien de quedar preferentment excloses del procés de 

transformació o, en cas de que això no fos possible, prendre mesures preventives, 

correctores o compensatòries significatives. 

• Sensibilitat molt alta: Són aquelles àrees on s’hi aprecien condicionants que 

desaconsellen totalment la seva transformació o directament queden excloses del 

procés urbanitzador per determinacions legals o de risc. 

Per a la definició d’aquestes àrees es pot assignar un atribut de sensibilitat a cada aspecte del 

medi considerat, de manera que en cas de superposició, sempre s’assigna a aquella àrea el grau 

de sensibilitat més alt. 

 

La sensibilitat d’un àmbit s’ha de considerar molt alta si s’hi dóna algun dels següents supòsits: 

• Espais integrats en figures de protecció ambiental (ENPE, PEIN, XN200) 

• Sòls de protecció especial del PTPTE 

• Espais inundables per períodes de retorn de 10 anys (zona fluvial) 

• Tenint en compte la rellevància que tenen en aquest àmbit, s’han inclòs en aquesta 

categoria les zones humides identificades per l’Inventari 

La sensibilitat alta s’han de considerar quan, com a mínim, s’hi donen un d’aquests atributs: 

• Sòls de protecció territorial del PTPCC 

• Hàbitats d’interès comunitari de caràcter prioritari 

• Espais inundables per períodes de retorn de 100 anys 

• Zones amb una exposició visual més alta (a partir dels mapes de visibilitats) 
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Pel que fa a les zones de sensibilitat ambiental moderada, s’han de considerar així aquelles 

zones en que s’hi dóna almenys una de les següents situacions: 

• Hàbitats d’interès comunitari de caràcter no prioritari 

• Espais inundables per períodes de retorn de 500 anys 

• Espai d’interès geològic 

• Altres espais d’interès ambiental de caràcter local 

Les zones no inclosos en cap de les categories de sensibilitat ambiental anteriors s’han 

classificat com a de sensibilitat baixa. 

 

En base a aquesta categorització es mostra, a continuació, el mapa de sensibilitat ambiental del 

municipi de Deltebre.  Com es pot comprovar, l’efecte de la presència de zones inundables 

implica que la totalitat del municipi es trobi en zones de sensibilitat alta o molt alta, element que 

pot ser matisat, tenint en compte les característiques d’aquesta inundabilitat  Per aquest motiu 

s’inclouen també els mapes de sensibilitat excloent l’element d’inundabilitat. Cal tenir en 

compte que aquest anàlisi parteix dels criteris generals esmentats anteriorment, i que per tant, 

en fases posteriors, es concretarà a nivell dels diferents sectors de desenvolupament previstos. 
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Figura 13. Mapa de sensibilitat tenint en compte la inundabilitat 
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Figura 14. Detall de la zona del nucli tenint en compte la inundabilitat 
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Figura 15. Detall de la zona de Riumar tenint en compte la inundabilitat 
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Figura 16. Mapa de sensibilitat ambiental sense tenir en compte la inundabilitat 
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Figura 17. Detall de la zona del nucli, sense tenir en compte inundabilitat 
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Figura 18. Detall zona Riumar sense inundabilitat 
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3.5 DIAGNOSI AMBIENTAL I DEFINICIÓ DELS ELEMENTS 
AMBIENTALMENT SIGNIFICATIUS 

Una vegada identificats i analitzats els elements ambientals rellevants es procedeix a 

continuació a realitzar una diagnosi sintètica i integrada d’aquesta anàlisi, amb l’objectiu 

d’identificar aquells elements ambientalment significatius que ens permetran una millor i més 

adequada definició dels objectius i criteris ambientals del Pla. 

Així, a partir de l’anàlisi realitzada, els elements ambientalment significatius a tenir en compte 

per a la definició de la proposta del POUM són els següents: 

El mapa de sensibilitat mostra l’elevat grau de sensibilitat 
ambiental de gran part del municipi 

Sense tenir en compte el risc d’inundació es pot observar en els mapes de sensibilitat com gran 

part del territori es localitza en espais d’alt valor ambiental, sent aquells més rellevants els 

corresponents als espais protegits existents al municipi. Les zones agrícoles queden 

delimitades com de sensibilitat alta, i és en les zones urbanes on es detecten zones amb una 

menor sensibilitat ambiental. En el moment de concreció dels sectors previstos, caldrà analitzar 

amb detall aquesta sensibilitat, que en aquesta fase ha estat realitzada a nivell general. 

 

La configuració del Delta de l’Ebre en relació a l’activitat agrícola 
de cultiu de l’arròs i dels seus espais de valor ambiental 
determinen de forma important la configuració territorial del 
municipi 

Deltebre es localitza en un entorn únic i molt singular, caracteritzat per un territori amb unes 

característiques pròpies i uns condicionants territorials que en determinen de forma important 

la dinàmica del municipi. 

Dos elements en destaquen en aquest sentit, d’una banda la gran superfície ocupada pels 

arrossars, element clau en la definició de l’estructura territorial i paisatgística del municipi, i les 

zones integrades de els espais protegits des del punt de vista ambiental i que configuren un dels 

espais més rics d’Europa pel que fa a biodiversitat i varietat d’espècies. Cal tenir en compte que 

aquests espais queden integrats en figures de protecció supramunicipal, fet pel qual queda 

garantida la seva conservació, més enllà dels impactes que es deriven de les dinàmiques del 

delta i de l’impacte del canvi climàtic. No obstant, des del POUM caldrà preveure els mecanismes 

necessaris per a evitar l’impacte indirecte sobre aquests espais. 

 

Es localitzen al municipi hàbitats d’interès comunitari prioritaris 
amb una funció clau en el manteniment i conservació de la rica 
biodiversitat del Delta 

Si bé en la seva majoria es localitzen en zones integrades en figures de protecció ambiental 

superiors, caldrà analitzar amb detall que els creixements que es puguin preveure, especialment 

a la zona de Riumar, no impliquin afectacions sobre zones d’hàbitats que han estat identificats 

com de caràcter prioritari i que alberguen els ecosistemes necessaris per la pervivència de 

moltes espècies de flora i fauna, moltes d’elles protegides i/o en perill d’extinció. 
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El creixement de les zones urbanes del municipi presenta unes 
característiques de creixement difús i amb poca articulació 
funcional 

Les zones urbanes centrals del municipi presenten una configuració poc funcional, amb un 

caràcter difús i determinat per l’estructura parcel·laria, fet que resulta en una gran varietat de 

tipologies edificatòries i en una estructura urbana amb una densitat molt baixa i una escassa 

funcionalitat pel que fa a la utilització de l’espai urbà per part de la ciutadania. 

Es detecta un gran número d’espais buits en la trama urbana, especialment en l’àmbit central 

entre la Cava i Jesús i Maria. Aquests espai esdevenen un paisatge urbà singular i alhora 

espongen la trama urbana i aporten espais que afavoreixen la biodiversitat. 

Pel que fa a Riumar, aquest enclavament es localitza en un espai molt sensible pel que fa als 

valors ambientals i naturals del terreny, alhora que sensible quan a els efectes del canvi 

climàtic. Cal tenir en compte, però, que es disposa de planejament aprovat que preveu el 

creixement i extensió d’aquesta urbanització. 

 

L’aigua esdevé un element clau en l’articulació territorial del 
municipi i en la seva funcionalitat ambiental 

La localització del municipi en el territori deltaic d’un dels majors rius d’Europa implica que sigui 

un territori fortament condicionat per la presència de l’aigua. Així, a banda situar-se proper a la 

desembocadura del riu, el terreny deltaic és sinònim d’espais humits amb una gran riquesa pel 

que fa als seus ecosistemes i ha possibilitat la realització d’una activitat agrícola, com és el 

cultiu de l’arròs, que ha implicat la necessitat de construir una xarxa capil·lar de reg i de drenatge 

que té un paper clau en la composició d’una part molt important del territori del terme. 

La relació d’aquests usos agrícoles amb els sistemes naturals que es localitzen al seu entorn 

esdevé un element important, en tant que l’aigua transporta elements que poden produir 

alteracions en aquests ecosistemes i en les espècies que s’hi desenvolupen, en tant que 

provoquen augments de la càrrega orgànica i descensos de la salinitat. 

Les zones humides que encara existeixen al terme municipal esdevenen en el seu conjunt, un 

dels espais d’aiguamolls més importants d’Europa, tot i que en el segle anterior, i fins a la 

declaració del Parc Natural, es va produir un important procés de pèrdua d’aquests espais, fruit 

de la seva conversió en camps de conreu d’arròs. 

 

Les activitats disperses en sòl no urbanitzable, associades als 
usos turístic i agraris impliquen la propagació d’edificacions i 
instal·lacions associades 

Derivat d’una banda de l’interès turístic d’un espai del valor del Delta de l’Ebre i de l’activitat 

agrícola que s’hi desenvolupa, s’ha produït al terme de Deltebre una certa proliferació en sòl no 

urbanitzable d’edificacions i instal·lacions que impliquen un cert impacte sobre aquest espai, 

fruit principalment de la seva disparitat pel que fa a criteris compositius i per la seva acumulació 

en alguns punts concrets. El usos turístics es concentren en l’espai que es localitza entre el nucli 

de Deltebre i la zona de Riumar, en la franja entre la carretera T-340 i el riu Ebre, localitzant-se 

usos recreatius com Parc Deltaventur, espais de restauració (zona dels embarcadors del vaixells 
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turístics), la zona ocupada pel càmping Aube o la del Port de Riumar (en el qual es preveu una 

ampliació). 

A nivell d’activitat agrícola s’han anat edificant, lligades principalment a la xarxa de camins, 

diverses edificacions (residencials, magatzems..) amb unes tipologies heterogènies, i no 

integrades en el seu entorn. 

 

Es produeixen elements de potencial fragmentació en l’eix de 
connexió territorial delimitat a l’entorn de l’Ebre i en la zona 
d’ampliació de la urbanització de Riumar 

Des del punt de vista de la connectivitat ecològica s’identifiquen dues àrees sensibles, una 

relacionada amb el connector territorial que el PTPTE delimitat als entorns de l’Ebre i una de tipus 

més local en l’àmbit de l’entorn de la urbanització de Riumar. 

Pel que fa al connector del riu Ebre, els usos relacionats amb les activitats recreatives 

anteriorment mencionades i el caràcter dispers de les zones urbanes del nucli impliquen pressió 

sobre aquest espai, reduint-ne la seva funcionalitat connectora 

En la zona de Riumar, el Pla Territorial Parcial indica la necessitat de mantenir la permeabilitat 

ecològica a través dels espais urbanitzats previstos en aquest àmbit. 

A nivell de connectivitat cal posar de manifest també el potencial en aquest àmbit que tenen els 

marges arbrats que es podrien associar als cursos de la xarxa de reg i drenatge i que implicarien 

millores en les condicions de connectivitat per l’avifauna en tot el territori del Delta. 

 

S’identifica una problemàtica rellevant relacionada amb les 
xarxes d’abastament i sanejament del municipi 

A partir de la informació disponible existeix  una problemàtica associada l’eficiència de la xarxa 

d’abastament degut a la seva antiguitat, tot i que ja estan previstes millores en aquest sentit. 

Pel que fa al sanejament cal tenir en compte que l’EDAR existent al municipi es troba al límit de la 

seva capacitat, i que la zona de Riumar no està encara connectada a la xarxa i aboca les aigües a 

través d’un emissari submarí. 

 

Gairebé la totalitat del municipi es localitza en terrenys 
inundables 

La localització en un espai deltaic i les característiques intrínseques de la part emergida d’un 

delta, de pendent molt suau i gran extensió, amb poques variacions altimètriques, en fan una 

zona potencialment inundable. La zona amb majors afectacions correspon a la zona entrecanals 

(en tant que aquests actuen com a murs de contenció), si bé, en presentar velocitats i calats 

baixos, es determina una perillositat a gran part del nucli de Deltebre entre lleu i moderada. 

Tot i aquests nivells de perillositats baixos, caldrà incorporar les mesures de protecció 

preventives enfront aquest risc, i vetllar per a que les actuacions urbanístiques no impliquin una 

alteració d’aquests calats i escorrenties que puguin derivar en un augment de la perillositat. 
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Els espais de valor ambiental del municipi són altament 
sensibles als impactes derivats de la contaminació acústica i 
lluminosa 

Les espècies faunístiques que es localitzen en aquests espais són especialment sensibles a les 

pertorbacions acústiques i lluminoses que es puguin produir en el seu entorn, fet pel qual caldrà 

tenir en compte aquests elements en les zones amb activitat antròpica més properes a aquests 

espais protegits. 

 

La configuració topogràfica del Delta implica que esdevingui un 
terreny d’una alta fragilitat paisatgística 

En un territori de les característiques planimètriques del Delta de l’Ebre el vector paisatge 

esdevé un element rellevant, en tant que qualsevol intervenció en el terreny o instal·lació pot 

implicar un impacte important visibles a molta distància. 

En aquest sentit, existeixen al terme municipal instal·lacions associades a l’activitat agrícola, o a 

l’activitat de tipus turístic i recreatiu als quals se’ls hi associa un impacte sobre el seu entorn 

territorial. Sovint, la manca de criteris en la construcció d’aquestes edificacions resultat en una 

disparitat d’estils i tipologies que suposen un impacte real i potencial en la plana deltaica. En 

aquest sentit, la pèrdua de la vegetació de ribera associada al curs dels canals de reg (fruit, 

principalment, de l’artificialització d’aquests) esdevé un element rellevant per a la pèrdua de 

qualitat paisatgística d’aquest entorn agrícola. 

Aquesta configuració territorial implica que instal·lacions com la xarxa elèctrica, o edificacions i 

instal·lacions associades a usos agrícoles i ramaders (granges en funcionament o 

abandonades) tinguin un impacte rellevant pel que fa a la seva visibilitat. 

 

Les zones urbanitzades del municipi presenten un marge de 
millora important pel que fa a la seva qualitat urbana i 
paisatgística 

Els principals enclavaments urbans del municipi són les zones de Deltebre i la urbanització de 

Riumar. Pel que fa al nucli de Deltebre, cal posar de manifest una millora potencial en els criteris 

de qualitat urbana i paisatgística del nucli. En aquest sentit, s’identifica un creixement poc 

coordinat, relacionat de forma directa amb el desenvolupament parcel·lari, fet que ha provocat 

un creixement dispers i discontinu i sense una coherència pel que fa a tipologies edificatòries. A 

banda d’aquest element relacionat amb la parcel·la privada, es considera que existeix també 

marge de millora en la qualitat i funcionalitat de l’espai públic. Tot i tenir en compte les 

característiques del municipi i les dinàmiques pròpies de cada lloc, es considera que existeix un 

marge de millora en l’espai públic urbà. 

Pel que fa a Riumar, es localitza en un espai altament fràgil des del punt de vista ambiental i 

paisatgístic. Tenint en compte la seva consolidació i l’existència de zones d’ampliació ja 

desenvolupades, es considera necessari establir estratègies de millora de la integració d’aquest 

espai en el seu entorn i de la seva permeabilitat i qualitat paisatgística. 
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El model energètic es basa encara de forma important en les 
fonts d’energia no renovables 

La dependència energètica del municipi es centra gairebé en la seva totalitat en la xarxa 

elèctrica convencional, mentre que l’energia provinent de fonts renovable és encara molt 

escassa, tot i que la configuració del municipi podrien implicar una potencial important 

d’aprofitament de l’energia solar i eòlica. 

Així mateix, pel que fa a la mobilitat, actualment es detecta un ús majoritari del vehicle privat, tot 

i que les condicions del terme i en concret del nucli afavoririen la potenciació dels 

desplaçaments no motoritzats. En aquest sentit, no s’identifica una xarxa estructurada 

d’itineraris per a vianants i bicicletes, tot i que es detecta una utilització força important 

d’aquest mitjà (tant en infants i joves, com en majors d’edat) tot i la manca d’aquesta xarxa 

específica. 

 

La zona del Delta esdevé un àmbit prioritari respecte a 
l’adaptació al canvi climàtic 

Múltiples estudis identifiquen l’àmbit del Delta de l’Ebre com un espai especialment sensible a 

l’evolució dels impactes derivats del canvi climàtic. Tenint en compte que aquest fet obeeix a 

una dinàmica de tot el Delta, i per tant a afrontar des d’un punt de vista supramunicipal i 

territorial cal que el POUM analitzi quins elements pot incloure per a incrementar aquesta 

adaptació, no només pel que fa al territori natural, si no també als efectes, potser menors en 

aquest context, però més propers en el temps i que poden afectar directament a la població del 

municipi. 

Per tant, cal analitzar aquest impacte del canvi climàtic a dues escales, analitzant a nivell 

territorial el paper que pot tenir el planejament urbanístic en l’adaptació als fenòmens globals 

que es preveuen al Delta, i a una escala més local aquelles mesures que pot preveure el 

planejament per a adaptar l’espai urbà als efectes climàtics previstos.
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4 OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS DEL PLA 

D’acord amb la diagnosi anterior i amb els principis del desenvolupament urbanístic sostenible, 

s’estableixen els objectius ambientals a considerar en el Pla. 

4.1 OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS AMBIENTALS 
PREDETERMINATS 

En aquest apartat es sintetitzen aquells objectius de protecció mediambiental fixats a l'àmbit 

internacional, comunitari europeu, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb el pla. 

 

Amb caràcter general, pel fet de tractar-se aquest d’un pla de tipus urbanístic, es considera que 

caldrà tenir especial consideració el fet que la Llei d’Urbanisme estableix com un objectiu bàsic 

de planificació urbanística l’assoliment d’un model de desenvolupament urbanístic sostenible 

tal i com queda recollit en el seu article 3. Aquest objectiu, per la seva rellevància es desenvolupa 

més detalladament en l’apartat següent juntament amb els objectius ambientals específics per 

a aquest pla. 

 

Així mateix caldrà tenir en compte els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) –

objectius universals, integradors i ambiciosos- són els que guien la implementació de l’Agenda 

2030  de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 

2015. 
Figura 19. Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

 

Font: Departament de Presidència - Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea 

 

Cal considerar també de manera especial que la Generalitat va aprovar els Criteris per al 

planejament territorial a Catalunya. El document presenta 15 criteris per al planejament 

territorial que en bona part són igualment aplicables al planejament urbanístic. Per la seva 

implicació ambiental directa se'n ressalten els següents: 
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• Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica 

• Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de l’ordenació 

del territori 

• Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori 

• Moderar el consum de sòl 

• Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes 

• Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori 

• Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de 

polígons industrials o terciaris 

• Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residencia 

• Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements 

• Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà 

• Fer de la mobilitat un dret i no una obligació 

• Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes d’assentaments 

 

Per altra banda, existeixen tot un seguit d’altres figures normatives, acords, convenis, plans, 

estratègies, etc. que d’una manera ho altre estableixen obligacions o criteris que s’haurien de 

tenir en compte a nivell general pel planejament urbanístic. La següent taula intenta resumir, 

sense ànim d’exhaustivitat aquests instruments directors: 

 
Taula 8 Síntesi dels plans, acords i instruments amb incidència sobre les polítiques territorials 

ÀMBIT TEMÀTIC 
ÀMBIT 

TERRITORIAL 
INSTRUMENT 

DESENVOLUPAMENT 

SOSTENIBLE 

Internacional Declaració de Rio sobre medi ambient i desenvolupament 

(1992) 

Comunitari VII Programa de medi ambient de la Unió Europea 

Estratègia europea de desenvolupament sostenible 

Estatal Estratègia espanyola de desenvolupament sostenible 

Autonòmic Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya  

BIODIVERSITAT I 

CONNECTIVITAT 

ECOLÒGICA 

Internacional Estratègia global per a la conservació de la biodiversitat 

(1992) 

Convenció de Rio sobre la diversitat biològica (1992) i 

Declaració sobre els boscos i masses forestals 

Estratègia Paneuropea per a la Diversitat Ecològica i 

Paisatgística (1995) 

Convenció RAMSAR  

Comunitari Estratègia de la Unió Europea per a la biodiversitat (1998)  
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ÀMBIT TEMÀTIC 
ÀMBIT 

TERRITORIAL 
INSTRUMENT 

Estatal Estrategia española para la conservación y el uso sostenible 

de la diversidad biológica 

Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional 

de los Humedales 

Estrategia Forestal Española 

Autonòmic Estratègia catalana per a la conservació i l'ús sostenible de la 

diversitat biològica 

Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de 

Catalunya 

Pla Territorial Sectorial de la Connectivitat Ecològica de 

Catalunya  

AIGUA I COSTES Internacional Convenció Ramsar de zones humides 

Comunitari Directiva Marc de l'Aigua (DMA)  

Estatal Estrategia Común de Implementación de la DMA 

Autonòmic Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 

Pla de gestió de l'aigua de Catalunya 

Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques 

internes de Catalunya 

MEDI ATMOSFÈRIC Internacional  

Comunitari Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a 

una atmósfera más limpia en Europa 

Estatal Estrategia Española de Calidad del Aire 

Autonòmic  

SÒL Internacional Conveni de Nacions Unides de lluita contra la desertificació 

Comunitari Estratègia temàtica per a la protecció del sòl COM(2006) 

Estatal Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND) 

Autonòmic  

CANVI CLIMÀTIC Internacional Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic 

COP21: Acords de París sobre el Canvi Climàtic 

Nova Agenda Urbana derivada de la III Conferència sobre 

vivenda i desenvolupament urbà celebrada a Quito (2016) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0050:ES:NOT
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ÀMBIT TEMÀTIC 
ÀMBIT 

TERRITORIAL 
INSTRUMENT 

Comunitari Estratègia europea sobre el canvi climàtic 

Programa europeu sobre el canvi climàtic PECC I i PECC II 

Llibre verd i llibre blanc d'adaptació al canvi climàtic   

Estatal Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 

Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 

Autonòmic Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 

Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic 2012 - 2020 

PAISATGE Internacional  

Comunitari Conveni europeu del paisatge 

Estatal  

Autonòmic Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió del paisatge 

MOBILITAT Internacional  

Comunitari Estratègia Transport 2050 del Llibre Blanc de la Unió Europea 

Estatal Estratègia espanyola de mobilitat sostenible 

Autonòmic Pla estratègic d’infraestructures de transport 

Llei 9/2003, de la mobilitat 

Directrius nacionals de mobilitat 

Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya 

RISCOS Internacional  

Comunitari Directives Seveso I i II 

Directiva relativa a l’avaluació i gestió dels riscos d’inundació 

Estatal  

Autonòmic Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT)' 

Pla de Protecció Civil d’Emergències per incendis forestals a 

Catalunya (INFOCAT) 

Pla de Protecció civil per al risc d’inundacions a Catalunya 

(INUNCAT) 

Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT) 

 



 

 

145 

POUM de Deltebre 

Estudi Ambiental Estratègic 

Així doncs, a mode de síntesi, es pot extreure que a grans termes, els objectius ambientals amb 

els quals haurà de ser coherent el Pla, d’acord amb el marc jurídic internacional, comunitari, 

estatal i autonòmic són els següents: 

• Afrontar els factors causants del canvi climàtic i preparar-se per a afrontar-ne l’impacte 

mitjançant estratègies d’adaptació 

• Aconseguir un aprofitament sostenible dels recursos naturals, amb especial atenció a 

l’aigua i l’energia 

• Fer front a totes les formes de contaminació i restaurar els ambients i àrees ja degradats, 

inclosos el sòl, les aigües i l’atmosfera 

• Aturar la pèrdua de biodiversitat dels ecosistemes i les espècies 

• Protegir i gestionar adequadament el paisatge 

4.2 OBJECTIUS AMBIENTALS DERIVATS DELS INSTRUMENTS DE 
PLANEJAMENT SUPERIOR 

4.2.1 PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES TERRES DE L’EBRE 

Tal com s’estableix a la directriu D9 de la Memòria ambiental del Pla Territorial Parcial de les 

Terres de l’Ebre, el planejament urbanístic que es desenvolupi en el marc del Pla ha d’adoptar i 

adaptar els objectius, criteris i indicadors ambientals del Pla. Així mateix, ha de garantir: la 

qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, atenent als continguts de les 

Directrius de Paisatge del Pla; preveure millores en l’eficiència energètica dels sistemes urbans; 

propiciar una major autosuficiència energètica de les seves activitats; adoptar mesures per a 

reduir els consums d’aigua i els efectes d’impermeabilització i de contaminació en temps de 

pluja; i procurar minimitzar els efectes en els sistemes aquàtics. 

 

Per tant, haurà d’adaptar a la seva realitat territorial els objectius ambientals del Pla territorial:  

 

1. Preservar els valors naturals, culturals i paisatgístics 

1.1. Preservar la diversitat biològica incloent els espais de major valor ecològic i 

paisatgístic en el sistema d’espais oberts del Pla. 

1.2. Garantir un tractament ambientalment correcte de la matriu territorial. 

1.3. Minimitzar la fragmentació ecològica per noves infraestructures i zones urbanes. 

1.4. Garantir la connectivitat ecològica entre els espais oberts. 

1.5. Assegurar la protecció del riu Ebre al llarg de tot el seu recorregut, i evitar 

especialment l’aïllament ecològic del seu delta, donada la seva importància a nivell 

nacional i estatal, i europeu. 

1.6. Assegurar i mantenir els espais agraris, donada la importància i rellevància 

d’aquest sector en l’àmbit de les Terres de l’Ebre, pels seus valors paisatgístics, 

culturals i naturals. 

 

2. Racionalitzar el model d’ocupació del sòl 

2.1. Preveure els creixements urbans en continuïtat als ja existents i evitar l’aparició de 

nous nuclis aïllats. 

2.2. Planificar creixements compactes, minimitzant el consum de sòl, tenint sempre en 

compte les preexistències tipològiques dels nuclis receptors. 

2.3. Promoure la barreja d’usos i activitats en els sòls urbans per minimitzar la mobilitat 

obligada. 
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2.4. Equilibrar territorialment les dotacions assistencials i de serveis per minimitzar la 

mobilitat obligada. 

2.5. Preservar del procés urbanitzador els espais ecològicament més fràgils i les zones 

afectades per riscos naturals o antròpics. 

2.6. Reconduir situacions urbanístiques no desitjables. 

 

3. Garantir una accessibilitat i mobilitat sostenibles 

3.1. Racionalitzar les propostes de nova xarxa viària per tal de minimitzar els efectes del 

consum innecessari de sòl. 

3.2. Orientar l’evolució de les infraestructures cap a desincentivar la mobilitat obligada, 

cap a la pacificació del trànsit i la racionalització del transport privat . 

3.3. Prioritzar les actuacions i infraestructures encaminades a la millora de la xarxa de 

transport públic, tant de la xarxa viària com de la ferroviària. 

3.4. Facilitar el canvi modal cap al transport col·lectiu, fent-lo accessible des de tot el 

territori. 

3.5. Preveure i potenciar el desenvolupament d’una xarxa de transport públic eficient. 

 

4. Millorar l’eficiència dels fluxos ambientals i energètics 

4.1. Promoure un ús sostenible de l’energia, minimitzant la demanda i fomentant l’ús 

d’energies renovables. 

4.2. Afavorir la reducció de les emissions de contaminants i de gasos amb efecte 

hivernacle amb repercussions potencials sobre el canvi climàtic. 

4.3. Minimitzar la població exposada a problemes de contaminació. 

4.4. Promoure un ús sostenible de l’aigua, fomentant-ne l’estalvi i la reutilització i 

garantint-ne la seva qualitat. 

4.5. Promoure la gestió i minimització de residus a l’hora de planificar els creixements 

4.3 OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS PEL PLA 

A continuació s’especifiquen els objectius i criteris ambientals que, en base a la diagnosi dels 

aspectes ambientalment significatius, dels objectius de protecció ambiental fixats a l'àmbit 

internacional, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb l’instrument objecte d’avaluació 

ambiental i del concepte de desenvolupament urbanístic sostenible, es considera que el Pla 

hauria d’atendre i que serviran de base per a la seva avaluació ambiental. 

 

 

ELEMENT AMBIENTALMENT SIGNIFICATIU OBJECTIU AMBIENTAL 

La configuració del Delta de l’Ebre en relació 

a l’activitat agrícola de cultiu de l’arròs i dels 

seus espais de valor ambiental determinen 

de forma important la configuració territorial 

del municipi 

Compatibilitzar el manteniment de l’activitat 

agrícola del municipi amb la preservació dels 

valors ambientals del Delta 

Es localitzen al municipi hàbitats d’interès 

comunitari prioritaris amb una funció clau en 

el manteniment i conservació de la rica 

biodiversitat del Delta 

Garantir la preservació i, en la mesura del 

possible, incrementar els espais associats als 

hàbitats de més valor identificats al municipi 
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El creixement de les zones urbanes del 

municipi presenta unes característiques de 

creixement difús i amb poca articulació 

funcional 

Apostar per un creixement racional del nucli a 

partir de la consolidació i reciclatge del teixit 

urbà existent 

L’aigua esdevé un element clau en 

l’articulació territorial del municipi i en la 

seva funcionalitat ambiental 

Garantir la funcionalitat ecològica del riu Ebre i 

els seus entorns 

Conservar i en la mesura del possible potenciar 

la naturalització dels eixos de canals de reg i 

desguàs per tal d’incrementar les seves 

funcions ambientals 

Garantir la qualitat de les aigües superficials i 

subterrànies 

Les activitats disperses en sòl no 

urbanitzable, associades als usos turístic i 

agraris, impliquen la propagació 

d’edificacions i instal·lacions associades 

Regular les activitats i usos del sòl no 

urbanitzable en consonància amb els valors 

naturals del Delta 

Es produeixen elements de potencial 

fragmentació en l’eix de connexió territorial 

delimitat a l’entorn de l’Ebre i en la zona 

d’ampliació de la urbanització de Riumar 

Garantir les condicions de permeabilitat en els 

eixos de connectivitat ecològica identificats 

S’identifica al municipi una problemàtica 

rellevant relacionada amb les xarxes 

d’abastament i sanejament del municipi 

Resoldre les problemàtiques existents pel que fa 

a la xarxa d’abastament i sanejament tenint en 

compte els creixements previstos al POUM 

Gairebé la totalitat del municipi es localitza 

en terrenys inundables 

Garantir la compatibilitat del planejament 

urbanístic amb el risc existent d’inundabilitat 

Els espais de valor ambiental del municipi 

són altament sensibles als impactes 

derivats de la contaminació acústica i 

lluminosa 

Evitar els efectes indirectes sobre els espais de 

valor ambiental derivats dels impactes acústic i 

lluminós 

La configuració topogràfica del Delta implica 

que esdevingui un terreny d’una alta 

fragilitat paisatgística 

Establir uns criteris per a la construcció i 

regulació d’edificacions i instal·lacions en sòl no 

urbanitzable 

Les zones urbanitzades del municipi 

presenten un marge de millora important pel 

que fa a la seva qualitat urbana i 

paisatgística 

Apostar per la integració de criteris de qualitat 

de paisatge urbà, i ordenar adequadament les 

vores i els espais periurbans de nucli 

Preveure una millora en la dotació i qualitat de 

l’espai públic dels nuclis urbans   
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El model energètic es basa encara de forma 

important en les fonts d’energia no 

renovables 

Promoure un model urbà eficient des del punt de 

vista energètic i de gestió de l’aigua i els residus 

Apostar per una jerarquització de la xarxa viària 

que prioritzi els desplaçaments no motoritzats 

La zona del Delta esdevé un àmbit prioritari 

respecte a l’adaptació al canvi climàtic 

Garantir la compatibilitat del planejament amb 

les estratègies globals del Delta en relació al 

canvi climàtic 

Integrar mesures d’adaptació al canvi climàtic a 

nivell urbà 

 

Els objectius ambientals han de formular-se de forma jerarquitzada en funció del seu grau 

d’importància relativa, amb l’objecte que restin diferenciats clarament aquells més essencials. 

En aquest sentit, per tal d’establir aquesta jerarquització, en el present informe es valora cada 

objectiu en funció de dos criteris a partir dels quals s’estableix la jerarquització dels mateixos: 

Rellevància (REL). Es refereix a la importància de l’objectiu en qüestió d’acord amb 

l’element de diagnosi del qual se’n deriva i tenint en compte la realitat física de l’àmbit 

territorial en el que s’emmarca el pla objecte d’avaluació. 

Aplicabilitat (APL). Es refereix a la capacitat que té el planejament, tenint en compte 

l’abast i l’escala del pla objecte d’avaluació, per a incidir sobre les causes i possibles 

solucions de l’objectiu en qüestió. 

Així doncs, a cada un d’aquests objectius se li atorga un pes específic en funció de si la seva 

importància/incidència és Alta (3), Mitja (2) o Baixa (1) i la suma d’ambdós pesos dóna un valor 

final o “valor de jerarquització”. Així, s’estableixen els següents valors de jerarquització: 

 

Nivell de jerarquització Σ 

Objectius prioritaris 6 

Objectius rellevants 5 

Objectius secundaris 1 a 4 

 

OBJECTIU AMBIENTAL REL APL ∑ JERARQUITZACIÓ 

Compatibilitzar el manteniment de l’activitat agrícola del 

municipi amb la preservació dels valors ambientals del Delta 
3 2 5 Rellevant 

Garantir i, en la mesura del possible, incrementar els espais 

associats als hàbitats de més valor identificats al municipi 
3 3 6 Prioritari 

Apostar per un creixement racional del nucli a partir de la 

consolidació i reciclatge del teixit urbà existent 
3 3 6 Prioritari 

Garantir la funcionalitat ecològica del riu Ebre i els seus 

entorns 
3 2 5 Rellevant 

Conservar i en la mesura del possible potenciar la 

naturalització dels eixos de canals de reg i desguàs per tal 
2 2 4 Secundari 
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d’incrementar les seves funcions ambientals 

Garantir la qualitat de les aigües superficials i subterrànies 3 1 4 Secundari 

Regular les activitats i usos del sòl no urbanitzable en 

consonància amb els valors naturals del Delta 
2 3 5 Rellevant 

Garantir les condicions de permeabilitat en els eixos de 

connectivitat ecològica identificats 
2 3 5 Rellevant 

Resoldre les problemàtiques existents pel que fa a la xarxa 

d’abastament i sanejament tenint en compte els creixements 

previstos al POUM 

3 2 5 Rellevant 

Garantir la compatibilitat del planejament urbanístic amb el 

risc existent d’inundabilitat 
3 3 6 Prioritari 

Evitar els efectes indirectes sobre els espais de valor 

ambiental derivats dels impactes acústic i lluminós 
2 2 4 Secundari 

Establir uns criteris per a la construcció i regulació 

d’edificacions i instal·lacions en sòl no urbanitzable 
3 3 6 Prioritari 

Apostar per la integració de criteris de qualitat de paisatge 

urbà, i ordenar adequadament les vores i els espais 

periurbans de nucli 

3 3 6 Prioritari 

Preveure una millora en la dotació i qualitat de l’espai públic 

dels nuclis urbans   
3 2 5 Rellevant 

Promoure un model urbà eficient des del punt de vista 

energètic i de gestió de l’aigua i els residus 
2 2 4 Secundari 

Apostar per una jerarquització de la xarxa viària que prioritzi 

els desplaçaments no motoritzats 
3 1 4 Secundari 

Garantir la compatibilitat del planejament amb les estratègies 

globals del Delta en relació al canvi climàtic 
3 2 5 Rellevant 

Integrar mesures d’adaptació al canvi climàtic a nivell urbà 3 3 5 Rellevant 

Per tant, els objectius ambientals establerts queden jerarquitzats de la següent manera: 

 

Objectius prioritaris 

Garantir i, en la mesura del possible, incrementar els espais 

associats als hàbitats de més valor identificats al municipi 

Apostar per un creixement racional del nucli a partir de la 

consolidació i reciclatge del teixit urbà existent 

Garantir la compatibilitat del planejament urbanístic amb el 

risc existent d’inundabilitat 

Establir uns criteris per a la construcció i regulació 

d’edificacions i instal·lacions en sòl no urbanitzable 

Apostar per la integració de criteris de qualitat de paisatge 

urbà, i ordenar adequadament les vores i els espais periurbans 

de nucli 
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Objectius rellevants 

Compatibilitzar el manteniment de l’activitat agrícola del 

municipi amb la preservació dels valors ambientals del Delta 

Garantir la funcionalitat ecològica del riu Ebre i els seus 

entorns 

Regular les activitats i usos del sòl no urbanitzable en 

consonància amb els valors naturals del Delta 

Garantir les condicions de permeabilitat en els eixos de 

connectivitat ecològica identificats 

Resoldre les problemàtiques existents pel que fa a la xarxa 

d’abastament i sanejament tenint en compte els creixements 

previstos al POUM 

Preveure una millora en la dotació i qualitat de l’espai públic 

dels nuclis urbans   

Garantir la compatibilitat del planejament amb les estratègies 

globals del Delta en relació al canvi climàtic 

Integrar mesures d’adaptació al canvi climàtic a nivell urbà 

Objectius secundaris 

Conservar i en la mesura del possible potenciar la 

naturalització dels eixos de canals de reg i desguàs per tal 

d’incrementar les seves funcions ambientals 

Garantir la qualitat de les aigües superficials i subterrànies 

Evitar els efectes indirectes sobre els espais de valor 

ambiental derivats dels impactes acústic i lluminós 

Promoure un model urbà eficient des del punt de vista 

energètic i de gestió de l’aigua i els residus 

Apostar per una jerarquització de la xarxa viària que prioritzi els 

desplaçaments no motoritzats 
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4.4 INDICADORS AMBIENTALS DE SEGUIMENT 

En relació amb tota la tasca de diagnosi i definició dels objectius ambientals, que conformen un 

l’element clau que vertebra la tasca d’avaluació ambiental de la proposta, s’ha definit un conjunt 

d’indicadors els quals, per una banda, permeten avaluar la situació actual de partida en relació a 

l’àmbit d’actuació i, per l’altra, esdevenen un dels elements clau per tal d’efectuar el seguiment 

ambiental del desenvolupament del POUM (veure Apartat 10 del present EAE). 

 

El llistat d’indicadors proposat en el marc de l’avaluació ambiental del POUM de Deltebre, en què 

s’han pres en consideració les indicacions establertes per l’òrgan ambiental en el document 

d’abast, es presenten en la taula que segueix on també s’indica el valor calculat (en cas de 

disposar-se de dades per a la situació actual / planejament vigent) així com la seva tendència 

desitjable. 
Taula 9 Indicadors ambientals de seguiment 

INDICADOR RESULTAT SITUACIÓ ACTUAL 

TENDÈNCIA 

DESITJABLE O VALOR 

OBJECTIU 

Percentatge de sòl artificialitzat 7,04% ↓ 

Superfície artificialitzada per habitant 776,67m2/habitant ↓ 

Percentatge d’ocupació del sòl no 

urbanitzable 
7,09 % ↓ 

Densitat neta en sòl residencial 

0,21 hab/m2 (en sòl urbà) 

0,64 hab/m2 (en sòl urbanitzable) 

0,16 hab/km2 

↑ 

Evolució de la superfície transformada 

de no urbanitzable a urbà. 
SD per situació actual 0 

Superfície de sòl no urbanitzable amb 

protecció ambiental 
29,28%  ↑ 

Qualitat ecològica dels espais fluvials Molt bo = 

Percentatge de sòl urbà i percentatge 

de sòl urbanitzable inclosos en zones 

inundables o de risc. 

80,44% sòl urbà (T10) 

86,9% sòl urbà (T50) 

87,23% sòl urbà (T100 anys) 

22,66% sòl urbanitzable (T10) 

83,66% s sòl urbanitzable (T50) 

84,57% sòl urbanitzable (T100) 

↓ 

Proporció de superfície viària 

prioritària per a vianants i/o bicicletes 

respecte el total del sistema viari urbà  

8,5% ↑ 
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Consum anual d’aigua d’abastament 

per habitant 
45,9L/hab ↓ 

Percentatge d’aigües residuals 

depurades i que compleixen els 

paràmetres de qualitat 

legislativament establert 

97,8% ↑ 

Consum energètic municipal 

(MWh/any) Any 2010 
194.529 ↓ 

Consum energètic per càpita 

(MWh/hab/any) Any 2010 
16,08 ↓ 

Producció local d’energies renovables 

(Kwh/habitant/any) Any 2010 
0 ↑ 

Emissions GEH per fonts energètiques 

(tCO2eq/hab) Any 2010 
5,18 ↓ 

Percentatge de residus sòlids urbans 

recollits de forma selectiva (Tn 

residus recollits selectivament / Tn 

residus produïts). 

38,60% ↑ 

Incorporació d’un registre dels 

informes emesos sobre protecció 

paisatgística 

SD per situació actual ↑ 

Persones exposades a nivells sonors 

superiors a 65dB diürns i 55dB 

nocturns. 

SD per situació actual 0 

 
*SD (sense dades): indicadors pels quals no s’ha pogut calcular el valor corresponent a la situació actual atès que no es disposa de la 

informació necessària corresponent.  

 

**La simbolització emprada respon a les següents tendències: 

↑ Increment o millora 

↓ Disminució 

= Manteniment 
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5 ESTRATÈGIES AMBIENTALS 

El procés de redacció del nou POUM de Deltebre, entès com una eina de planificació amb una 

forta component estratègica a nivell municipal ja que en guiarà el rumb durant les properes 

dècades, esdevé una oportunitat innegable per apostar per un model urbà que permeti encarar 

els nous reptes que l’actual paradigma de les ciutats suposa. 

 

En aquest sentit, tenint en compte l’emplaçament del municipi de Deltebre en un àmbit de la 

rellevància ambiental del Delta de l’Ebre, es considera necessari definir un model de 

desenvolupament que tingui en compte aquest element. Així, es proposa com a marc de 

desenvolupament de les actuacions ambientals del POUM la necessària relació del municipi amb 

el seu entorn ambiental però a partir de la potenciació d’una identitat pròpia com a ciutat eficient 

i que vetlla per la salut de la seva ciutadania. En definitiva es creu convenient un model de 

desenvolupament urbà basat en el marc de “Deltebre com a ciutat eficient i saludable que es 

relaciona amb el seu emplaçament ambiental únic”. 

 

En aquest sentit, si bé l’abast dels treballs d’avaluació ambiental respon a aspectes ambientals, 

es considera que en el marc del POUM és possible plantejar una estratègia global que d’alguna 

manera guiï tot el procés d’elaboració i que vagi més enllà d’encarar la minimització de la petjada 

ecològica del fet urbà. 

 

Així doncs, per tal de garantir que la proposta té en consideració aquest model de ciutat eficient i 

saludable integrada en un marc ambiental únic, es suggereix la següent estratègia global, que 

esdevé el marc general sota el qual es proposen estratègies més concretes que han estat 

considerades en el desenvolupament de la proposta del POUM i que, de forma interrelacionada 

permetran desenvolupar un model de ciutat centrat en els seus habitants i en la seva qualitat de 

vida. 
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DELTEBRE, UN MUNICIPI AGRÍCOLA DE QUALITAT 

El pes de l’activitat agrícola té un rellevància molt important en el municipi de Deltebre, tant des 

del punt de vista econòmic com des del punt de vista de configuració paisatgística i territorial del 

terme municipal. En aquest sentit, es considera necessari definir una estratègia de com el 

municipi ha de tractar la gestió d’aquest espai agrícola des del punt de vista urbanístic, així com 

la manera en que aquesta activitat es relaciona amb els espais urbanitzats i amb els espais de 

valor ambiental que es localitzen a l’àmbit del Delta. 

Aquest tractament es considera que es pot vehicular a través d’elements com:  

 Definició d’una sèrie de criteris de gestió ambiental d’activitats agrícoles i de 

potenciació dels sistemes de cultiu ecològic. 

 Definició de criteris de qualitat paisatgística de les edificacions associades a l’activitat 

agrícola. 

 Regulació dels espais oberts afavorint que els espais oberts es vegi afavorits des de la 

seva vessant natural i agrícola. 

 

  

DELTEBRE, CIUTAT EFICIENT I SALUDABLE QUE ES 
RELACIONA AMB EL SEU MARC AMBIENTAL ÚNIC 

Deltebre, un municipi 
agrícola de qualitat 

Deltebre, un municipi que 
es relaciona de forma 

correcta amb el seu 
entorn natural 

Deltebre, un municipi on 
l’aigua actúa com a 
element estructural 

Deltebre, un municipi que 
cuida el seu espai urbà 

Deltebre, un municipi que 
aposta per una mobilitat 

sostenible 

Deltebre, un municipi 
eficient des del punt de 

vista energètic  

Deltebre, un municipi 
resilient que s’adapta al 

canvi climàtic 
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DELTEBRE, UN MUNICIPI QUE ES RELACIONA DE FORMA CORRECTA AMB EL SEU ENTORN NATURAL 

El municipi de Deltebre es localitza en un dels emplaçaments de major valor ambiental de la 

zona mediterrània. Tot i que la gestió d’aquest espai està afectat per dinàmiques territorials que 

escapen als límits municipals, es considera que el POUM pot incorporar estratègies i criteris que 

permetin mantenir i potenciar el valor natural d’aquests espais. Es proposa incorporar mesures 

relacionades amb. 

 Tractament específic dels itineraris de connexió amb aquests espais de valor natural 

(senyalització, garantia de continuïtat...). 

 Garantir les condicions de connectivitat ecològica i de preservació i potenciació dels 

hàbitats de més valor identificats. Es proposa una estratègia específica a l’àmbit de 

Riumar basada en la seva consolidació, avaluació dels creixements previstos i 

integració de criteris de relació amb els espais naturals de les zones que puguin 

urbanitzar-se. Caldrà tenir especialment en compte impactes indirectes relacionats 

amb la contaminació acústica i lluminosa. 

 Planificar els espais lliures de manera proactiva, projectual i estratègica, tenint en 

compte els valors naturals i agrícoles que conté. 

 Obrir el municipi al riu, és a dir, planificar per tal que visqui de cara al riu i no d’esquenes 

com fins ara. 

 

DELTEBRE, UN MUNICIPI ON L’AIGUA ACTÚA COM A ELEMENT ESTRUCTURAL 

L’aigua esdevé un element clau en l’estructuració territorial del municipi de Deltebre. Cal, per 

tant, integrar al POUM criteris que de forma específica tractin el cicle integral de l’aigua. Cal tenir 

en compte tant els espais més naturals (riu, zones humides, litoral...) com aquelles amb 

influència de l’activitat humana (cursos de reg i desguàs de les zones agrícoles, xarxes 

d’abastament i sanejament...). Es considera necessari incidir en elements com: 

 Potenciació de la naturalització de la xarxa hídrica associada als usos agrícoles. 

 Establir al voltant del riu Ebre unes franges de protecció, que poden ser més amples de 

les requerides normativament, les quals, a banda de potenciar els valors connectors 

d’aquest espai repercutiran en una millora de la qualitat de les aigües i els ambients de 

ribera, amb un tractament diferenciat en funció del tram en el què s’ubiquen. 

 Garantir la millora de l’eficiència de les xarxes d’abastament i sanejament. 

 Assegurar la no afectació a les aigües subterrànies ni a les zones humides. 
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DELTEBRE, UN MUNICIPI QUE CUIDA EL SEU ESPAI URBÀ 

Tot i que els espais agrícoles i de valor ambiental del municipi tenen un paper clau en la 

configuració territorial del municipi, es considera necessari abordar la millora i potenciació de 

l’espai urbà dels nuclis del municipi, sempre d’acord amb la perspectiva i concepció local 

d’aquest espai urbà. Es proposa, tal com concreta la proposta del POUM, una humanització de 

l’espai urbà, repensant els assentaments ja existents i garantint la dotació de serveis. Es 

considera analitzar la integració de criteris i estratègies sobre: 

 Criteris i paràmetres bàsics de composició dels edificis en zona urbana. 

 Tractament específic de les zones de vores urbanes, tant la fluvial com la de la 

carretera, per tal de millorar la seva imatge, i en el cas de la zona fluvial plantejar criteris 

per a la seva dinamització. 

 Tractar de forma detallada els accessos als nuclis urbans. 

 Limitar el creixement i expansió urbana per sota de la carretera i apostar per un 

creixement que es basi en la compleció dels buits existents en l’espai urbà actual. 

 Millorar la dotació actual d’espais lliures al municipi prioritzant la proximitat a 

equipaments. Creació de punts de trobada i relació i potenciació d’eixos cívics que els 

relacionin i de les diverses centralitats existents, cada una des de la seva idiosincràsia. 

 

DELTEBRE, UN MUNICIPI QUE APOSTA PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE 

La configuració urbana i topogràfica del municipi facilita la realització de desplaçaments en 

modes no motoritzats, fet pel qual es creu necessari introduir criteris i mesures (de forma 

conjunta amb l’EAMG), per a la potenciació de desplaçaments interns a peu i en bicicleta. Així, es 

poden estudiar criteris relacionats amb: 

 Definició d’una xarxa viària principal i una malla per a vianants que connecti punts 

nodals on es prioritzi la mobilitat de vianants. 

 Donar visibilitat a una xarxa de bicicletes i garantir una xarxa connectada en 

convivència amb els altres modes. 

 Garantir la connexió d’aquestes xarxes amb els eixos de connexió amb el sòl no 

urbanitzable i els espais de valor ambiental presents al municipi. 

 Estudiar la millora de la vinculació del nucli de Deltebre i el de Riumar. 

 

DELTEBRE, UN MUNICIPI EFICIENT DES DEL PUNT DE VISTA ENERGÈTIC 

L’eficiència energètica de les zones urbanes esdevé un dels eixos prioritaris per assolir un canvi 

de model pel que fa al consum de recursos. En aquest sentit, es considera que des del POUM es 

poden preveure mesures per a potenciar aquesta transició cap a un model energètic alternatiu a 

l’actual. Així, es proposa estudiar mesures com: 

 Inclusió en normativa de criteris d’eficiència en el consum de recursos, especialment 

pels nous desenvolupaments, però també a les operacions de rehabilitació. 

 Fomentar l’assoliment per part del parc edificatori dels màxims nivells de certificació 

energètica derivats del RD 235/2013 pel que s’aprova el procediment bàsic per a la 

certificació de l’eficiència energètica dels edificis. En aquest sentit, caldria estudiar 

adaptacions normatives per afavorir les actuacions de rehabilitació energètica les quals 

sovint poden topar amb obstacles derivats de les ordenances d’edificació (increments 
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d’edificabilitat i ocupació per edificis que integrin criteris d’eficiència energètica, per 

exemple). 

 Concepció d’un sistema de producció energètica local que a partir de la diversificació de 

les fonts d’energia (moltes d’elles de caràcter local) redueixi la dependència energètica 

de l’exterior i augmenti per tant l’autosuficiència del sistema. Es preveuran, per tant, 

criteris normatius que afavoreixin la implantació d’aquests sistemes, tant a nivell 

municipal com a nivell d’edifici. 

 Cercar la creació de referents d’eficiència energètica per als desenvolupaments 

urbanístics al municipi a partir de l’establiment d’estàndards superiors als regulats 

normativament pels nous desenvolupaments. En aquest sentit, es poden cercar 

estratègies per tal de compensar els costos derivats a partir de l’establiment de 

coeficients lligats a l’edificabilitat que puguin compensar aquests sobre-costos. 

 Reserves de sòl per a la localització de les instal·lacions de generació energètica a nivell 

local i basades en energies netes. 

 

DELTEBRE, UN MUNICIPI RESILIENT QUE S’ADAPTA AL CANVI CLIMÀTIC 

En un entorn com el Delta de l’Ebre, que esdevé una de les zones més vulnerables al canvi 

climàtic a nivell europeu, l’estratègia d’adaptació al canvi climàtic es considera que s’ha de fer a 

una doble escala. Per una banda, el POUM haurà d’analitzar aquelles estratègies d’adaptació que 

es plantegen a nivell de tot el Delta i estudiar la manera en com aquestes es poden integrar o 

complementar des del POUM, i per l’altra haurà d’analitzar aquells impactes més específics sobre 

la trama urbana i preveure estratègies d’adaptació a nivell local. 

Caldrà, per tant incloure, a nivell urbà criteris per a fer front als efectes que s’esperen derivats 

del canvi climàtic i que es poden sintetitzar en: 

 Augment de la freqüència i intensitat dels episodis de calor intensa (onades de calor). 

 Possibilitat de que augmentin els episodis i la intensitat de fenòmens tempestuosos 

 Augment de la incidència del episodis de sequera. 

 Augment del nivell del mar (relacionat amb el risc de subsidència). 

En relació al canvi climàtic, i tenint en compte la seva localització, es considera que cal tractar de 

forma específica la zona de Riumar, en tant que es localitza en un àmbit fortament vulnerable als 

efectes del canvi climàtic, i en concret, al risc de pujada de nivell del mar. 

 

S’adjunta com a Annex II la proposta esquemàtica de la translació territorial d’aquestes 

estratègies. 
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6 ALTERNATIVES DE PLANEJAMENT 

6.1 ALTERNATIVES CONSIDERADES 

En relació al POUM de Deltebre que s’avalua en el present document, en aquest apartat es 

presenten les tres alternatives que es van plantejar i treballar durant la fase d’avanç de la 

redacció del POUM, el qual es va aprovar al gener de 2017. Cal tenir en compte que la proposta de 

POUM que es desenvolupa en la documentació presentada per a aquesta fase de la tramitació 

(aprovació inicial) correspon, doncs, a un exercici de concreció de l’alternativa que es va 

considerar com l’escollida d’entre les plantejades.  

 

Amb tot, s’han plantejat i analitzat les alternatives següents: 

• Alternativa 0: Manteniment del planejament vigent 

• Alternativa 1: Proposta del POUM de 2007 

• Alternativa 2: Nova proposta del POUM 

En aquest apartat s’incorpora una breu descripció de cada alternativa, i posteriorment es 

realitza una comparativa des del punt de vista ambiental, confrontant cada una amb els 

objectius ambientals, per tal de determinar la justificació ambiental de l’alternativa 

seleccionada. 

6.1.1 ALTERNATIVA O 

Aquesta alternativa implica el supòsit de no desenvolupament del POUM i per tant de 

manteniment de les condicions marcades pel planejament vigent, en aquest cas les NN.SS de 

1995, sorgides per la necessitat d’adequar la situació urbanística del moment. Es disposa d’un 

text consolidat de data febrer de 2015, en el qual s’incorporen les determinacions del Pla 

Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre.  

 

En sòl urbà van establir un primer objectiu: assolir la seva consolidació amb les condicions 

mínimes adequades de serveis i dotacions legalment establertes, tot garantint un equilibri 

d'espais lliures i equipaments, així com evitant que sorgeixi una densitat excessiva d'habitatges. 

 

A la vegada es pretenia la racionalització de la xarxa viària mitjançant una categorització dels 

diferents vials en funció de la seva capacitat de connexió i accés. Així es definien quatre 

categories de vials: el vial urbà basic, el distribuïdor de districte, el distribuïdor de barri i el 

passatge. 

 

Per assolir aquests objectius es van definir normativament 8 zones i es van delimitar 11 unitats 

d'actuació UA (avui polígons d'actuació urbanística PAU) i un àmbit objecte de pla de millora 

urbana PMU. 

 

Pel que fa als sòls aptes per a ser urbanitzats (el que correspondria al sòl urbanitzable delimitat) 

es van delimitar 9 sectors, 4 per a desenvolupaments residencials (al voltant de la zona urbana) 

i 5 per a desenvolupaments de tipus turístic (al voltant de la zona de Riumar). Pel que fa al sòl no 

urbanitzable les Normes diferencien tres qualificacions: sòl agrícola deltaic, Parc Natural i Pla 

d'Espais d'Interès Natural. 
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Figura 20. Proposta de classificació del sòl del planejament vigent 

 

Font: Memòria per l’aprovació inicial del POUM 2007 

 
El quadre de superfícies resultant és el següent: 

 

TIPUS DE SÒL SUPERFÍCIE % 

SU Consolidat 5.239.995 m2 

4,98% 

SU no consolidat 77.180 m2 

Sòl urbanitzable delimitat 1.795.509 m2 1,68% 

Sòl no urbanitzable 99.554.707 m2 99,33% 

 

Aquestes previsions es tradueixen en una possible implantació d’un sostre residencials de quasi 

3.000.000 de m2 en sòl urbà consolidat. En sòl urbanitzable es preveu un potencial d’habitatges 

de 2.202, dels quals 358 corresponen al nucli urbà de la Cava – Jesús i Maria, i 1.844 

corresponen al nucli de Riumar. 
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6.1.2 ALTERNATIVA 2: LA PROPOSTA DE POUM DEL 2007 

La segona alternativa la conforma la revisió del pla general que va iniciar el consistori a l’any 

2007 i que basa la seva estratègia en la delimitació d’una sèrie d’actuacions estratègiques que 

anomena espais d’oportunitat: 

 

1. La Porta Oest: a través d’un espai turístic i de serveis amb l’incorporació d’un parc 

lacustre com a imatge de referència del municipi 

2. L’Eix Cívic: espai urbà representatiu amb l’encadenació dels projectes al llarg del carrer 

Girona, des de la T-3454 fins el nou pont sobre el riu Ebre 

3. El Tascó verd: Assegurar la continuïtat visual entre el nou centre del municipi i el territori 

4. El tancament est: Delimitar i significar l’estrangulament final del nucli urbà de Deltebre 

a l’extrem est 

 

Pel que fa a la classificació del sòl, la proposta incrementa el sòl classificat com a urbà, justificat 

per criteris de coherència, per la inclusió en polígons d'actuació urbanística o en àmbits objecte 

de terrenys que anteriorment eren sòl urbanitzable i també especialment per la inclusió en 

aquesta classe de sòl del sector Riumar I-IV, i es produeix també un augment dels terrenys 

classificats com a sòl urbanitzable, i s’introdueix la classificació de sòl urbanitzable no delimitat, 

amb dos àmbits: un industrial al nord de la carretera i l’actual sector Riumar III. 

 
Figura 21. Classificació del sòl proposada a la proposta de POUM de 2007 

 

Font: Memòria per l’aprovació inicial del POUM 2007 

 

 
Aquesta alternativa incrementa el potencial de sostre residencial al nucli urbà, arribant a un 

potencial de 3.211 habitatges. En referència al sòl urbanitzable proposa 6 sectors (137,4 Ha) i 

un potencial d’habitatges de 3.269, tots ells al nucli de la Cava – Jesús i Maria.  

 
El quadre de superfícies resultant és el següent:  
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TIPUS DE SÒL SUPERFÍCIE % 

SU Consolidat 5.441.041 m2 

6,00% 

SU no consolidat 1.010.183 m2 

Sòl urbanitzable delimitat 1.373.677 m2 

1,88% 

Sòl urbanitzable no delimitat 643.292 m2 

Sòl no urbanitzable 98.998.156 m2 92,12% 

 

6.1.3 ALTERNATIVA 2. ADAPTACIÓ URBANÍSTICA A LA REALITAT ACTUAL 

L’alternativa 2 sorgeix de l’anàlisi de les fortaleses i mancances de les dues propostes anteriors i 

de la observació de la realitat actual. En la proposta es destaca el paper positiu de les NN.SS des 

de la seva entrada en vigència ara fa més de 20 anys. Tot i això es detecta la necessitat de donar 

un nou impuls a propostes que potser ja es feien, i adaptar-les al moment actual, i de corregir 

certs elements que s’ha comprovat no coherents amb la tipologia del nucli, com pot ser la 

voluntat d’una major densificació del sòl urbà. Així mateix, cal repensar les propostes del 2007, 

realitzades en un context d’economia expansiva i que ara es veuen com poc justificats. 

 
En referència als espais d’oportunitat que es plantejaven, es posen en qüestió els dos extrems 

del nucli (Porta Oest i Tancament Llevant), i únicament part de l’àrea del Tascó verd (per sota del 

canal) pot tenir sentit en el context actual, adaptant-lo a les necessitats reals del municipi pel 

que fa a la dotació d’habitatges. 

 
Així la nova proposta es basa en els següents principis: 

• Foment del reciclatge urbà per davant de les noves actuacions en extensió. Aquesta 

actuació en la ciutat ja iniciada permetrà donar major qualitat i serveis al sistema urbà. 

• Cal donar resposta a les demandes reals de la població resident amb uns creixements 

raonables i justificats. 

• Cal apostar per un desenvolupament basat en les característiques pròpies del municipi, 

sense cercar models forans no adequats en aquest entorn. 

Així, la proposta de l’alternativa 2 es fonamenta en els següents criteris: 

• 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. 

• 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. 

• Donar valor i posar al dia l’estratègia de jerarquització de la xarxa viària, ja present en el 

planejament vigent. 
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• 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. 

• 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. 

6.2 AVALUACIÓ I JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA 
SELECCIONADA 

Tot seguit es procedeix a justificar des del punt de vista ambiental la selecció de l’alternativa 2 

com la més idònia per la seva major coherència amb els objectius ambientals plantejats en el 

marc de l’avaluació ambiental estratègica del POUM de Deltebre. A tal efecte, a continuació es 

presenta una taula de coherència entre les alternatives considerades i els objectius ambientals 

plantejats, si bé cal tenir en compte que aquesta valoració correspon al grau de concreció de les 

alternatives de què es disposava en la fase d’avanç, que és quan conceptualment té sentit 

treballar les alternatives de planejament. A banda del limitant que suposa el nivell de concreció 

de les propostes en aquesta fase, cal tenir en compte que part de la valoració en fase d’avanç 

resta condicionada a la concreció de les mesures i criteris de protecció ambiental que 

s’incorporen en el POUM en fases posteriors, exercici que s’aborda en apartats posteriors del 

present EAE. 

 

Amb tot, per a aquest exercici de valoració comparativa de les alternatives, s’assigna un valor a 

cadascuna de les categories, amb l’objectiu de disposar d’un sumatori final que complementi 

l’anàlisi realitzada i permeti disposar d’un valor d’idoneïtat ambiental de cada alternativa i faciliti 

la seva comparativa. 
 

1 Poc compatible amb objectiu 

2 Compatible integrant mesures 

3 Valoració inicial compatible 

 

Inicialment es realitza una anàlisi de la relació entre les tres alternatives i els objectius generals 

per a un desenvolupament urbanístic sostenible  
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, 

d’acord amb un model urbanístic globalment eficient i 

atent als condicionants ambientals existents 
1 1 3 

Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de 

l’aigua, garantir-ne la disponibilitat i racionalitzar l’ús 

d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic 

globalment eficient 

2 2 3 

Minimitzar els efectes del planejament sobre la 

qualitat de l’aire i el canvi climàtic i, en general, reduir 

al màxim les immissions de substàncies contaminants 

2 2 3 

Prevenir i corregir la contaminació acústica, lluminosa i 

electromagnètica 
1 2 2 

Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus 

urbans i, si és el cas, facilitar la disponibilitat 

d’instal·lacions adequades per al seu tractament 

1 2 2 

Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle 

dels materials i el medi ambient en general. 
2 2 2 

Considerar la biodiversitat urbana en l’ordenació i 

conservar els elements d’interès natural 
2 3 3 

Integrar el paisatge en el procés de planejament 

urbanístic i garantir-ne la qualitat 
1 3 3 

TOTALS 12 17 21 

 

Tal i com es pot observar, l’alternativa 2 és la que presenta un major nivell d’adequació respecte  

a aquests objectius de caire general, bàsicament per que aposta per un model de 

desenvolupament urbà més contingut, i adaptat, tant a les característiques del municipi com al 

moment actual.. No obstant això, les diferències entre les tres alternatives no són clarament 

significatives i cal tenir en compte que gran part dels objectius es podrien abordar mitjançant la 

incorporació de mesures específiques en fases posteriors de l’elaboració del nou planejament 

general del municipi.  

 

En qualsevol cas, pel que fa al planejament vigent, redactat l’any 1995, cal tenir en compte que 

el seu caràcter de NN.SS implica que no s’arribi a un detall suficient de concreció de propostes de 

protecció ambiental, fet pel qual esdevé complicat avaluar certs aspectes relacionats amb 

aquests objectius de desenvolupament urbanístic sostenible.  Les diferències entre les 

alternatives 1 i 2 radiquen bàsicament en el model de desenvolupament previst, en tant que 

l’alternativa 1 plantejava uns creixements força intensius que, a banda de no adequar-se a les 

característiques del municipi, implicaven una major pressió sobre els recursos i sobre els 

impactes derivats.  

 

Per altra banda, a continuació s’analitza la coherència de les alternatives amb els objectius 

ambientals específics definits per a l’avaluació ambiental estratègica, seguint la mateixa 

codificació per colors emprada anteriorment. A banda, s’afegeix un apartat en què es detalla una 

justificació específica per tal de justificar les diferents valoracions que s’ha marcat: 
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JERARQUITZACIÓ OBJECTIU AMBIENTAL 
ALTERNATIVA 

O 

ALTERNATIVA 

1 

ALTERNATIVA 

2 
JUSTIFICACIÓ 

Prioritaris 

Garantir i, en la mesura del 

possible, incrementar els 

espais associats als hàbitats de 

més valor identificats al 

municipi 

1 1 2 

Tot i que en les NN.SS i en l’alternativa 1 s’identifiquen aquests 

espais per a la seva protecció, cal tenir en compte que els models 

d’expansió urbana que es preveuen a la zona de Riumar posa en 

compromís alguna d’aquestes àrees on s’ha identificat presència 

d’hàbitats de més valor. En l’alternativa 2 es planteja la necessitat 

de fer una reflexió sobre la coherència entre el planejament derivat 

ja aprovat però no executat i el nou model d’implantació que 

proposa el POUM. 

Apostar per un creixement 

racional del nucli a partir de la 

consolidació i reciclatge del 

teixit urbà existent 

1 1 3 

Les dues propostes plantejades per les alternatives 0 i 1 presenten 

un model de creixement força intensiu, allunyat de la realitat del 

municipi de Deltebre. Aquest creixement es fa d’una forma més 

intensiva en l’alternativa 0, i en l’alternativa 1 es planteja una 

densificació del sòl urbà, que si bé permet donar compliment a 

l’objectiu d’apostar per la consolidació del sòl urbà, ho fa amb una 

intensitat que pot no ser adequada a les característiques del 

municipi. El model que es planteja en l’alternativa 2, aposta per 

reconsiderar aquest model de densificació i en tot cas, adaptar la 

superfície de sòl ja classificada o transformada a les necessitats 

de creixement del nucli i a les tipologies d’habitatge que millor 

s’adapten a la manera de ser dels habitants de Deltebre. 

Garantir la compatibilitat del 

planejament urbanístic amb el 

risc existent d’inundabilitat 

2 3 3 

En tant que és un risc conegut i documentat, les tres alternatives 

el tenen en compte, tot i que les alternatives 1 i 2 hi fan una 

menció més explícita. En aquest sentit, l’alternativa 2 aposta per 

un desenvolupament resilient als riscos identificats, especialment 

pel que fa al tema de la inundabilitat. 

Establir uns criteris per a la 

construcció i regulació 

d’edificacions i instal·lacions en 

3 3 3 
Les tres alternatives plantegen en major o menor mesura la 

necessitat d’establir uns criteris per a la regulació de les 

construccions i instal·lacions en sòl no urbanitzable. En aquest 
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sòl no urbanitzable sentit l’alternativa 2 aposta per integrar el precepte de preservació 

del SNU dels processos de transformació urbana, element que es 

veu reforçat pel valor ambiental del territori i per la seva fragilitat. 

Apostar per la integració de 

criteris de qualitat de paisatge 

urbà, i ordenar adequadament 

les vores i els espais periurbans 

de nucli 

1 3 3 

Aquest element queda integrat en les dues alternatives 

d’ordenació (1 i 2), les quals inclouen criteris per a resoldre el 

tractament d’aquestes zones de transició entre l’espai urbà i el seu 

entorn. Així l’alternativa 2 aposta per una especial atenció a les 

àrees de transició entre els assentaments urbans i els espais 

lliures, tenint en compte que poden acollir usos que es troben a 

cavall entre les dues classes de sòl- 

Rellevants 

Compatibilitzar el manteniment 

de l’activitat agrícola del 

municipi amb la preservació 

dels valors ambientals del Delta 

3 3 3 

Les tres alternatives tenen en compte el valor i el pes de l’activitat 

agrícola pel municipi de Deltebre, i en regulen, de forma variada el 

manteniment dels seus valors i la necessària convivència amb els 

espais de valor ambiental. En aquest sentit, l’alternativa 2 aposta 

per potenciar l’equilibri entre els espais naturals protegits i el sòl 

rústic antropitzat i productiu. Es preveu una regulació dels espais 

oberts de manera que aquests es vegin afavorits, tant en la seva 

vessant natural com agrícola. 

Garantir la funcionalitat 

ecològica del riu Ebre i els seus 

entorns 

2 3 3 

Recollint els elements de protecció que venen donats pel 

planejament territorial i sectorial, les tres propostes aposten per la 

preservació dels valors ambientals del riu Ebre i de la xarxa hídrica 

associada. Les alternatives 1 i 2 integren mesures de tipus més 

concret per a posar en valor aquest espai i garantir la seva 

potenciació com a valor del municipi. 

Regular les activitats i usos del 

sól no urbanitzable en 

consonància amb els valors 

naturals del Delta 

3 3 3 

Les tres alternatives tenen en consideració aquesta necessitat de 

regular els usos del sòl no urbanitzable atenent als especials 

valors ambientals del Delta. Així, en concret, l’alternativa 2 planteja 

la necessitat de 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. 
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Garantir les condicions de 

permeabilitat en els eixos de 

connectivitat ecològica 

identificats 

1 2 3 

Les propostes de major intensitat dels creixements urbans, 

especialment a l’àmbit de Riumar dificulten el compliment total 

d’aquest compliment per part de les alternatives 0 i 1. En aquest 

sentit, la proposta de reflexionar sobre aquest assentament 

permet pensar que es podran millorar les condicions de 

connectivitat ecològica. 

Resoldre les problemàtiques 

existents pel que fa a la xarxa 

d’abastament i sanejament 

tenint en compte els 

creixements previstos al POUM 

1 3 3 

Les dues alternatives (1 i 2) posen de manifest la necessitat de 

resoldre els elements identificats de millora de les xarxes 

d’abastament i de sanejament del municipi, especialment pel que 

fa a la connexió de tots els sectors urbans a la xarxa de sanejament 

i als sistemes de depuració. 

Preveure una millora en la 

dotació i qualitat de l’espai 

públic dels nuclis urbans   

1 2 3 

El tractament de l’espai públic d’una manera adequada a l’escala 

del municipi i al caràcter de la seva ciutadania esdevé un dels trets 

diferenciadors entre les tres alternatives. Si bé l’alternativa 2 

apostava per una millora del tractament i qualitat d’aquest espai 

públic ho feia d’una maner potser allunyada del caràcter del 

municipi. En aquest sentit l’alternativa 2 aposta per una 

humanització de l’espai urbà, a partir de repensar els 

assentaments existents i preveure una dotació adequada en el 

camp dels diferents sistemes urbanístics. En aquest sentit, 

resultat interessant la proposta que es fa de reconèixer la matriu 

agrícola parcel·lària com a origen del nucli urbà, i donar valor a 

aquest fet, donant coherència al model global. Així mateix s’aposta 

per reconèixer i potenciar la centralitat múltiple en els 

assentaments del municipi, fugint d’una estratègia unificadora i 

reconeixent les necessitats específiques de cada àmbit i garantint 

la mobilitat i accessibilitat als equipaments. Així mateix, es detecta 

la necessitat de resoldre el desequilibri entre sistema viari i 

quantitat d’habitatges a que dóna servei, fet que a vegades es 

tradueix en una ineficient urbanització d’aquests vials, fet pel qual 

es proposa la jerarquització i creació de diferents tipus de vial, 

prenent com a base una certa especialització funcional. 



 

 

167 

POUM de Deltebre 

Estudi Ambiental Estratègic 

Garantir la compatibilitat del 

planejament amb les 

estratègies globals del Delta en 

relació al canvi climàtic 

1 3 3 

Tenint en compte l’any de redacció de les NN.SS aquestes no 

preveuen de forma explícita la presa d’accions per adaptar el 

municipi als efectes del canvi climàtic. En aquest sentit, les 

alternatives 2 i 3 sí tenen en compte de forma explícita aquest 

element. 

Integrar mesures d’adaptació al 

canvi climàtic a nivell urbà 
1 2 3 

L’alternativa 3 fa extensiva aquesta necessitat d’adaptar-se als 

efectes del CC que es preveuen a nivell de Delta, a l’espai urbà a 

partir de la previsió d’una ciutat resilient de forma global a tots els 

riscos identificats. 

Secundaris 

Conservar i en la mesura del 

possible potenciar la 

naturalització dels eixos de 

canals de reg i desguàs per tal 

d’incrementar les seves 

funcions ambientals 

2 3 3 

Les normes vigents aposten per la conservació d’aquesta 

infraestructura hídrica. Les alternatives 1 i 2 van més enllà i 

aposten per la millora de les condicions d’aquests eixos blaus. En 

concret, l’alternativa 2 preveu la recuperació del bosc de ribera, en 

les trams de riu on s’ha perdut i amb tractament diferenciat en 

funció del tram de què es tracti, element que es podria fer extensiu 

a certs trams de la xarxa de reg i desguàs. 

Garantir la qualitat de les aigües 

superficials i subterrànies 
2 2 2 

Les tres alternatives tenen en compte aquesta necessitat de 

garantir la no afectació del medi hídric, tot i que en aquest camp hi 

juga també un paper important la gestió posterior que se’n faci. 

Evitar els efectes indirectes 

sobre els espais de valor 

ambiental derivats dels 

impactes acústic i lluminós 

1 2 3 

Tot i que l’alternativa 1 té en compte la integració de mesures per a 

resoldre aquest element, el model intensiu de creixement que 

proposa suposa un potenciar augment de l’impacte indirecte 

derivat dels desenvolupaments urbans, especialment a l’àmbit de 

Riumar que es troba més proper a zones de major sensibilitat 

ambiental respecte a aquest fet. 

Promoure un model urbà 

eficient des del punt de vista 

energètic i de gestió de l’aigua i 

els residus 

1 1 2 

Els models més intensius que es plantegen en les alternatives 0 i 1 

impliquen un augment important de la pressió sobre els recursos. 

Així, el model més adequat a la realitat municipal que es presenta 

en l’alternativa 2 permet preveure una major adequació a aquest 
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objectiu, tot i que caldrà analitzar les mesures que s’incorporin al 

pla en matèria d’eficiència en el consum de recursos. 

Apostar per una jerarquització 

de la xarxa viària que prioritzi 

els desplaçaments no 

motoritzats 

1 2 3 

El model actual de mobilitat es basa de forma quasi exclusiva en el 

vehicle privat, fet que indica que el planejament vigent no ha pogut 

donar resposta a aquest objectiu. L’alternativa 1 planteja 

actuacions en aquest àmbit, tot i que a una escala potser poc 

adequada a la realitat municipal. L’alternativa 2 aposta per 

reconèixer, definir i potenciar tres eixos longitudinals que permetin 

relligar les diferents centralitats identificades (Eix central, Passeig 

del Riu i conjunt de la carretera i canal). 

 TOTALS 28 42 51 
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Com es pot comprovar, l’alternativa 2 és la que presenta un major grau d’adequació inicial als 

objectius ambientals, tot i que la valoració en profunditat d’aquesta alternativa, per ser 

l’alternativa escollida, s’aborda en apartats posteriors del present EAE. 

 

No obstant, el model que es presenta i les línies estratègiques fan preveure que la proposta 

s’adeqüi de forma rellevant als principals elements ambientals d’una banda, i al caràcter propi i 

la realitat del municipi de l’altra. Aquest segon element esdevé el tret diferenciador principal 

entre les alternatives 1 i 2, en tant que si bé les dues alternatives plantegen criteris per a una 

adequació ambiental de les propostes, l’alternativa 1 implica un model de desenvolupament 

urbà força intensiu i que s’allunya de les necessitats demogràfiques i socials del municipi. 

 

Les tres alternatives donen resposta a un context específic de cada moment en el que van ser 

plantejades, i en tant que l’alternativa 2 adequa la proposta a la realitat actual i futura del 

municipi permet assolir un major grau d’adequació als objectius ambientals previstos. 

 

Aquesta anàlisi permet, per tant, afirmar que l’alternativa 2 esdevé la més idònia des del punt de 

vista ambiental per a ser desenvolupada pels documents posteriors del POUM. Cal tenir també 

en compte el gran nivell de coherència de la proposta amb les estratègies ambientals que es 

plantegen en aquest document, i que caldrà concretar i treballar en les fases posteriors de 

tramitació del POUM. 
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7 DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PLA  

7.1 SÍNTESI DESCRIPTIVA DEL CONTINGUT DEL PLA 

En aquest punt es realitza de manera sintètica una descripció ambiental del POUM d'acord amb 

l'alternativa d'ordenació adoptada, incloent l’expressió de les seves determinacions amb 

possibles repercussions significatives sobre el medi ambient. 

 

Aquest Pla, pel seu àmbit i objecte, s’adequa al previst a l’art. 57 de la Llei d’Urbanisme, segons 

redacció de la Llei 3/2012, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant Llei 

3/2012), i està adaptat al que es regula en l’esmentada Llei, i limitat al terme municipal de 

Deltebre. 

 

DADES GENERALS DE PLANEJAMENT 

NOM DEL PLANEJAMENT Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre 

TIPUS DE PLANEJAMENT General 

NOM DEL MUNICIPI Deltebre PROVÍNCIA Tarragona 

DATA D’APROVACIÓ DEFINITIVA pendent PROMOTOR 
Ajuntament de 

Deltebre 

SUPERFÍCIE 107,44 km2 POBLACIÓ (2017) 11.499 hab. 

equip redactor 

- Equip redactor de la documentació urbanística: Ajuntament de Deltebre 

- Equip redactor de la Memòria social: Lavola 1981, SA 

- Equip redactor de la documentació ambiental: Lavola 1981, SA 

- Equip redactor de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada: Lavola 1981, SA 

- Equip redactor de l’estudi d’inundabilitat: ICGC 

- Equip redactor de l’Estudi per a la identificació de riscos geològics: ICGC 

- Equip redactor de l’Estudi de suficiència d’abastament d’aigua i de sanejament: Serveis Tècnics de 

l’Ajuntament de Deltebre 

7.1.1 ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

El contingut documental d’un POUM per a la seva aprovació inicial està definit en els articles 50, 

58, 59, 73, 86 bis, i DT 6.2 del TRLUC així com en els articles  47.3 bis, 69 a 75, 95 i 115 del RLUC. 

 

En el cas del POUM de Deltebre, la documentació que conforma el POUM per a la seva aprovació 

inicial és la que es llista a continuació: 
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POUM de Deltebre 

Estudi Ambiental Estratègic 

Documentació escrita: 

 

Memòria 

• Memòria descriptiva i justificativa: informació 

o Programa de participació ciutadana 

• Memòria descriptiva i justificativa: ordenació 

o Adequació del POUM al planejament territorial 

o Desenvolupament i gestió del pla 

o Informe de sostenibilitat econòmica 

• Memòria social 

• Estudi ambiental estratègic 

• Agenda i avaluació econòmic i financera 

• Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

• Estudis complementaris 

o Estudi d’inundabilitat 

o Estudi per a la identificació de riscos geològics 

o Estudi de suficiència d’abastament d’aigua i de sanejament 

Normativa 

• Normes urbanístiques 

• Fitxes normatives 

• Catàleg de béns a protegir 

• Catàleg de masies i cases rurals 

 

Documentació gràfica 

• Plànols d’informació 

CODI PLÀNOL 

I-01 CARTOGRAFIA. TERME MUNICIPAL 

I-02 ORTOFOTOMAPA. TERME MUNICIPAL 

I-03 CARTOGRAFIA: NUCLI 

I-04 CARTOGRAFIA: RIUMAR 

I-05 PLANEJAMENT VIGENT: CLASSIFICACIÓ 

I-06 PLANEJAMENT VIGENT: QUALIFICACIÓ SNU 

I-07 PLANEJAMENT VIGENT: QUALIFICACIÓ NUCLI - E 

I-08 PLANEJAMENT VIGENT: QUALIFICACIÓ NUCLI - O 

I-09 PLANEJAMENT VIGENT: QUALIFICACIÓ RIUMAR 
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I-10 CADASTRAL: TERME MUNICIPAL 

I-11 CADASTRAL AMB ZONIFICACIÓ: NUCLI - E 

I-12 CADASTRAL AMB ZONIFICACIÓ: NUCLI - O 

I-13 CADASTRAL AMB ZONIFICACIÓ: RIUMAR 

I-14 EDIFICIS PÚBLICS 

I-15 PLANEJAMENT SUPERIOR: PTPTE I PDUSC 

 

• Plànols d’ordenació 

CODI PLÀNOL 

O.1 ESTRUCTURA GENERAL. TERME MUNICIPAL 

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

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

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

O4.0 ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE (CONJUNT) 

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

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

XARXES DE SERVEIS 

 
S-01 XARXA D'ELECTRICITAT 

S-02 XARXA D'AIGUA I SANEJAMENT 

ANNEXOS NORMATIUS 

Annex -1 ESTUDI INUNDABILITAT - PROPOSTA POUM 

7.1.2 CRITERIS I OBJECTIUS URBANÍSTICS 

El POUM de Deltebre es basa en una revisió fonamentada en l’anàlisi del model vigent i de la seva 

reorientació a partir de la lectura de la realitat urbana i territorial que representa el municipi 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. 
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Estudi Ambiental Estratègic 

• Plantejar els creixements necessaris en els espais intersticials vacants. En aquest sentit, 

s’opta per: 

o 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. 

o 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

o PTG de Catalunya 

o PTP de les Terres de l’Ebre 

o PDU del sistema costaner I i II  

o 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. 
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• 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. 

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. 

7.1.3 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

Model de creixement i estructura urbana: 

• Potenciar els assentaments actuals 

• Preveure creixements necessaris en base a un model de baixa densitat i sota el criteri de 

compacitat i de relligat dels assentaments existents evitant discontinuïtats i buits 

urbans. 

• Part dels creixements proposats, però, responen o es justifiquen per la necessitat de 

donar solució a problemàtiques existents o per millorar determinats espais. 

• *Identitat: s’han establerts tot un seguit de mecanismes que han d’ajudar a mantenir i 

potenciar la identitat dels assentaments tradicionals. 

Infraestructures de la mobilitat: 

• Vetllar per definir una xarxa de vialitat urbana en què es prioritzi l’ús cívic dels carrers. En 

aquest sentit, es planteja un esquema de vialitat bàsica urbana amb nous eixos que 

reforcin recorreguts de connexió entre els espais lliures, els equipaments i altres llocs 

d’interès del municipi. 

• Millorar la continuïtat i connectivitat general de la vialitat urbana per tal de millorar les 

condicions d’accessibilitat actuals.  

Tractament del sòl urbà 

• Regeneració dels teixits existents 

• Relligat i intervenció puntual en àmbits amb disfuncions detectades 

Tractament dels espais lliures i equipaments 

• Potenciar una nova xarxa d’espais lliures i equipaments 

• Sistema d’equipaments comunitaris. Optimització de les dotacions existents 

• Compliment dels estàndards 
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Regulació i integració del patrimoni 

• Preservació i integració de conjunt patrimonial 

• Castell de Masricart 

• Museu del Mamut 

Ordenació de sòl no urbanitzable 

• Preservació i millora dels espais oberts 

• Les relacions del poble amb el sòl no urbanitzable 

• Catàleg de masies 

Regulació de les àrees d’activitat econòmica 

Xarxes de serveis 

7.1.4 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL I MODEL DE CIUTAT 

Pel que fa als continguts del Pla, d’acord amb el seu règim urbanístic, el territori a què afecta 

aquest POUM es classifica en: 

• Sòl urbà, delimitat en base al concepte de sòl urbanitzat i consolidat per l’edificació, amb 

tots els serveis urbanístics bàsics, d’acord amb l’article 26 del TRLU, o bé inclòs en àmbits 

de millora i remodelació urbanes, pendents d’un planejament derivat, o de gestió o/i 

urbanització, per assolir la condició de solar. En el sòl urbà, el POUM estableix dues categories 

que comporten un règim urbanístic del sòl urbà diferent: 

o Sòl urbà consolidat: terrenys que tenen la condició de solar o els inclosos en 

polígons d’actuació urbanística (PAU) delimitats per millorar o completar la 

urbanització així com en plans de millora urbana (PMU) per definir la regulació 

volumètrica i de façanes. 

o Sòl urbà no consolidat: sòls urbans inclosos en àmbits sotmesos a una gestió 

urbanística integrada amb la finalitat de desenvolupar actuacions de 

transformació o reordenació, o una gestió puntual per a cessions o 

adquisicions de sòl públic, i execució de la corresponent urbanització. 

• Sòl urbanitzable, constitueix aquesta classe sòl els àmbits delimitats pel POUM per a 

garantir el futur creixement de la població i de l’activitat econòmica, d’acord amb el 

desenvolupament urbanístic sostenible definit en l’article 3 del TRLU, i que s’haurà de 

desenvolupar mitjançant els corresponents plans parcials.  Aquest POUM únicament 

estableix com a sòl urbanitzable, el delimitat, si bé la legislació urbanística diferencia dues 

categories (delimitat i no delimitat). 

• Sòl no urbanitzable, és el delimitat en el POUM sobre la base del concepte global d’espais 

oberts que es volen protegir del procés d’urbanització d’acord amb els criteris de 

sostenibilitat definits en l’article 3 i el que determina l’article 32 del TRLU. 
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El resum de superfícies generals del règim del sòl del nou POUM es mostra a la taula següent: 

Taula 10. Classificació urbanística proposada pel POUM respecte al planejament vigent 

 CLASSIFICACIÓ NNSS POUM 
PERCENTATGE 

DE VARIACIÓ 

SUC 563,36 496,34 -11,90 

SU-PAU 23,08 33,19 43,80 

SU-PMU 5,12 56,83 1009,96 

Total sòl urbà 591,56 586,36 -0,88 

SUD 169,3 107,82 -36,31 

Total sòl urbanitzable 169,3 107,82 -36,31 

SNU 9.983,14 10.049,82 0,67 

Total sòl no urbanitzable 9.983,14 10.049,82 0,67 

Font: Equip redactor 

 

El POUM, tal i com indica a la seva Memòria d’ordenació, parteix de la premissa de valorar la 

realitat existent del municipi i apostar per un model d’implantació urbana que potenciï el valor 

dels assentaments actuals. A més, cal tenir en compte que s’ha dut a terme un estudi de 

l’evolució del creixement de Deltebre, duent a terme un anàlisi diferenciat entre el nucli urbà i el 

de Riumar, atenent a les diferències que presenten com a assentaments poblacionals. En total, 

es treballa amb la hipòtesi d’assolir una població total de 7.200 habitants. 

 

A la llum dels valors continguts en la taula anterior, s’observa que la proposta comporta una 

reducció rellevant dels sòls urbans o urbanitzables i, en canvi, creix lleugerament la proporció de 

sòl no urbanitzable. Es pot afirmar, doncs que la proposta s’encamina a una estratègia de 

contenció del creixement que potencialment comporta una reducció en l’ocupació del sòl. 

 

Pel que fa al sòl urbà, la reducció de sòl en un conjunt és de 5,20 ha, si bé cal destacar que la 

reducció de sòl urbà consolidat és major degut a que s’han incrementat els terrenys inclosos en 

àmbits de gestió per tal de disposar de mecanismes que permetin millorar la qualitat urbana 

d’aquest àmbit. 

7.1.5 QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

La qualificació urbanística del sòl és l’instrument bàsic que concreta el règim urbanístic en 

cadascuna de les classes de sòl anteriorment assenyalades, amb la finalitat de regular els 

paràmetres urbanístics corresponents a cada àmbit de qualificació. Amb aquesta finalitat, 

s’estableixen dos tipus bàsics en la qualificació del sòl: els sistemes i les zones, vetllant per la 

correlació amb les categories definides al Mapa Urbanístic de Catalunya. A cada àmbit de 

qualificació de sòl segons la naturalesa de cada zona o sistema se li assignen paràmetres 

urbanístics relacionats amb la parcel·la, l’edificació i els usos. 

 

Els sistemes urbanístics, són els sòls que es qualifiquen com elements d’interès general 

necessaris per al desenvolupament urbà i el funcionament del territori en tota classe de sòl. Els 

diferents sistemes poden estar en sòl urbà, sòl urbanitzable o sòl no urbanitzable. Els plànols 

d’ordenació defineixen els sistemes, existents o proposats, que conformen l’estructura general 

del territori del municipi. En el cas del POUM de Deltebre, es defineixen els següents sistemes: 
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Taula 11. Sistemes urbanístics de la proposta del POUM 

SISTEMA CLAU SUPERFÍCIE 

Sistema de comunicacions 
 

 

• Sistema viari Clau X  

• Sistema portuari Clau P  

Sistema d’espais lliures Clau V  

Sistema costaner Clau C  

Sistema hidrogràfic ClauH  

Sistema d’equipaments comunitaris i serveis tècnics   

• Equipaments Clau E  

• Serveis tècnics i ambientals Clau T  

Sistema de protecció Clau S  

Sistema d’habitatge dotacional públic Clau D  

Font: Equip redactor 

 

Les zones són els sòls amb ús i aprofitament privats depenent de la classificació urbanística del 

sòl a què afectin. Les zones bàsiques del sòl urbà es determinen segons els diferents teixits 

urbans, i les subzones corresponents a cada zona bàsica es diferencien per regular diferents 

règims urbanístics del sòl, segons els paràmetres urbanístics específics associats a cada 

subzona. La identificació de les diferents zones i subzones és la següent: 

Taula 12. Zones urbanístiques de la proposta del POUM 

QUALIFICACIÓ CLAU 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 
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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 

Font: Equip redactor 

 

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. 

 

En quant a les zones proposades es pot concloure: 

• Clau R1 - Nucli urbà: correspon a la part més antiga del nucli de Deltebre. S’aposta per la 

conservació i respecte del teixit històric i la seva configuració actual. 

• Clau R2 - Eixample nucli: conformada per la zones d’illes consolidades corresponents als 

creixement al voltant del nucli antic.  

• Clau R4 - Volumetria específica plurifamiliar: 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.  

• Clau R5 - Volumetria específica unifamiliar: inclou els habitatges unifamiliars, associats en 

agrupacions de cases unifamiliars en filera. 

• Clau R6 - Edificació aïllada: comprèn l’edificació aïllada, i en alguns casos aparellada, 

destinada a l’ús residencial unifamiliar en forma de ciutat jardí en funció de diferents 

densitats. 

7.1.5.1 PRINCIPALS ACTUACIONS EN SÒL URBÀ 

La delimitació del sòl urbà es limita a les àrees desenvolupades del municipi, que disposen del 

nivell de serveis urbanístics necessaris, i s’adeqüen als objectius de gestió urbanística del Pla. 

En aquests terrenys preveu: 

• Zones on completar les determinacions de vialitat i espais lliures i/o completar els serveis 

urbanístics, per a la gestió de les quals es delimiten diversos Polígons d’Actuació Urbana 

(PAU). Tal i com es pot observar seguidament, els PAU delimitat conformen operacions 

puntuals que, majoritàriament, s’adrecen a la millora del paisatge urbà o bé per 

manteniment de polígons vigents que cal fer viables. 

• Zones susceptibles de transformació, l’ordenació del les quals es preveu a través del 

corresponent Polígons de Millora Urbana (PMU). 
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• Unitats de reparcel·lació. 

Pel que fa als àmbits d’actuació en sòl urbà les actuacions previstes en el POUM es resumeixen 

en els quadres que segueixen: 
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Taula 13 Plans d’Actuació Urbanística previstos pel POUM 

POLÍGON ACTUACIÓ ÚS 
SUPERFÍCIE 

(ha) 

NÚM. 

HAB 

SOSTRE 

RESIDENCIAL 

SOSTRE 

TERCIARI 

SOSTRE 

INDUSTRIAL 

SOSTRE 

ACTIVITATS 

TURÍSTIQUE

S (M2) 

ZONES 

VERDES 

(HA) 

EQUIPAME

NTS 

SERVEIS 

TÈCNICS 

(HA) 

PAU 5 CAMÍ DE SIRGA 
HOTELER I 

LÚDIC 
1,1977 0 0 0 0 5.909,03 0,4574  0,0190 

PAU 6 JOAN BONET 1 RESIDENCIAL 0,5009 6 2.017,20 0 0 0 0,1647 0 0 

PAU 7 SANT RAMON RESIDENCIAL 1,1322 14 3.300,00 0 0 0 0 0 0 

PAU 8 SANT MARTÍ RESIDENCIAL 0,7559 8 3.577,60 0 0 0 0,1649 0,0204 0 

PAU 11 

ST. 

ISIDRE/SANT 

PERE 

RESIDENCIAL 0,7693 14 4.580,00 0 0 0 0 0 0 

PAU 18 
TRAVESERA 

PAU CASALS 
RESIDENCIAL 0,8805 6 4.929,00 0 0 0 0 0 0 

PAU 19 DELTA RESIDENCIAL 1,8391 12 9.543,00 0 0 0 0 0 0 

PAU 20 LO PASSADOR 
HOTELER I 

LÚDIC 
4,3512 0 0 0 0 8.939,00 0,6498 0,9183 0 

PAU 21 
CARRER 

GIRONA 
RESIDENCIAL 1,810 30 15.378,00 0 0 0 0,1810 0 0 

PAU 22 ULLDECONA RESIDENCIAL 0,6570 8 4.741,00 0 0 0 0,2260 0 0 

PAU 23 
AVINGUDA LA 

PAU 6 
HOTELER 1,2429 0 0 0 0 943 1,0386 0 0 

PAU 24 ARROSAIRES RESIDENCIAL 2,1343 12 2.934,6 0 0 0 1,2097 0,5529 0 

PAU 25 

ACT. 

ECONÒMICA-

SERVEIS 

TERCIARI 1,5773 0 0 10.501,00 0 0 0,2179 0 0 

PAU 27 
CARRER DEL 

MAR 
RESIDENCIAL 0,4869 4 2.459,40 0 0 0 0 0 0 
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POLÍGON ACTUACIÓ ÚS 
SUPERFÍCIE 

(ha) 

NÚM. 

HAB 

SOSTRE 

RESIDENCIAL 

SOSTRE 

TERCIARI 

SOSTRE 

INDUSTRIAL 

SOSTRE 

ACTIVITATS 

TURÍSTIQUE

S (M2) 

ZONES 

VERDES 

(HA) 

EQUIPAME

NTS 

SERVEIS 

TÈCNICS 

(HA) 

PAU 40 POBLENOU RESIDENCIAL 1,3500 8 960,00 0 0 0 0 0 0 

PAU 41 SANT CARLES RESIDENCIAL 1,4217 8 5.052,00 0 0 0 0 0 0 

PAU 42 
TRAV. 

ASSUMPCIÓ 1 
RESIDENCIAL 1,4961 12 7.410,60 0 0 0 0 0 0 

PAU 43 C/ VALÈNCIA RESIDENCIAL 1,0252 8 5.097,00 0 0 0 0 0 0 

PAU  44 
TRAV. 

ASSUMPCIÓ 2 
RESIDENCIAL 0,4021 5 2.175,00 0 0 0 0 0 0 

PAU 45 C/ AUBE 1 RESIDENCIAL 0,2907 5 2.175,00 0 0 0 0 0 0 

PAU 46 C/ AUBE 2 RESIDENCIAL 0,3478 6 1.467,60 0 0 0 0 0 0 

PAU 47 C/AUBE 3 RESIDENCIAL 0,2824 5 1.147,80 0 0 0 0 0 0 

PAU 50 
VERGE DEL 

PILAR 
RESIDENCIAL 0,6234 6 3.312,60 0 0 0 0 0 0 

PAU 53 JOAN BONET 2 RESIDENCIAL 0,2993 4 1.236.00 0 0 0 0,0669 0 0 

TOTAL 26,88 202 82.257,4  
  

4,3769 1,4916 0,0190 

Font: Equip redactor del POUM 
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Figura 22. Ubicació dels sectors en sòl urbà (PAU) 

 

Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’equip redactor del POUM 
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Taula 14 Polígons de Millora Urbana previstos pel POUM 

POLÍGONS DE MILLORA 

URBANA 
ÚS 

SUPERFÍCIE 

(ha) 

NÚM. 

HAB 

SOSTRE 

RESIDENCIAL 

SOSTRE 

TERCIARI 

SOSTRE 

INDUSTRIAL 

SOSTRE 

ACTIVITATS 

TURÍSTIQUE

S (M2) 

ZONES 

VERDES 

(HA) 

EQUIPAME

NTS 

SERVEIS 

TÈCNICS 

(HA) 

RIUMAR 

PMU 1 RIUMAR 1 RESIDENCIAL 1,4870 22 3.271 0 0 0 0,8198 0 0 

PMU 2 RIUMAR 2 RESIDENCIAL 1,4628 22 3.218 0 0 0 0,2194 0 0 

PMU 3 RIUMAR 3 RESIDENCIAL 0,1545 1 155 0 0 0 0 0 0 

PMU 4 RIUMAR 4 RESIDENCIAL 1,9851 30 4.367 0 0 0 0,4182 0 0 

 

TOTAL 5,0894 75 11.011 0 0 0 1,4574 0 0 

NUCLI DELTEBRE 

PMU 9 ELS SALATS RESIDENCIAL 1,1691 18 2.338 0 0 0 0,1754 0 0 

PMU 10 

ESTACIÓ 

CARRILET 

LA CAVA 

HOTELER I 

LÚDIC 
1,3243 0 0 0 0 6.622 0,5225 0,159 0 

PMU 12 
NORD CEIP 

ST MIQUEL 
RESIDENCIAL 0,9071 11 1.633 0 0 0 0,3523 0 0 

PMU 13 

PAÍS 

VALENCIÀ - 

N 

RESIDENCIAL 1,6348 20 2.943 0 0 0 0,3781 0 0 

PMU 14 

PAÍS 

VALENCIÀ- 

S 

RESIDENCIAL 1,0923 13 1.966 0 0 0 0 0 0 

PMU 15 MADRID RESIDENCIAL 1,5467 19 2.784 0 0 0 0,0819 0,328 0 
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POLÍGONS DE MILLORA 

URBANA 
ÚS 

SUPERFÍCIE 

(ha) 

NÚM. 

HAB 

SOSTRE 

RESIDENCIAL 

SOSTRE 

TERCIARI 

SOSTRE 

INDUSTRIAL 

SOSTRE 

ACTIVITATS 

TURÍSTIQUE

S (M2) 

ZONES 

VERDES 

(HA) 

EQUIPAME

NTS 

SERVEIS 

TÈCNICS 

(HA) 

PMU 16 TIVENYS RESIDENCIAL 2,2353 27 4.024 0 0 0 0,2333 0 0 

PMU 17 

CAMBRA 

ARROSSE

RA 

COMERCIAL 

LÚDIC 
2,2768 0 0 11.384 0 0 0,4000 0,323 0 

PMU 26 
MALDONA

DO 1 
RESIDENCIAL 0,7023 7 1.053 0 0 0 0,1053 0 0 

PMU 28 
AVG. LA 

PAU 1 
RESIDENCIAL 1,4637 15 2.196 0 0 0 0,2196 0 0 

PMU 29 
AVG. LA 

PAU 2 
RESIDENCIAL 1,5917 16 2.388 0 0 0 0,2159 0 0 

PMU 30 
AVG. LA 

PAU 3 
RESIDENCIAL 1,6492 16 2.474 0 0 0 0,2805 0 0 

PMU 31 
AVG. LA 

PAU 4 
RESIDENCIAL 1,8699 19 2.805 0 0 0 0,2805 0 0 

PMU 32 
AVG. LA 

PAU 5 
RESIDENCIAL 0,9707 10 1.456 0 0 0 0,1456 0 0 

PMU 33 

LEOPOLDO 

SEGARRA -

N 

RESIDENCIAL 1,1405 11 1.711 0 0 0 0 0 0 

PMU 34 
MALDONAD

O 2 
RESIDENCIAL 1,1825 12 1.774 0 0 0 0 0 0 

PMU 35 
MALDONAD

O3 
RESIDENCIAL 1,5198 15 2.280 0 0 0 0 0 0 

PMU 36 RIALTO RESIDENCIAL 0,6213 9 1.864 0 0 0 0 0,125 0 
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POLÍGONS DE MILLORA 

URBANA 
ÚS 

SUPERFÍCIE 

(ha) 

NÚM. 

HAB 

SOSTRE 

RESIDENCIAL 

SOSTRE 

TERCIARI 

SOSTRE 

INDUSTRIAL 

SOSTRE 

ACTIVITATS 

TURÍSTIQUE

S (M2) 

ZONES 

VERDES 

(HA) 

EQUIPAME

NTS 

SERVEIS 

TÈCNICS 

(HA) 

PMU 37 BÉQUER RESIDENCIAL 0,9746 10 1.462 0 0 0 0 0 0 

PMU 38 JOAN MIRÓ RESIDENCIAL 1,7109 17 2.566 0 0 0 0 0 0 

PMU 39 
MAS DE 

PASQUAL 
RESIDENCIAL 2,8336 28 5.667 0 0 0 0,0803 0,6039 0 

PMU 48 
EQ. JESÚS I 

MARIA 
RESIDENCIAL 0,4600 18 2.300 0 0 0 0 0,184 0 

PMU  49 RIU TER RESIDENCIAL 1,7522 26 3.504 0 0 0 0,2545 0 0 

PMU 51 
MOLÍ DE 

MIRONS 1 
HOTELER 0,5917 0 0 0 0 2.959 0 0,129 0 

PMU 52 
MOLÍ DE 

MIRONS 2 
RESIDENCIAL 1,1508 12 1.726 0 0 0 0 0,129 0 

TOTAL 34,37 348 52.913 11.384 0 9.581 3,7257 1,9809 0 

Font: Equip redactor del POUM 
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Figura 23. Ubicació dels sectors en sòl urbà (PMU) al nucli de Deltebre 

 

Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’equip redactor del POUM 
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Figura 24. Ubicació dels sectors en sòl urbà (PMU) a la zona de Riumar 

 

Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’equip redactor del POUM 
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De les actuacions en sòl urbà en la zona de Riumar es realitza un anàlisi en detall d’aquestes per 

la seva rellevància ambiental. Cal destacar que aquests sectors ja es troben parcel·lats i el POUM 

realitza una nova ordenació de volums, les parcel·les ja estan reparcel·lades i els sòls públics 

cedits a l’espera de l’obra d’urbanització. No obstant, es considera rellevant analitzar aquests 

àmbits degut a que es localitzen en un entorn altament sensible a nivell ambiental i es proposen 

una sèrie de mesures de protecció ambiental per a incorporar en els projectes d’urbanització 

d’aquestes parcel·les. 

• El polígon de millora urbana PMU1 es situa en contacte amb el límit de Xarxa Natura 2000 

del Delta de l’Ebre, a la zona litoral. La proposta d’ordenació del POUM consisteix en definir 

una àrea de transició entre la zona urbanitzada localitzada al sud-oest del sector i la platja 

de Riumar i definir una nova volumetria en les zones a urbanitzar. 

Figura 25. Proposta d’ordenació del POUM per al PMU1  

 

Font: Equip redactor 

 

A nivell ambiental, en destaquen els següents elements ambientals que es mostren a la 

imatge següent: 
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Figura 26. Elements ambientalment rellevants presents al PMU1  

 

Font: Lavola a partir de bases cartogràfiques del DTES 

 

Amb l’objectiu de garantir el correcte desenvolupament d’aquests sectors des de la òptica 

ambiental i en relació als elements ambientals identificats, es defineixen les següents 

mesures de protecció ambiental: 

o Es proposa l’eliminació del camí de terra existent que limita a l’est del àmbit i 

recuperar tota la franja d’ocupació com a espai lliure amb funció de zona 

d’esmorteïment entre la zona urbanitzada i l’espai natural. 

o Per tal d’evitar la degradació dels hàbitat presents en les àrees de protecció del 

PEIN i Xarxa Natura que limiten en el sector, es proposa realitzar una separació 

física entre la zona urbanitzada i l’espai natural per evitar l’accés de les 

persones, tant a nivell d’estructura com de materials utilitzats, permeable per 

a la fauna però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir l’accés a 

aquests ambients. 
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• Els Polígons de Millora Urbana PMU 2,4 es localitzen a l’oest de la urbanització de Riumar, 

aquest sectors es disposen en continu. La proposta d’ordenació del PMU2 consisteix en el 

desenvolupament d’usos residencials, en aquest àmbit les parcel·les ja estan 

reparcel·lades a espera de les obres d’urbanització. Pel que fa al PMU4 l’ús que es 

desenvolupa també és residencial i es preveu la reserva d’una zona d’espais lliures en 

contacte amb el passeig marítim de la platja de Riumar. 

Figura 27. Proposta d’ordenació del POUM per al PMU2 i PMU4 

 
 

 

Font: Equip redactor 

Els PMU 2 i 4 es localitzen en entorn sensibles ambientalment, per una banda el PMU 2 es troba 

sobre sòl amb presència d’hàbitats d’interès comunitari (Comunitats halòfiles) i l’àrea de PMU4 

en contacte amb el litoral es troba en una zona de risc de retrocés de la línia de costa per a 

l’escenari de l’any 2100,  segons l’Estudi de Base n1: Delta de l’Ebre, de la Sèrie d’estudis de 

base per a la posterior definició d’una estratègia de prevenció i d’adaptació al canvi climàtic a 

Catalunya (Taller d’Enginyeria Ambiental, 2008). En les següents imatges es representen els 

elements ambientalment rellevants que resulten afectats per al seu desenvolupament: 
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Figura 28. Elements ambientalment rellevants presents al PMU2 i PMU4  

 

Font: Lavola a partir de bases cartogràfiques del DTES 

 

Figura 29. Prognosi del retrocés de la línia de costa per als diferents escenaris plantejats a l’àmbit de Riumar 

 

Font: l’Estudi de Base n1: Delta de l’Ebre, de la Sèrie d’estudis de base per a la posterior definició d’una estratègia de 

prevenció i d’adaptació al canvi climàtic a Catalunya (Taller d’Enginyeria Ambiental, 2008).  

 

Amb l’objectiu de garantir el correcte desenvolupament d’aquests sectors des de la òptica 

ambiental es defineixen les següents mesures de protecció ambiental: 
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Per a PMU 2: 

- Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, es proposa 

una tipologia d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície 

destina a zones d’espais lliure respectant la vegetació existent.  

- En els jardins associats a les noves construccions residencials i zones 

enjardinades de vials no es permetrà la plantació d’espècies exòtiques invasores 

(en especial exemplars de l’espècie Carpobrotus) i especiès no autòctones i no 

adaptades a l’entorn. Es potenciarà la plantació de les següents espècies: Tamariu 

(Tamarix canariensis), Garric (Quercus coccifera), Llentiscle (Pistacia lentiscus) i 

Margalló (Chamaerops humulis). 

- Es preveurà una mesura d’erradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor 

presents en el sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el 

grau d’amenaça sobre les espècies autòctones i per als hàbitats d’interès 

comunitari.  

- El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els 

riscos d’inundació i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge 

i la infiltració de l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables, 

fomentant els paviments drenants, tous i semipermeables i mitjançant 

l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats). 

- En totes les edificacions de nova construcció la  qualificació d’eficiència 

energètica haurà de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que 

s’aprova el procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, 

tant de nova construcció com existents.  

- A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula 

l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han 

d’aconseguir una puntuació mínima de 10 punts mitjançant la consideració en 

l’edifici d’alguns dels paràmetres contemplats en l’article 6.  

 

Per a PMU4:  

- Es proposa la substitució del tancat metàl·lic de la parcel·la que es troba lliure de 

cases o altres edificacions en contacte al passeig marítim, per un sistema de 

captadors de suport i realitzar una plantació de vegetació dunar per afavorir la 

funció d’estabilització i fixació de les zones de sorra mòbil. 

- En els jardins associats a les noves construccions residencials i a les existents no 

es permetrà la plantació d’espècies exòtiques invasores (en especial exemplars 

de l’espècie Carpobrotus) i especiès no autòctones i no adaptades a l’entorn. Es 

potenciarà la plantació de les següents espècies: Tamariu (Tamarix canariensis), 

Garric (Quercus coccifera), Llentiscle (Pistacia lentiscus) i Margalló (Chamaerops 

humulis). 

- En relació a les categories establertes per a les zones de protecció envers la 

contaminació lluminosa, publicades per la Generalitat de Catalunya, s’hauran de 

dissenyar totes les instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert 

per una zona de protecció alta (E2) donat que es troba en contacte amb el límit del 

PEIN del Delta de l’Ebre. 
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7.1.5.2 PRINCIPALS ACTUACIONS EN SÒL URBANITZABLE 

Constitueix aquesta classe sòl els àmbits definits pel POUM per a garantir el futur creixement de 

la població i de l’activitat econòmica, d’acord amb el desenvolupament urbanístic sostenible, 

pendents de planejament derivat i ordenació urbanística detallada. Aquest POUM únicament 

estableix com a sòl urbanitzable, el delimitat. 

 

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. 

 

Per al desenvolupament urbanístic d’un sector SUD cal la formulació, la tramitació i publicació 

d’un pla parcial urbanístic, per a cadascun dels quals el POUM descriu els objectius de 

desenvolupament i en determina les condicions d’ordenació, edificació, criteris d’ordenació i 

integració paisatgístic, ús i gestió (fitxes normatives corresponents, integrades en la normativa 

urbanística del POUM). 

 

Cal tenir en compte respecte del planejament vigent, la proposta del POUM suposa una reducció 

de més del 63% de la superfície delimitada per a futurs creixements urbans. Aquesta reducció 

tan significativa es fonamenta sobretot en la reconsideració dels creixements previstos al nucli 

de Riumar ja que, tal i com s’observa al quadre que segueix, per al cas del nucli urbà hi ha un 

lleuger increment de la superfície inclosa com a SUD. 

Taula 15. Comparativa de la superfície (ha) delimitada com a SUD entre la proposta i el planejament vigent 

NNSS POUM 

Nucli Riumar Nucli Riumar 

38,15 131,15 40,08 67,74 

Font: Equip redactor 

 

A continuació es resumeix, en un quadre i el mapa corresponent, la proposta de sòls 

urbanitzables contemplada al POUM de Deltebre. 
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Taula 16 Sectors Urbanitzables Delimitats a Riumar previstos pel POUM 

 

SECTORS RIUMAR  ÚS SUPERFÍCIE (HA) HABITATGES 
SOSTRE 

RESIDENCIAL 

ÚS HOTELER  

(SOSTRE) 
ZONES VERDES (HA)  EQUIPAMENTS (HA) 

SUD 1 HOTELER 5,8379    13605,60 3,7415 0,3401 

SUD 2 RESIDENCIAL 3,9293 59 7.858,60   1,1787 0,1964 

SUD 3 RESIDENCIAL 3,6596 55 7.319,20   0,3659 0,1829 

SUD 4 RESIDENCIAL 5,1159 77 15.347,70   1,0231 0,2557 

SUD 5 RESIDENCIAL 5,0292 75 15.087,60   0,7543 0,2514 

SUD 6 RESIDENCIAL 4,3073 65 8.614,60   0,6460 0,2153 

SUD 7 RESIDENCIAL 3,4041 51 6.808,20   0,8510 0,1702 

SUD 8 HOTELER 14,6374    2927,48 1,4637 0,7318 

SUD 9 RESIDENCIAL 2,9239 44 5.847,80   0,7309 0,1461 

SUD 10 HOTELER 18,8976 189 18.897,60 18897,60 5,6692 0,9448 

Total Riumar  68,7071 615 24.745,40 35.430,68 16,4249 3,4353 

Font: Equip redactor del POUM 
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Taula 17 Sectors Urbanitzables Delimitats a Deltebre centre previstos pel POUM 

 

SECTORS NUCLI  ÚS SUPERFÍCIE (HA) HABITATGES SOSTRE RESIDENCIAL ZONES VERDES (HA)  EQUIPAMENTS (HA) 

SUD 11 RESIDENCIAL 2,9625 30 5.333 0,2962 0,1481 

SUD 12 RESIDENCIAL 1,6098 16 2.898 0,1609 0,0805 

SUD 13 RESIDENCIAL 2,7331 27 4.920 0,2733 0,1366 

SUD 14 RESIDENCIAL 2,9119 29 4.368 0,2911 0,1455 

SUD 15 RESIDENCIAL 2,4523 25 3.678 0,2413 0,1206 

SUD 16 RESIDENCIAL 2,4135 24 3.620 0,2413 0,1206 

SUD 17 RESIDENCIAL 1,7719 18 2.658 0,1771 0,0885 

SUD 18 RESIDENCIAL 3,3570 34 5.036 0,3357 0,1678 

SUD 19 RESIDENCIAL 1,3115 13 2.361 0,1311 0,0655 

SUD 20 RESIDENCIAL 1,4906 15 2.683 0,1490 0,0745 

SUD 21 RESIDENCIAL 1,3009 13 2.342 0,1300 0,0650 

SUD 22 RESIDENCIAL 1,2148 12 2.187 0,1214 0,0607 

SUD 23 RESIDENCIAL 1,2770 13 2.299 0,1277 0,0638 

SUD 24 RESIDENCIAL 1,1988 12 2.158 0,1198 0,0599 
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SUD 25 RESIDENCIAL 3,2516 33 4.877 0,3251 0,1625 

SUD 26 RESIDENCIAL 1,4168 14 2.125 0,1416 0,0708 

SUD 27 RESIDENCIAL 2,3064 23 3.460 0,2306 0,1153 

SUD 28 RESIDENCIAL 0,5228 5 784 0,0522 0,0261 

SUD 29 RESIDENCIAL 0,9013 9 1.352 0,0901 0,0450 

SUD 30 RESIDENCIAL 1,4556 15 2.183 0,1455 0,0727 

SUD 31 RESIDENCIAL 0,9320 9 1.398 0,0932 0,0466 

SUD 32 RESIDENCIAL 0,6366 6 955 0,0636 0,0318 

SUD 33 RESIDENCIAL 0,6549 7 982 0,065 0,0327 

Total nucli  40,08 401 64.655 4,0083 2,0041 

Font: Equip redactor del POUM 
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Taula 18 Sectors Urbanitzables Delimitats Industrials  previstos pel POUM 

 

SECTORS 

INDUSTRIALS 
ÚS SUPERFÍCIE (HA) 

SOSTRE INDUSTRIAL 

(M2) 

ÍNDEX  

EDIFICABILITAT 

BRUT 

ZONES VERDES (HA)  EQUIPAMENTS (HA) 

SUD I 1 INDUSTRIAL 7,3188 51.232 0,70 0,7318 0,3659 

SUD I 2 INDUSTRIAL 5,6110 39.277 0,70 0,5611 0,2805 

SUD I 3 INDUSTRIAL 2,4906 17.434 0,70 0,2490 0,1245 

SUD I 4 INDUSTRIAL 1,9568 13.698 0,70 0,1956 0,0978 

Total sectors industrials 17,3772 121.640 

 

1,7377 0,8688 

Font: Equip redactor del POUM 
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Figura 30. Ubicació dels sectors en sòl urbà (PMU) al nucli de Deltebre 

 

Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’equip redactor del POUM 
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Figura 31. Ubicació dels sectors en sòl urbà (PMU) a la zona de Riumar 

 

Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’equip redactor del POUM 
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7.1.5.3 REGULACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE 

Es classifiquen com a sòl no urbanitzable (SNU) els terrenys que pels seus valors ambientals, 

agrícoles, forestals, paisatgístics o d’altra naturalesa, han de ser objecte de conservació, 

protecció i gestió amb la finalitat d’evitar-ne la degradació, i aquells que resulten 

quantitativament innecessaris per al desenvolupament urbanístic en el model territorial previst 

en el termini temporal d’aquest pla, defugint, en qualsevol cas, la consideració del sòl no 

urbanitzable com a espai vacant o com a reserva per a la implantació futura d’altres activitats o 

instal·lacions. 

 

El sòl no urbanitzable es divideix en les zones següents: 

• Sòl de protecció territorial (clau N1) 

o Sòl de protecció territorial ordinari (clau N1a) 

o Sòl de protecció territorial deltaic (clau N1b) 

• Sòl de protecció especial (clau N2) 

o Sòl de protecció especial ordinari (clau N2a) 

o Sòl de protecció especial deltaic (clau N2b) 

o 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) 

o Sòl de protecció especial PDUSC C1 (clau N2d) 

Tal i com es pot observar, la proposta de zonificació del SNU parteix de la delimitació que es fa al 

PTPTE de les diferents categories de sòl de l’anomenat sistema d’espais oberts. Aquest fet es 

valora positivament en tant que permet una elevada coherència amb l’entorn territorial del 

municipi, gràcies a l’escala de treball del planejament territorial parcial. Així doncs, per a aquest 

exercici s’ha optat per superposar la delimitació dels sòls de protecció especial i els sòls de 

protecció territorial, que són els que el PTPTE determina i regula amb una vocació més restrictiva 

en quant a possibilitats de transformació, i a partir d’aquí s’estableixen sub-claus específiques 

que responen a la realitat i als valors existents en cada espai. Igualment, s’observa que les sub-

claus considerades responen també a delimitacions provinents de figures de planejament o 

instruments de rang superior. Aquesta diferenciació dins de les dues zones principals que es 

delimiten en SNU (sòl de protecció especial i sòl de protecció territorial) permet adequar la 

zonificació a les característiques locals del territori i permet una regulació adequada en funció 

dels valors de cadascun dels espais. 

 

A continuació s’afegeix el plànol d’ordenació corresponent al SNU per tal de poder veure la 

representació gràfica d’aquesta zonificació: 
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Figura 32. Zonificació del sòl no urbanitzable  

 

 

Font: Equip redactor del POUM (veure Plànol 04.0. Qualificació del sòl no urbanitzable) 
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En quant a la regulació del sòl no urbanitzable, és important que s’assumeix normativament la 

premissa que aquesta classe de sòl està mancada de drets predeterminats d’aprofitament 

urbanístic, exigint-se una justificació de la necessitat i la dimensió de qualsevol nova edificació 

que s’hi vulgui establir. Els usos permesos en el SNU es remeten als que determina la legislació 

urbanística vigent, afegint-hi les restriccions que estableix el planejament territorial 

(principalment PTPTE) i sectorial (PDU de les construccions agrícoles tradicionals de les TE, PEIN, 

PDUSC) en cada cas segons la zonificació explicada. 
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ZONA DEFINICIÓ USOS PERMESOS VALORACIÓ AMBIENTAL 

Protecció 

territorial 

ordinari (clau 

N1a) 

Sòls de protecció territorial 

del PTPTE situats a l’entorn 

dels assentaments urbans 

dels nuclis de Deltebre i de 

Riumar. 

Construccions i instal·lacions 

vinculades a explotacions agrícoles, 

ramaderes, forestals o d’explotació 

de recursos naturals. 

Es valora positivament aquests usos en tant que s’incorpora la regulació 

establerta al PDU de les construccions agrícoles tradicionals de les TE i 

s’estableixen condicions adequades per a aquelles construccions pròpies 

d’aquestes activitats primàries que no queden incloses en l’àmbit d’aquest PDU.  

Rehabilitació i reconstrucció de 

masies i cases rurals i altres. 

Es valora positivament aquest ús donada la reduïda incidència ambiental que es 

preveu que suposi i pel fet que el POUM incorpora, també, un Catàleg de masies, 

cases rurals i altres construccions en SNU on s’identifiquen i s’inventarien 

aquestes construccions. 

Protecció 

territorial 

deltaic (clau 

N1b) 

Sòls de protecció territorial 

del PTPTE que comprenen les 

planes fluvials i deltaica. 

Activitats o equipaments d’interès 

públic.  

Es valora positivament aquest ús en tant que s’assumeix la regulació de les 

actuacions d’interès públic que determina la legislació urbanística vigent, 

exigint-se una justificació expressa dels motius que requereixen de la ubicació en 

SNU.  

Excepcionalment, noves 

construccions destinades a 

habitatge familiar o allotjament de 

persones temporeres. 

Es valora positivament aquest ús ja que la normativa del POUM recull els requisits 

explícits per a què aquestes construccions tinguin aquesta consideració i es 

remet a la legislació urbanística la seva regulació.  

Protecció 

especial 

ordinari (clau 

N2a) 

Sòls de protecció especial del 

PTPTE que no procedeixen 

del PEIN ni del PDUSC i que es 

situa a l’entorn dels 

assentaments urbans dels 

nuclis de Deltebre i de 

Riumar. 

Estacions de subministrament de 

carburants i de prestació d’altres 

serveis de la xarxa viària.  

Per la naturalesa d’aquest ús, es considera que el fet de permetre’l en sòl no 

urbanitzable no afavoreix la compatibilitat plena amb els valors ambientals 

d’aquests sòls.  A tal efecte, es considera que serà imprescindible que en les 

actuacions corresponents es garanteixi la norma general que obliga a adoptar les 

mesures necessàries per evitar la degradació del medi i facilitar una integració 

total (Article 143 de la normativa del POUM). 

Construccions i instal·lacions 

vinculades a l'execució, al 

manteniment i al funcionament de 

les obres públiques. 

Es valora positivament aquest ús donada la reduïda incidència ambiental que es 

preveu que suposi. 
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Protecció 

especial 

deltaic (clau 

N2b) 

Sòls de protecció especial del 

PTPTE que no procedeixen 

del PEIN ni del PDUSC i que es 

situa a les planes fluvials i 

deltaica. 

Construccions destinades a 

l’activitat de càmping i a 

l’aparcament de caravanes, 

autocaravanes i remolcs tenda.  

Per la naturalesa d’aquest ús, es considera que el fet de permetre’l en sòl no 

urbanitzable no afavoreix la compatibilitat plena amb els valors ambientals 

d’aquests sòls.  No obstant això, es valora positivament el requeriment normatiu 

de desenvolupar un pla especial urbanístic per a la implantació d’aquestes 

construccions (Article 149 de la normativa del POUM), instrument que pot 

permetre incorporar criteris i mesures ambientals per millorar-ne la seva inserció 

en el medi. 

Obertura de vies d’accés, camins i 

dreceres. 

Es valora positivament aquest ús donada la reduïda incidència ambiental que es 

preveu que suposi. 

Protecció 

especial PEIN 

(clau N2c1) 

Sòls delimitats com a PEIN 

pel Decret 328/1992 així 

com els connectors biològics 

i les vores del PEIN i els 

espais Xarxa Natura 2000. 

Els establerts en la normativa 

derivada del règim de protecció al 

qual pertany l’espai (PEIN i Xarxa 

Natura 2000) 

Es valora positivament per la remissió a la regulació de rang superior que és 

d’aplicació i que ja té en compte els valors ambientals d’aquests sòls. 

Protecció 

especial 

PDUSC CPEIN 

(clau N2c2) 

Sòl no urbanitzable costaner 

que s’identifica en el PDUSC 

com a CPEIN. 

Els establerts en la normativa 

derivada del règim de protecció al 

qual pertany l’espai (PEIN i Xarxa 

Natura 2000) i per a tot allò que 

comporti un superior nivell de 

protecció a l’establert al PDUSC. 

Es valora positivament per la remissió a la regulació de rang superior que és 

d’aplicació i que ja té en compte els valors ambientals d’aquests sòls. 

Protecció 

especial Parc 

natural (clau 

N2c3) 

Sòls definits com Parc 

Natural del Delta de l’Ebre 

segons el Decret 357/1983, 

el Decret 332/1983 i l’Ordre 

de 30/10/1989. 

Els establerts en la normativa 

específica del Parc Natural del Delta 

de l’Ebre. 

Es valora positivament per la remissió a la regulació de rang superior que és 

d’aplicació i que ja té en compte els valors ambientals d’aquests sòls. 

Protecció 

especial 

PDUSC C1 

(clau N2d) 

Sòls que el PDUSC qualifica 

amb la clau C1. 

Els establerts en la normativa 

específica del PDUSC per a la 

qualificació corresponent. 

Es valora positivament per la remissió a la regulació de rang superior que és 

d’aplicació i que ja té en compte els valors ambientals d’aquests sòls. 
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Amb tot, es considera que la regulació que es fa del sòl no urbanitzable permet un 

reconeixement de l’entorn natural d’elevat valor que existeix al terme municipal, en gran part 

gràcies a l’existència de figures i instruments de rang superior que ja confereixen actualment un 

grau de protecció d’acord amb els valors pels quals es delimiten espais de protecció. 

7.1.5.4 PLANS ESPECIALS DE CAIRE AMBIENTAL 

El POUM de Deltebre defineix àmbits a desenvolupar mitjançant un pla especial urbanístic, si bé 

cap d’ells té especial rellevància en termes de la vocació ambiental per a la qual es defineixen. 

 

No obstant això, pel fet de conformar un element definidor del valor paisatgístic del municipi, cal 

fer menció a la normativa que incorpora el POUM referida al procediment per a la protecció del 

patrimoni arqueològic i paleontològic. En concret, es preveu la necessitat de formular un pla 

especial en determinats casos, el qual ha d’assegurar el manteniment dels béns culturals així 

com la seva integració tant en el paisatge urbà com, en la mesura del possible, en l’ús públic.  

 

A banda, cal tenir en compte que el POUM preveu un pla especial d’infraestructures que definirà 

els elements fonamentals de les infraestructures i serveis així com la seva gestió, execució i 

costos d’urbanització a repercutir. També es preveu que el sistema general portuari es desplegui 

mitjançant un pla especial portuari d’acord amb el previst en la legislació vigent en matèria de 

ports. També s’estableix l’exigència normativa de redactar un pla especial per a construccions 

destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs 

tenda. 

7.1.5.5 CATÀLEGS DE BÉNS PROTEGITS 

El POUM recull l’existència dels següents catàlegs: 

• Catàleg de béns a protegir (Article 23 de la normativa del POUM): per a la protecció de 

monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals. 

• Catàleg de masies i cases rurals (Article 24 de la normativa del POUM): 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. 
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7.1.6 MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL PREVISTES 

Primerament, es considera important destacar el fet que, gràcies al treball col·laboratiu entre 

l’equip redactor del POUM i l’equip encarregat de l’avaluació ambiental, i fruit d’una anàlisi 

individualitzada dels sectors de creixement previstos (veure apartat següent), les fitxes 

urbanístiques d’aquests sectors incorporen totes les mesures de protecció ambiental 

proposades per tal de minimitzar, corregir o compensar els efectes ambientals derivats. És 

important ja que els nous sectors de creixements previstos són els que representen l’actuació 

de major rellevància des de l’òptica ambiental per la transcendència transversal que comporten 

en els diferents vectors ambientals analitzats. 

La normativa urbanística del POUM incorpora un capítol (Capítol V. Instruments i mesures 

ambientals, de mobilitat i de paisatge) en què s’estableixen mesures d’interès en termes de 

millorar la repercussió ambiental de la proposta. 

• Criteris d’estalvi energètic en edificació, tant pel que fa a noves construccions com a 

rehabilitacions o renovacions de les existents. Si bé s’incorporen les prescripcions que són 

exigibles a nivell d’edificació, el paquet de mesures energètiques no fa cap pas més enllà 

dels barems mínims fixats per la normativa en matèria d’edificació. 

• Criteris d’estalvi d’aigua, amb remissió al Decret d’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en edificis. Es recomana la previsió d’una ordenança d’estalvi d’aigua, com a 

instrument d’abast més apropiat per a la incorporació de criteris d’estalvi d’aigua que 

puguin suposar una vertadera millora ambiental. 

• Criteris per a la prevenció de la contaminació acústica i lluminosa. 

A banda d’aquest apartat independent de la normativa urbanística del POUM, s’ha procedit a 

realitzar un exercici d’ambientalització d’aquesta normativa per tal d’incorporar de manera 

permeable diferents directrius, mesures i criteris amb vocació ambiental al llarg de tota la 

normativa. 

Finalment, cal tenir en compte que el POUM incorpora un catàleg de béns a protegir que inclou 

monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals, tots ells elements configuradors del 

paisatge i, per tant, amb interès des de l’òptica ambiental. Similarment, s’incorpora un catàleg de 

masies i cases rurals que suposa la protecció d’aquestes construccions, majoritàriament 

ubicades en SNU. 

7.2 AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS SÒLS OBJECTE DE 
TRANSFORMACIÓ 

7.2.1 MESURES D’APLICACIÓ A TOTS ELS SECTORS DE TRANSFORMACIÓ 

Més enllà de les mesures específiques per a cadascun dels sectors de creixement previstos pel 

POUM, que es detallen en la corresponent taula de l’apartat 7.2 del present EAE, a continuació es 

recullen mesures ambientals que són d’aplicació general a qualsevol actuació, activitat o 

desenvolupament de sectors urbanístics: 

• Implantar una xarxa separativa d’aigües pluvials, per ser utilitzades per al rec de les zones verdes. 

• Establir requeriments constructius per tal de minimitzar el consum d’aigua als edificis. 

• Facilitar l'escolament superficial de l'aigua de pluja a partir de la utilització de paviments porosos i la 

habilitació de franges d'infiltració. 
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• Prioritzar un balanç de terres global equilibrat, vetllant per adaptar les noves actuacions a la 

topografia de l’àrea afectada, de manera que els possibles moviments de terres puntuals no generin 

modificacions del perfil natural del terreny o es creïn obstacles que obstaculitzin el pas de l’aigua en 

cas d’escorrentia superficial.  

• En el desenvolupament dels espais verds, públics o privats i les restauracions d’espais afectats, per 

assegurar la qualitat del sòl associat als moviments de terres, caldrà preveure el decapatge i 

preservació de terra vegetal a ser usada posteriorment a les àrees a enjardinar o restaurar i la 

possibilitat d’adequació i millora de la terra vegetal mitjançant addició d’adobs minerals i fems 

orgànics. 

• Prioritzar el soterrament progressiu de les noves xarxes de distribució necessàries i incorporar 

condicions per a l’adequada integració paisatgística. 

• Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus municipals i facilitar la disponibilitat 

d’instal·lacions adequades per al seu tractament. Gestionar els residus d’enderrocs, de la 

construcció i d’excavació que es puguin generar en el desenvolupament de les actuacions d’acord 

amb la normativa vigent en matèria de residus de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 

de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus. 

• Els espais verds públics s’han d’ordenar prioritàriament amb elements d’urbanització propis per a 

l’ús al qual es destinen i que són fonamentalment: arbrat, jardineria i el mobiliari urbà corresponent. 

Per a la tria d’aquests elements cal considerar els corresponents criteris de sostenibilitat ambiental: 

o Es potenciarà l’ús de vegetació adaptada a les condicions locals, com a element actiu 

en la salut dels ciutadans i com a element rellevant pel confort tèrmic dels espais 

urbans. Queden estrictament prohibides les espècies exòtiques amb caràcter invasor. 

o S'establiran sistemes de reg eficients que minimitzin el consum d'aigua: per degoteig 

soterrat (exceptuant les àrees de gespa/prat si n’hi ha) i es regularà en funció del grau 

d’humitat mitjançant sensors de pluja i/o d’humitat, de forma que s’economitzi el 

consum de recursos naturals i s’afavoreixi la protecció a la biodiversitat. El reg per 

aspersió es realitzarà en hores de no afluència del públic. 

o Es maximitzarà la permeabilitat d’aquests terrenys. La superfície permeable serà 

sempre superior al 60% del total. 

o S’inclouran elements que permetin espais d’ombra, prioritzant sistemes naturals, com 

pèrgoles o similars. 

7.2.2 ANÀLISI ESPECÍFIC DELS SECTORS DE SÒL URBANITZABLE 

A continuació s’avalua la incidència ambiental de cadascun dels àmbits d’actuació que la 

proposta del POUM contempla i que es considera que poden suposar incidències de caire 

ambiental sobre el territori. Així doncs, en aquest cas s’avaluen els Sectors Urbanitzables 

Delimitats previstos, tot parant atenció als usos del sòl, riscos ambientals i els valors naturals 

que s’identifiquen en cada sector. A partir d’aquesta anàlisi es pot, d’una banda, identificar els 

principals impactes derivats de la modificació del planejament i, de l’altra, es poden proposar 

mesures preventives, correctores i compensatòries per tal de disminuir l’impacte ambiental 

(mesures de protecció ambiental).  

 

Els sectors urbanitzables que proposa el POUM es diferencien en aquells sòls que es localitzen 

en el centre del municipi i els de la zona de Riumar. A nivell ambiental, es preveu uns efectes 

ambientals més rellevants sobre Riumar, que no sobre el nucli urbà de Deltebre degut a que 

aquests es corresponen a espais buits en sòl urbà consolidat que no representen impactes 

importants sobre la matriu territorial. Per aquest motiu, es tracten per separat els dos nuclis i 

s’analitza amb més detall el sectors de Riumar. 
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7.2.2.1 SECTORS URBANITZABLES DELIMITATS – NUCLI DELTEBRE  

El POUM de Deltebre proposa 33 sectors urbanitzables delimitats en el centre del municipi que 

es corresponen principalment a parcel·les agrícoles ubicades en la trama urbana consolidada. Es 

recull a continuació una imatge amb la localització d’aquests sectors: 

 
Figura 33. Ubicació dels sectors de sòl urbanitzable (SUD)al nucli de Deltebre 

 

Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’equip redactor del POUM 

 

L’objectiu principal de l’ordenació d’aquesta parcel·les en sòls urbanitzables és la consolidació 

de la trama urbana i la contenció del creixement urbanístic del municipi, dotant de zones 

residencials en aquells més residuals del municipi aportant coherència al teixit urbà. 

 

Com a mesures de protecció ambiental per aquest sectors es proposen les següents: 

• Les noves edificacions, construccions i instal·lacions que siguin visibles des de l’espai 

públic, hauran de garantir el manteniment de les condicions formals i estètiques que 

conformen la identitat al nucli de Deltebre per tal de preservar la qualitat del paisatge 

urbà. 

• En la mesura del possible, caldrà vetllar per mantenir els usos agraris preexistents en les 

parcel·les atenent el seu valor definidor del paisatge urbà del municipi. 

• Es realitzarà el decapatge de la terra vegetal dels sòls agrícoles per a la seva reutilització 

en la urbanització de les noves àrees d’espais lliures i d’enjardinament. 
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• En l’enjardinament dels espais lliures de parcel·la caldrà optar per espècies vegetals que 

s’adeqüin a les característiques climàtiques, edafològiques i topogràfiques de l’àmbit 

d’actuació, presentant baixes necessitats hídriques i simplicitat de manteniment. 

• Els nous habitatges que es construeixen  la  qualificació d’eficiència energètica haurà de 

ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment 

bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova construcció com 

existents.  

• Les làmpades i lluminàries que es localitzin al sector han de donar compliment als nivells 

d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI) i considerant els criteris establerts per una zona de 

protecció alta (E2). 

• En les noves edificacions, caldrà implantar sistemes relatius a una utilització eficient de 

l’aigua en edificació: sistemes d’emmagatzematge d’aigua de pluja, instal·lacions per 

aprofitar les aigües residuals generades, dispositius d’estalvi d’aigua en els elements 

instal·lats,... 

• Concretament, caldrà preveure elements per a la recollida de l’aigua de pluja dins del propi 

sector per tal d’emprar-la en el reg de les zones verdes. En cas que les aigües pluvials no 

siguin suficients per al reg, caldrà emprar aigua a partir d’una xarxa independent de la 

d’aigua potable (freàtica o depurada). 

• Els nous sectors hauran d’afavorir en la seva urbanització els sistemes de mobilitat actius 

(a peu i en bicicleta) i la connexió amb els principals itineraris de vianants i bicicletes.  

• En la mesura del possible, i especialment en les zones d’espais lliures, caldrà prioritzar 

l’ús de paviments seminaturals que minimitzin la impermeabilització del sòl. 

• Per tal de reduir els efectes de la impermeabilització del sòl en les revingudes, es limitaran 

les àrees pavimentades dins l’espai lliure de les parcel·les. L’àrea a pavimentar s’indicarà i 

superficiarà en el mateix projecte per a la petició de la llicència d’obres d’edificació. 

• El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos 

d’inundació i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració 

de l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments 

drenants, tous i semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures 

públics i privats). 

• Els projectes d’urbanització que es derivin hauran de garantir un espai públic adaptat a 

l’impacte del canvi climàtic, preveient espais d’ombra i afavorint el paper actiu del disseny 

de l’espai públic en la regulació tèrmica de l’entorn urbà.  

7.2.2.2 SECTORS URBANITZABLES DELIMITATS - RIUMAR 

Per tal de facilitar l’avaluació es realitza una fitxa descriptiva de cadascun dels sectors detallant:  

• Nom del sector, superfície i localització de la zona. 

• Classificació actual 

• Característiques bàsiques de la proposta d’ordenació, especificant els paràmetres 

urbanístics principals, i mapa d’ordenació.  

• Diagnosi ambiental dels elements ambientals rellevants presents al sector. 

• Impactes previsibles sobre el medi ambient.  

• Mesures de protecció ambiental per tal de minimitzar els efectes sobre el medi ambient.  
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• Valoració de la capacitat ambiental del sector per albergar el procés urbanitzador proposat 

(sensibilitat ambiental i idoneïtat ambiental). 

Cal tenir en compte que, en general, pel fet de tractar-se de nous sectors de creixement, aquests 

necessàriament implicaran un increment de població i, per tant, també, en major o menor 

mesura, de la demanda de recursos (aigua, energia, materials, etc.), de la generació de residus 

(residus sòlids, aigües residuals, emissions de gasos) i de la mobilitat, entre d’altres. Aquests 

aspectes es consideren intrínsecs al desenvolupament urbanístic i, per tant, només es 

destacaran en les fitxes de valoració ambiental quan es consideri que la seva incidència es pot 

considerar especialment rellevant en l’àmbit d’estudi. 

 

En la següent imatge es mostra la localització dels diferents sectors urbanitzables que proposa 

el POUM a la zona de Riumar. És important posar en relleu el fet que la proposta continguda al 

POUM suposa una reducció significativa del potencial de creixement que el planejament vigent 

preveia en aquest àmbit: 

 
Figura 34. Ubicació dels sectors de sòl urbanitzable (SUD)al nucli de Riumar 

 

Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’equip redactor del POUM 
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DESCRIPCIÓ DEL SECTOR PROPOSAT  Superfície 5,8379 ha 

Tipologia SUC SUNC SUD SUND SNU 

Ubicació de 

sector 

 

 

Proposta 

d’ordenació 

 

 
Sistemes No es disposen de dades de la distribució de la superfície per a cada sistema 

(vialitat, zones verdes o equipament 

Zones Hoteler, restauració A2 

Sostre màxim IEB: 0,2 m2st/m2sl 

Nombre 

d’habitatges 

0 hab/Ha 

Condicions de 

gestió i execució 

Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

 

Altres 

 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així com les 

cotes 

d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta adequada 

en front el risc d’inundació de l’àmbit així com la millora de les condicions en front 

el mateix risc del nucli urbà existent a Riumar. 

 

 

SUD 1 
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Canvis 

respecte 

planejament 

vigent 

  

Es correspon a l’àmbit del Pla parcial 

urbanístic, sector Riumar III, aprovat però que 

no ha assolit la vigència, i desclassificat 

parcialment pel PDUSC1 a la part que abasta el 

sistema portuari del Port de Deltebre. Donat 

que el Pla parcial no té vigència i no està 

publicat, no s’ha pogut comparar les seves 

previsions en relació a la proposta actual. 

Únicament destacar que el sector abasta una 

superfície molt menor que la del planejament 

vigent, donat que l’anterior sector del Pla 

parcial III ara queda dividit en diversos SUD 

(SUD1, SUD2, SUD3 I SUD4) i que en conjunt 

abasten una superfície menor que l’anterior 

sector, alliberant la zona més meridional i que 

limita amb l’espai protegit, el port i el riu. 

 

La superfície reduïda respecte el planejament 

vigent considerant els 4 SUD de la proposta de 

POUM és de 16,66 ha que representen un 46% 

menys. 

DIAGNOSI AMBIENTAL DE L’ÀMBIT AFECTAT 

Elements 

d’interès 

ambiental 

existents 

• L’àmbit del sector està ocupat segons la cartografia disponible per l’hàbitat 1140 Plans  

costaners arenosos o llimosos de forma majoritària . En base al treball de camp realitzat 

s’ha comprovat que la vegetació existent es correspon a hàbitats de comunitats halòfiles 

amb presència de salicòrnia amb un estat de conservació elevat que mostren indicis de 

pertànyer a comunitats vegetals que formen part d’hàbitats d’interès comunitari prioritari 

(1510* Comunitats halòfiles dels sòls d’humitat molt fluctuant), que segons la cartografia 

estava en menor proporció i s’evidencia que hi ha un error en la seva delimitació. L’escala 

de treball d’aquesta cartografia a 1:50.000 en molts casos comporta errors que amb el 

treball de camp  és contrastat. També cal destacar que les comunitats de salicorniars estan 

considerats com a hàbitats amenaçats a Catalunya amb el màxim grau d’amenaça. 

• L’àmbit es situa sobre dunes, en alguns casos es localitzen restes de cordons dunars.  

• Tot el delta de l’Ebre està delimitada com una Important Bird Area (IBA) de rellevància 

internacional, així com una àrea d’interès faunístic i florístic.  

• Sector situat en zona inundable per un període de 100 anys i amb una perillositat entre lleu 

i moderada.  

• Pel sud-est limita amb sòl de protecció especial costaner del PTPTE. 

• Es localitza en un àmbit de frontera respecte al sòl no urbanitzable, i per tant, de 

sensibilitat des del punt de vista paisatgístic. 
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Plànols 

elements 

ambientals 

d’interès 
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Imatges de 

l’àmbit 

 
  Figura 35. Jonqueres amb salicòrnia                                                Figura 36. Salicòrnies sobre sòls amb crostes superficials de 

sal 

  
 

Font: Lavola     

 

AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’ACTUACIÓ 

Impactes 

previsibles 

sobre el medi 

ambient 

• Desaparició o degradació d’hàbitats d’interès comunitari amb caràcter prioritari i no 

prioritari 

• Degradació de l’hàbitat d’espècies faunístiques d’interès 

• Afectació a les condicions de connectivitat ecològica 

• Desenvolupaments urbans en zones situades en la delimitació de zones inundables 

• Impacte paisatgístic de les noves ocupacions i artificialització del paisatge 
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Mesures de 

protecció 

ambiental 

En relació als espais lliures: 

• Amb l’objectiu de conservar el màxim dels hàbitats naturals presents en el sector d’alt valor 

ambiental, en el sòl destinat a espai lliures no es realitzarà cap tipus de transformació del 

sòl, ni de la morfologia del terreny,  ni cap tipus de plantació. Es conservarà la vegetació 

natural existent, conservant les comunitats de salicorniars pròpies de l’entorn natural on es 

troben localitzades, de forma que preservaran la seva funció ambiental i el seu paper 

connector per a les espècies faunístiques d’aquests hàbitats.  

• Per tal d’evitar la degradació dels hàbitats de sòls salins, formats per salicorniars, que 

quedaran integrats en la reserva d’espais lliures del sector, es realitzarà una separació 

física entre la zona urbanitzada i els espais lliures mitjançant una tanca integrada en 

l’entorn per evitar l’accés de les persones, tant a nivell d’estructura com de materials 

utilitzats, permeable per a la fauna però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir 

l’accés a aquests ambients (vegeu imatges adjuntes de models adequats en aquest 

sentit). 

 

 

• Els usos hotelers es localitzaran en contacte a la zona urbanitzada existent al nord del 

sector, allunyant-se de la zona natural per tal de garantir la connectivitat ecològica del 

connector ecològic entre la zona del Garxal i els arrossars, deixant lliure de qualsevol 

transformació l’espai entre el sector i el Port de Deltebre. Es recomana que la normativa del 

POUM atorgui un nivell de protecció ambiental a aquests terrenys que garanteixen que no 

es portarà a terme cap tipus de transformació que pugui alterar els hàbitats que hi són 

present ni posar en perill la connectivitat ecològica. 

• Es preveurà una mesura d’erradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor presents en 

el sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el grau d’amenaça 

sobre les espècies autòctones i per als hàbitats d’interès comunitari.  

En relació a l’edificació: 

• El projecte de l’edifici hoteler d’aquest àmbit haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i 

Integració Paisatgística que  analitzi amb detall aquest projecte des del punt de vista 

paisatgístic. 

• En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Criteri 19.2.1), les 

edificacions en sòl urbanitzable hauran de respondre a models i tipologies edificatòries 

pròpies de la zona, sense caure en la mera repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran 

materials d’acabament que presentin colors i textures que siguin harmònics amb el 

caràcter del paisatge deltaic i no introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva 

imatge dominant.  

• Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social per tal de poder connectar els 

diferents àmbits del sector a peu i amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests 

eixos haurà d’emfatitzar la seva integració paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la 
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selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel qual discorre cada tram. 

• En totes les edificacions de nova construcció d’usos hotelers i comercials la  qualificació 

d’eficiència energètica haurà de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel 

que s’aprova el procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant 

de nova construcció com existents.  

• A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció 

de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una 

puntuació mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels 

paràmetres contemplats en l’article 6.  

En relació a l’espai public: 

• En relació a les categories establertes per a les zones de protecció envers la contaminació 

lluminosa, publicades per la Generalitat de Catalunya, s’hauran de dissenyar totes les 

instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per una zona de protecció alta 

(E2) donat que es troba en contacte amb el límit del PEIN del Delta de l’Ebre a l’est del 

sector. 

• Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu 

impacte lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors 

d’il·luminació associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons 

els textos normatius vigents en el moment del seu desenvolupament.  

• Les làmpades i lluminàries que es localitzin al sector han de donar compliment als nivells 

d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI) i considerant els criteris establerts per una zona de 

protecció alta (E2). 

• El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos 

d’inundació i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de 

l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments 

drenants, tous i semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures 

públics i privats). 

• L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització 

del mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en 

l’entorn i una selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, 

caldrà tenir en compte l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, 

especialment el risc d’inundació i la intensitat i freqüència de les onades de calor.  

En relació al risc d’inundabilitat: 

• 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. 

• En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament 

derivat, es seguiran 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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Compatibilitat 

ambiental de la 

proposta 

El principal impacte del sector és la ocupació d’un hàbitat d’interès comunitari prioritari 

(comunitats de salicorniars) que està classificat amb el màxim grau d’amenaça a Catalunya. 

La reducció de la superfície respecte el planejament vigent en un 46% menys, és una millora 

significativa de la proposta del POUM. Així mateix, també és destacable que la superfície a 

urbanitzar del sector correspon a xx% del total i que s’edificacarà al nord-est del sector 

permetent l’alliberació de sòl destinat a espais lliures. Les mesures de protecció ambiental 

s’orienten a la no transformació de la zona d’espai lliures per tal de garantir la conservació 

d’aquests hàbitats i mantenir la funcionalitat del corredor ecològic entre l’espai natural del 

Garxal i els arrossars.  

No obstant, la pèrdua d’aquest hàbitat es considera important, produint-se un impacte residual 

que no queda resolt amb les mesures de protecció ambiental proposades, fet que motiva (com 

es pot veure a continuació) que la idoneïtat ambiental d’aquest sector es consideri baixa. Per 

tant, el present EAE proposa una mesura compensatòria amb l’objectiu de compensar aquest 

impacte mitjançant la recuperació de les condicions ecològiques d’un altre espai proper als 

sectors de Riumar que suposi un increment de la biodiversitat per a l’espai natural protegit del 

Delta de l’Ebre. A l’apartat 7.2.2.3 s’explica en detall la mesura compensatòria proposada. 

Idoneïtat 

ambiental  
Molt Alta Alta Moderada Baixa Molt baixa 
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DESCRIPCIÓ DEL SECTOR PROPOSAT  Superfície 3,9293 

Tipologia SUC SUNC SUD SUND SNU 

Ubicació de 

sector 

 

 

Proposta 

d’ordenació 

 
Sistemes No es disposen de dades de la distribució de la superfície per a cada sistema 

(vialitat, zones verdes o equipament 

Zones Residencial aïllat i agrupat R.5 i R.6 

Sostre màxim  IEB 0,2 m2st/m2sl 

Nombre d’habitatges 0 hab/Ha 

Condicions de gestió i 

execució 

Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

 

Altres 

 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així 

com les cotes 

d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta 

adequada en front el risc d’inundació de l’àmbit així com la millora de les 

condicions en front el mateix risc del nucli urbà existent a Riumar. 
 

 

 
 

SUD 2 
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Canvis 

respecte 

planejament 

vigent 

 

Es correspon a l’àmbit del Pla parcial 

urbanístic, sector Riumar III, aprovat però que 

no ha assolit la vigència, i desclassificat 

parcialment pel PDUSC1 a la part que abasta el 

sistema portuari del Port de Deltebre. Donat 

que el Pla parcial no té vigència i no està 

publicat, no s’ha pogut comparar les seves 

previsions en relació a la proposta actual. 

Únicament destacar que el sector abasta una 

superfície molt menor que la del planejament 

vigent, donat que l’anterior sector del Pla 

parcial III ara queda dividit en diversos SUD 

(SUD1, SUD2, SUD3 I SUD4) i que en conjunt 

abasten una superfície menor que l’anterior 

sector, alliberant la zona més meridional i que 

limita amb l’espai protegit, el port i el riu.  

 

La superfície reduïda respecte el planejament 

vigent considerant els 4 SUD de la proposta de 

POUM és de 16,66 ha que representen un 46% 

menys. 

DIAGNOSI AMBIENTAL DE L’ÀMBIT AFECTAT 

Elements 

d’interès 

ambiental 

existents 

• Una petita part del sector al seu extrem nord-est afecta l’espai PEIN i de la xarxa Natura 

2000 del Delta de l’Ebre.  

• L’àmbit del sector està ocupat segons la cartografia disponible per l’hàbitat 1140 Plans  

costaners arenosos o llimosos de forma majoritària . En base al treball de camp realitzat 

s’ha comprovat que la vegetació existent es correspon a hàbitats de comunitats halòfiles 

amb presència de salicòrnia amb un estat de conservació elevat que mostren indicis de 

pertànyer a comunitats vegetals que formen part d’hàbitats d’interès comunitari prioritari 

(1510* Comunitats halòfiles dels sòls d’humitat molt fluctuant), que segons la cartografia 

estava en menor proporció i s’evidencia que hi ha un error en la seva delimitació. L’escala de 

treball d’aquesta cartografia a 1:50.000 en molts casos comporta errors que amb el treball 

de camp  és contrastat. També cal destacar que les comunitats de salicorniars estan 

considerats com a hàbitats amenaçats a Catalunya amb el màxim grau d’amenaça. 

• Tot el delta de l’Ebre està delimitada com una Important Bird Area (IBA) de rellevància 

internacional, així com una àrea d’interès faunístic i florístic.  

• Sector situat en gran part en zona inundable per un període de 100 anys i amb una 

perillositat lleu.  

• Es localitza en un àmbit de frontera respecte al sòl no urbanitzable, i per tant, de 

sensibilitat des del punt de vista paisatgístic. 
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Imatges de 

l’àmbit 

     
Figura 37. Edificacions existents en sòl consolidat                      Figura 38. Espartinars     

                
 

Figura 39. Vegetació halòfila 
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AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’ACTUACIÓ 

Impactes 

previsibles 

sobre el medi 

ambient 

• Desaparició o degradació d’hàbitats d’interès comunitari amb caràcter prioritari i no 

prioritari 

• Degradació de l’hàbitat d’espècies faunístiques d’interès 

• Afectació a les condicions de connectivitat ecològica 

• Desenvolupaments urbans en zones situades en la delimitació de zones inundables 

• Afectació a espais 

• Impacte paisatgístic de les noves ocupacions i artificialització del paisatge 

Mesures de 

protecció 

ambiental 

En relació als espais lliures: 

• Amb l’objectiu de conservar el màxim dels hàbitats naturals presents en el sector d’alt valor 

ambiental i en especial la superfície inclosa en espai PEIN i Xarxa Natura 2000 al nord-est, 

en el sòl destinat a espai lliures no es realitzarà cap tipus de transformació del sòl, ni de la 

morfologia del terreny,  ni cap tipus de plantació. Es conservarà la vegetació natural 

existent, conservant les comunitats de salicorniars pròpies de l’entorn natural on es troben 

localitzades, de forma que preservaran la seva funció ambiental i el seu paper connector 

per a les espècies faunístiques d’aquests hàbitats.  

• Per tal d’evitar la degradació dels hàbitats de sòls salins, formats per salicorniars, que 

quedaran integrats en la reserva d’espais lliures del sector, es realitzarà una separació 

física entre la zona urbanitzada i els espais lliures mitjançant una tanca integrada en 

l’entorn per evitar l’accés de les persones, tant a nivell d’estructura com de materials 

utilitzats, permeable per a la fauna però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir 

l’accés a aquests ambients (vegeu imatges adjuntes de models adequats en aquest 

sentit). 

 

 

• En els jardins associats a les noves construccions residencials i zones enjardinades de 

vials no es permetrà la plantació d’espècies exòtiques invasores (en especial exemplars de 

l’espècie Carpobrotus) i especiès no autòctones i no adaptades a l’entorn. Es potenciarà la 

plantació de les següents espècies: Tamariu (Tamarix canariensis), Garric (Quercus 

coccifera), Llentiscle (Pistacia lentiscus) i Margalló (Chamaerops humulis). 

• Es preveurà una mesura d’erradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor presents en 

el sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el grau d’amenaça 

sobre les espècies autòctones i per als hàbitats d’interès comunitari.  

En relació a l’edificació: 

• Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, es proposa una 

tipologia d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície destina a zones 
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d’espais lliure. 

• El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística 

que analitzi amb detall el projecte d’ordenació des del punt de vista paisatgístic. 

• En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Criteri 19.2.1), les 

edificacions en sòl urbanitzable hauran de respondre a models i tipologies edificatòries 

pròpies de la zona, sense caure en la mera repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran 

materials d’acabament que presentin colors i textures que siguin harmònics amb el 

caràcter del paisatge deltaic i no introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva 

imatge dominant.  

• Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social per tal de poder connectar els 

diferents àmbits del sector a peu i amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests 

eixos haurà d’emfatitzar la seva integració paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la 

selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel qual discorre cada tram. 

• En totes les edificacions de nova construcció la  qualificació d’eficiència energètica haurà 

de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment 

bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova construcció com 

existents.  

• A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció 

de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una 

puntuació mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels 

paràmetres contemplats en l’article 6.  

En relació a l’espai public: 

• En relació a les categories establertes per a les zones de protecció envers la contaminació 

lluminosa, publicades per la Generalitat de Catalunya, s’hauran de dissenyar totes les 

instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per una zona de protecció alta 

(E2) donat que es troba en contacte amb el límit del PEIN del Delta de l’Ebre a l’est del 

sector. 

• Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu 

impacte lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors 

d’il·luminació associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons 

els textos normatius vigents en el moment del seu desenvolupament.  

• Les làmpades i lluminàries que es localitzin al sector han de donar compliment als nivells 

d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI) i considerant els criteris establerts per una zona de 

protecció alta (E2). 

• El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos 

d’inundació i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de 

l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments 

drenants, tous i semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures 

públics i privats). 

• L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització 

del mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en 

l’entorn i una selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, 

caldrà tenir en compte l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, 

especialment el risc d’inundació i la intensitat i freqüència de les onades de calor.  

En relació al risc d’inundabilitat: 

• 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 
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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. 

• En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament 

derivat, es seguiran els criteris de la publicació “Recomanacions Tècniques per als estudis 

d’inundabilitat d’àmbit local” de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua). 

Compatibilitat 

ambiental de la 

proposta 

Tal i com s’ha exposat en el sector analitzat anteriorment, el impacte més rellevant és la 

ocupació i desaparició d’hàbitats d’interès comunitari prioritari que es troben en el màxim grau 

d’amenaça a Catalunya. Malgrat el greu impacte sobre els hàbitats i els valors naturals, la 

reducció de l’ocupació de la superfície del sector respecte el planejament vigent que unificava 

aquest sector en el sector Riumar III, suposa una millora substancial. A banda, per tal de reduir 

els efectes sobre els hàbitats naturals es proposen una sèrie de mesures de protecció 

ambiental amb l’objectiu de mantenir el màxim la vegetació existent i definir una zona d’espais 

lliures a mode de zona de tampó entre la zona urbanitzada i l’entorn natural del Delta de l’Ebre. 

També és destacable la ordenació proposada a l’extrem nord-est del sector que es localitza 

dintre d’espai PEIN i Xarxa Natura 2000, es configura com a zona d’espais lliures de transició 

entre la zona urbanitzada i l’espai natural del Delta de l’Ebre, no es preveu cap tipus de 

transformació en aquesta zona, es valora positivament des del punt de vista ambiental aquesta 

proposta.  

La compatibilitat ambiental d’aquest sector tal i com s’ha exposat en el sectors SUD1, és per tant 

baixa, fet que condiciona a l’aplicació de les mesures de protecció ambiental descrites en la 

present fitxa i a la realització de la mesura compensatòria, per tal de poder compensar la pèrdua 

de l’hàbitat d’interès comunitari d’alt valor ecològic. 

Idoneïtat 

ambiental  
Molt Alta Alta Moderada Baixa Molt baixa 

 

  



 

 

225 

POUM de Deltebre 

Estudi Ambiental Estratègic 

SUD3 

DESCRIPCIÓ DEL SECTOR PROPOSAT  Superfície 3,6596 Ha 

Tipologia SUC SUNC SUD SUND SNU 

Ubicació de 

sector 

 

 

 

Proposta 

d’ordenació 

Sistemes No es disposen de dades de la distribució de la superfície per a cada sistema 

(vialitat, zones verdes o equipament 

Zones Residencial aïllat i agrupat R.5 i R.6 

Sostre màxim IEB: 0,2 m2st/m2sl 

Nombre d’habitatges 15 hab/Ha 

Condicions de gestió i 

execució 

Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

 

Altres 

 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així 

com les cotes 

d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta 

adequada en front el risc d’inundació de l’àmbit així com la millora de les 

condicions en front el mateix risc del nucli urbà existent a Riumar. 

 

 

Mapa 

d’ordenació 

proposada 
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Canvis 

respecte el 

planejament 

vigent 

 

 Es correspon a l’àmbit del Pla parcial 

urbanístic, sector Riumar III, aprovat però 

que no ha assolit la vigència, i desclassificat 

parcialment pel PDUSC1 a la part que abasta 

el sistema portuari del Port de Deltebre. 

Donat que el Pla parcial no té vigència i no 

està publicat, no s’ha pogut comparar les 

seves previsions en relació a la proposta 

actual. Únicament destacar que el sector 

abasta una superfície molt menor que la del 

planejament vigent, donat que l’anterior 

sector del Pla parcial III ara queda dividit en 

diversos SUD (SUD1, SUD2, SUD3 I SUD4) i 

que en conjunt abasten una superfície 

menor que l’anterior sector, alliberant la 

zona més meridional i que limita amb l’espai 

protegit, el port i el riu. 

La superfície reduïda respecte el 

planejament vigent considerant els 4 SUD de 

la proposta de POUM és de 16,66 ha que 

representen un 46% menys. 

DIAGNOSI AMBIENTAL DE L’ÀMBIT AFECTAT 

Elements 

d’interès 

ambiental 

existents 

• L’àmbit del sector està ocupat segons la cartografia disponible per l’hàbitat 1140 Plans  

costaners arenosos o llimosos de forma majoritària . En base al treball de camp realitzat 

s’ha comprovat que la vegetació existent es correspon a hàbitats de comunitats halòfiles 

amb presència de salicòrnia amb un estat de conservació elevat que mostren indicis de 

pertànyer a comunitats vegetals que formen part d’hàbitats d’interès comunitari prioritari 

(1510* Comunitats halòfiles dels sòls d’humitat molt fluctuant), que segons la cartografia 

estava en menor proporció i s’evidencia que hi ha un error en la seva delimitació. L’escala de 

treball d’aquesta cartografia a 1:50.000 en molts casos comporta errors que amb el treball 

de camp  és contrastat. També cal destacar que les comunitats de salicorniars estan 

considerats com a hàbitats amenaçats a Catalunya amb el màxim grau d’amenaça. 

• Tot el delta de l’Ebre està delimitada com una Important Bird Area (IBA) de rellevància 

internacional, així com una àrea d’interès faunístic i florístic.  

• Sector situat en gran part en zona inundable per un període de 100 anys i amb una 

perillositat lleu.  
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Imatges de 

l’àmbit 

     

Figura 40. Vegetació de jonqueres i salicòrnia de tot 

l’àmbit, al fons de la imatge es visualitzen les 

edificacions existents     

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 41. Salicòrnia amb sòls amb crostes 

superficials de sal     
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AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’ACTUACIÓ 

Impactes 

previsibles 

sobre el medi 

ambient 

• Desaparició o degradació d’hàbitats d’interès comunitari amb caràcter prioritari i no 

prioritari 

• Degradació de l’hàbitat d’espècies faunístiques d’interès 

• Afectació a les condicions de connectivitat ecològica 

• Desenvolupaments urbans en zones situades en la delimitació de zones inundables 

• Impacte paisatgístic de les noves ocupacions i artificialització del paisatge 

Mesures de 

protecció 

ambiental 

En relació als espais lliures: 

• Es recomana que el planejament derivat destini més del 15% de las superfície del sector a 

zones d’espais lliures per tal de preservar la vegetació existent i contribuir a reduir la 

impermeabilització en aquest àmbit.  

• La disposició dels espais lliures en el sector es recomana localitzar-la de forma perimetral i 

en contacte amb els sectors urbanitzable que l’envolten per tal d’evitar la continuïtat de les 

edificacions i definir àrees d’esponjament. 

• Amb l’objectiu de conservar el màxim els hàbitats naturals presents en el sector d’alt valor 

ambiental, en el sòl destinat a espai lliures no es realitzarà cap tipus de transformació del 

sòl, ni de la morfologia del terreny,  ni cap tipus de plantació. Es conservarà la vegetació 

natural existent, conservant les comunitats de salicorniars pròpies de l’entorn natural on es 

troben localitzades. 

• En els jardins associats a les noves construccions residencials i zones enjardinades de 

vials no es permetrà la plantació d’espècies exòtiques invasores (en especial exemplars de 

l’espècie Carpobrotus) i especiès no autòctones i no adaptades a l’entorn. Es potenciarà la 

plantació de les següents espècies: Tamariu (Tamarix canariensis), Garric (Quercus 

coccifera), Llentiscle (Pistacia lentiscus) i Margalló (Chamaerops humulis). 

• Es preveurà una mesura d’erradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor presents en 

el sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el grau d’amenaça 

sobre les espècies autòctones i per als hàbitats d’interès comunitari.  

En relació a l’edificació: 

• Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, es proposa una 

tipologia d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície destina a zones 

d’espais lliure. 

• El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística 

que analitzi amb detall el projecte d’ordenació des del punt de vista paisatgístic. 

• En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Criteri 19.2.1), les 

edificacions en sòl urbanitzable hauran de respondre a models i tipologies edificatòries 

pròpies de la zona, sense caure en la mera repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran 

materials d’acabament que presentin colors i textures que siguin harmònics amb el 

caràcter del paisatge deltaic i no introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva 

imatge dominant.  

• Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social per tal de poder connectar els 

diferents àmbits del sector a peu i amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests 

eixos haurà d’emfatitzar la seva integració paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la 

selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel qual discorre cada tram. 

• En totes les edificacions de nova construcció la  qualificació d’eficiència energètica haurà 

de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment 

bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova construcció com 
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existents.  

• A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció 

de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una 

puntuació mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels 

paràmetres contemplats en l’article 6.  

En relació a l’espai public: 

• En relació a les categories establertes per a les zones de protecció envers la contaminació 

lluminosa, publicades per la Generalitat de Catalunya, s’hauran de dissenyar totes les 

instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per una zona de protecció alta 

(E2) donat que es troba en contacte amb el límit del PEIN del Delta de l’Ebre a l’est del 

sector. 

• Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu 

impacte lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors 

d’il·luminació associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons 

els textos normatius vigents en el moment del seu desenvolupament.  

• Les làmpades i lluminàries que es localitzin al sector han de donar compliment als nivells 

d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI) i considerant els criteris establerts per una zona de 

protecció alta (E2). 

• El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos 

d’inundació i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de 

l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments 

drenants, tous i semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures 

públics i privats). 

• L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització 

del mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en 

l’entorn i una selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, 

caldrà tenir en compte l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, 

especialment el risc d’inundació (ja comentat anteriorment) i la intensitat i freqüència de 

les onades de calor.  

En relació al risc d’inundabilitat: 

• 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. 

• En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament 

derivat, es seguiran 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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Compatibilitat 

ambiental de 

la proposta 

La compatibilitat ambiental d’aquest sector tal i com s’ha exposat en els sectors SUD1 i SUD2 

està condiciona a la l’aplicació de les mesures de protecció ambiental definides en la present 

fitxa degut a que l’impacte sobre els hàbitats d’interès comunitari prioritari es considera que és 

greu, malgrat la reducció significativa de la zona afectada respecte el planejament vigent i a la 

realització de la mesura compensatòria comentada en el SUD 1. La ordenació proposada pel 

sector no defineix la disposició de la zona d’espais lliures, de forma que queda subjecte al 

planejament derivat per a la seva concreció, en aquest sentit es proposa una sèrie de mesures 

per a garantir la conservació de les espècies vegetals existents d’alt valor ambiental i per a 

afavorir a l’esponjament entre les àrees urbanitzades dels diferents sectors. 

Amb tot, donat que es preveu un impacte residual corresponent a la pèrdua dels hàbitats 

esmentats, el present EAE proposa una mesura compensatòria de recuperació de les condicions 

ecològiques d’un altre espai proper als sectors de Riumar que suposi un increment de la 

biodiversitat per a l’espai natural protegit del Delta de l’Ebre. A l’apartat 7.2.2.3 s’explica en detall 

la mesura compensatòria proposada. 

Idoneïtat 

ambiental  
Molt Alta Alta Moderada Baixa Molt baixa 
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DESCRIPCIÓ DEL SECTOR PROPOSAT  Superfície 5,1159 ha 

Tipologia SUC SUNC SUD SUND SNU 

Ubicació de 

sector 

 

 

Proposta 

d’ordenació 

 
Sistemes No es disposen de dades de la distribució de la superfície per a cada sistema 

(vialitat, zones verdes o equipament 

Zones Residencial aïllat i agrupat R.5 i R.6 

Comercial A.2b 

Sostre màxim IEB 0,3 m2st/m2sl 

Nombre d’habitatges 15 hab/Ha 

Condicions de gestió i 

execució 

Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

 

Altres 

 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així 

com les cotes 

d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta 

adequada en front el risc d’inundació de l’àmbit així com la millora de les 

condicions en front el mateix risc del nucli urbà existent a Riumar. 
 

Mapa 

d’ordenació 

proposada 

 

 
 

SUD 4 
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Canvis 

respecte 

planejament 

vigent 

 

Es correspon a l’àmbit del Pla parcial 

urbanístic, sector Riumar III, aprovat però que 

no ha assolit la vigència, i desclassificat 

parcialment pel PDUSC1 a la part que abasta el 

sistema portuari del Port de Deltebre. Donat 

que el Pla parcial no té vigència i no està 

publicat, no s’ha pogut comparar les seves 

previsions en relació a la proposta actual. 

Únicament destacar que el sector abasta una 

superfície molt menor que la del planejament 

vigent, donat que l’anterior sector del Pla 

parcial III ara queda dividit en diversos SUD 

(SUD1, SUD2, SUD3 I SUD4) i que en conjunt 

abasten una superfície menor que l’anterior 

sector, alliberant la zona més meridional i que 

limita amb l’espai protegit, el port i el riu.  

 

La superfície reduïda respecte el planejament 

vigent considerant els 4 SUD de la proposta de 

POUM és de 16,66 ha que representen un 46% 

menys. 

DIAGNOSI AMBIENTAL DE L’ÀMBIT AFECTAT 

Elements 

d’interès 

ambiental 

existents 

• L’àmbit del sector està ocupat segons la cartografia disponible per l’hàbitat 1140 Plans  

costaners arenosos o llimosos de forma majoritària . En base al treball de camp realitzat 

s’ha comprovat que la vegetació existent es correspon a hàbitats de comunitats halòfiles 

amb presència de salicòrnia amb un estat de conservació elevat que mostren indicis de 

pertànyer a comunitats vegetals que formen part d’hàbitats d’interès comunitari prioritari 

(1510* Comunitats halòfiles dels sòls d’humitat molt fluctuant), que segons la cartografia 

estava en menor proporció i s’evidencia que hi ha un error en la seva delimitació. L’escala de 

treball d’aquesta cartografia a 1:50.000 en molts casos comporta errors que amb el treball 

de camp  és contrastat. També cal destacar que les comunitats de salicorniars estan 

considerats com a hàbitats amenaçats a Catalunya amb el màxim grau d’amenaça. 

• Tot el delta de l’Ebre està delimitada com una Important Bird Area (IBA) de rellevància 

internacional, així com una àrea d’interès faunístic i florístic.  

• Sector situat en gran part en zona inundable per un període de 100 anys i amb una 

perillositat entre lleu i moderada. 

• Es localitza en un àmbit de frontera respecte al sòl no urbanitzable, i per tant, de 

sensibilitat des del punt de vista paisatgístic. 
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elements 

ambientals 

d’interès 

 



 

 

235 

POUM de Deltebre 

Estudi Ambiental Estratègic 

SUD4 

 

Imatges de 

l’àmbit 

Figura 42. Vegetació de jonqueres i salicòrnia  

 

    
 

Figura 43. Salicòrnia amb presència de peus de 

tamarius  

 

 
    

AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’ACTUACIÓ 

Impactes 

previsibles 

sobre el medi 

ambient 

• Desaparició o degradació d’hàbitats d’interès comunitari amb caràcter prioritari i no 

prioritari 

• Degradació de l’hàbitat d’espècies faunístiques d’interès 

• Afectació a les condicions de connectivitat ecològica 

• Desenvolupaments urbans en zones situades en la delimitació de zones inundables 

• Impacte paisatgístic de les noves ocupacions i artificialització del paisatge 

Mesures de 

protecció 

ambiental 

En relació als espais lliures: 

• Amb l’objectiu de conservar el màxim dels hàbitats naturals presents en el sector d’alt valor 

ambiental, en el sòl destinat a espai lliures no es realitzarà cap tipus de transformació del 
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sòl, ni de la morfologia del terreny,  ni cap tipus de plantació. Es conservarà la vegetació 

natural existent, conservant les comunitats de salicorniars pròpies de l’entorn natural on es 

troben localitzades, de forma que preservaran la seva funció ambiental i el seu paper 

connector per a les espècies faunístiques d’aquests hàbitats.  

• Per tal d’evitar la degradació dels hàbitats de sòls salins, formats per salicorniars, que 

quedaran integrats en la reserva d’espais lliures del sector, es realitzarà una separació 

física entre la zona urbanitzada i els espais lliures mitjançant una tanca integrada en 

l’entorn per evitar l’accés de les persones, tant a nivell d’estructura com de materials 

utilitzats, permeable per a la fauna però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir 

l’accés a aquests ambients (vegeu imatges adjuntes de models adequats en aquest 

sentit). 

 

 

• En els jardins associats a les noves construccions residencials i zones enjardinades de 

vials no es permetrà la plantació d’espècies exòtiques invasores (en especial exemplars de 

l’espècie Carpobrotus) i especiès no autòctones i no adaptades a l’entorn. Es potenciarà la 

plantació de les següents espècies: Tamariu (Tamarix canariensis), Garric (Quercus 

coccifera), Llentiscle (Pistacia lentiscus) i Margalló (Chamaerops humulis). 

• Es preveurà una mesura d’erradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor presents en 

el sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el grau d’amenaça 

sobre les espècies autòctones i per als hàbitats d’interès comunitari.  

En relació a l’edificació: 

• Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, es proposa una 

tipologia d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície destina a zones 

d’espais lliure. 

• El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística 

que analitzi amb detall el projecte d’ordenació des del punt de vista paisatgístic. 

• En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Criteri 19.2.1), les 

edificacions en sòl urbanitzable hauran de respondre a models i tipologies edificatòries 

pròpies de la zona, sense caure en la mera repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran 

materials d’acabament que presentin colors i textures que siguin harmònics amb el 

caràcter del paisatge deltaic i no introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva 

imatge dominant.  

• Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social per tal de poder connectar els 

diferents àmbits del sector a peu i amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests 

eixos haurà d’emfatitzar la seva integració paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la 

selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel qual discorre cada tram. 

• En totes les edificacions de nova construcció la  qualificació d’eficiència energètica haurà 

de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment 
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bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova construcció com 

existents.  

• A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció 

de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una 

puntuació mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels 

paràmetres contemplats en l’article 6.  

En relació a l’espai public: 

• En relació a les categories establertes per a les zones de protecció envers la contaminació 

lluminosa, publicades per la Generalitat de Catalunya, s’hauran de dissenyar totes les 

instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per una zona de protecció alta 

(E2) donat que es troba en contacte amb el límit del PEIN del Delta de l’Ebre a l’est del 

sector. 

• Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu 

impacte lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors 

d’il·luminació associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons 

els textos normatius vigents en el moment del seu desenvolupament.  

• Les làmpades i lluminàries que es localitzin al sector han de donar compliment als nivells 

d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI) i considerant els criteris establerts per una zona de 

protecció alta (E2). 

• El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos 

d’inundació i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de 

l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments 

drenants, tous i semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures 

públics i privats). 

• L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització 

del mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en 

l’entorn i una selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, 

caldrà tenir en compte l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, 

especialment el risc d’inundació i la intensitat i freqüència de les onades de calor. 

En relació al risc d’inundabilitat: 

• 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. 

• En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament 

derivat, es seguiran 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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Compatibilitat 

ambiental de la 

proposta 

El principal impacte, al igual que a la resta de sector del nucli de Riumar, és la pèrdua d’hàbitats 

d’interès comunitari prioritari que es troben en el màxim grau d’amenaça a Catalunya. Tal i com 

s’ha expressat en la resta de sectors es considera imprescendible que el POUM incorpori les 

mesures de protecció ambiental per tal de reduir els efectes sobre els hàbitats pel que fa a les 

zones destinades a espais lliures. No obstant, el impacte sobre aquests hàbitats es considera 

important i malgrat es proposin mesures de protecció ambiental aquestes no poden compensar la 

pèrdua d’aquests hàbitat d’alt valor ecològic (fet pel qual es marca la idoneïtat baixa d’aquest 

sector). Per tant, el present EAE proposa una mesura compensatòria amb l’objectiu de compensar 

aquest impacte mitjançant la recuperació de les condicions ecològiques d’un altre espai proper als 

sectors de Riumar que suposi un increment de la biodiversitat per a l’espai natural protegit del 

Delta de l’Ebre. A l’apartat 7.2.2.3 s’explica en detall la mesura compensatòria proposada. 

Idoneïtat 

ambiental  
Molt Alta Alta Moderada Baixa Molt baixa 
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DESCRIPCIÓ DEL SECTOR PROPOSAT  Superfície 5,0292 Ha 

Tipologia SUC SUNC SUD SUND SNU 

Ubicació de 

sector 

 

 

Proposta 

d’ordenació 

Sistemes No es disposen de dades de la distribució de la superfície per a cada sistema 

(vialitat, zones verdes o equipament 

Zones Residencial aïllat i agrupat R.5 i R.6 

Comercial A.2b 

Sostre màxim IEB 0,3 m2st/m2sl 

Nombre d’habitatges 15 hab/Ha 

Condicions de gestió i 

execució 

Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

 

Altres 

 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així 

com les cotes 

d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta 

adequada en front el risc d’inundació de l’àmbit així com la millora de les 

condicions en front el mateix risc del nucli urbà existent a Riumar. 
 

Mapa 

d’ordenació 

proposada 
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Canvis 

respecte el 

planejament 

vigent 

 

La proposta del POUM considerant el 

sectors SUD 5 i SUD6  suposa una reducció 

del 30% de la seva superfície respecte el 

planejament vigent. 

DIAGNOSI AMBIENTAL DE L’ÀMBIT AFECTAT 

Elements 

d’interès 

ambiental 

existents 

• L’àmbit del sector està ocupat segons la cartografia disponible per l’hàbitat 1140 Plans  

costaners arenosos o llimosos de forma majoritària . En base al treball de camp realitzat 

s’ha comprovat que la vegetació existent es correspon a hàbitats de comunitats halòfiles 

amb presència de salicòrnia amb un estat de conservació elevat que mostren indicis de 

pertànyer a comunitats vegetals que formen part d’hàbitats d’interès comunitari prioritari 

(1510* Comunitats halòfiles dels sòls d’humitat molt fluctuant), que segons la cartografia 

estava en menor proporció i s’evidencia que hi ha un error en la seva delimitació. L’escala de 

treball d’aquesta cartografia a 1:50.000 en molts casos comporta errors que amb el treball 

de camp  és contrastat. També cal destacar que les comunitats de salicorniars estan 

considerats com a hàbitats amenaçats a Catalunya amb el màxim grau d’amenaça. 

• Tot el delta de l’Ebre està delimitada com una Important Bird Area (IBA) de rellevància 

internacional, així com una àrea d’interès faunístic i florístic.  

• Sector situat en zona inundable per un període de 100 anys i amb una perillositat entre lleu 

i moderada. 

• Es localitza en un àmbit de frontera respecte al sòl no urbanitzable, i per tant, de 

sensibilitat des del punt de vista paisatgístic. 
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Imatges de 

l’àmbit 

Figura 44. Vegetació de jonqueres i salicòrnia  

     

 

 

 

Figura 45. Salicòrnia sobre sòls amb  crostes 

superficials de sal  

                               

AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’ACTUACIÓ 

Impactes 

previsibles 

sobre el medi 

ambient 

• Desaparició o degradació d’hàbitats d’interès comunitari amb caràcter prioritari i no 

prioritari 

• Degradació de l’hàbitat d’espècies faunístiques d’interès 

• Afectació a les condicions de connectivitat ecològica 

• Desenvolupaments urbans en zones situades en la delimitació de zones inundables 

• Impacte paisatgístic de les noves ocupacions i artificialització del paisatge 

Mesures de 

protecció 

ambiental 

En relació als espais lliures: 

• Amb l’objectiu de conservar el màxim dels hàbitats naturals presents en el sector d’alt valor 

ambiental, en el sòl destinat a espai lliures no es realitzarà cap tipus de transformació del 

sòl, ni de la morfologia del terreny,  ni cap tipus de plantació. Es conservarà la vegetació 
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natural existent, conservant les comunitats de salicorniars pròpies de l’entorn natural on es 

troben localitzades, de forma que preservaran la seva funció ambiental i el seu paper 

connector per a les espècies faunístiques d’aquests hàbitats.  

• Per tal d’evitar la degradació dels hàbitats de sòls salins, formats per salicorniars, que 

quedaran integrats en la reserva d’espais lliures del sector, es realitzarà una separació 

física entre la zona urbanitzada i els espais lliures mitjançant una tanca integrada en 

l’entorn per evitar l’accés de les persones, tant a nivell d’estructura com de materials 

utilitzats, permeable per a la fauna però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir 

l’accés a aquests ambients (vegeu imatges adjuntes de models adequats en aquest 

sentit). 

 

 

• En els jardins associats a les noves construccions residencials i zones enjardinades de 

vials no es permetrà la plantació d’espècies exòtiques invasores (en especial exemplars de 

l’espècie Carpobrotus) i especiès no autòctones i no adaptades a l’entorn. Es potenciarà la 

plantació de les següents espècies: Tamariu (Tamarix canariensis), Garric (Quercus 

coccifera), Llentiscle (Pistacia lentiscus) i Margalló (Chamaerops humulis). 

• Es preveurà una mesura d’erradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor presents en 

el sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el grau d’amenaça 

sobre les espècies autòctones i per als hàbitats d’interès comunitari.  

En relació a l’edificació: 

• Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, es proposa una 

tipologia d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície destina a zones 

d’espais lliure. 

• El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística 

que analitzi amb detall el projecte d’ordenació des del punt de vista paisatgístic. 

• En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Criteri 19.2.1), les 

edificacions en sòl urbanitzable hauran de respondre a models i tipologies edificatòries 

pròpies de la zona, sense caure en la mera repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran 

materials d’acabament que presentin colors i textures que siguin harmònics amb el 

caràcter del paisatge deltaic i no introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva 

imatge dominant.  

• Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social per tal de poder connectar els 

diferents àmbits del sector a peu i amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests 

eixos haurà d’emfatitzar la seva integració paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la 

selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel qual discorre cada tram. 

• En totes les edificacions de nova construcció la  qualificació d’eficiència energètica haurà 

de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment 

bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova construcció com 
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existents.  

• A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció 

de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una 

puntuació mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels 

paràmetres contemplats en l’article 6.  

En relació a l’espai public: 

• En relació a les categories establertes per a les zones de protecció envers la contaminació 

lluminosa, publicades per la Generalitat de Catalunya, s’hauran de dissenyar totes les 

instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per una zona de protecció alta 

(E2) donat que es troba en contacte amb el límit del PEIN del Delta de l’Ebre a l’est del 

sector. 

• Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu 

impacte lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors 

d’il·luminació associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons 

els textos normatius vigents en el moment del seu desenvolupament.  

• Les làmpades i lluminàries que es localitzin al sector han de donar compliment als nivells 

d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI) i considerant els criteris establerts per una zona de 

protecció alta (E2). 

• El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos 

d’inundació i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de 

l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments 

drenants, tous i semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures 

públics i privats). 

• L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització 

del mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en 

l’entorn i una selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, 

caldrà tenir en compte l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, 

especialment el risc d’inundació (ja comentat anteriorment) i la intensitat i freqüència de 

les onades de calor. 

En relació al risc d’inundabilitat: 

• 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. 

• En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament 

derivat, es seguiran 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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Compatibilitat 

ambiental de la 

proposta 

El sector es troba localitzat sobre comunitats de salicorniar que es corresponen a hàbitats 

amenaçats a Catalunya amb el màxim grau d’amenaça i que a la vegada són hàbitats d’interès 

comunitari prioritari. El desenvolupament del sector suposarà la desaparició de gran part d’aquest 

hàbitat excepte a les zones destinades a espais lliures. L’afectació d’aquest hàbitat és important i 

malgrat el POUM redueix la superfície respecte el planejament no implica una millora significativa. 

En aquest sentit, el impacte sobre els hàbitats d’interès comunitari és considera un impacte 

residual que malgrat es proposin mesures de protecció ambiental aquestes no poden compensar 

la pèrdua d’aquests hàbitat d’alt valor ecològic, fet pel qual es determina una idoneïtat ambiental 

baixa. Per tant, el present EAE proposa una mesura compensatòria amb l’objectiu de compensar 

aquest impacte mitjançant la recuperació de les condicions ecològiques d’un altre espai proper als 

sectors de Riumar que suposi un increment de la biodiversitat per a l’espai natural protegit del 

Delta de l’Ebre. A l’apartat 7.2.2.3 s’explica en detall la mesura compensatòria proposada.  

Idoneïtat 

ambiental  
Molt Alta Alta Moderada Baixa Molt baixa 
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DESCRIPCIÓ DEL SECTOR PROPOSAT  Superfície 4,3073 ha 

Tipologia SUC SUNC SUD SUND SNU 

Ubicació de 

sector 

 

 

Proposta 

d’ordenació 

 
Sistemes No es disposen de dades de la distribució de la superfície per a cada sistema 

(vialitat, zones verdes o equipament 

Zones Residencial aïllat i agrupat R.5 i R.6 

Sostre màxim IEB 0,2 m2st/m2sl 

Nombre d’habitatges 15 hab/Ha 

Condicions de gestió i 

execució 

Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica 

Altres 

 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així 

com les cotes 

d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta 

adequada en front el risc d’inundació de l’àmbit així com la millora de les 

condicions en front el mateix risc del nucli urbà existent a Riumar. 
 

Mapa 

d’ordenació 

proposada 
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Canvis 

respecte el 

planejament 

vigent 

 

La proposta del POUM considerant el sectors 

SUD 5 i SUD6  suposa una reducció del 30% de 

la seva superfície respecte el planejament 

vigent. 

DIAGNOSI AMBIENTAL DE L’ÀMBIT AFECTAT 

Elements 

d’interès 

ambiental 

existents 

• L’àmbit del sector està ocupat segons la cartografia disponible per l’hàbitat 1140 Plans  

costaners arenosos o llimosos de forma majoritària . En base al treball de camp realitzat 

s’ha comprovat que la vegetació existent es correspon a hàbitats de comunitats halòfiles 

amb presència de salicòrnia amb un estat de conservació elevat que mostren indicis de 

pertànyer a comunitats vegetals que formen part d’hàbitats d’interès comunitari prioritari 

(1510* Comunitats halòfiles dels sòls d’humitat molt fluctuant), que segons la cartografia 

estava en menor proporció i s’evidencia que hi ha un error en la seva delimitació. L’escala de 

treball d’aquesta cartografia a 1:50.000 en molts casos comporta errors que amb el treball 

de camp  és contrastat. També cal destacar que les comunitats de salicorniars estan 

considerats com a hàbitats amenaçats a Catalunya amb el màxim grau d’amenaça. 

• Tot el delta de l’Ebre està delimitada com una Important Bird Area (IBA) de rellevància 

internacional, així com una àrea d’interès faunístic i florístic.  

• Sector situat en zona inundable per un període de 100 anys i amb una perillositat 

principalment moderada. 

• Es localitza en un àmbit de frontera respecte al sòl no urbanitzable, i per tant, de 

sensibilitat des del punt de vista paisatgístic. 
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d’elements 

ambientals 
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Imatges de 

l’àmbit 

Figura 46. Salicòrnia sobre sòls amb  crostes 

superficials de sal, vegetació predominant a l’àmbit 

del sector 

 
 

Figura 47. Vegetació al·lòctona en contacte amb la 

zona urbanitzada i amb el límit del sector  SUD7  

 

 
     

AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’ACTUACIÓ 

Impactes 

previsibles 

sobre el medi 

ambient 

• Desaparició o degradació d’hàbitats d’interès comunitari amb caràcter prioritari i no 

prioritari 

• Degradació de l’hàbitat d’espècies faunístiques d’interès 

• Afectació a les condicions de connectivitat ecològica 

• Desenvolupaments urbans en zones situades en la delimitació de zones inundables 

• Impacte paisatgístic de les noves ocupacions i artificialització del paisatge 

Mesures de 

protecció 

ambiental 

En relació als espais lliures: 

• Amb l’objectiu de conservar el màxim dels hàbitats naturals presents en el sector d’alt valor 

ambiental, en el sòl destinat a espai lliures no es realitzarà cap tipus de transformació del 

sòl, ni de la morfologia del terreny,  ni cap tipus de plantació. Es conservarà la vegetació 
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natural existent, conservant les comunitats de salicorniars pròpies de l’entorn natural on es 

troben localitzades, de forma que preservaran la seva funció ambiental i el seu paper 

connector per a les espècies faunístiques d’aquests hàbitats.  

• Per tal d’evitar la degradació dels hàbitats de sòls salins, formats per salicorniars, que 

quedaran integrats en la reserva d’espais lliures del sector, es realitzarà una separació 

física entre la zona urbanitzada i els espais lliures mitjançant una tanca integrada en 

l’entorn per evitar l’accés de les persones, tant a nivell d’estructura com de materials 

utilitzats, permeable per a la fauna però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir 

l’accés a aquests ambients (vegeu imatges adjuntes de models adequats en aquest 

sentit). 

 

 

• Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, es proposa una 

tipologia d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície destina a zones 

d’espais lliure.   

• En els jardins associats a les noves construccions residencials i zones enjardinades de 

vials no es permetrà la plantació d’espècies exòtiques invasores (en especial exemplars de 

l’espècie Carpobrotus) i especiès no autòctones i no adaptades a l’entorn. Es potenciarà la 

plantació de les següents espècies: Tamariu (Tamarix canariensis), Garric (Quercus 

coccifera), Llentiscle (Pistacia lentiscus) i Margalló (Chamaerops humulis). 

• Es preveurà una mesura d’erradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor presents en 

el sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el grau d’amenaça 

sobre les espècies autòctones i per als hàbitats d’interès comunitari.  

En relació a l’edificació: 

• El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística 

que analitzi amb detall el projecte d’ordenació des del punt de vista paisatgístic. 

• En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Criteri 19.2.1), les 

edificacions en sòl urbanitzable hauran de respondre a models i tipologies edificatòries 

pròpies de la zona, sense caure en la mera repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran 

materials d’acabament que presentin colors i textures que siguin harmònics amb el 

caràcter del paisatge deltaic i no introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva 

imatge dominant.  

• Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social per tal de poder connectar els 

diferents àmbits del sector a peu i amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests 

eixos haurà d’emfatitzar la seva integració paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la 

selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel qual discorre cada tram. 

• En totes les edificacions de nova construcció la  qualificació d’eficiència energètica haurà 

de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment 

bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova construcció com 
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existents.  

• A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció 

de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una 

puntuació mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels 

paràmetres contemplats en l’article 6.  

En relació a l’espai public: 

• En relació a les categories establertes per a les zones de protecció envers la contaminació 

lluminosa, publicades per la Generalitat de Catalunya, s’hauran de dissenyar totes les 

instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per una zona de protecció alta 

(E2) donat que es troba en contacte amb el límit del PEIN del Delta de l’Ebre a l’est del 

sector. 

• Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu 

impacte lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors 

d’il·luminació associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons 

els textos normatius vigents en el moment del seu desenvolupament.  

• Les làmpades i lluminàries que es localitzin al sector han de donar compliment als nivells 

d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI) i considerant els criteris establerts per una zona de 

protecció alta (E2). 

• El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos 

d’inundació i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de 

l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments 

drenants, tous i semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures 

públics i privats). 

• L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització 

del mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en 

l’entorn i una selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, 

caldrà tenir en compte l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, 

especialment el risc d’inundació i la intensitat i freqüència de les onades de calor.  

En relació al risc d’inundabilitat: 

• 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. 

• En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament 

derivat, es seguiran els criteris de la publicació “Recomanacions Tècniques per als estudis 

d’inundabilitat d’àmbit local” de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua). 

Compatibilitat 

ambiental de la 

proposta 

Tal i com s’ha exposat en el sector SUD5, que es troba adjacent, el impacte ambiental més 

important que es produeix és la pèrdua de gran part de l’hàbitat d’interès comunitari prioritari 

existent. La proposta de mesures de protecció ambiental i l’execució d’una mesura compensatòria 

que permeti compatibilitzar el desenvolupament dels sectors serà necessari que siguin assumits 

pel POUM, degut a que l’afectació que es podueix es considera que és molt rellevant.  

Idoneïtat 

ambiental  
Molt Alta Alta Moderada Baixa Molt baixa 
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DESCRIPCIÓ DEL SECTOR PROPOSAT  Superfície 3,4041 Ha 

Tipologia SUC SUNC SUD SUND SNU 

Ubicació de 

sector 

 

 

Proposta 

d’ordenació 

 
Sistemes No es disposen de dades de la distribució de la superfície per a cada sistema 

(vialitat, zones verdes o equipament 

Zones Residencial aïllat i agrupat R.5 i R.6 

Sostre màxim IEB 0,2 m2st/m2sl 

Nombre d’habitatges 15 hab/Ha 

Condicions de gestió i 

execució 

Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

 

Altres 

 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així 

com les cotes 

d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta 

adequada en front el risc d’inundació de l’àmbit així com la millora de les 

condicions en front el mateix risc del nucli urbà existent a Riumar. 
 

Mapa 

d’ordenació 

proposada 
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DIAGNOSI AMBIENTAL DE L’ÀMBIT AFECTAT 

Elements 

d’interès 

ambiental 

existents 

• Segons la cartografia oficial d’hàbitats d’interès comunitari, tot l’àmbit està ocupat pel HIC 

1140 Plans costaners arenosos o llimosos, sovint recoberts de mantells microbians. Durant 

el treball de camp es va observar que la vegetació existent a la meitat del sector 

corresponia a hàbitats de comunitats halòfiles amb presència de salicòrnia amb un estat de 

conservació elevat que mostren indicis de pertànyer a comunitats vegetals que formen 

part d’hàbitats d’interès comunitari prioritari (1510* Comunitats halòfiles dels sòls 

d’humitat molt fluctuant), que segons la cartografia estava en menor proporció i s’evidencia 

que hi ha un error en la seva delimitació. L’escala de treball d’aquesta cartografia a 

1:50.000 en molts casos comporta errors que amb el treball de camp  és contrastat. També 

cal destacar que les comunitats de salicorniars estan considerats com a hàbitats 

amenaçats a Catalunya amb el màxim grau d’amenaça. Respecte l’altre meitat del sectors, 

es va observar que no hi havia presència d’aquest hàbitat ni de vegetació d’interès perquè 

la zona havia estat cremada recentment. Es va identificar restes de vegetació exòtica (del 

gènere Carpobrotus) de caràcter invasor en aquesta zona del sector. 

• Tot el delta de l’Ebre està delimitada com una Important Bird Area (IBA) de rellevància 

internacional, així com una àrea d’interès faunístic i florístic. 

• Sector situat en zona inundable per un període de 100 anys i amb una perillositat 

moderada. 

• Es localitza en un àmbit de frontera respecte al sòl no urbanitzable, i per tant, de 

sensibilitat des del punt de vista paisatgístic. 

Plànols 

elements 

d’interès 

ambiental 
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Imatges de 

l’àmbit 

Figura 48. Vegetació cremada i presència de plantes 

ruderals de poc interès     

 
 

Figura 49. Vegetació invasora sobre deixalles 

 
     

AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’ACTUACIÓ 

Impactes 

previsibles 

sobre el medi 

ambient 

• Desaparició o degradació d’hàbitats d’interès comunitari amb caràcter prioritari i no 

prioritari 

• Degradació de l’hàbitat d’espècies faunístiques d’interès 

• Proliferació d’espècies exòtiques que actuen com a invasores sobre espècies autòctones 

d’interès 

• Afectació a les condicions de connectivitat ecològica 

• Desenvolupaments urbans en zones situades en la delimitació de zones inundables 

• Impacte paisatgístic de les noves ocupacions i artificialització del paisatge 

Mesures de 

protecció 

ambiental 

En relació als espais lliures: 

• Amb l’objectiu de conservar el màxim dels hàbitats naturals presents en el sector d’alt valor 

ambiental, en el sòl destinat a espai lliures no es realitzarà cap tipus de transformació del 

sòl, ni de la morfologia del terreny,  ni cap tipus de plantació. Es conservarà la vegetació 

natural existent, conservant les comunitats de salicorniars pròpies de l’entorn natural on es 

troben localitzades, de forma que preservaran la seva funció ambiental i el seu paper 

connector per a les espècies faunístiques d’aquests hàbitats.  

• Per tal d’evitar la degradació dels hàbitats de sòls salins, formats per salicorniars, que 

quedaran integrats en la reserva d’espais lliures del sector, es realitzarà una separació 

física entre la zona urbanitzada i els espais lliures mitjançant una tanca integrada en 

l’entorn per evitar l’accés de les persones, tant a nivell d’estructura com de materials 

utilitzats, permeable per a la fauna però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir 

l’accés a aquests ambients (vegeu imatges adjuntes de models adequats en aquest 

sentit). 
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• Es proposa realitzar en la zona destinada a espais lliures que coincideix amb la franja 

cremada, la restauració d’aquesta zona amb vegetació halòfila (espècies de salicorniars) 

pròpia de l’hàbitats d’interès comunitari prioritari: 1510 Comunitats halòfiles dels sòls 

d’humitat molt fluctuant.  

• En els jardins associats a les noves construccions residencials i zones enjardinades de 

vials no es permetrà la plantació d’espècies exòtiques invasores (en especial exemplars de 

l’espècie Carpobrotus) i especiès no autòctones i no adaptades a l’entorn. Es potenciarà la 

plantació de les següents espècies: Tamariu (Tamarix canariensis), Garric (Quercus 

coccifera), Llentiscle (Pistacia lentiscus) i Margalló (Chamaerops humulis). 

• Es preveurà una mesura d’erradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor presents en 

el sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el grau d’amenaça 

sobre les espècies autòctones i per als hàbitats d’interès comunitari.  

En relació a l’edificació: 

• Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, es proposa una 

tipologia d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície destina a zones 

d’espais lliure. 

• Es recomana concentrar les edificacions en la zona de la vegetació cremada per tal de 

reduir l’afectació als salicorniars presents a l’est del sector, dotant de major superfície 

destinada a zones d’espais lliures. 

• El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística 

que analitzi amb detall el projecte d’ordenació des del punt de vista paisatgístic. 

• En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Criteri 19.2.1), les 

edificacions en sòl urbanitzable hauran de respondre a models i tipologies edificatòries 

pròpies de la zona, sense caure en la mera repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran 

materials d’acabament que presentin colors i textures que siguin harmònics amb el 

caràcter del paisatge deltaic i no introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva 

imatge dominant.  

• Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social per tal de poder connectar els 

diferents àmbits del sector a peu i amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests 

eixos haurà d’emfatitzar la seva integració paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la 

selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel qual discorre cada tram. 

• En totes les edificacions de nova construcció la  qualificació d’eficiència energètica haurà 

de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment 

bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova construcció com 

existents.  

• A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció 

de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una 
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puntuació mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels 

paràmetres contemplats en l’article 6.  

En relació a l’espai public: 

• En relació a les categories establertes per a les zones de protecció envers la contaminació 

lluminosa, publicades per la Generalitat de Catalunya, s’hauran de dissenyar totes les 

instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per una zona de protecció alta 

(E2) donat que es troba en contacte amb el límit del PEIN del Delta de l’Ebre a l’est del 

sector. 

• Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu 

impacte lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors 

d’il·luminació associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons 

els textos normatius vigents en el moment del seu desenvolupament.  

• Les làmpades i lluminàries que es localitzin al sector han de donar compliment als nivells 

d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI) i considerant els criteris establerts per una zona de 

protecció alta (E2). 

• El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos 

d’inundació i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de 

l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments 

drenants, tous i semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures 

públics i privats). 

• L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització 

del mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en 

l’entorn i una selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, 

caldrà tenir en compte l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, 

especialment el risc d’inundació i la intensitat i freqüència de les onades de calor.  

En relació al risc d’inundabilitat: 

• 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. 

• En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament 

derivat, es seguiran els criteris de la publicació “Recomanacions Tècniques per als estudis 

d’inundabilitat d’àmbit local” de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua). 

Compatibilitat 

ambiental de la 

proposta 

De la valoració comparativa de la proposta del sector respecte els efectes ambientals d’aquesta, 

que el principal impacte s’associa a l’afectació a la comunitat de salicorniars que correspon a 

hàbitats d’interès comunitari prioritari. Malgrat que una part d’aquest hàbitat està inclosa dintre 

del sistema d’espais lliures i es recomana a les mesures de protecció ambiental la seva 

preservació es considera que és un impacte important, fet pel qual la seva compatibilitat estarà 

condicionada a la realització de les mesures de protecció ambiental i de la mesura compensatòria 

definida en l’apartat 7.2.2.3 del present EAE. També val a dir que aquest hàbitat ocupa 

aproximadament la meitat del sector, ja que l’altre part la vegetació està cremada i hi ha presència 

d’espècies exòtiques invasores. En aquesta zona, el desenvolupament de la proposta és 

compatible, aplicant  les mesures de protecció ambiental definides en la present fitxa.   
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Idoneïtat 

ambiental  
Molt Alta Alta Moderada Baixa Molt baixa 
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DESCRIPCIÓ DEL SECTOR PROPOSAT  Superfície 14,6374 ha 

Tipologia SUC SUNC SUD SUND SNU 

Ubicació de 

sector 

 

 

Proposta 

d’ordenació 

 
Sistemes No es disposen de dades de la distribució de la superfície per a cada sistema 

(vialitat, zones verdes o equipament) 

Zones Hoteler, restauració A.2 

Sostre màxim IEB 0,02 m2st/m2sl 

Nombre d’habitatges 0 hab/Ha 

Condicions de gestió i 

execució 

Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

 

Altres 

 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així 

com les cotes d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una 

resposta adequada en front el risc d’inundació de l’àmbit així com la millora de 

les condicions en front el mateix risc del nucli urbà existent a Riumar. 
 

Mapa 

d’ordenació 

proposada 
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DIAGNOSI AMBIENTAL DE L’ÀMBIT AFECTAT 

Elements 

d’interès 

ambiental 

existents 

• Gran part de l’àmbit es troba ocupat per una llacuna de notable entitat que conforma una 

zona humida de valor. 

• Limita amb sòl de protecció especial del PTPTE de valor natural i de connexió. 

• Segons la cartografia oficial d’hàbitats d’interès comunitari, tot l’àmbit està ocupat pel HIC 

1140 Plans costaners arenosos o llimosos, sovint recoberts de mantells microbians. Durant 

el treball de camp es va observar que la vegetació existent a la meitat del sector 

corresponia a hàbitats de comunitats halòfiles amb presència de salicòrnia amb un estat de 

conservació elevat que mostren indicis de pertànyer a comunitats vegetals que formen 

part d’hàbitats d’interès comunitari prioritari (1510* Comunitats halòfiles dels sòls 

d’humitat molt fluctuant), que segons la cartografia estava en menor proporció i s’evidencia 

que hi ha un error en la seva delimitació. L’escala de treball d’aquesta cartografia a 

1:50.000 en molts casos comporta errors que amb el treball de camp  és contrastat. També 

cal destacar que les comunitats de salicorniars estan considerats com a hàbitats 

amenaçats a Catalunya amb el màxim grau d’amenaça.  

• Tot el delta de l’Ebre està delimitada com una Important Bird Area (IBA) de rellevància 

internacional, així com una àrea d’interès faunístic i florístic.  

• Sector situat en gran part en zona inundable per un període de 100 anys i amb una 

perillositat entre moderada i greu. Es considera perillositat greu a la zona de la llacuna 

artificial.   

Plànols 

elements 

d’interès 

ambiental 
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Imatges de 

l’àmbit 

Figura 50. Camí que limita el sector SUD 7 amb el 

sector SUD8     

     

 
 

Figura 51. Vegetació cremada i presència de 

plantes ruderals de poc interès     

 

 
     

AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’ACTUACIÓ 

Impactes 

previsibles 

sobre el medi 

ambient 

• Degradació d’hàbitats d’interès comunitari amb caràcter prioritari i no prioritari 

• Degradació de l’hàbitat d’espècies faunístiques d’interès 

• Afectació a les condicions de connectivitat ecològica 

• Desenvolupaments urbans en zones situades en la delimitació de zones inundables 

• Impacte paisatgístic de les noves ocupacions i artificialització del paisatge 

Mesures de 

protecció 

ambiental 

En relació als espais lliures: 

• Amb l’objectiu de conservar el màxim dels hàbitats naturals presents en el sector d’alt valor 

ambiental, en el sòl destinat a espai lliures no es realitzarà cap tipus de transformació del 

sòl, ni de la morfologia del terreny,  ni cap tipus de plantació. Es conservarà la vegetació 

natural existent, conservant les comunitats de salicorniars pròpies de l’entorn natural on es 

troben localitzades, de forma que preservaran la seva funció ambiental i el seu paper 

connector per a les espècies faunístiques d’aquests hàbitats.  

• Per tal d’evitar la degradació dels hàbitats de sòls salins, formats per salicorniars, que 

quedaran integrats en la reserva d’espais lliures del sector, es realitzarà una separació 

física entre la zona urbanitzada i els espais lliures mitjançant una tanca integrada en 

l’entorn per evitar l’accés de les persones, tant a nivell d’estructura com de materials 

utilitzats, permeable per a la fauna però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir 

l’accés a aquests ambients (vegeu imatges adjuntes de models adequats en aquest 

sentit). 

 

 

• Es preveurà una mesura d’erradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor presents en 
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el sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el grau d’amenaça 

sobre les espècies autòctones i per als hàbitats d’interès comunitari.  

En relació a l’edificació: 

• L’hotel annex a la llacuna artificial del sector haurà de complir criteris d’Integració 

paisatgística d’acord amb l’entorn natural on s’ubica. 

• El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística 

que analitzi amb detall el projecte d’ordenació des del punt de vista paisatgístic. 

• En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Criteri 19.2.1), les 

edificacions en sòl urbanitzable hauran de respondre a models i tipologies edificatòries 

pròpies de la zona, sense caure en la mera repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran 

materials d’acabament que presentin colors i textures que siguin harmònics amb el 

caràcter del paisatge deltaic i no introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva 

imatge dominant.  

• Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social per tal de poder connectar els 

diferents àmbits del sector a peu i amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests 

eixos haurà d’emfatitzar la seva integració paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la 

selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel qual discorre cada tram. 

• En totes les edificacions de nova construcció la  qualificació d’eficiència energètica haurà 

de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment 

bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova construcció com 

existents.  

• A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció 

de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una 

puntuació mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels 

paràmetres contemplats en l’article 6.  

En relació a l’espai public: 

• En relació a les categories establertes per a les zones de protecció envers la contaminació 

lluminosa, publicades per la Generalitat de Catalunya, s’hauran de dissenyar totes les 

instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per una zona de protecció alta 

(E2) donat que es troba en contacte amb el límit del PEIN del Delta de l’Ebre a l’est del 

sector. 

• Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu 

impacte lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors 

d’il·luminació associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons 

els textos normatius vigents en el moment del seu desenvolupament.  

• Les làmpades i lluminàries que es localitzin al sector han de donar compliment als nivells 

d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI) i considerant els criteris establerts per una zona de 

protecció alta (E2). 

• El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos 

d’inundació i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de 

l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments 

drenants, tous i semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures 

públics i privats). 

• L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització 

del mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en 

l’entorn i una selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, 

caldrà tenir en compte l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, 

especialment el risc d’inundació i la intensitat i freqüència de les onades de calor.  
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En relació al risc d’inundabilitat: 

• 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.  

• En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament 

derivat, es seguiran els criteris de la publicació “Recomanacions Tècniques per als estudis 

d’inundabilitat d’àmbit local” de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua). 

Compatibilitat 

ambiental de la 

proposta 

El principal impacte de la proposta d’ordenació d’aquest sector és la impermeabilització de la zona 

ocupada per les noves edificacions destinades a equipaments i usos hotelers i l’increment de 

consum de recursos derivat d’aquestes activitats. No es preveuen impactes sobre l’àrea de 

salicorniars , ja que es troba inclosa en el sistema d’espais lliures, sempre i quant es portin a terme 

les mesures de protecció ambiental que garanteixen la conservació d’aquest hàbitat d’interès 

comunitari prioritari. 

Idoneïtat 

ambiental  
Molt Alta Alta Moderada Baixa Molt baixa 
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DESCRIPCIÓ DEL SECTOR PROPOSAT  Superfície 2,9239 ha 

Tipologia SUC SUNC SUD SUND SNU 

Ubicació de 

sector 

 

 

Proposta 

d’ordenació 

 
Sistemes No es disposen de dades de la distribució de la superfície per a cada sistema 

(vialitat, zones verdes o equipament 

Zones Residencial aïllat i agrupat R.5 i R.6 

Sostre màxim IEB 0,2 m2st/m2sl 

Nombre d’habitatges 15 hab/Ha 

Condicions de gestió i 

execució 

Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

 

Altres 

 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així 

com les cotes 

d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta 

adequada en front el risc d’inundació de l’àmbit així com la millora de les 

condicions en front el mateix risc del nucli urbà existent a Riumar. 
 

Mapa 

d’ordenació 

proposada 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

266 

SUD9 

DIAGNOSI AMBIENTAL DE L’ÀMBIT AFECTAT 

Elements 

d’interès 

ambiental 

existents 

• L’àmbit del sector està ocupat segons la cartografia disponible per l’hàbitat 1140 Plans  

costaners arenosos o llimosos de forma majoritària . En base al treball de camp realitzat 

s’ha comprovat que la vegetació existent es correspon a hàbitats de comunitats halòfiles 

amb presència de salicòrnia amb un estat de conservació elevat que mostren indicis de 

pertànyer a comunitats vegetals que formen part d’hàbitats d’interès comunitari prioritari 

(1510* Comunitats halòfiles dels sòls d’humitat molt fluctuant), que segons la cartografia 

estava en menor proporció i s’evidencia que hi ha un error en la seva delimitació. L’escala de 

treball d’aquesta cartografia a 1:50.000 en molts casos comporta errors que amb el treball 

de camp  és contrastat. També cal destacar que les comunitats de salicorniars estan 

considerats com a hàbitats amenaçats a Catalunya amb el màxim grau d’amenaça. 

• Tot el delta de l’Ebre està delimitada com una Important Bird Area (IBA) de rellevància 

internacional, així com una àrea d’interès faunístic i florístic.  

• Sector situat en zona inundable per un període de 100 anys i amb una perillositat 

moderada.  

• Es localitza en un àmbit de frontera respecte al sòl no urbanitzable, i per tant, de 

sensibilitat des del punt de vista paisatgístic. 

Plànols 

d’elements 

d’interès 

ambiental 
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Imatges de 

l’àmbit 

 
Figura 52. Salicorniar ben conservat present en tota la superfície de l’àmbit      

 
     

AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’ACTUACIÓ 

Impactes 

previsibles 

sobre el medi 

ambient 

• Desaparició o degradació d’hàbitats d’interès comunitari amb caràcter prioritari i no 

prioritari 

• Degradació de l’hàbitat d’espècies faunístiques d’interès 

• Afectació a les condicions de connectivitat ecològica 

• Desenvolupaments urbans en zones situades en la delimitació de zones inundables 

• Incoherències amb el plantejament territorial 

• Impacte paisatgístic de les noves ocupacions i artificialització del paisatge 

Mesures de 

protecció 

ambiental 

En relació als espais lliures: 

• Amb l’objectiu de conservar el màxim dels hàbitats naturals presents en el sector d’alt valor 

ambiental, en el sòl destinat a espai lliures no es realitzarà cap tipus de transformació del 

sòl, ni de la morfologia del terreny,  ni cap tipus de plantació. Es conservarà la vegetació 

natural existent, conservant les comunitats de salicorniars pròpies de l’entorn natural on es 

troben localitzades, de forma que preservaran la seva funció ambiental i el seu paper 

connector per a les espècies faunístiques d’aquests hàbitats.  

• Per tal d’evitar la degradació dels hàbitats de sòls salins, formats per salicorniars, que 

quedaran integrats en la reserva d’espais lliures del sector, es realitzarà una separació 

física entre la zona urbanitzada i els espais lliures mitjançant una tanca integrada en 

l’entorn per evitar l’accés de les persones, tant a nivell d’estructura com de materials 

utilitzats, permeable per a la fauna però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir 

l’accés a aquests ambients (vegeu imatges adjuntes de models adequats en aquest 

sentit). 
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• Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, es proposa una 

tipologia d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície destina a zones 

d’espais lliure.   

• En els jardins associats a les noves construccions residencials i zones enjardinades de 

vials no es permetrà la plantació d’espècies exòtiques invasores (en especial exemplars de 

l’espècie Carpobrotus) i especiès no autòctones i no adaptades a l’entorn. Es potenciarà la 

plantació de les següents espècies: Tamariu (Tamarix canariensis), Garric (Quercus 

coccifera), Llentiscle (Pistacia lentiscus) i Margalló (Chamaerops humulis). 

• Es preveurà una mesura d’erradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor presents en 

el sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el grau d’amenaça 

sobre les espècies autòctones i per als hàbitats d’interès comunitari.  

En relació a l’edificació: 

• El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística 

que analitzi amb detall el projecte d’ordenació des del punt de vista paisatgístic. 

• En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Criteri 19.2.1), les 

edificacions en sòl urbanitzable hauran de respondre a models i tipologies edificatòries 

pròpies de la zona, sense caure en la mera repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran 

materials d’acabament que presentin colors i textures que siguin harmònics amb el 

caràcter del paisatge deltaic i no introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva 

imatge dominant.  

• Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social per tal de poder connectar els 

diferents àmbits del sector a peu i amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests 

eixos haurà d’emfatitzar la seva integració paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la 

selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel qual discorre cada tram. 

• En totes les edificacions de nova construcció la  qualificació d’eficiència energètica haurà 

de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment 

bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova construcció com 

existents.  

• A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció 

de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una 

puntuació mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels 

paràmetres contemplats en l’article 6.  

En relació a l’espai public: 

• En relació a les categories establertes per a les zones de protecció envers la contaminació 

lluminosa, publicades per la Generalitat de Catalunya, s’hauran de dissenyar totes les 

instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per una zona de protecció alta 

(E2) donat que es troba en contacte amb el límit del PEIN del Delta de l’Ebre a l’est del 
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sector. 

• Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu 

impacte lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors 

d’il·luminació associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons 

els textos normatius vigents en el moment del seu desenvolupament.  

• Les làmpades i lluminàries que es localitzin al sector han de donar compliment als nivells 

d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI) i considerant els criteris establerts per una zona de 

protecció alta (E2). 

• El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos 

d’inundació i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de 

l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments 

drenants, tous i semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures 

públics i privats). 

• L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització 

del mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en 

l’entorn i una selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, 

caldrà tenir en compte l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, 

especialment el risc d’inundació i la intensitat i freqüència de les onades de calor.  

En relació al risc d’inundabilitat: 

• 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. 

• En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament 

derivat, es seguiran els criteris de la publicació “Recomanacions Tècniques per als estudis 

d’inundabilitat d’àmbit local” de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua). 

Compatibilitat 

ambiental de la 

proposta 

De la valoració comparativa de la proposta del sector respecte els efectes ambientals d’aquesta, 

se’n desprèn que els principals impactes s’associen a l’afectació a la comunitat de salicorniars que 

es correspon a un hàbitat d’interès comunitari prioritari (1510* Comunitats halòfiles dels sòls 

d’humitat molt fluctuant) i que està considerat a Catalunya com a hàbitat amenaçat amb el màxim 

grau d’amenaça. Aquest impacte és important i es proposa una sèrie de mesures de protecció 

ambiental per tal de reduir els seus efectes que ha d’incorporar el POUM per tal de poder assumir 

els seus efectes sobre el medi natural, però tot i així degut a que la desaparició d’aquest hàbitat és 

irreversible (fet pel qual s’indica una idoneïtat ambiental baixa pel sector) es planteja l’execució 

d’una mesura compensatòria que s’especifica en detall a l’apartat 7.2.2.3.  

Idoneïtat 

ambiental  
Molt Alta Alta Moderada Baixa Molt baixa 
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DESCRIPCIÓ DEL SECTOR PROPOSAT  Superfície 18,8976 Ha 

Tipologia SUC SUNC SUD SUND SNU 

Ubicació de 

sector 

 

 

Proposta 

d’ordenació 

 
Sistemes No es disposen de dades de la distribució de la superfície per a cada sistema 

(vialitat, zones verdes o equipament 

Zones Residencial aïllat i agrupat R.5 i R.6 

Hoteler i Serveis A.2 

Sostre màxim IEB Hoteler i serveis 0,1 m2st/m2sl 

Residencial 0,1 m2st/m2sl 

Nombre d’habitatges 15 hab/Ha 

Condicions de gestió i 

execució 

Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

 

Altres 

 

L’ordenació del sector, la seva configuració i la situació dels sistemes, així 

com les cotes 

d’urbanització, s’ha de definir de manera que garanteixin una resposta 

adequada en front el risc d’inundació de l’àmbit així com la millora de les 

condicions en front el mateix risc del nucli urbà existent a Riumar. 
 

Mapa 

d’ordenació 

proposada 
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Canvis 

respecte 

planejament 

vigent 

 

Es correspon a l’àmbit del Pla parcial 

urbanístic, sector Riumar IV-I, redueix 

sensiblement la seva superfície, coincidint 

amb la zona subjecte a edificació del 

planejament vigent. Manté la previsió 

d’implantació d’un ús hoteler a la part central 

de l’àmbit, incrementant la reserva de sòl 

prevista pel mateix respecte el planejament 

vigent i reduint la zona residencial (sense 

concretar de moment les dades numèriques a 

la fitxa corresponent del sector). 

 

El POUM s’ha adapta al planejament sectorial 

vigent adaptant-se a la delimitació definitiva 

del PEIN del Delta de l’Ebre, de manera que 

redueix la superfície urbanitzable en 36,6ha 

DIAGNOSI AMBIENTAL DE L’ÀMBIT AFECTAT 

Elements 

d’interès 

ambiental 

existents 

• Limita pel nord-oest amb l’espai PEIN i de la xarxa Natura 2000 del Delta de l’Ebre i pel nord-

est, a la platja de Riumar, també amb el Parc Natural del Delta de l’Ebre.  

• Limita amb l’espai d'Interès Geològic del Front del Delta de l'Ebre (Hemidelta Nord), que 

abasta la platja de Riumar. 

• L’àmbit del sector està ocupat segons la cartografia disponible per l’hàbitat 1140 Plans  

costaners arenosos o llimosos de forma majoritària . En base al treball de camp realitzat 

s’ha comprovat que la vegetació existent es correspon a hàbitats de comunitats halòfiles 

amb presència de salicòrnia amb un estat de conservació elevat que mostren indicis de 

pertànyer a comunitats vegetals que formen part d’hàbitats d’interès comunitari prioritari 

(1510* Comunitats halòfiles dels sòls d’humitat molt fluctuant), que segons la cartografia 

estava en menor proporció i s’evidencia que hi ha un error en la seva delimitació. L’escala de 

treball d’aquesta cartografia a 1:50.000 en molts casos comporta errors que amb el treball 

de camp  és contrastat. També cal destacar que les comunitats de salicorniars estan 

considerats com a hàbitats amenaçats a Catalunya amb el màxim grau d’amenaça. 

• Tot el delta de l’Ebre està delimitada com una Important Bird Area (IBA) de rellevància 

internacional, així com una àrea d’interès faunístic i florístic.  

• Zona d’interès per a la connectivitat per a la qual el PTPTE estableix l’exigència del 

manteniment de la connectivitat. 

• Sector situat en zona inundable per un període de 100 anys i amb una perillositat 

principalment moderada. 

• Es localitza en un àmbit de frontera respecte al sòl no urbanitzable, i per tant, de 

sensibilitat des del punt de vista paisatgístic. 



 

 

273 

POUM de Deltebre 

Estudi Ambiental Estratègic 

SUD10 

Plànols 

d’elements 

d’interès 

ambiental 
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Imatges de 

l’àmbit 

Figura 53. Vegetació dunar amb runes i acopis de 

materials propers a la zona urbanitzada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Mur del càmping de Riumar situat a 

l’àmbit del sector 
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AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’ACTUACIÓ 

Impactes 

previsibles 

sobre el medi 

ambient 

• Desaparició o degradació d’hàbitats d’interès comunitari amb caràcter prioritari i no 

prioritari 

• Degradació de l’hàbitat d’espècies faunístiques d’interès 

• Afectació a les condicions de connectivitat ecològica 

• Desenvolupaments urbans en zones situades en la delimitació de zones inundables 

• Impacte paisatgístic de les noves ocupacions i artificialització del paisatge 

• Efectes del canvi climàtic: risc derivat de l’evolució de la línia de costa que té afectacions 

per a l’escenari projecte per a 2050 i que s’incrementarà a finals de segle, segons l’Estudi 

de Base n1: Delta de l’Ebre, de la Sèrie d’estudis de base per a la posterior definició d’una 

estratègia de prevenció i d’adaptació al canvi climàtic a Catalunya (Taller d’Enginyeria 

Ambiental, 2008). 

 

Mesures de 

protecció 

ambiental 

En relació als espais lliures: 

• Amb l’objectiu de conservar el màxim dels hàbitats naturals presents en el sector d’alt valor 

ambiental, en el sòl destinat a espai lliures no es realitzarà cap tipus de transformació del 

sòl, ni de la morfologia del terreny,  ni cap tipus de plantació. Es conservarà la vegetació 

natural existent, conservant les comunitats de salicorniars pròpies de l’entorn natural on es 

troben localitzades, de forma que preservaran la seva funció ambiental i el seu paper 

connector per a les espècies faunístiques d’aquests hàbitats.  

• Per tal d’evitar la degradació dels hàbitats de sòls salins, formats per salicorniars, que 

quedaran integrats en la reserva d’espais lliures del sector, es realitzarà una separació 

física entre la zona urbanitzada i els espais lliures mitjançant una tanca integrada en 

l’entorn per evitar l’accés de les persones, tant a nivell d’estructura com de materials 

utilitzats, permeable per a la fauna però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir 

l’accés a aquests ambients (vegeu imatges adjuntes de models adequats en aquest 

sentit). 
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• Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, es proposa una 

tipologia d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície destina a zones 

d’espais lliure.   

• En els jardins associats a les noves construccions residencials i zones enjardinades de 

vials no es permetrà la plantació d’espècies exòtiques invasores (en especial exemplars de 

l’espècie Carpobrotus) i especiès no autòctones i no adaptades a l’entorn. Es potenciarà la 

plantació de les següents espècies: Tamariu (Tamarix canariensis), Garric (Quercus 

coccifera), Llentiscle (Pistacia lentiscus) i Margalló (Chamaerops humulis). 

• Es preveurà una mesura d’erradicació d’espècies exòtiques de caràcter invasor presents en 

el sector i en els límits de les zones ja urbanitzades, per tal de reduir el grau d’amenaça 

sobre les espècies autòctones i per als hàbitats d’interès comunitari.  

En relació a l’edificació: 

• El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística 

que analitzi amb detall el projecte d’ordenació des del punt de vista paisatgístic. 

• En la línia del que es detalla al Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Criteri 19.2.1), les 

edificacions en sòl urbanitzable hauran de respondre a models i tipologies edificatòries 

pròpies de la zona, sense caure en la mera repetició de models arquitectònics. S’utilitzaran 

materials d’acabament que presentin colors i textures que siguin harmònics amb el 

caràcter del paisatge deltaic i no introdueixin contrastos estranys que desmillorin la seva 

imatge dominant.  

• Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social per tal de poder connectar els 

diferents àmbits del sector a peu i amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests 

eixos haurà d’emfatitzar la seva integració paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la 

selecció d’espècies com el seu disseny a l’entorn pel qual discorre cada tram. 

• En totes les edificacions de nova construcció la  qualificació d’eficiència energètica haurà 

de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment 

bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova construcció com 

existents.  

• A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció 

de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una 

puntuació mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels 

paràmetres contemplats en l’article 6.  

En relació als efectes del canvi climàtic: 

• La reserva de sòl destinada a la construcció d’usos hotelers es troba en contacte amb la 

zona d’afectació pel retrocés de la línia de costa per a l’escenari de l’any 2100. Per tal 

d’adaptar-se als efectes de canvi climàtic les edificacions i serveis hotelers associats 

hauran de situar-se el més propers a la zona residencial proposada i reduir-ne la seva 
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ocupació. 

• Les zones destinades a espais lliures hauran de tenir la funció de motes de contenció 

mitjançant l’afavoriment de la reconstrucció d’un ecosistema dunar o d’infraestructures 

naturals que reprodueixin un ecosistema natural amb l’objectiu de protegir  les zones 

urbanitzades de temporals marítims que posin en perill als residents d’aquestes zones.  

En relació a l’espai public: 

• En relació a les categories establertes per a les zones de protecció envers la contaminació 

lluminosa, publicades per la Generalitat de Catalunya, s’hauran de dissenyar totes les 

instal·lacions d’enllumenat considerant els criteris establert per una zona de protecció alta 

(E2) donat que es troba en contacte amb el límit del PEIN del Delta de l’Ebre a l’est del 

sector. 

• Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu 

impacte lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors 

d’il·luminació associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons 

els textos normatius vigents en el moment del seu desenvolupament.  

• Les làmpades i lluminàries que es localitzin al sector han de donar compliment als nivells 

d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI) i considerant els criteris establerts per una zona de 

protecció alta (E2). 

• El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos 

d’inundació i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de 

l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments 

drenants, tous i semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures 

públics i privats). 

• L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització 

del mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en 

l’entorn i una selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, 

caldrà tenir en compte l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, 

especialment el risc d’inundació i la intensitat i freqüència de les onades de calor. 

En relació al risc d’inundabilitat: 

• 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. 

• En el cas d’haver de redactar un estudi d’inundabilitat en els sectors de planejament 

derivat, es seguiran 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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Compatibilitat 

ambiental de la 

proposta 

Els principals efectes ambientals de la proposta del nou sector són l’afectació a hàbitats 

d’interès comunitari prioritaris i sobre els efectes del canvi climàtic en relació al retrocés de la 

línia de costa. Les mesures de protecció ambiental proposades en la present fitxa proposen la 

conservació dels salicorniars en els sistemes d’espais lliures i l’agrupació de les edificacions de 

la zona residencial per tal d’alliberar espai lliure i preservar aquest hàbitat. La desaparició 

d’aquest hàbitat és un impacte irreversible i important, ja que és considerat a Catalunya com a 

hàbitat amenaçat amb el màxim grau d’amenaça. Amb tot, i com s’ha esmentat en els sectors 

anteriors l’EAE proposa la realització d’una mesura compensatòria per poder fer compatible el 

desenvolupament d’aquest sectors, a l’apartat 7.2.2.3 es defineix aquesta mesura en detall. 

A banda i respecte als efectes del canvi climàtic, es proposen una sèrie de mesures per a 

l’adaptació de la proposta d’ordenació a aquests efectes.  

Idoneïtat 

ambiental  
Molt Alta Alta Moderada Baixa Molt baixa 
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A banda d’aquesta anàlisi individualitzada de cadascun dels sectors de creixement previstos a 

Riumar, en què s’estableixen mesures de protecció ambiental, s’ha considerat que, donada la 

sensibilitat ambiental de l’enclavament on es proposen, cal que tots ells recullin la següent 

relació de mesures de protecció ambiental a implementar en les obres derivades. 

 

És molt important en la fase d’obres la designació d’una direcció ambiental de l’obra formada 

per una (o més) persones amb els coneixements necessaris per dur a terme un correcte 

seguiment i vigilància ambiental de la fase d’obres i que vetlli pel compliment del les mesures de 

seguiment ambiental que s’indiquen a l’apartat 10 d’aquest document. 

 

Amb tot, a continuació es detallen els requeriments ambientals que caldrà tenir en compte en la 

fase d’execució de les obres, agrupades per temàtiques ambientals: 

 

Ocupació i consum de sòl 

• Comprovar que les zones d’afecció (zones verdes, límit d’ocupació de talussos, parc de maquinària, 

casetes d’obra, àrees de préstec,...) contemplades en el projecte han estat assenyalades i 

delimitades assegurant que la zona d’afecció marcada es limita a la mínima imprescindible. 

• Evitar l’afecció a les àrees amb vegetació natural que seran conservades i destinades a espais 

lliures. En cas que es prevegi algun tipus d’afectació, s’aplicaran tècniques per a la protecció de la 

vegetació (col·locació de protectors, abalisament, etc.). 

• Caldrà sol·licitar l'autorització expressa de l'Àrea de Medi Natural dels Serveis Territorials de les 

Terres de l’Ebre per a l'execució de les actuacions que requereixin la tallada de peus d'espècies 

arbòries. 

• Comprovar que es du a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació (que no han 

de ser enjardinades ni urbanitzades), en les èpoques adients i d’acord al pla de restauració, definit 

prèviament a l’inici de les obres. 

• La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres hauran de tenir pas 

alternatiu degudament senyalitzats. 

Fauna 

• Definir un Pla de gestió de la fauna que estableixi les principals actuacions a dur a terme per a la 

protecció de la fauna i defineixi el calendari de les obres. En aquest sentit, qualsevol activitat 

molesta per a la fauna s’haurà de programar fora de la temporada de nidificació, reproducció i cria 

de les espècies d’interès que puguin resultar potencialment afectades per les obres. Caldrà que el 

Pla es realitzi en coordinació amb els serveis tècnics del Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

• Preveure i implementar les accions que s’indiquin en el Pla de gestió de la fauna sobre les espècies 

de la fauna que es puguin veure afectades en la fase d’obres. 

• En cas que es trobin individus d’espècies de fauna salvatge, ferits o desorientats i, sempre que 

s’afecti involuntàriament un niu o un cau, s’hauran de comunicar els fets immediatament al centre 

autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim a l’àmbit d’estudi i, en el seu defecte, a 

l’Oficina territorial del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Edafologia i contaminació de sòls 

• Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions posteriors en una 

zona destinada a aquesta fi, per així ser emprada en els treballs de restauració i/o enjardinament. 

• A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats físiques 

i químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals. 
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• Com a mesura preventiva d’erosió dels sòls, s’han de regar periòdicament tots els sòls que quedin 

denudats (incloent camins no asfaltats) abans de la restauració definitiva. 

• El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a tal efecte dins el 

parc de maquinària. 

• S’haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària romangui fixa 

en un lloc més de 2-3 dies.  

• Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de col·locar 

una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. 

• En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural d’olis, greixos o 

altre substàncies contaminants, s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-

ho com a residu d’acord a la normativa aplicable. Cal disposar dels corresponents equips 

d’emergència per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl. 

Geologia i geomorfologia 

• En la conformació de noves àrees (talussos, restauració d’abocadors, préstecs i àrees 

d’instal·lacions auxiliars, etc.), evitar les línies i angles rectes i fomentar una morfologia suau del 

terreny.  

• Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin o s’aportin a les obres i no 

generar, en cap cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del 

terreny. 

• Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les obres 

han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. 

• Els préstecs de terres inerts han d’estar convenientment legalitzats d’acord amb la normativa 

aplicable. En cas de crear nous préstecs han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. 

Contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa 

• Cobrir amb lones la caixa dels camions de transport de terres per reduir l’emissió de partícules. 

• Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres, per així minimitzar el 

nivell de partícules en suspensió a l’atmosfera generat pel moviment de terres, el transport de 

materials, la circulació de maquinària, etc. 

• Quan s’escaigui, es prendran mesures per evitar la generació de partícules en suspensió i la 

dispersió de residus, com ara pantalles paravents o lones o altres cobertures en contenidors. 

• La maquinària que participi ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per tal 

d’assegurar que les emissions de gasos de combustió i la generació de soroll es troba dintre dels 

límits permesos. Així mateix, cal garantir-ne el seu bon estat 

• Es respectaran els nivells sonors que determina la legislació aplicable. 

• Ubicar el parc de maquinària allunyat de zones on hi hagin residències. 

• L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, segons 

determinin les ordenances municipals corresponents. 

• En les proves d’enllumenat, cap al final de l’obra, es comprovarà que es compleixen els 

requeriments referits a les característiques d’instal·lacions i d’aparells d’il·luminació exterior, 

establerts en normativa. 
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ALTRES 

• D’acord a la normativa aplicable, el material vegetal a emprar en l’obra ha de disposar de passaport 

fitosanitari. 

• Disposar d’un Pla de Gestió de Residus, on es concretin les instal·lacions mínimes necessàries a 

executar per a la correcta gestió dels residus durant les obres. Designar una persona responsable 

del control de la gestió dels residus durant les obres, que garanteixi una correcta gestió i aplicació 

de protocols en cas d’accidents o abocaments. 

• Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni 

cultural, aturar les obres i comunicar-ho immediatament a la Direcció General del Patrimoni Cultural 

per tal que es decideixin les mesures a prendre. 
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7.2.2.3 IMPACTES RESIDUALS I MESURA COMPENSATÒRIA 

De l’anàlisi dels impactes ambientals derivats del Pla i de la proposta de mesures correctores de 

l’impacte dels nous sectors urbanitzables de Riumar es considera l’afectació sobre l’hàbitat 

d’interès comunitari prioritari (1510* Comunitats halòfiles dels sòls d’humitat molt fluctuant) on 

hi és present comunitats vegetals de salicorniars considerades hàbitats amenaçats a Catalunya 

amb el màxim grau d’amenaça, com un impacte residual que suposa una pèrdua molt important  

de la biodiversitat sobre l’entorn de l’espai natural del Delta de l’Ebre. 

 

Per tant, i segons la llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i la Llei 42/2007, de 

13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, serà necessària la definició de 

mesures compensatòries que tenen per objecte compensar, el més exactament possible, el seu 

impacte negatiu sobre l’espècie o l’hàbitat afectat. Només en defecte de mesures preventives i 

correctores, caldrà definir aquelles altres dirigides a compensar els impactes residuals, si és 

possible amb accions de restauració, o de la mateixa naturalesa i efecte contrari al de l’acció 

empresa. 

 

Amb tot, el present EAE proposa una mesura compensatòria per a la pèrdua d’aquest hàbitat, 

amb l’objectiu de neutralitzar el balanç negatiu pel que fa a impactes sobre la biodiversitat 

derivats de l’execució d’aquests sectors a la zona de Riumar. 

 

Per a la redacció de la present mesura de compensació el present EAE s’ha basat en el document 

Criteris per a la sistematització de la compensació dels impactes residuals significatius i la 

integració de la No Pèrdua Neta en biodiversitat, elaborat per la Subdirecció General d’Avaluació 

Ambiental i publicat el 2 de novembre de 2016, que exposa en el seu apartat 3 el contingut que 

han de tenir els programes de mesures compensatòries que hauran d’incloure l’estudi ambiental 

estratègic, el document ambiental de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada o l’estudi 

d’impacte ambiental.  

 

A continuació s’exposa la mesura compensatòria per a l’impacte residual identificat. Es pretén 

compensar la pèrdua del sòl corresponent a l’hàbitat d’Interès comunitari prioritari 1510* 

Comunitats halòfiles dels sòls d’humitat molt fluctuant, amb un alt valor ecològic per la 

presència de comunitats de salicorniars (hàbitat amenaçat a Catalunya amb el màxim grau 

d’amenaça). Per això, seguint el criteri de proporcionalitat, es considera que una proporció de 

compensació d’1:1 és la correcta en aquest cas. La superfície de compensació es correspon a la 

superfície de comunitats de salicorniars afectades pels nous sectors de desenvolupament que 

és de 38 ha. 

 

La mesura de compensació proposada pel present EAE consisteix en la restauració ambiental i 

recuperació de les condicions ecològiques de l’espai connector dels erms del “Niño perdido” 

situat a l’oest de la urbanització de Riumar en contacte amb la línia de costa (veure imatge de 

situació a continuació).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/publicacions/documentos/Criteris-compensacio_web_final.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/publicacions/documentos/Criteris-compensacio_web_final.pdf
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Figura 55. Ubicació de la superfície de compensació proposada 

 
 

 

Les principals actuacions a portar a terme són les següents: 

 

• Eliminació de vials existents dintre d’aquest espai. 

• Eliminació de deixalles i acopis de materials. 

• Eliminació de flora exòtica invasora present en l’espai. 

• Per tal de protegir  l’evolució natural dels hàbitats presents en l’espai es realitzarà una 

separació física mitjançant una tanca integrada en l’entorn per evitar l’accés de les 

persones, tant a nivell d’estructura com de materials utilitzats, permeable per a la fauna 

però que alhora funcioni de manera efectiva per impedir l’accés a aquests ambients  

L’execució de la mesura compensatòria proposada serà objecte del planejament derivat que 

desenvolupin els sectors urbanitzables de Riumar. 

 

Cal destacar, que la ubicació d’aquesta mesura compensatòria estarà sotmesa a l’aprovació per 

part de l’òrgan ambiental competent i que quedarà sota la seva decisió el plantejament d’una 

altre alternativa d’ubicació. 
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8 EFECTES AMBIENTALS DEL PLA 

L’objectiu d’aquest apartat és identificar les repercussions més significatives que el 

desenvolupament de l’alternativa seleccionada i desenvolupada pel POUM pot provocar en 

l’entorn. 

8.1 IDENTIFICACIÓ I CARACTERITZACIÓ DELS EFECTES AMBIENTALS 
DEL PLA 

Per analitzar aquestes repercussions, primerament s’analitzen aquells vectors ambientals 

sobre els quals el POUM podrà tenir una incidència positiva o negativa que pugui ser considerada 

significativa. Alhora, per a aquells impactes identificats com a significatius, es procedeix a 

caracteritzar-los en funció dels qualificatius definits al punt 8 de l’annex VI de la Llei 21/2013 

d’avaluació ambiental, que es consideren extrapolables a l’avaluació ambiental de plans: 

 

Sentit: 

• Efecte positiu: aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica com per la població 

en general, en el context d’una anàlisi completa dels costos i els beneficis genèrics i de les 

externalitats de l’actuació prevista.  

• Efecte negatiu: aquell que es tradueix en pèrdua de valor naturalístic, estètic-cultural, paisatgístic, 

de productivitat ecològica, o en augment dels perjudicis derivats de la contaminació, de l’erosió o 

rebliment i altres riscos ambientals en discordança amb l’estructura ecològico-geogràfica, el 

caràcter i la personalitat d’una localitat determinada 

Relació: 

• Efecte directe: aquell que té una incidència immediata en algun aspecte ambiental.  

• Efecte indirecte: aquell que suposa incidència immediata respecte a la interdependència o, en 

general, respecte a la relació d’un sector ambiental amb un altre.  

• Efecte simple: aquell que es manifesta sobre un sol component ambiental, o amb una forma d’acció 

individualitzada, sense conseqüències en la inducció de nous efectes, ni en la de la seva 

acumulació, ni en la de la seva sinergia.  

• Efecte acumulatiu: aquell que en prolongar-se en el temps l’acció de l’agent inductor, incrementa 

progressivament la seva gravetat, en no tenir mecanismes d’eliminació amb efectivitat temporal 

similar a la de l’increment de l’agent causant del dany.  

• Efecte sinèrgic: aquell que es produeix quan l’efecte conjunt de la presència simultània de diversos 

agents suposa una incidència ambiental superior que l’efecte suma de les incidències individuals 

tingudes en compte aïlladament. Així mateix, s’inclou en aquest tipus aquell efecte la forma d’acció 

del qual indueix en el temps a l’aparició d’altres de nous. 

Manifestació: 

• Efecte a curt, mitjà o llarg termini: aquell efecte, la incidència del qual pot manifestar-se, 

respectivament, dins del temps comprès en un cicle anual, abans de cinc anys, o en períodes 

superiors. 
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Duració: 

• Efecte permanent: aquell que suposa una alteració indefinida en el temps de factors d’acció 

predominant en l’estructura o en la funció dels sistemes de relacions ecològiques o ambientals 

presents en el lloc.  

• Efecte temporal: aquell que suposa l’alteració no permanent en el temps, amb un termini temporal 

de manifestació que es pot estimar o determinar.  

• Efecte reversible: aquell en el qual l’alteració que suposa pot ser assimilada per l’entorn de forma 

mesurable, a mitjà termini, a causa del funcionament dels processos naturals de la successió 

ecològica i dels mecanismes d’autodepuració del mitjà. 

• Efecte irreversible: aquell que suposa la impossibilitat, o la «dificultat extrema», de retornar a la 

situació anterior a l’acció que el produeix.  

S’ha de tenir en compte que l’avaluació de l’impacte s’ha realitzat d’acord amb el grau de detall i 

concreció de la proposta i en funció de la informació disponible. 

 

Finalment, també s’analitzen les repercussions del POUM, considerant l’impacte potencial del 

nou creixement, en termes de repercussió sobre els recursos la generació de residus i les 

infraestructures així com els efectes de la mobilitat generada pel Pla. 
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL IMPACTES POTENCIALS 
CARACTERITZACIÓ 

DE L’IMPACTE 
DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ DE L’IMPACTE 

Ocupació i consum 

de sòl 

Geomorfologia i 

Geologia 

Impermeabilització de sòls 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

La proposta de planejament preveu inevitablement el desenvolupament de diferents sectors i 

actuacions al municipi que suposaran una impermeabilització dels sòls. Amb això caldrà s’han 

previst mesures de protecció ambiental orientades a minimitzar la permeabilització dels terrenys 

que s’inclouen en polígons o sectors així com directrius encaminades a mantenir les condicions 

naturals dels terrenys dels sòls destinats a sistemes així com de tot el sòl no urbanitzable en 

general. A més a més, cal posar en valor el fet que l’alternativa escollida implica un menor increment 

de la superfície a urbanitzar que la prevista pel planejament vigent. 

Alteració de topografia i moviments 

de terres 

Neutre 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

Tenint en compte la topografia del municipi, totalment planer, aquest impacte es considera d’una 

incidència molt baixa. 

Risc de subsidència del terreny 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

Les dinàmiques del Delta i els efectes derivats de la crescuda de nivell del mar poden implicar un 

augment del risc de subsidència de les zones més baixes del municipi. En aquest sentit, destaca 

l’existència d’un sector que, previsiblement, es pot veure afectat pel retrocés de la línia de costa com 

a impacte derivat del canvi climàtic a nivell litoral. Amb tot, es considera un impacte que cal prendre 

en especial consideració.  

Usos agrícoles o 

ramaders rellevants 

Pèrdua de sòl agrícola 

Positiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

Es considera que el POUM aposta pel manteniment i potenciació de les àrees de valor agrícola del 

municipi, principalment a través de la seva inclusió en el SNU. A tal efecte, i després d’analitzar 

creuadament la regulació d’usos establerta normativament pel POUM amb els valors agrícoles 

existents, es considera que no existeix cap impacte de caràcter marcadament negatiu sinó que és 

neutral en tant que permet el manteniment de l’activitat que actualment es desenvolupa i que, a 

banda, té un important paper configurador de territori a nivell funcional i paisatgístic.  

Afectació derivada d’espècies 

invasores 

Positiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

Es considera que les tasques de minimització d’aquest risc corresponent a eines de gestió 

ambiental de caire diferent a l’àmbit d’actuació del POUM. No obstant això, i tenint en compte que es 

proposen mesures de protecció ambiental encaminades a restringir la utilització d’espècies 

invasores, es considera que aquest impacte pot arribar, fins i tot, a ser positiu si bé la seva reducció 

efectiva passa per una gestió i supervisió adequades i que queden fora de l’abast d’un POUM com a 

figura urbanística. 

Proliferació d’usos i edificacions 

dispersos en zones agrícoles 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

La regulació del no urbanitzable es basa, en gran part, en la integració de les normatives 

d’instruments sectorials que afecten a determinats espais (PTPTE, PDU construccions TE, PEIN,...). 

Amb tot, si bé hi ha un cert marge per a la implantació de noves construccions associades a 

l’activitat agrícola en sòl no urbanitzable, es considera que la normativa del POUM permet garantir 

una compatibilitat entre aquestes i els valors del sòl agrícola, fet que minimitza substancialment 

aquest impacte.  

Zones forestals Pèrdua de les zones forestals Negatiu Tot i que aquestes són actualment minoritàries al terme municipal de Deltebre, es considera que el 
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL IMPACTES POTENCIALS 
CARACTERITZACIÓ 

DE L’IMPACTE 
DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ DE L’IMPACTE 

associades al bosc de ribera Directe 

Mig termini 

Permanent 

POUM hi incideix de manera poc contundent, tot i que cal tenir en compte les limitacions del POUM 

com a figura urbanística per fer front a aquest impacte. En qualsevol cas, sobretot per la reduïda 

representativitat d’aquestes comunitats vegetals al municipi, es considera que és un impacte de 

molt baixa rellevància. 

Usos i instal·lacions 

en SNU 

Proliferació d’usos i actuacions amb 

potencial impacte en SNU 

Negatiu 

Indirecte 

Mig termini 

Permanent 

Existeix un potencial impacte, especialment en la zona entre Deltebre i Riumar de proliferació d’usos 

dispersos que poden suposar un impacte rellevant sobre la qualitat d’aquests espais. Es considera 

que la regulació que es fa del sòl no urbanitzable permet, en gran mesura, frenar aquesta possible 

dinàmica de periurbanitat entre els dos assentaments poblacionals del municipi, tot i que cal 

mantenir aquest impacte com a negatiu. 

Hàbitats i espècies 

protegides 

HIC no prioritaris 
Desaparició o degradació de taques 

d’HIC no prioritaris 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

De manera majoritària, s’observa que les taques d’HIC queden integrades en zones classificades 

com a sòl no urbanitzable, fet que, a priori, en preserva la seva degradació i/o desaparició. No 

obstant això, el model d’expansió urbana que es preveu a la zona de Riumar posa en compromís 

alguna d’aquestes àrees on s’ha identificat presència d’hàbitats de més valor. A més, l’ampliació de 

superfície urbana que ja està aprovada i desenvolupada amb el planejament vigent a la zona de 

Riumar, i la prevista ampliació del Port de Riumar esdevenen elements importants de pressió sobre 

hàbitats de tipus prioritari identificats en aquests àmbits, fet pel qual és necessari incorporar 

mesures concretes en el seu desenvolupament per potenciar la seva conservació o cerca 

d’alternatives de recuperació en altres àmbits. Cal tenir en compte que donada la magnitud d’aquest 

impacte i la seva marcada irreversibilitat, el present EAE proposa una mesura compensatòria que es 

descriu a l’apartat 7.2.2.3. 

HIC prioritaris 
Desaparició o degradació de taques 

d’HIC prioritaris 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

Espècies protegides 

o en extinció 

Increment de la pressió antròpica 

sobre aquestes espècies 

Degradació de l’hàbitat d’aquestes 

espècies 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

Les espècies amb un major grau de protecció localitzades al municipi es troben de forma majoritària 

en zones que disposen de figures de protecció ambiental. Tot i això, tenint en compte que la pressió 

antròpica esdevé un dels elements de major afectació sobre aquestes espècies, el creixement urbà 

que es derivi del desenvolupament del POUM pot tenir una incidència negativa sobre els 

ecosistemes necessaris pel desenvolupament d’aquestes espècies. Per aquest motiu, esdevé 

rellevant que el POUM incorpori criteris específics per a la minimització d’aquest impacte, tant a 

partir dels criteris d’ordenació com amb la previsió de mesures concretes, especialment en els 

desenvolupament previstos en zones properes a les zones on es localitzen aquestes espècies.  

Espais naturals 

protegits 

Zones integrades 

en el Parc Natural i 

en espais PEIN i 

XN2000 

Afectació directa sobre aquests 

espais 

Negatiu 

Indirecte 

Mig termini 

Permanent 

La delimitació i zonificació del sòl no urbanitzable deriva, en gran part, de la delimitació establerta en 

figures de planejament o instruments sectorials que identifiquen determinats espais per raó del seu 

valor ambiental i els confereixen un cert grau de protecció. El fet d’integrar aquests instruments 

permet partir d’una base de treball que facilita molt la reducció de qualsevol mena d’afectació sobre 

aquests espais protegits. A banda, es considera que el POUM no preveu usos que suposin una 

pressió urbanística rellevant sobre aquests espais, exceptuant els creixements a la zona de Riumar 

que, en part, s’atenua el seu efecte gràcies a la previsió d’una zona de cessió dels espais lliures a 

mode d’anella de transició amb el seu entorn natural d’elevat i reconegut valor. Per tot plegat es 

considera que existeix un impacte negatiu remanent indirectament de la proposta a Riumar. 

Afectació indirecta sobre aquests 

espais 
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL IMPACTES POTENCIALS 
CARACTERITZACIÓ 

DE L’IMPACTE 
DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ DE L’IMPACTE 

Augment de la pressió antròpica 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

Similarment al descrit a l’impacte anterior, cal remarcar l’efecte indirecte derivat de no extingir les 

expectatives de creixement al nucli de Riumar, fet que suposa un manteniment i un augment de la 

pressió antròpica en aquest enclavament. Sinèrgicament cal tenir en compte la pressió antròpica 

derivada de l’activitat que desenvolupa el port de Deltebre i que es preveu ampliar, si bé això queda 

fora de l’abast de la proposta del POUM avaluat. També cal tenir en compte que les possibles 

mesures per pal·liar aquest impacte queden en gran part fora de l’abast de POUM.  

Sistema d’espais 

oberts del 

planejament 

territorial 

Possible afectació a espais delimitats 

com de protecció especial o territorial 

al PTP de les Terres de l’Ebre 

Neutre 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

La proposta de zonificació del SNU parteix de la delimitació que es fa al PTPTE de les diferents 

categories de sòl de l’anomenat sistema d’espais oberts. Aquest fet es valora positivament en tant 

que permet evitar un afectació sobre aquests espais ja que, a més, se n’integra la regulació 

normativa. 

Zones humides 

(Ramsar) 

Impactes definits per a les zones 

integrades en espais naturals 

protegits 

Neutre 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

La seva localització en les zones identificades com a espais protegits i la protecció que els confereix 

el POUM permet descartar una afectació sobre aquests espais derivada de la proposta de POUM. 

Afectació a les qualitats de les aigües 

que alimenten aquestes zones 

humides 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

Aquest impacte deriva principalment del procés de desguàs de les aigües provinents dels camps 

d’arròs, fet pel qual ja s’estan aplicant mesures per a la seva atenuació. A un nivell més territorial de 

conca, també cal tenir en compte l’afectació derivada de la disminució de cabals, tot i que en aquest 

àmbit la capacitat d’actuació i incidència del POUM és més reduïda. Per tot plegat, es considera que 

les mesures de protecció ambiental previstes en relació al cicle de l’aigua permeten, dins de l’àmbit 

d’actuació atribuïble al POUM, reduir al màxim aquest impacte. 

Altres espais de 

rellevància 

ambiental 

Patrimoni geològic: 

Espais d’interès 

geològic 

Afectació a espais inclosos en el 

patrimoni geològic 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

Aquests espais es localitzen en un àmbit que el POUM inclou dins del sòl no urbanitzable, fet pel qual 

no es preveuen actuacions que puguin suposar un impacte sobre aquestes àrees. 

Connectivitat 

ecològica 

Presència de 

connectors d’abast 

territorial 

Afectació a aquests eixos i processos 

d’estrangulament 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

La proposta del POUM és coherent amb la conservació dels àmbits de valor per a la connectivitat 

territorial en tant que es preserven aquelles àrees el valor connectiu de les quals està reconegut per 

figures de planejament de rang superior. En relació amb la connectivitat ecològica, cal tenir en 

compte també que el fet de racionalitzar els creixements respecte al planejament vigent suposa una 

menor proliferació d’elements amb efecte barrera. En aquest sentit, es valora positivament el fet que 

els creixements es proposin en continuïtat amb les zones urbanes existents. 

Cal parar especial atenció a les ampliacions previstes a la zona urbanitzada de Riumar i al seu port, 

en tant que es localitzen en espais de fragilitat pel que fa a la seva connectivitat. Tenint en compte 

que aquestes ampliacions deriven de figures de planejament existent, es valora positivament la 

Eixos de 

connectivitat local 

Fragmentació dels eixos de 

connectivitat local  

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 
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proposta de mesures de protecció ambiental definides per als sectors de creixement d’aquest nucli, 

que s’encaminen a minimitzar l’artificialització d’aquests terrenys i per tant l’efecte indirecte en 

termes de connectivitat ecològica. És remarcable la calendarització d’aquests desenvolupaments 

atenent a la seva idoneïtat ambiental, de manera que es blinden les possibilitats de transformació 

dels sectors més conflictius ambientalment fins que no s’hagin executat la resta de previsions de 

creixement contemplades i sempre amb una justificació adequada de la necessitat real.  

Riscos naturals 

Presència d’àrees 

amb riscos 

geològics 

Risc derivat de la subsidència del 

terreny  

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

El POUM per aprovar inicialment inclou un Estudi per a la Identificació dels Riscos Geològics (EIRG) en 

què s’analitza en detall l’afectació derivada d’aquests riscos. En relació amb la proposta del POUM, 

aquest EIRG proposa recomanacions per compatibilitzar el risc existent amb els creixements i usos 

previstos. Es valora positivament el fet que la normativa urbanística del POUM incorpora aquestes 

determinacions, fet pel qual es redueix significativament la rellevància de l’impacte. En qualsevol 

cas, cal tenir en compte que una gran part de la solució a aquesta problemàtica recau en la gestió de 

les aigües de la conca de l’Ebre i en la necessitat d’un major aport de sediments.  

Existència d’àrees 

d’inundables 

Impermeabilització del sòl i alteració 

del règim d’escorrenties 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

L’especial incidència d’aquest risc al municipi implica que sigui rellevant la impermeabilització 

associada als nous desenvolupaments, per més que aquests estiguin previstos en continuïtat amb 

la trama urbana ja existent. En qualsevol cas, és remarcable la elaboració d’un estudi d’inundabilitat 

en què s’avalua específicament aquest aspecte en relació a la proposta del POUM.  

Desenvolupaments urbans en zones 

situades en la delimitació de zones 

inundables 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

El POUM inclou els diferents estudis al respecte de la inundabilitat, garantint una adequada diagnosi 

en relació amb aquest risc natural. A més a més, la normativa del POUM inclou les consideracions 

que als efectes del sistema hidrogràfic, l’ACA ha considerat necessàries, així com la transcripció del 

dibuix que, sobre el mateix  sistema, l’ACA ha estudiat en motiu del present POUM. S’inclouen, a 

banda, especificacions concretes sobre aspectes d’inundabilitat en alguns dels sectors o polígons 

previstos 

C
ic

le
 d

e
 l’

a
ig

u
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Superficials 

Cursos i qualitat de 

les aigües 

superficials  

Afectacions a la qualitat de les aigües 

superficials 

Negatiu 

Indirecte 

Mig termini 

Permanent 

Es considera que la proposta del POUM no incideix directament en la qualitat de les aigües 

superficials, en tant que els àmbits de desenvolupament previstos inclouen les càrregues 

necessàries per a garantir la suficiència i eficiència del sistema de sanejament per tal de garantir 

una correcta depuració de totes les aigües residuals generades. A banda, no es preveu cap altre ús o 

activitat que de manera destacable pugui incidir sobre la qualitat de les aigües superficials. 

Afectacions sobre els ecosistemes de 

ribera 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

La proposta del POUM pressuposa un augment de la pressió sobre aquests espais i, a banda, no 

s’incorporen mesures específiques ni una zonificació específica d’aquests entorns, els quals, no 

obstant, tenen una representativitat molt reduïda. 

Subterrà- 

nies 
Aqüífers protegits Pressió sobre la capacitat de l’aqüífer 

Negatiu 

Indirecte 

No es preveuen captacions directes de l’aqüífer i es garanteix l’abastament per als nous 

desenvolupaments previstos. Tot i així, no s’incorporen mesures específiques referides a aquests 
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Mig termini 

Permanent 

impactes de tipologia indirecta, associats a determinats usos ja existents reconeguts si regulats pel 

POUM. Per tot plegat es considera un impacte de baixa rellevància. 

Qualitat en aigües 

subterrànies 
Risc de contaminació de l’aqüífer 

Negatiu 

Indirecte 

Mig termini 

Permanent 

Instal·la-

cions 

Abastament 

Augment de les necessitats 

d’abastament i pressió sobre els 

sistemes existents 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

Tenint en compte que el POUM incorpora un estudi complementari de suficiència d’abastament 

d’aigua i de sanejament, es considera que aquest és un impacte de baixa rellevància. En qualsevol 

cas, s’incorporen mesures ambientals que pretenen fomentar l’eficiència dels nous 

desenvolupaments en quant al cicle de l’aigua. El POUM preveu l’ampliació de l’EDAR de Deltebre i 

reserva sòl per a una nova depuradora a Riumar. 
Sanejament 

Augment de la pressió sobre sistemes 

existents de sanejament 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

Ambient 

atmosfèric 

Qualitat de l’aire 

Impacte derivat de la mobilitat 

generada amb els desenvolupaments 

del Pla, tant en generació de GEH com 

de contaminants locals 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

La proposta del POUM va en la línia de proposar un creixement més contingut basat en la compleció 

dels buits urbans, fet que suposa un element beneficiós pel model energètic, i en conseqüència, de 

les emissions associades. A més a més, s’incorporen mesures pensades per incrementar l’eficiència 

energètica associada als desenvolupaments previstos.  

En relació a la mobilitat  és important posar de manifest que la proposta del POUM manté un model 

de implantació urbana, amb dos nuclis de població espacialment separats però que guarden relació 

en quant a mobilitat. Si bé es valora positivament el fet que s’aposti per completar aquests dos 

nuclis, és a dir, que no es contemplin altres creixements discontinus així com el fet que es redueixin 

les previsions de creixement per als dos nuclis respecte de planejament vigent segueix existint un 

impacte ambiental negatiu en termes de mobilitat generada per les previsions del POUM. 

Impacte derivat de les emissions de 

GEH associats als requeriments 

energètics de l’edificació i la 

urbanització 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

Contaminació 

acústica 

Augment de l’impacte acústic derivat 

de la nova mobilitat 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

El model proposat no fa preveure un increment rellevant de l’impacte acústic associat a la mobilitat 

generada. Tot i això, especialment en l’àmbit de Riumar, caldrà prendre les mesures necessàries per 

a evitar el potencial impacte sobre els espais naturals que es localitzen al seu entorn.  

Zones sensibles de 

contaminació 

lluminosa 

Impacte sobre les zones més 

sensibles pel seu valor ambiental 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

S’incorporen mesures de protecció ambiental que vetllen per a que els nous creixements previstos 

no impliquin una afectació sobre els espais naturals derivat de la contaminació lluminosa.   
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Permanent 

Paisatge i 

patrimoni 

Elements d’interès 

patrimonial 

Possible afectació a la qualitat i 

conservació d’aquests elements 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

El POUM recull l’existència dels dos catàlegs  entre els quals hi ha el Catàleg de béns a protegir que 

garanteix la protecció de monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals. Amb tot, es 

considera un impacte negligible. 

Eixos rellevants de 

connectivitat social 

Alteració o fragmentació dels eixos de 

connectivitat social existents.  

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

L’ordenació del POUM no implica l’alteració d’eixos de connectivitat social. Atenent a les propostes 

contingudes a l’EAMG, es considera que s’aconsegueix una millora de la xarxa de vianants interna del 

municipi, així com de la xarxa ciclable, bàsicament amb una aposta decidida per la pacificació del 

nucli de Deltebre. També es potencia una permeabilització de les entrades al nucli. 

Elements 

paisatgístics 

rellevants  

Impacte paisatgístic de les noves 

ocupacions i l’artificialització del 

mateix 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 
La proposta permet preveure un acurat tractament de la variable paisatgística a partir de l’ordenació 

prevista. Destaca l’exigència d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística dels sectors de 

desenvolupament previstos que fan preveure una major afectació paisatgística per l’entorn en què 

s’ubiquen (Riumar).  Alteració de les façanes 

paisatgístiques (límits urbans, vies 

de comunicació..) 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

Energia 

Eficiència 

energètica en 

edificis i 

urbanització 

Augment dels consums energètics 

associats a la mobilitat generada 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

El model urbà previst proposa un creixement contingut i centrat en el reciclatge de l’espai urbà,  fet 

que repercuteix en unes menors necessitats energètiques. To i que a la normativa urbanística s’han 

incorporat mesures i criteris per potenciar l’eficiència energètica de les noves construccions, 

especialment en els sectors ambientalment més sensibles i on la proposta es considera més 

intensiva o de major magnitud, cal tenir en compte que el parc d’habitatges pendent de construcció 

un cop sigui vigent el nou POUM (tenint en compte els solars existents en sòl urbà) superarà els 600 

habitatges, essent una xifra de rellevància indiscutible en quant a l’increment de consums que 

suposarà. Cal puntualitzar, però, que hi ha part d’aquests habitatges no es poden considerar 

proposats de nou pel POUM que s’avalua sinó que corresponen a antigues unitats d’actuació 

pendents de gestió.  

Augment del consum energètic dels 

desenvolupaments previstos 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

Residus i materials 
Augment de generació de residus de 

la construcció 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

Les previsions de creixement comportaran innegablement un consum de recursos i una generació 

de residus de construcció que es podrà minimitzar atenent als projectes executius que es 

desenvolupin. Amb tot, donat que molts sectors conformen solars vacants en l’entramat urbà, no es 

preveu que es generi un volum gaire rellevant de residus de la construcció.  
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Utilització de materials per a 

l’edificació i urbanització 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

Planejament urbanístic 

Incompatibilitats o incoherències 

amb el planejament vigent 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 
Tal i com es justifica en l’apartat 8.5 d’aquest EAE, es considera que majoritàriament es dóna 

compliment a les determinacions d’instruments de planejament de rang superior o altres 

instruments amb incidència sobre l’àmbit i abast de POUM. Tot i així, es detecten algunes petites 

incongruències, tot i que són de caire reduït Incompatibilitats o incoherències 

amb prescripcions establertes en 

altres instruments d’ordenació 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

Canvi climàtic 

Efectes 

derivats del 

canvi climàtic 

Impacte genèric sobre el Delta derivat 

de l’augment del nivell del mar i 

increment de risc de subsidència.  

Retrocés de la línia de costa i 

afectació a espais naturals i activitat 

agrícola 

Riscos derivats dels impactes 

previstos a nivell urbà: 

- Increment de les temperatures. 

Estius més calorosos i secs 

- Augment dels episodis de sequera 

- Pluges torrencials més intenses i 

freqüents 

Negatiu 

Directe 

Mig termini 

Permanent 

El POUM incorpora mesures d’adaptació de manera transversal en diferents propostes i apartats. Cal 

destacar específicament la regulació que es fa del sòl sotmès a riscos naturals com el 

d’inundabilitat, que previsiblement poden comportar conseqüències rellevants en un escenari futur 

del canvi climàtic. A banda, el POUM incorpora en la seva normativa apartats específics en què 

s’integren mesures explícitament previstes per a l’adaptació als possibles efectes del canvi climàtic, 

específicament pel que fa a les condicions dels espais lliures.  
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8.2 SÍNTESI DELS EFECTES AMBIENTALS DERIVATS DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL POUM 

Un cop identificats en la matriu de l’apartat anterior. els principals impactes previstos associats 

al desenvolupament de del Pla, es passa a continuació, es pot concloure que els impactes 

categoritzats pel seu nivell d’impacte, són els següents: 

 

Impactes amb grau de rellevància molt alta: 

• Desaparició o degradació de taques d’HIC prioritaris, especialment derivat dels sectors de 

planejament previstos a Riumar. 

• Afectació directa i/o indirecta sobre els espais naturals protegits, també amb especial 

incidència al nucli de Riumar. 

• Desenvolupaments urbans en zones situades en la delimitació de zones inundables. 

• Augment de les necessitats d’abastament i pressió sobre els sistemes d’abastament i 

sanejament existents. 

• Increment dels consums de recursos en general (energia, aigua, materials,...) i 

consegüent emissió de gasos amb efecte hivernacle. 

• Impacte paisatgístic de les noves ocupacions i l’artificialització del mateix. 

• Impactes lligats als efectes de canvi climàtic. 

 

Impactes amb grau de rellevància alta: 

• Risc de subsidència del terreny. 

• Proliferació d’usos i edificacions dispersos en zones agrícoles. 

• Augment de la pressió antròpica sobre els espais protegits o els hàbitats d’espècies 

protegides o amenaçades. 

• Afectació als eixos de valor connector i processos d’estrangulament. 

• Fragmentació dels eixos de connectivitat ecològica local. 

• Impermeabilització del sòl i alteració del règim d’escorrenties. 

• Afectacions a la qualitat de les aigües superficials. 

• Afectacions sobre els ecosistemes de ribera. 

• Impacte sobre les zones més sensibles envers la contaminació lluminosa pel seu valor 

ambiental. 

 

Impactes amb grau de rellevància moderat: 

• Pressió sobre la capacitat de l’aqüífer 

• Risc de contaminació de l’aqüífer 

• Impacte derivat de la mobilitat generada amb els desenvolupaments del Pla, tant en 

generació de GEH com de contaminants locals 
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• Impacte derivat de les emissions de GEH associats als requeriments energètics de 

l’edificació i la urbanització 

• Augment de l’impacte acústic derivat de la nova mobilitat 

• Alteració o fragmentació dels eixos de connectivitat social existents 

 

Impactes amb grau de rellevància baix: 

• Afectació a espais inclosos en el patrimoni geològic 

• Possible afectació a la qualitat i conservació dels elements d’interès patrimonial 

• Augment de generació de residus de la construcció 

• Utilització de materials per a l’edificació i urbanització 

• Incompatibilitats o incoherències amb el planejament vigent  

• Incompatibilitats o incoherències amb prescripcions establertes en altres instruments 

d’ordenació  
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8.3 INCIDÈNCIA SOBRE EL CONSUM DE RECURSOS, LA GENERACIO 
DE RESIDUS I LES EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE 

Aquest apartat pretén avaluar de manera quantitativa la incidència que tindran els àmbits de 

desenvolupament del POUM sobre els principals vectors ambientals analitzats: cicle de l’aigua, 

energia i residus. 

 

Tot i així, cal tenir en compte que l‘anàlisi que es realitza a continuació és merament estimatiu i 

les dades que es donen només serveixen per definir a grans trets la situació que haurà de 

preveure l’organisme competent. Tot seguit s’adjunten les estimacions pels diferents sectors 

urbanitzables delimitats (SUD).  

 

Per a fer els càlculs, es considera una mitjana de 2,69 habitants per habitatge principal, segons 

dades de l’IDESCAT (any 2011). 

8.3.1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE  

Per tal de contextualitzar els càlculs que s’incorporen en aquest apartat, s’incorporen a 

continuació, les dades disponibles en quant a consum d’aigua a nivell municipal: 

 
Taula 19. Consum d'aigua (m3/any) 

ÀMBIT DOMÈSTIC XARXA 
ACTIVITATS ECONOM. 

 I FONTS PRÒPIES 
TOTAL 

Deltebre  531.017 161.394 692.411 

Font: ACA (2016) 

 

Per l’estimació del consum d’aigua potable es tenen en compte les següents aproximacions 

(INCASOL):  

 

(1) Consum habitant (zona residencial): 

a. Unifamiliar: 200 l/habitant/dia  

b. Semi-compacta: 160 l/ha/dia  

c. Compacta: 120 l/hab/dia  

(2) Consum zones verdes: 0,1 l/s/ha  

(3) Consum zona equipaments: 0,3 l/s/ha  

(4) 10% pèrdues o incontrolats  

 

Per a la resta d’usos es realitzen les següents equivalències:  

 

Industrial d’ús general: 250 l/habitant eq./dia (Equivalència: 150 habitants/ha neta) 

Hoteler: 200 l/pax/dia (3 pax per habitació) (Equivalència: 1habitació/150 m2 st) 

 

Així doncs, per als sectors previstos s’estimen les següents necessitats d’abastament d’aigua 

associades als usos previstos: 
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SECTORS 

RIUMAR 

SUPERFÍCIE 

(HA) 

ÚS 

RESIDENCIAL 

(HABITATGES) 

ÚS 

HOTELER 

(SOSTRE) 

CESSIONS 

Z.V. (V%) 

CESSIONS 

EQUIP. (E%) 

CONSUMS 

AIGUA USOS 

RESIDENCIALS 

(M3/ANY) 

CONSUMS AIGUA 

ZONES VERDES 

(M3/ANY) 

CONSUMS 

AIGUA EQUIP. 

(M3/ANY) 

CONSUMS 

USOS 

HOTELERS 

PÈRDUES 

CONSUM 

TOTAL 

(M3/ANY) 

SUD 1 5,8379  14010,96 45 5 - 5.901,42 1.967,14 11.208,77 1.907,73 20.985,06 

SUD 2 3,9293 59 

 

30 5 6.348,90 2.648,03 1.324,02 - 1.032,10 11.353,05 

SUD 3 3,6596 55 

 

10 5 5.913,13 822,09 1.233,14 - 796,84 8.765,19 

SUD 4 5,1159 77 

 

20 5 8.266,19 2.298,47 1.723,85 - 1.228,85 13.517,37 

SUD 5 5,0292 75 

 

15 5 8.126,10 1.694,64 1.694,64 - 1.151,54 12.666,92 

SUD 6 4,3073 65 

 

15 5 6.959,67 1.451,39 1.451,39 - 986,24 10.848,69 

SUD 7 3,4041 51 

 

25,0 5 5.500,29 1.911,74 1.147,05 - 855,91 9.414,99 

SUD 8 14,6374  2927,48 10 5 - 3.288,15 4.932,22 2.341,98 1.056,23 11.618,58 

SUD 9 2,9239 44 

 

25 5 4.724,39 1.642,06 985,24 - 735,17 8.086,86 

SUD 10 18,8976 189 18897,60 30 5 20.356,30 12.735,47 6.367,74 15.118,08 5.457,76 60.035,34 

Total 

Riumar 
67,7422 615 35836 

  

66.194,98 34.393,46 22.826,41 28.668,83 15.208,37 167.292,05 

 



 

 

297 

SECTORS NUCLI SUPERFÍCIE (HA) HABITATGES CESSIONS Z.V. (V%) CESSIONS EQUIP. (E%) 

CONSUMS AIGUA 

USOS 

RESIDENCIALS 

(M3/ANY) 

CONSUMS 

AIGUA 

ZONES 

VERDES 

(M3/ANY) 

CONSUMS 

AIGUA EQUIP. 

(M3/ANY) 

PÈRDUES CONSUM TOTAL (M3/ANY) 

SUD 11 2,9625 30 15 10 3.191,17 665,50 998,24 485,49 5.340,41 

SUD 12 1,6098 16 15 10 1.734,06 361,63 542,44 263,81 2.901,94 

SUD 13 2,7331 27 15 10 2.944,07 613,96 920,95 447,90 4.926,87 

SUD 14 2,9119 29 15 10 2.509,33 654,13 981,19 414,47 4.559,12 

SUD 15 2,4523 25 15 10 2.641,59 550,88 826,33 401,88 4.420,68 

SUD 16 2,4135 24 15 10 2.599,80 542,17 813,25 395,52 4.350,74 

SUD 17 1,7719 18 15 10 1.908,67 398,04 597,06 290,38 3.194,15 

SUD 18 3,3570 34 15 10 3.616,13 754,12 1.131,17 550,14 6.051,56 

SUD 19 1,3115 13 15 10 1.412,73 294,62 441,92 214,93 2.364,20 

SUD 20 1,4906 15 15 10 1.605,66 334,85 502,27 244,28 2.687,06 

SUD 21 1,3009 13 15 10 1.401,32 292,23 438,35 213,19 2.345,09 

SUD 22 1,2148 12 15 10 1.308,57 272,89 409,34 199,08 2.189,88 

SUD 23 1,2770 13 15 10 1.375,57 286,87 430,30 209,27 2.302,01 

SUD 24 1,1988 12 15 10 1.291,34 269,30 403,95 196,46 2.161,04 
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SUD 25 3,2516 33 15 10 3.502,59 730,44 1.095,66 532,87 5.861,56 

SUD 26 1,4168 14 15 10 1.526,16 318,27 477,40 232,18 2.554,02 

SUD 27 2,3064 23 15 10 2.484,43 518,11 777,16 377,97 4.157,68 

SUD 28 0,5228 5 15 10 563,15 117,44 176,16 85,68 942,44 

SUD 29 0,9013 9 15 10 970,87 202,47 303,70 147,70 1.624,75 

SUD 30 1,4556 15 15 10 1.567,96 326,99 490,48 238,54 2.623,96 

SUD 31 0,9320 9 15 10 1.003,94 209,36 314,05 152,74 1.680,09 

SUD 32 0,6366 6 15 10 685,74 143,01 214,51 104,33 1.147,58 

SUD 33 0,6549 7 15 10 705,45 147,12 220,68 107,32 1.180,57 

Total nucli 40,08 401 

  

42.550,31 9.004,38 13.506,57 6.506,13 71.567,38 
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SECTORS 

INDUSTRIALS 
SUPERFÍCIE (HA) 

ÍNDEX  

EDIFICABILITAT 

BRUTA 

CESSIONS  

Z.V. (V%) 

CESSIONS 

EQUIP. (E%) 

CONSUMS AIGUA 

USOS NDUSTRIALS 

(M3/ANY) 

CONSUMS AIGUA 

ZONES VERDES 

(M3/ANY) 

CONSUMS AIGUA 

EQUIPAMENTS 

(M3/ANY) 

PÈRDUES 
CONSUM TOTAL 

(M3/ANY) 

SUD I 1 7,3188 0,70 10 5 49.950,81 1.644,10 2.466,14 5.406,10 59.467,15 

SUD I 2 5,6110 0,70 10 5 38.295,08 1.260,46 1.890,68 4.144,62 45.590,83 

SUD I 3 2,4906 0,70 10 5 16.998,35 559,49 839,23 1.839,71 20.236,77 

SUD I 4 1,9568 0,70 10 5 13.355,16 439,58 659,36 1.445,41 15.899,51 

Total sectors 

industrials 
17,3772 

   

118.599,39 3.903,61 5.855,42 12.835,84 141.194,27 

 

 

Així doncs, en comparació amb les dades disponibles referides al consum actual d’aigua del municipi, les propostes del POUM comporten un increment de 

gairebé el 55% del consum actual, essent gran part d’aquest conseqüència de la tipologia de creixements residencials previstos a Riumar així com pels 

creixements de tipologia industrial previstos. 
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8.3.2 SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS  

Les aigües residuals del municipi de Deltebre són tractades per l’EDAR del municipi, que es troba 

al límit de la seva capacitat la major part de l’any. Cal remarcar que actualment el nucli de Riumar 

no està connectat a aquest sistema, i que s’aboquen les aigües al riu mitjançant un emissari 

submarí, prop de la zona del Garxal.  

El càlcul del cabal de sanejament previst té en compte les següents aproximacions (INCASOL):  

 

(1) Generació habitant (zona residencial): 160 l/hab/dia  

(2) Generació zona equipaments: 0,1 l/s/ha 

 

Per a la resta d’usos es realitzen les següents equivalències:  

 

Industrial d’ús general: 200 l/habitant eq./dia (Equivalència: 150 habitants/ha neta) 

Hoteler: 160 l/pax/dia (3 pax per habitació) (Equivalència: 1habitació/150 m2 st) 

 

Tenint en compte les dades referents als sectors previstos, s’estima la generació d’aigües 

residuals següent: 
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SECTORS RIUMAR SUPERFÍCIE (HA) 

ÚS 

RESIDENCIAL 

(HABITATGES) 

ÚS HOTELER (SOSTRE) CESSIONS EQUIP. E% 

GENERACIÓ  USOS 

RESIDENCIALS 

(M3/ANY) 

GENERACIÓ 

USOS HOTELERS 

GENERACIÓ EQUIP. 

(M3/ANY) 

GENERACIÓ 

TOTAL 

(M3/ANY) 

SUD 1 5,8379  14010,96 5 - 8.967,01 655,71 9.622,73 

SUD 2 3,9293 59 

 

5 5.079,12 - 441,34 5.520,46 

SUD 3 3,6596 55 

 

5 4.730,50 - 411,05 5.141,55 

SUD 4 5,1159 77 

 

5 6.612,95 - 574,62 7.187,57 

SUD 5 5,0292 75 

 

5 6.500,88 - 564,88 7.065,76 

SUD 6 4,3073 65 

 

5 5.567,74 - 483,80 6.051,53 

SUD 7 3,4041 51 

 

5 4.400,23 - 382,35 4.782,58 

SUD 8 14,6374  2927,48 5 - 1.873,59 1.644,07 3.517,66 

SUD 9 2,9239 44 

 

5 3.779,51 - 328,41 4.107,93 

SUD 10 18,8976 189 18897,60 5 16.285,04 12.094,46 2.122,58 30.502,08 

Total Riumar 67,7422 615 35836 

 

52.955,98 22.935,07 7.608,80 83.499,85 
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SECTORS NUCLI SUPERFÍCIE (HA) 
ÚS RESIDENCIAL 

(HABITATGES) 
CESSIONS EQUIP. E% 

GENERACIÓ  USOS 

RESIDENCIALS 

(M3/ANY) 

GENERACIÓ EQUIP 

(M3/ANY) 

GENERACIÓ TOTAL 

(M3/ANY) 

SUD 11 2,9625 30 5 2.552,94 332,75 2.885,69 

SUD 12 1,6098 16 5 1.387,25 180,81 1.568,06 

SUD 13 2,7331 27 5 2.355,25 306,98 2.662,24 

SUD 14 2,9119 29 5 2.509,33 327,06 2.836,40 

SUD 15 2,4523 25 5 2.113,27 275,44 2.388,72 

SUD 16 2,4135 24 5 2.079,84 271,08 2.350,92 

SUD 17 1,7719 18 5 1.526,94 199,02 1.725,96 

SUD 18 3,3570 34 5 2.892,90 377,06 3.269,96 

SUD 19 1,3115 13 5 1.130,19 147,31 1.277,50 

SUD 20 1,4906 15 5 1.284,53 167,42 1.451,95 

SUD 21 1,3009 13 5 1.121,05 146,12 1.267,17 

SUD 22 1,2148 12 5 1.046,86 136,45 1.183,30 

SUD 23 1,2770 13 5 1.100,46 143,43 1.243,89 

SUD 24 1,1988 12 5 1.033,07 134,65 1.167,72 

SUD 25 3,2516 33 5 2.802,07 365,22 3.167,29 
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SECTORS NUCLI SUPERFÍCIE (HA) 
ÚS RESIDENCIAL 

(HABITATGES) 
CESSIONS EQUIP. E% 

GENERACIÓ  USOS 

RESIDENCIALS 

(M3/ANY) 

GENERACIÓ EQUIP 

(M3/ANY) 

GENERACIÓ TOTAL 

(M3/ANY) 

SUD 26 1,4168 14 5 1.220,93 159,13 1.380,06 

SUD 27 2,3064 23 5 1.987,54 259,05 2.246,60 

SUD 28 0,5228 5 5 450,52 58,72 509,24 

SUD 29 0,9013 9 5 776,70 101,23 877,93 

SUD 30 1,4556 15 5 1.254,37 163,49 1.417,86 

SUD 31 0,9320 9 5 803,15 104,68 907,83 

SUD 32 0,6366 6 5 548,59 71,50 620,09 

SUD 33 0,6549 7 5 564,36 73,56 637,92 

Total nucli 40,08 401 

 

34.542,11 4.502,19 39.044,30 
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SECTORS INDUSTRIALS SUPERFÍCIE (HA) 
ÍNDEX 

EDIFICABILITAT BRUT 

CESSIONS 

EQUIP. E% 
GENERACIÓ USOS INDUSTRIALS GENERACIÓ EQUIP (M3/ANY) GENERACIÓ TOTAL (M3/ANY) 

SUD I 1 7,3188 0,70 5 39.960,65 822,05 40.782,70 

SUD I 2 5,6110 0,70 5 30.636,06 630,23 31.266,29 

SUD I 3 2,4906 0,70 5 13.598,68 279,74 13.878,42 

SUD I 4 1,9568 0,70 5 10.684,13 219,79 10.903,92 

Total sectors industrials 17,3772 

  

94.879,51 1.951,81 96.831,32 

 

 

En global, les propostes del POUM impliquen un increment en la generació d’aigües residuals de 219.376 m3/any, el que suposa un cabal mitjà diari de 

600,6 m3/dia. Tenint en compte que actualment està en projecte l’ampliació de l’EDAR de Deltebre per tal de ampliar la seva capacitat de tractament i la 

construcció d’una nova depuradora a Riumar, no es pot valorar l’impacte de les propostes sobre el sistema de sanejament, si bé el POUM haurà de garantir 

el correcte sanejament de les aigües residuals. 
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8.3.3 POTÈNCIA ELÈCTRICA  

Pel càlcul de la potència elèctrica necessària, a grans trets s’estimaria multiplicant una potència 

mitja per la superfície del sector, tenint en compte les següents especificacions (INCASOL):  

 

(1) Habitatge: 5.750 Kw/ut (es considera que hi haurà accés a subministrament de gas) 

(2) Equipaments: 0,1 Kw/m2st (apliquem un coeficient d'edificabilitat de 0,3) 

(3) Zona verda: 0,002 Kw/m2 

(4) Enllumenat viari: 0,002 Kw/m2 

 

Per a la resta d’usos es realitzen les següents equivalències:  

 

Industrial d’ús general: 0,1 Kw/m2st 

Hoteler: 0,17 Kw/m2st 
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SECTORS 

RIUMAR 
SUPERF. (HA) 

ÚS RES. 

(HAB.) 

ÚS 

HOTELER 

(SOSTRE) 

CESSIONS 

XARXA 

VIÀRIA X% 

CESSIONS 

Z.V. (V%) 

CESSIONSE

QUIP. (E%) 

POTÈNCIA 

PREVISTA 

HABITATG. 

(KW) 

POTÈNCIA 

PREVISTA 

USOS 

HOTELERS 

(KW) 

POTÈNCIA 

PREVISTA 

EQUIP. (KW) 

POTÈNCIA 

PREVISTA 

Z.V. (KW) 

POTÈNCIA 

PREVISTA 

VIARI 

(KW) 

TOTAL (KW) 

SUD 1 5,8379 

 

14010,96 5 45 5 - 2.381,86 87,57 52,54 5,84 2.527,81 

SUD 2 3,9293 59  15 30 5 338,90 - 58,94 23,58 11,79 433,21 

SUD 3 3,6596 55  18 10 5 315,64 - 54,89 7,32 13,17 391,03 

SUD 4 5,1159 77  15 20 5 441,25 - 76,74 20,46 15,35 553,80 

SUD 5 5,0292 75  15 15 5 433,77 - 75,44 15,09 15,09 539,38 

SUD 6 4,3073 65  15 15 5 371,50 - 64,61 12,92 12,92 461,96 

SUD 7 3,4041 51  10 25,0 5 293,60 - 51,06 17,02 6,81 368,49 

SUD 8 14,6374 

 

2927,48 2 10 5 - 497,67 219,56 29,27 5,85 752,36 

SUD 9 2,9239 44  10 25 5 252,19 - 43,86 14,62 5,85 316,51 

SUD 10 18,8976 189 18897,60 15 30 5 1.086,61 3.212,59 283,46 113,39 56,69 4.752,75 

Total 

Riumar 
67,7422 615 35836 

   

3.533,46 6.092,13 1.016,13 306,21 149,36 11.097,29 
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SECTORS 

NUCLI 

SUPERFÍCIE 

(HA) 

ÚS 

RESIDENCIAL 

(HABITATGES) 

CESSIONS 

XARXA VIÀRIA 

X% 

CESSIONS 

Z.V. (V%) 

CESSIONS 

EQUIP. (E%) 

POTÈNCIA 

PREVISTA 

HABITATG. 

(KW) 

POTÈNCIA 

PREVISTA 

EQUIP. (KW) 

POTÈNCIA 

PREVISTA Z.V. 

(KW) 

POTÈNCIA 

PREVISTA 

VIARI (KW) 

TOTAL (KW) 

SUD 11 2,9625 30 15 10 5 170,34 44,44 5,93 8,89 229,59 

SUD 12 1,6098 16 15 10 5 92,56 24,15 3,22 4,83 124,76 

SUD 13 2,7331 27 15 10 5 157,15 41,00 5,47 8,20 211,82 

SUD 14 2,9119 29 15 10 5 167,43 43,68 5,82 8,74 225,67 

SUD 15 2,4523 25 15 10 5 141,01 36,78 4,90 7,36 190,05 

SUD 16 2,4135 24 15 10 5 138,78 36,20 4,83 7,24 187,05 

SUD 17 1,7719 18 15 10 5 101,88 26,58 3,54 5,32 137,32 

SUD 18 3,3570 34 15 10 5 193,03 50,36 6,71 10,07 260,17 

SUD 19 1,3115 13 15 10 5 75,41 19,67 2,62 3,93 101,64 

SUD 20 1,4906 15 15 10 5 85,71 22,36 2,98 4,47 115,52 

SUD 21 1,3009 13 15 10 5 74,80 19,51 2,60 3,90 100,82 

SUD 22 1,2148 12 15 10 5 69,85 18,22 2,43 3,64 94,15 

SUD 23 1,2770 13 15 10 5 73,43 19,16 2,55 3,83 98,97 

SUD 24 1,1988 12 15 10 5 68,93 17,98 2,40 3,60 92,91 

SUD 25 3,2516 33 15 10 5 186,97 48,77 6,50 9,75 252,00 
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SECTORS 

NUCLI 

SUPERFÍCIE 

(HA) 

ÚS 

RESIDENCIAL 

(HABITATGES) 

CESSIONS 

XARXA VIÀRIA 

X% 

CESSIONS 

Z.V. (V%) 

CESSIONS 

EQUIP. (E%) 

POTÈNCIA 

PREVISTA 

HABITATG. 

(KW) 

POTÈNCIA 

PREVISTA 

EQUIP. (KW) 

POTÈNCIA 

PREVISTA Z.V. 

(KW) 

POTÈNCIA 

PREVISTA 

VIARI (KW) 

TOTAL (KW) 

SUD 26 1,4168 14 15 10 5 81,47 21,25 2,83 4,25 109,80 

SUD 27 2,3064 23 15 10 5 132,62 34,60 4,61 6,92 178,75 

SUD 28 0,5228 5 15 10 5 30,06 7,84 1,05 1,57 40,52 

SUD 29 0,9013 9 15 10 5 51,82 13,52 1,80 2,70 69,85 

SUD 30 1,4556 15 15 10 5 83,70 21,83 2,91 4,37 112,81 

SUD 31 0,9320 9 15 10 5 53,59 13,98 1,86 2,80 72,23 

SUD 32 0,6366 6 15 10 5 36,60 9,55 1,27 1,91 49,34 

SUD 33 0,6549 7 15 10 5 37,66 9,82 1,31 1,96 50,75 

Total nucli 40,08 401 

   

2.304,81 601,25 80,17 120,25 3.106,48 

 

  



 

 

309 

SECTORS 

INDUSTRIALS 

SUPERFÍCIE 

(HA) 

SOSTRE 

INDUSTRIAL 

CESSIONS 

XARXA VIÀRIA 

X% 

CESSIONS 

Z.V. (V%) 

CESSIONS 

EQUIP. (E%) 

POTÈNCIA 

PREVISTA 

INDUSTRIAL 

(KW) 

POTÈNCIA 

PREVISTA 

EQUIP. (KW) 

POTÈNCIA 

PREVISTA Z.V. 

(KW) 

POTÈNCIA 

PREVISTA 

VIARI (KW) 

TOTAL (KW) 

SUD I 1 7,3188 51.231,60 15 10 5 5.123,16 109,78 14,64 21,96 5.269,54 

SUD I 2 5,6110 39.277,00 15 10 5 3.927,70 84,17 11,22 16,83 4.039,92 

SUD I 3 2,4906 17.434,20 15 10 5 1.743,42 37,36 4,98 7,47 1.793,23 

SUD I 4 1,9568 13.697,60 15 10 5 1.369,76 29,35 3,91 5,87 1.408,90 

Total sectors 

industrials 
17,3772 121.640,40 

   

12.164,04 260,66 34,75 52,13 12.511,58 

 

No es disposa de dades actualitzades per comparar l’increment relatiu del consum elèctric municipal associat al desenvolupament de les previsions del 

POUM 
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8.3.4 GENERACIÓ DE RESIDUS  

L’estimació de la generació de residus sòlids urbans (RSU) provinent del desenvolupament dels 

SUDs es calcula a partir de la generació del municipi per habitant i dia, que és de 1,66 

kg/habitant/dia segons dades del IDESCAT(any 2016). 

 

Per als sectors previstos, es calcula una generació total segons es detalla a la taula següent: 

 

SECTORS RIUMAR 
ÚS RESIDENCIAL 

(HABITATGES) 

ÚS HOTELER 

(SOSTRE) 

RESIDUS USOS 

RESIDENCIALS 

(TN/ANY) 

RESIDUS USOS 

HOTELERS 

(TN/ANY) 

TOTAL (TN/ANY) 

SUD 1 

 

13.605,60 - 90,34 90,34 

SUD 2 59  52,70 - 52,70 

SUD 3 55  49,08 - 49,08 

SUD 4 77  68,61 - 68,61 

SUD 5 75  67,45 - 67,45 

SUD 6 65  57,77 - 57,77 

SUD 7 51  45,65 - 45,65 

SUD 8 

 

2.927,48 - 19,44 19,44 

SUD 9 44  39,21 - 39,21 

SUD 10 189 18.897,60 168,96 125,48 294,44 

Total Riumar 615 35.431 549,42 235,26 784,68 
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SECTORS NUCLI ÚS RESIDENCIAL (HABITATGES) 
RESIDUS USOS RESIDENCIALS 

(TN/ANY) 

SUD 11 30 26,49 

SUD 12 16 14,39 

SUD 13 27 24,44 

SUD 14 29 26,03 

SUD 15 25 21,93 

SUD 16 24 21,58 

SUD 17 18 15,84 

SUD 18 34 30,01 

SUD 19 13 11,73 

SUD 20 15 13,33 

SUD 21 13 11,63 

SUD 22 12 10,86 

SUD 23 13 11,42 

SUD 24 12 10,72 

SUD 25 33 29,07 

SUD 26 14 12,67 

SUD 27 23 20,62 

SUD 28 5 4,67 

SUD 29 9 8,06 

SUD 30 15 13,01 

SUD 31 9 8,33 

SUD 32 6 5,69 

SUD 33 7 5,86 

Total nucli 401 358,37 
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SECTORS INDUSTRIALS SUPERFÍCIE (HA) ÍNDEX EDIFICABILITAT BRUT 
RESIDUS USOS INDUSTRIALS 

(TN/ANY) 

SUD I 1 7,3188 0,70 331,67 

SUD I 2 5,6110 0,70 254,28 

SUD I 3 2,4906 0,70 112,87 

SUD I 4 1,9568 0,70 88,68 

Total sectors industrials 17,3772 

 

787,50 

8.3.5 EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERANCLE 

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) derivades de les determinacions del 

planejament urbanístic es troben sovint entre les repercussions ambientals més rellevants 

d’aquests. En particular, aquesta circumstància es dóna habitualment en bona part dels plans 

d’ordenació urbanística municipal que es formulen, atesa la transcendència que tenen al 

respecte la classificació i la qualificació urbanístiques del sòl establertes. 

 

Conseqüentment, aquest apartat pretén efectuar una anàlisi quantitativa d’aquelles 

determinacions del POUM susceptibles de generar emissions de CO2, segons el que determina la 

Circular 1/2012 de la Direcció General de Polítiques Ambientals i l’eina de càlcul proposada per 

aquest mateix organisme. 

 

A partir de les dades disponibles, es calculen les emissions que es preveu generin els nous 

desenvolupaments previstos pel POUM. En aquest sentit, s’han calculat les dades prenent en 

consideració els sectors de sòl urbanitzable delimitats i no delimitats. Tenint en compte el grau 

de detall de les dades disponibles, s’han calculat els valors corresponents a l’alternativa 

seleccionada, en tant que per a la resta d’alternatives no s’ha disposat de les dades necessàries 

per completar l’Eina de càlcul d’emissions de GEH del POUM. 

 

Un cop efectuat aquest càlcul, s’obtenen pel desenvolupament dels creixements previstos pel 

POUM en la seva alternativa seleccionada els següents valors d’increment de les emissions de 

GEH: 

 

 FONT D’EMISSIÓ DE GEH 

EMISSIONS 

TOTALS 

(TCO2/ANY) 

PERCENTATGE 

(%) 

Mobilitat generada 149.064 40,7% 

Consums energètics usos residencials 189.718 51,8% 

Consums energètics cicle de l'aigua 716 0,20% 

Gestió de residus 26.500 7,24% 

TOTAL 365.999 100,0% 
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El desenvolupament de l’alternativa seleccionada permet una reducció significativa de les 

emissions de GEH (entorn al 27% respecte a l’alternativa 0). No obstant això, és important 

remarcar la contribució destacable dels sectors de mobilitat i consums energètics dels usos 

residencials com a principals fonts d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 

8.4 EFECTES SOBRE ELS SERVEIS ECOSISTÈMICS  

Els serveis dels ecosistemes que estan sotmesos a majors impactes són els de proveïment, més 

concretament la provisió de recursos alimentaris i de recursos hídrics, per la pèrdua de valor, la 

degradació de l'entorn, l'escassetat dels recursos hídrics i el progressiu abandonament. D'altra 

banda, els serveis que tenen una afectació menor són aquells relacionats amb el 

desenvolupament d'activitats i gestió del medi. 

 

En aquest sentit, a continuació es mostra una taula on es detallen els principals serveis 

ecosistèmics de l’espai natural protegit del Delta de l’Ebre dins el municipi de Deltebre (segons 

la caracterització i quantificació sistemàtica dels serveis ecosistèmics dels espais protegits de 

Catalunya iniciada pel Departament de Territori i Sostenibilitat) i una valoració de com aquests 

es poden veure afectats per les propostes del POUM, incloent una breu justificació de la valoració 

de manera agrupada segons els grans grups de serveis ecosistèmics que ofereix l’espai natural: 

• Serveis de proveïment: corresponen als serveis que proporcionen els recursos bàsics i les 

matèries primeres provinents dels ecosistemes.  

El fet que el POUM reconegui els sòls agrícoles de major valor productiu dins del sòl no 

urbanitzable, amb una regulació normativa que n’assegura la seva permanència com a 

activitat productiva permet preveure una afectació no significativa de les propostes del 

POUM sobre el proveïment de recursos alimentaris, assumint que la major contribució a 

l’alimentació s’atribueix, en aquest cas, als ecosistemes agrícoles. No obstant això, cal 

tenir en compte també els serveis de proveïment d’aliments derivats d’altres activitats 

com la pesca esportiva, la caça, l’aqüicultura, el marisqueig i la ramaderia, les quals no 

resten afectades per les propostes del POUM ja que el seu manteniment com a activitats 

productives depèn d’altre tipus de regulacions. 

En quant al proveïment de materials, associat als teixits que s’associa a algunes plantes 

aquàtiques, igualment l’afectació derivada de POUM es considera menyspreable i resta 

condicionat a actuacions o regulacions normatives d’un altre abast. 

Finalment, pel que fa al proveïment de recursos hídrics, el fet que gran part de la plana 

deltaica conformi una àrea de recàrrega fa que la previsió d’impermeabilització de 

terrenys associada als creixements proposats pel POUM pugui comprometre de manera 

considerable aquest servei ecosistèmic, essent especialment sensible la zona de Riumar. 

En qualsevol cas, en el present EAE s’incorporen mesures i criteris per tal de maximitzar la 

permeabilitat de les zones afectades pels creixements urbans previstos. 

  

http://lavola.lavola.net/lvProject/Pages/gestiodocumental.aspxhttp:/mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/terres_de_l_ebre/deb/SE/taula.pdf
http://lavola.lavola.net/lvProject/Pages/gestiodocumental.aspxhttp:/mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/terres_de_l_ebre/deb/SE/taula.pdf
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DE 

PROVEÏMENT 
SUBTIPUS 

VALOR DEL 

SERVEI 
BREU DESCRIPCIÓ 

VALORACIÓ  DELS 

EFECTES DEL 

POUM 

Provisió de 

recursos 

alimentaris 

Cítrics Present 

El delta de l’Ebre té 1.500 ha de conreus 

citrícoles, molt poques de les quals estan dins 

l’Espai natural protegit. 

Favorable 

Horta Present 

El delta de l’Ebre té unes 2.800 ha d’horta, molt 

poques de les quals estan dins l’Espai natural 

protegit. 

Favorable 

Arròs 
Molt 

significatiu 

El delta de l’Ebre té unes 20.000 ha d’arròs que 

produeixen unes 70.000 tones/any d’arròs. Una 

part significativa de la superfície del Parc 

Natural és arrossar. 

Favorable 

Pesca 

comercial 

Molt 

significatiu 

A la mar de l’Ebre i a les llacunes litorals es 

pesquen més de 4.000 tones de peixos/any. 
Neutral 

Pesca 

esportiva 
Significatiu 

La pesca esportiva, especialment amb la tècnica 

del curricà, té molts seguidors i alguns petits 

negocis associats al Delta. 

Neutral 

Caça 
Molt 

significatiu 

Al delta de l’Ebre hi ha més de 41 àrees 

delimitades de caça, amb uns 5.000 seguidors 

d’aquesta pràctica. Moltes de les àrees del Parc 

Natural són de caça la qual cosa genera una 

important economia. 

Neutral 

Aqüicultura 
Molt 

significatiu 

A les badies del Delta hi ha diverses 

instal·lacions de producció de musclos, amb 

unes 1.700 tones/any, a més d’altres mol·luscs. 

Neutral 

Marisqueig Significatiu 

Les badies i la mar de l’Ebre produeixen 

abundants mariscs, especialment cloïsses, 

tallarines i navalles. 

Neutral 

Ramaderia Significatiu 

A part de l’existència de nombroses granges 

avícoles i porcines a la plana deltaica, algunes 

de les zones d’erms salats hostatgen ramats 

bovins relacionats amb el fenomen de la 

transhumància 

Neutral 

Provisió de 

materials 
Teixits Present 

Tradicionalment, amb diverses plantes 

aquàtiques com l’espartina, es generaven els 

materials adequats per a la construcció de les 

barraques tradicionals. 

Neutral 

Recursos 

hídrics 

Recàrrega 

d’aqüífers 

Molt 

significatiu 

La gran superfície deltaica, no solament per 

l’aigua aportada pel riu i distribuïda al sistema 

de llacunes, sinó per l’aigua de reg de l’arròs, 

suposen un gran punt de recàrrega d’aqüífers a 

partir dels seus substrats molt permeables. 

Desfavorable 

 

• Serveis de regulació: corresponen als beneficis que s’obtenen de manera indirecta del 

funcionament dels ecosistemes i que intervenen en el benestar de les persones. Donat 

que el POUM integra els espais protegits del Delta, que són els ecosistemes que es 

considera que aporten de manera clau aquests serveis ecosistèmics, s’ha assignat una 

valoració neutral de les propostes del POUM sobre tots els serveis de regulació, valorant 
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favorablement la protecció que confereix des d’una òptica de la qualificació del sòl 

atorgada però reconeixent que la preservació i estat òptim d’aquests espais no es pot 

regular de manera estrictament completa amb un instrument com és el POUM. 

En el marc de la present avaluació ambiental es considera escaient destacar el paper de 

regulació en termes de mitigació contra els gasos d’efecte hivernacle (el paper de la 

vegetació en la utilització del diòxid de carboni de l’atmosfera, emmagatzemant-lo en els 

seus teixits i alliberant posteriorment oxigen, permet reduir les concentracions d’aquest 

gas) pel fet que l’espai protegit representa una porció molt important del terme municipal. 

 

DE REGULACIÓ SUBTIPUS 
VALOR DEL 

SERVEI 
BREU DESCRIPCIÓ 

VALORACIÓ  

DELS EFECTES 

DEL POUM 

Protecció 

Del litoral 

envers 

temporals 

Molt 

significatiu 

El Parc Natural del Delta de l’Ebre, que ocupa tota 

la façana costanera del Delta, protegeix, 

mitjançant els seus sistemes de platges, dunes i 

aiguamolls litorals, la plana interior agrícola dels 

temporals 

Neutral 

Millora de la 

qualitat de 

l’aigua 

Depuració 
Molt 

significatiu 

Tots els sistemes naturals humits deltaics i les 

badies funcionen com llacunes de depuració de 

les aigües agrícoles provinents del conreu de 

l’arrossar, millorant la seva qualitat abans del seu 

vessament a mar 

Neutral 

Lluita contra 

intrusió 

salina 

 

Molt 

significatiu 

El delta de l’Ebre, mitjançant la seva càrrega 

d’aigua dolça, frena el fenomen d’intrusió salina 

estuariana que remuntaria el curs del riu Ebre. 

Neutral 

Formació geomorfològica 
Molt 

significatiu 

Tot i els problemes actuals, continua havent-hi 

un gran dinamisme geomorfològic, amb la 

reconfiguració de la línia de costa, la formació de 

platges i la plana deltaica. 

Neutral 

Mitigació contra els gasos 

d’efecte hivernacle 

Molt 

significatiu 

La gran superfície i producció primària del delta 

de l’Ebre, especialment als ecosistemes humits 

litorals, i del seu mar, suposa una gran taxa de 

fixació de gasos amb efecte hivernacle 

estimades en 600.000 tones de CO2/any 

Neutral 

 

• Serveis culturals: corresponen als beneficis intangibles o no materials de l’experiència i el 

contacte directe. Molts dels espais naturals i els ecosistemes del territori català s’han 

convertit en símbol per a les persones que, o bé hi viuen, o en gaudeixen temporalment. 

En aquest sentit, és innegable el valor simbòlic i identitari del delta de l’Ebre, no tan sols 

pels habitants de la zona sinó com a indret emblemàtic a nivell català. La protecció del sòl 

corresponent a aquest espai es considera un exercici suficient per garantir que es 

mantenen aquesta mena de serveis, si bé la seva potenciació depèn, de nou, d’altres 

eines o instruments. No obstant, com que el fet d’incloure l’espai del Parc dins del sòl no 

urbanitzable amb una clau adequada permet assegurar una preservació de la seva 

urbanització i artificialització, de manera general s’ha considerat favorable la proposta del 

POUM en relació als serveis ecosistèmics de tipus cultural.  
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CULTURALS SUBTIPUS 
VALOR DEL 

SERVEI 
BREU DESCRIPCIÓ 

VALORACIÓ  

DELS 

EFECTES 

DEL POUM 

Gaudi del paisatge 
Molt 

significatiu 

El paisatge del delta de l’Ebre és únic 

al país. 
Favorable 

Desenvolupament 

d’activitats de 

coneixement del 

medi 

 

Educació i 

sensibilització 

ambiental 

Molt 

significatiu 

Al delta de l’Ebre s’hi desenvolupen 

nombroses activitats d’educació i 

sensibilització ambiental, amb milers 

d’escolars/any, liderades pel Parc 

Natural 

Neutral 

Lleure i turisme de 

natura 

Molt 

significatiu 

Es tracta d’un dels espais naturals 

més visitats de Catalunya, amb prop 

de 500.000 visitants/any, i una de 

les meques del turisme ornitològic 

Favorable 

Activitats esportives Significatiu 

Espai principal al país per alguns 

esports concrets (com el surf d’estel 

i el surf de vela) i habitualment 

utilitzat pels amants del cicloturisme 

Neutral 

Desenvolupament 

d’activitats de gestió, 

recerca i innovació 

 

Molt 

significatiu 

Es tracta d’un dels espais catalans 

on es desenvolupen més activitats 

de recerca en àmbits diversos com la 

conservació de la biodiversitat, la 

dinàmica litoral i estuària, l’ús públic 

d’espais naturals i l’agricultura de 

l’arròs. Hi tenen un paper cabdal el 

Parc Natural del Delta de l’Ebre i l’IRTA 

Neutral 

Patrimoni històric i cultural Significatiu 

Fins a 177 elements d’interès 

històric i cultural estan inventariats 

en el si del delta de l’Ebre. Cal 

assenyalar alguns peculiars i únics 

(cultura salinera, cultura de la pesca 

en llacunes...) 

Favorable 

Identitat cultural i sentit de pertinença 
Molt 

significatiu 

El delta de l’Ebre és un espai amb una 

identitat paisatgística tan forta que 

ha determinat la idiosincràsia dels 

seus habitants i s’ha convertit en un 

Espai de referència molt més enllà 

Favorable 

 

 

• Serveis de suport: són els serveis necessaris per a la prestació dels altres serveis que 

proporcionen els ecosistemes (els serveis de regulació, de proveïment i culturals) i que, 

per tant, són necessaris perquè els ecosistemes estiguin en bon estat de conservació i 

puguin oferir aquests recursos. Donada la protecció que confereix el POUM a l’espai 

protegit del delta de l’Ebre, s’ha considerat que permet el manteniment de la diversitat 

biològica, geològica i ecològica, la continuïtat dels cicles dels nutrients, la formació i 

retenció de sòls i la producció d'oxigen atmosfèric i la captació de CO2 i, per tant, es valora 

favorablement la seva repercussió en aquesta mena de serveis ecosistèmics. 
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DE SUPORT 
VALOR DEL 

SERVEI 
BREU DESCRIPCIÓ VALORACIÓ 

Biodiversitat 
Molt 

significatiu 

Tot i ser una de les principals zones humides de la 

Mediterrània, manté una extraordinària biodiversitat, amb una 

enorme importància per a alguns grups concrets, com els 

invertebrats i aus aquàtiques, els peixos d’aigua dolça i 

costaners, els mol·luscs i la flora higròfita, halòfila i 

psammòfila. 

Favorable 

Geodiversitat 
Molt 

significatiu 

Conté una de les millors representacions de dinàmica deltaica 

a la Mediterrània, amb formacions úniques com barres i fletxes 

litorals mòbils, dunes mòbils, surgències i ullals, llacunes 

salobres. 

Favorable 

Connectivitat i 

complementarietat 

ecològica 

 

Molt 

significatiu 

Tot i ser una de les principals zones humides de la 

Mediterrània, serveix com a espai de relació per a tota la 

biocenosi d’aquest tipus d’ambients, lligant les poblacions 

d’aus aquàtiques de nord a sud i és l’escala principal de les 

migracions. Des del punt de vista marí, es tracta d’una zona 

productivíssima bàsica per la biodiversitat marina en moltes 

milles a la rodona. 

Favorable 

Formació i 

manteniment de sòls 

Molt 

significatiu 

No només l’aportació de sediments per part de l’Ebre faria 

augmentar, en condicions naturals, la superfície deltaica, sinó 

que hi dipositaria noves capes de sòl fèrtil a la plana deltaica 

durant les inundacions. A més, petites superfícies 

d’ecosistemes higroturbosos continuen formant sòl 

activament. 

Favorable 

Biopaleontologia Significatiu 

La plana deltaica que ha format l’Ebre durant milers d’anys ha 

permès que s’hi anessin acumulant moltes capes 

sedimentàries que suposen un registre estratigràfic de primer 

nivell. 

Favorable 

Producció primària 
Molt 

significatiu 

Al delta de l’Ebre la productivitat primària és de 23.638.339 x 

106 Kj en forma d’energia acumulada a les plantes i disponible 

per a les poblacions consumidores. 

Favorable 

8.5 EFECTES AMBIENTALS DERIVATS DE LA MOBILITAT GENERADA 

La mobilitat generada pel nou POUM es detalla en l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

(EAMG) que l’acompanya. En aquest sentit, cal posar de manifest que el desenvolupament urbà, 

en general, va associat a un increment dels desplaçaments derivats bàsicament de l’increment 

de població i de l’activitat.  

 

En aquest sentit, cal suposar que aquest increment derivarà en un creixement de les emissions 

de contaminants a l’atmosfera i en certa mesura de la contaminació acústica originada pel 

trànsit.  

 

Tanmateix, l’EAMG incorpora tot un seguit de mesures i actuacions tendents afavorir una 

mobilitat més sostenible en tot el municipi i basada en els desplaçaments a peu, en bicicleta i en 

transport públic i que, per tant, aquest increment no serà proporcional sinó que es veurà 

esmorteït per aquestes mesures. Així mateix, la introducció progressiva de tecnologies menys 

contaminants en el nou parc de vehicles mitiga l’impacte ambiental per vehicle i kilòmetre. 
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En qualsevol cas, és important posar de manifest que la proposta del POUM manté un model de 

implantació urbana, amb dos nuclis de població espacialment separats però que guarden relació 

en quant a mobilitat. Si bé es valora positivament el fet que s’aposti per completar aquests dos 

nuclis, és a dir, que no es contemplin altres creixements discontinus així com el fet que es 

redueixin les previsions de creixement per als dos nuclis respecte de planejament vigent 

segueix existint un impacte ambiental negatiu en termes de mobilitat generada per les 

previsions del POUM. 

 

Per avaluar la mobilitat generada pel POUM de Deltebre, s’ha aplicat les ràtios que proposa el 

Decret 344/2006 de regulació dels estudis de la mobilitat generada. Amb tot, la mobilitat 

generada per les propostes del POUM es sintetitza quantitativament en la taula següent: 
 

Taula 20. Mobilitat generada per les propostes del POUM (nombre de viatges) 

ÚS 

MOBILITAT INTERNA MOBILITAT EXTERNA 

NM TPC VPM NM TPC VPM 

Habitatge 3.230 55 2.190 110 548 4.818 

Comercial 5.058 126 7.460 125 623 5.481 

Equipaments 4.590 328 1.639 65 646 2.519 

Zones verdes 5.466 121 486 34 34 607 

Total 18.344 631 11.776 332 1.850 13.425 

Font: Lavola a partir de les dades de l’EAMG 

8.6 AFECTACIÓ SOBRE ELS PLANS CONCURRENTS 

Tot seguit,  en relació a la descripció que s’ha realitzat a l’apartat 0 es realitza una anàlisi de 

l’afectació de la proposta sobre els principals plans territorials i sectorials concurrents.   

 
Taula 21. Afectació sobre els plans concurrents del POUM de Deltebre. 

PLA IMPACTE POTENCIAL 
NIVELL DE 

RELLEVÀNCIA 
DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ 

PTP de les Terres 

de l’Ebre 

Incompatibilitats o 

incoherències amb 

prescripcions 

establertes en altres 

instruments d’ordenació 

Mig 

El POUM recull la classificació que estableix el 

PTPTE referida al sistema d’espais oberts i els 

desenvolupaments urbans.  És per això que es 

descarta un impacte en termes d’incompatibilitat 

amb el planejament superior.  No obstant això, cal 

fer notar que el POUM no dóna compliment a 

l’estratègia definida com a reducció/exticinció per 

a l’assentament de Riumar, en tant que s’hi 

segueixen mantenint previsions de creixement 

ESCACC 

Incompatibilitats o 

incoherències amb 

prescripcions 

establertes en altres 

instruments d’ordenació 

Baix 

Es considera que el POUM incorpora, en la mesura 

que el seu abast d’actuació ho permet, les 

directrius derivades d’aquest instrument. En 

qualsevol cas, es considera escaient identificar un 

impacte associat al notable creixement urbanístic 
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PLA IMPACTE POTENCIAL 
NIVELL DE 

RELLEVÀNCIA 
DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ 

que preveu el POUM, fet que és contradictori amb 

una estratègia sòlida contra el canvi climàtic. Així 

mateix, cal fer notar la incorporació de manera 

transversal a la normativa del POUM de mesures 

amb un component clar d’adaptació enfront els 

efectes del canvi climàtic.  

Estratègies de 

prevenció i 

d’adaptació al 

canvi climàtic en la 

zona del delta de 

l’Ebre (2008) 

encarregat pel 

Departament de 

Medi Ambient i 

Habitatge a Taller 

d’Enginyeria 

Ambiental S.L;. 

Incompatibilitats o 

incoherències amb 

prescripcions 

establertes en altres 

instruments d’ordenació 

Mig 

El POUM en la proposta de desenvolupament del 

sector SUD10 a Riumar es troba afectat per l’estudi 

d’anàlisis de retrocés de la línia de costa per a 

l’escenari de 100 anys. A l’anàlisi específic del 

sector realitzat en el punt 7.2.2.2 del present 

document es recull i es plantegen mesures de 

protecció ambiental per a l’adaptació de la 

proposta urbanística a aquest efecte. 

Estrategia de 

adaptación al 

cambio climático 

de la costa 

española (2015). 

Ministeri 

d’Agricultura i 

Pesca, Alimentació 

i Medi Ambient 

(BOE núm.193-

14.08.2017) 

Incompatibilitats o 

incoherències amb 

prescripcions 

establertes en altres 

instruments d’ordenació 

Inexistent 

Es considera que el POUM incorpora, en la mesura 

que el seu abast d’actuació ho permet, les 

directrius derivades d’aquest instrument. És 

important tenir en consideració que l’escala 

d’aquest document comporta que el seu contingut 

propositiu sigui de caire genèric i, per tant, 

l’aplicabilitat concreta al territori de Deltebre no és 

directament avaluable. 
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9 VALORACIÓ GLOBAL DEL PLA 

9.1 COMPLIMENT DELS OBJECTIUS I CRITERIS ADOPTATS 

Tot seguit, es procedeix a valorar l’adequació de la proposta als objectius i criteris ambientals 

determinats en el present Estudi Ambiental Estratègic. S’analitza de manera justificada si es 

dóna o no compliment als objectius ambientals, i en cas afirmatiu, si aquest és total o parcial, 

atenent a la següent codificació de colors: 

 

 El pla compleix satisfactòriament amb l’objectiu ambiental 

 
El pla compleix majoritàriament amb l’objectiu ambiental. El grau de compliment de l’objectiu 

ambiental milloraria amb la incorporació de les mesures suggerides. 

 
El pla compleix parcialment amb l’objectiu ambiental. El grau de compliment de l’objectiu 

ambiental milloraria amb la incorporació de les mesures suggerides. 

 El pla no compleix amb l’objectiu ambiental. 
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A
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GARANTIR I, EN LA MESURA DEL POSSIBLE INCREMENTAR, ELS ESPAIS ASSOCIATS ALS 

HÀBITATS DE MÉS VALOR IDENTIFICATS AL MUNICIPI 

Grau de compliment Satisfactori Majoritari Parcial No compleix 

Els hàbitat d’interès comunitari presents en el municipi tenen un presència molt 

important a la zona de la urbanització, que és la zona més sensible a nivell ambiental. 

De manera genèrica, es pot considerar que el POUM, mitjançant la delimitació i la 

regulació corresponent del sòl no urbanitzable garanteix la seva protecció i la dota d’un 

grau de protecció suficient per a evitar transformacions en les condicions ecològiques 

d’aquests hàbitats. 

Per contra, amb la proposta de desenvolupament de nous sectors urbanitzables que el 

POUM preveu a Riumar, s’identifica l’afectació a una àrea molt significativa de 

comunitats de salicorniars, hàbitat amenaçat amb el màxim grau d’amenaça a 

Catalunya. Malgrat que la proposta del POUM suposa una reducció respecte el 

planejament vigent, en especial en el cas del SUD1, i la normativa del POUM recull les 

mesures correctores previstes per l’EAE que es descriuen en el punt 7.2.2.2, l’afectació 

sobre aquests hàbitat és greu i, en gran mesura, inevitable tot i l’aplicació de les 

mesures correctores proposades. Davant d’aquest impacte tan rellevant, l’EAE proposa 

una mesura compensatòria, descrita al punt 7.2.2.3, per tal de poder fer incrementar la 

compatibilitat del desenvolupament dels sectors de Riumar. A banda, es valora 

positivament la previsió d’una zona de cessió de sistemes (Clau SVn Sistema de 

transició amb l’espai natural) que conforma una franja de transició a l’entorn de la 

urbanització de Riumar i que sosté un important paper de tampó i esmorteïment dels 

efectes de la urbanització sobre aquest entorn d’elevada sensibilitat ambiental. A tal 

efecte es determina normativament que els sectors han de maximitzar la cessió del 

percentatge d’espais lliures que els apliqui a aquesta zona d’anella de transició amb 

l’espai natural circumdant. 
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Per tot plegat, es considera que la proposta del POUM només permet complir de manera 

parcial aquest objectiu,  sempre i quan s’apliquin les mesures correctores proposades i 

la mesura compensatòria proposades en el present EAE. 
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APOSTAR PER UN CREIXEMENT RACIONAL DEL NUCLI A PARTIR DE LA CONSOLIDACIÓ I 

RECICLATGE DEL TEIXIT URBÀ EXISTENT 

Grau de compliment Satisfactori Majoritari Parcial No compleix 

En relació a aquest objectiu, és remarcable la millora que suposa la proposta del POUM 

presentada respecte al planejament que actualment és vigent al municipi. S’aposta per 

una estratègia de contenció del creixement respecte a les previsions de l’instrument de 

planejament vigent amb, per exemple, una reducció global de més del 36% de superfície 

delimitada com a sòl urbanitzable (reducció encara major per al cas particular del nucli 

de Riumar). 

A nivell d’implantació sobre el territori, i específicament per al cas del nucli urbà de 

Deltebre, el POUM es basa en la opció de consolidar i cosir els espais buits urbans, 

reordenant i reesrtucturant els àmbits previstos a les NNSS i que no s’han materialitzat. 

Per al cas del nucli de Riumar, els creixements es localitzen en continuïtat amb el teixit 

ja consolidat, evitant la dispersió de la urbanització. També cal fer notar que el POUM  

classifica dos sectors urbanitzables d’usos industrials al costat de la zona industrial 

existent, entre la carretera TV-3454 i la T-340, la ubicació d’aquests sectors és 

coherent amb la trama urbana i recull les necessitat dels sectors econòmics del 

municipi. Amb tot, es pot afirmar que la proposta de creixement evita una segregació, 

tot i que manté la discontinuïtat entre els nuclis urbà i de Riumar, i afavoreix la 

continuïtat dels teixits ja existents. 

No obstant això, cal assenyalar que principalment el creixement previst, especialment 

pel que fa al de tipus residencial, s’encamina cap a una tipologia urbana de baixa 

densitat que, si bé permet afavorir espais lliures privats amb el consegüent 

esponjament de la trama construïda, també suposa un major consum respecte d’altres 

formes urbanes més denses. 

En relació a la racionalitat dels creixements proposats, cal tenir en compte que 

aquestes previsions es basen en els resultats derivats de projeccions demogràfiques. A 

més a més, la programació dels instruments de gestió i de les figures de planejament 

urbanístic previstes resulta clau per garantir un desenvolupament de les actuacions 

gradual, equilibrat i sostenible a través de prioritzar el desenvolupament dels àmbits i 

sectors ubicats en una posició central davant la consolidació dels àmbits i sectors de 

vora. 

Per tot plegat, es considera que la proposta treballada suposa un compliment 

satisfactori de l’objectiu ambiental fixat en el marc de l’avaluació ambiental del POUM 

essent destacable el fet que una proposta adequada i continguda en termes d’ocupació 

del sòl té transcendència directa sobre molts altres aspectes ambientals i, per tant, 

permet afavorir en gran mesura la minimització de part dels impactes associats al 

procés urbanitzador.  
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GARANTIR LA COMPATIBILITAT DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC AMB EL RISC EXISTENT 

D’INUNDABILITAT 

Grau de compliment Satisfactori Majoritari Parcial No compleix 

Un dels elements o aspectes de major rellevància ambiental a l’àmbit d’estudi és la 

condició d’inundabilitat que presenta el municipi. En aquest sentit i en primer lloc cal 

fer esment al fet que el POUM incorpora com a part de la documentació per a la seva 

aprovació, un estudi d’inundabilitat en què, de manera específica, s’analitza la 

incidència d’aquest risc al municipi així com la seva compatibilitat amb la proposta 

continguda al POUM. 

A banda, cal tenir en compte la situació de partida: part del terme municipal es troba 

dins de la zona de flux preferent del riu Ebre; la pràctica totalitat de l’àmbit del POUM es 

troba afectat per làmines d’inundació per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys; la 

zona meridional del terme, situada en les proximitats del riu Ebre, es troba afectada per 

la lamina d’inundació per un període de retorn de 10 anys. Davant d’aquest fet, el 

municipi compta amb un Pla d’Actuació Municipal per al risc d’inundabilitat, que inclou 

les mesures d’actuació en cas d’episodis d’inundació greus. 

Atenent al solapament d’alguns dels sectors previstos pel POUM amb zones inundables 

per a diferents períodes de retorn, és important la regulació normativa que es fa 

d’aquests sòls (veure article 43 dins del capítol normatiu en què es regulen els sòls 

sotmesos a riscos). Amb aquest article es subordinen els sòls afectats per risc 

d’inundació a la normativa vigent de regulació de les zones associades a cursos de rius 

i s’estableixen mesures a incorporar, especialment en el cas d’usos residencials en tant 

que comporten la implantació d’elements amb consideració de vulnerables. Amb tot, la 

normativa reconeix la necessitat que, en alguns casos, es realitzin estudis 

d’inundabilitat de més detall amb les mesures de protecció pertinents enfront d’aquest 

risc. 

En un altre ordre d’aspectes cal fer esment al fet que la inundabilitat existent a 

Deltebre, en general, presenta una perillositat lleu-moderada ja que no té un caràcter 

marcadament torrencial. A més a més, cal tenir en compte l’efecte sinèrgic de la 

combinació del risc d’inundabilitat amb l’evolució dels impactes derivats del canvi 

climàtic, especialment per la seva situació costanera i les seves característiques 

geomorfològiques. En relació amb això cal destacar que respecte de les iniciatives 

urbanístiques tramitades, el POUM presentat redueix significativament l’ocupació dels 

antics sectors Riumar I-IV i Riumar III, els plans parcials dels quals no van rebre la 

conformitat ambiental precisament per risc d’inundabilitat per increment de cota del 

mar en un escenari de canvi climàtic i de subsidència deltaica, entre d’altres.  

Amb tot, es considera que el planejament és majoritàriament coherent amb la situació 

de municipi en relació al risc d’inundabilitat. 
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ESTABLIR UNS CRITERIS PER A LA CONSTRUCCIÓ I REGULACIÓ D’EDIFICACIONS I 

INSTAL·LACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE 

Grau de compliment Satisfactori Majoritari Parcial No compleix 

La proposta de zonificació del SNU parteix de la delimitació que es fa al PTPTE de les 

diferents categories de sòl de l’anomenat sistema d’espais oberts. Aquest fet es valora 

positivament en tant que permet una elevada coherència amb l’entorn territorial del 

municipi, gràcies a l’escala de treball del planejament territorial parcial. 

En quant a la regulació del sòl no urbanitzable (Capítol IV. Regulació general dels usos, 

edificacions i instal·lacions en sòl no urbanitzable i Capítol V. Regulació de les zones en 

sòl no urbanitzable), és important que s’assumeix normativament la premissa que 

aquesta classe de sòl està mancada de drets predeterminats d’aprofitament 

urbanístic, exigint-se una justificació de la necessitat i la dimensió de qualsevol nova 

edificació que s’hi vulgui establir. Els usos permesos en el SNU es remeten als que 

determina la legislació urbanística vigent, afegint-hi les restriccions que estableix el 

planejament territorial (principalment PTPTE) i sectorial (PDU de les construccions 

agrícoles tradicionals de les TE, PEIN, PDUSC) en cada cas segons la zonificació 

explicada. Especialment, i donada la seva rellevància en el cas de Deltebre, cal destacar 

la regulació que es fa de les construccions associades a l’activitat agrícola en sòl no 

urbanitzable en l’article 161 de les normes urbanístiques. Entre d’altres, s’exigeix que 

les dimensions de les possibles construccions que s’admetin s’ajustin a les 

necessitats d’explotació justificades, tot definint-se mesures relatives a la integració 

paisatgística dels nous elements. Es considera un fet rellevant donat que l’activitat 

agrícola sosté un paper clau en la definició i configuració de gran part del paisatge del 

terme municipal. 

A banda, es blinden de manera força contundent les possibilitats per a la implantació 

de construccions d’ús residencial, admetent-se només aquelles que siguin 

específicament destinades a l’allotjament de persones treballadores temporeres. 

En relació a la instal·lació d’estacions de subministrament de carburants i de serveis de 

la xarxa viària permeses en sòl no urbanitzable, la normativa del POUM preveu l’adopció 

de mesures per evitar la degradació del medi i facilitar una integració total, descrites en 

l’article 143. 

Per altra banda, les activitats de càmping permeses en sòl de protecció especial deltaic 

(Clau: N2b) malgrat no afavoreix a la compatibilitat plena amb els valors ambientals 

d’aquests sòls, es valora positivament el requeriment normatiu de desenvolupar un pla 

especial urbanístic per a la seva implantació (article 149 de la normativa del POUM). 

Per tot plegat, es considera que el POUM estableix condicionants suficients en relació a 

les noves construccions en sòl no urbanitzable i, per tant, que dóna compliment 

satisfactori a aquest objectiu ambiental.  

 

  



 

 

 

324 

P
R

IO
R

IT
A

R
I 

APOSTAR PER LA INTEGRACIÓ DE CRITERIS DE QUALITAT DE PAISATGE URBÀ, I ORDENAR 

ADEQUADAMENT LES VORES I ELS ESPAIS PERIURBANS DE NUCLI 

Grau de compliment Satisfactori Majoritari Parcial No compleix 

A nivell d’estratègia general, el POUM s’encamina a potenciar la qualitat urbana des 

d’enfocaments diversos. 

En relació amb el teixit ja construït, destaca el fet que s’han establert regulacions 

normatives relatives a l’aparença i formalitat de les construccions, especificades en 

quant a condicions d’edificació i condicions estètiques en cadascuna de les sub-claus 

de sòl urbà definides. A més a més, s’ha intentat preservar en la mesura en que ha estat 

possible els teixits urbans herència d’altres èpoques, pel seu valor patrimonial i 

identitari al nucli urbà de Deltebre, preservant l’espai no edificat de les respectives 

parcel·les, l’estructura dels patis privats, les terrasses/espai exterior de les primeres 

plantes, al davant o darrera de les cases. També cal destacar la inclusió d’un Catàleg de 

béns a protegir en què es recull i es protegeix convenientment el patrimoni més 

significatiu del municipi. 

A banda, en la qualitat del paisatge, els sistemes d’espais lliures i equipaments 

esdevenen també elements cabdals com a definidors de l’espai públic. 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. Destaca la definició d’una zona d’hortes d’ús 

recreatiu que comprèn aquelles àrees de sòl no urbanitzable en contacte amb la trama 

urbana que pel seu interès ambiental i social compleix una funció de lleure per a la 

ciutadania. També és rellevant la proposta de tractament de la façana del municipi amb 

la carretera TV-3454, disposant una franja d’espais verds que ressegueix aquest vial 

dotant al municipi d’una ronda verda d’entrada al nucli amb nous accessos a les 

principals vies d’entrada del municipi. 

Finalment, a la zona de Riumar la proposta d’ordenació preveu una anella verda de 

transició entre la zona urbana i l’entorn natural on s’ubica. Aquests espais lliures 

preservaran la vegetació existent d’alt valor ecològic i, alhora, es recullen les mesures 

de protecció ambiental definides en les fitxes d’avaluació ambiental del sectors de 

Riumar del present EAE. La regulació d’aquestes àrees s’inclou als articles 82 i 83 de la 

normativa del POUM. Es considera rellevant a nivell paisatgístic, especialment per la 

transició respecte a l’entorn natural que permet, aquesta actuació prevista al POUM.En 

definitiva, es considera que el POUM, bàsicament a través de la normativa urbanística, 

permet donar un compliment satisfactori a aquest objectiu ambiental. 
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COMPATIBILITZAR EL MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT AGRÍCOLA DEL MUNICIPI AMB LA 

PRESERVACIÓ DELS VALORS AMBIENTALS DEL DELTA 

Grau de compliment Satisfactori Majoritari Parcial No compleix 

El sòl no urbanitzable del municipi de Deltebre representa més del 90% de la seva 

superfície i és un element clau i identitari del territori, essent l’activitat agrícola el 

principal ús amb un rol clar i contundent en quant a la configuració i definició d’aquests 

espais no urbanitzats ni urbanitzables, tant a nivell funcional com formal. El POUM 

reconeix la rellevància del sòl no urbanitzable i estableix com a prioritària la 

conservació i recuperació del paisatge agrícola tradicional, considerant-lo un element 

amb un elevat interès paisatgístic i una important biodiversitat. 

Com s’ha dit anteriorment la zonificació del sòl no urbanitzable ve donada per les 

especificacions del planejament a escala territorial, les quals són integrades i 

recollides pel POUM no només pel que fa a l’exercici de delimitació de les zones sinó 

també en l’atorgament d’una regulació dels seus usos amb la finalitat de protegir els 

valors naturals del Delta i conservar l’activitat agrícola tradicional com a elements 

paisatgístics d’interès del municipi. El POUM estableix sub-claus específiques que 

responen a la realitat i als valors existents en cada espai. Igualment, s’observa que les 

sub-claus considerades responen també a delimitacions provinents de figures de 

planejament o instruments de rang superior. Aquesta diferenciació dins de les dues 

zones principals que es delimiten en SNU (sòl de protecció especial i sòl de protecció 

territorial) permet adequar la zonificació a les característiques locals del territori i 

permet una regulació adequada en funció dels valors de cadascun dels espais. 

La regulació establerta per a cadascuna de les zones definides  permet el manteniment 

de l’activitat agrícola amb uns condicionants que potencien la coherència d’aquesta 

activitat amb els valors naturals existents a l’entorn.  

Amb tot, es considera que la regulació que es fa del sòl no urbanitzable permet un 

reconeixement de l’entorn natural d’elevat valor que existeix al terme municipal, en 

gran part gràcies a l’existència de figures i instruments de rang superior que ja 

confereixen actualment un grau de protecció d’acord amb els valors pels quals es 

delimiten espais de protecció. És a dir, s’assigna un nivell de compliment satisfactori 

pel que fa a aquest objectiu ambiental. 
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GARANTIR LA FUNCIONALITAT ECOLÒGICA DEL RIU EBRE I ELS SEUS ENTORNS 

Grau de compliment Satisfactori Majoritari Parcial No compleix 

El POUM classifica el sòl situat entre el riu Ebre i el tram de la carretera TV-3454 i la 

T340 fins a la instal·lació de Parc Deltaventur, exceptuant el tram del nucli de Deltebre, 

com a sòl no urbanitzable de protecció especial deltaic (clau N2b). 

El POUM com s’ha explicat en els apartats anteriors classifica el diferents tipus de sòl 

no urbanitzable en funció dels seus valors, en aquest cas la clau N2b comprèn les 

planes fluvials i deltaica amb una regulació més restrictiva limitant els usos que s’hi 

poden desenvolupar. 

No obstant, entre els usos permesos es troben les construccions destinades a 

l’activitat de càmping i aparcament de caravanes que es considera que no afavoreixen 

la compatibilitat amb els valors ambientals, però que amb el requeriment normatiu de 
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l’article 149 de la normativa del POUM que obliga a desenvolupar un pla especial 

urbanístic per a la implantació d’aquestes construccions, permetrà incorporar criteris i 

mesures ambiental per millorar-ne la seva inserció en el medi. 

Per tant, la classificació del sòl dels marges i els entorns del riu Ebre permet la seva 

protecció enfront de qualsevol transformació urbanística garantint la seva funcionalitat 

ecològica i conservant els seus valors naturals. Cal tenir en compte que el riu Ebre 

esdevé el principal connector ecològic del municipi, presentant a més un marcat abast 

territorial. 

D’altra banda, pel que fa a la resta de connectors de caràcter més local, es considera 

que el manteniment de la plana agrícola i la regulació que es fa atenent als seus valors 

ambientals també sumen positivament a l’objectiu de garantir la connectivitat 

ecològica del municipi. 

A més a més cal tenir en compte que com a nous elements amb potencial efecte 

barrera, el POUM no preveu cap nova infraestructura viaria o ferroviaria, que podria 

fragmentar l’esquema de connectivitat ecològica existent. En quant als nous 

creixements, atenent al paper fragmentador de les zones urbanitzades, es valora 

positivament la proposta de reducció dels creixements respecte del planejament 

vigent així com el fet que aquests s’ubiquin en continuïtat amb les taques urbanes i 

prioritzant la compleció dels buits urbans.  

En resum, es considera satisfactòria la proposta del POUM en quant a aquest objectiu 

ambiental.  
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GARANTIR LA COMPATIBILITAT DEL PLANEJAMENT AMB LES ESTRATÈGIES GLOBALS DEL 

DELTA EN RELACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

Grau de compliment Satisfactori Majoritari Parcial No compleix 

A l’apartat 8.5 s’analitza la compatibilitat dels diferents estudis i instruments 

urbanístics en relació al canvi climàtic que s’han realitzat en el Delta de l’Ebre i que 

tenen efectes sobre el territori del municipi de Deltebre. En concret, s’han considerat 

l’ESCACC (Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2013-2020) i Estratègies de 

prevenció i d’adaptació al canvi climàtic en la zona del delta de l’Ebre (2008) 

encarregat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge a Taller d’Enginyeria 

Ambiental S.L, que són dels que s’ha pogut disposar per a consulta. Se’n desprenen les 

següent valoracions: 

R
E

L
L

E
V

A
N

T 

REGULAR LES ACTIVITATS I USOS DEL SÒL NO URBANITZABLE EN CONSONÀNCIA AMB ELS 

VALORS NATURALS DEL DELTA 

Grau de compliment Satisfactori Majoritari Parcial No compleix 

Tal i com s’ha justificat en l’objectiu “Compatibilitzar el manteniment de l’activitat 

agrícola del municipi amb la preservació dels valors ambientals del Delta”, es considera 

que la regulació que es fa del sòl no urbanitzable permet un reconeixement de l’entorn 

natural d’elevat valor que existeix al terme municipal, en gran part gràcies a l’existència 

de figures i instruments de rang superior que ja confereixen actualment un grau de 

protecció d’acord amb els valors pels quals es delimiten espais de protecció. Així doncs, 

es manté la valoració satisfactòria respecte d’aquest objectiu. 
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Respecte l’ESCACC es considera que el POUM incorpora, en la mesura que el seu abast 

d’actuació ho permet, les directrius derivades d’aquest instrument i també s’indica que 

en la seva normativa es preveuen mesures amb un component clar d’adaptació enfront 

els efectes del canvi climàtic. 

Per altra banda, en l’anàlisi ambiental realitzat a l’apartat 7.2.2.2 del sector SUD10 que 

proposa el POUM a la zona de Riumar, es proposen una sèrie de mesures d’adaptació als 

efectes de retrocés de la línia de costa per a l’escenari de 100 anys pels quals aquest 

sector resulta afectat, segons el que preveu l’estudi “ Estratègies de prevenció i 

d’adaptació al canvi climàtic en la zona del delta de l’Ebre (2008)”. El POUM recull 

aquestes mesures en les fitxes dels sectors. 

Es considera que amb l’aplicació de les mesures d’adaptació front els efectes del canvi 

climàtic el POUM compleix de forma satisfactòria el present objectiu. 
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INTEGRAR MESURES D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC A NIVELL URBÀ 

Grau de compliment Satisfactori Majoritari Parcial No compleix 

Per tal de valorar la coherència de la proposta del POUM amb aquest objectiu, cal tenir 

en compte que el canvi climàtic té efectes transversals sobre diferents àmbits 

temàtics. Així doncs, un dels aspectes clau en relació a les qüestions d’adaptació 

s’associa, sens dubte, amb les qüestions d’inundabilitat a què s’ha fet referència en la 

valoració de l’objectiu ambiental 3. 

A banda, tenint en compte la resta d’impactes previsibles del canvi climàtic, cal posar 

de manifest que el POUM incorpora en la seva normativa apartats específics per a la 

integració de mesures d’adaptació front al canvi climàtic en el sistema de parcs i 

jardins urbans, en concret a l’article 79. Es defineixen criteris de sostenibilitat 

ambiental en relació a la potenciació de vegetació adaptada a les condicions 

climàtiques, sistemes de reg eficients, maximització de la permeabilitat dels terrenys i 

la inclusió d’espais d’ombra. 

Amb tot, tenint en compte també el que s’ha argumentat en l’objectiu precedent que té 

relació directa, es considera que el POUM compleix de forma satisfactòria aquest 

objectiu. 
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CONSERVAR I EN LA MESURA DEL POSSIBLE POTENCIAR LA NATURALITZACIÓ DELS EIXOS 

DE CANALS DE REG I DESGUÀS PER TAL D’INCREMENTAR LES SEVES FUNCIONS 

AMBIENTALS 

Grau de compliment Satisfactori Majoritari Parcial No compleix 

La normativa del POUM destina l’article 152 a la regulació dels canals, sèquies i 

desaigües, on es defineix una franja de protecció i s’especifica que les obres de 

revestiment es faran amb un total respecte al paisatge i en la mesura que es pugui 

s’incorporaran tècniques de bioenginyeria dels talussos de canals i sèquies.  

Per tant, es considera que es compleix de forma majoritària aquest objectiu. 
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GARANTIR LA QUALITAT DE LES AIGÜES SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIES 

Grau de compliment Satisfactori Majoritari Parcial No compleix 

El planejament urbanístic pot adoptar mesures que fan possible la preservació i millora 

de la qualitat de les aigües però, tot i així, el seu abast d’actuació és considerablement 

limitat. Per una banda, cal posar de manifest la delimitació i preservació de les lleres 

fluvials així com dels canals i sèquies com a elements de la xarxa d’aigües superficials, 

conferint-los un nivell de protecció adequat als seus valors ambientals i que, per tant, 

en certa mesura permet garantir-ne la seva qualitat. Una altra via per la qual el POUM 

pot incideix en aquest objectiu és en relació als nous creixements proposats. A tal 

efecte, el POUM estableix la necessitat d’executar les xarxes de sanejament adequades 

en els sòls urbans i urbanitzables. En relació amb això cal tenir en compte la previsió 

d’ampliació de l’actual depuradora de Deltebre i la reserva de sòl per a una nova 

depuradora a l’àmbit de Riumar com a conseqüència de les previsions de creixement en 

aquest àmbit i per la seva situació allunyada de l’estructura urbana de la resta del 

municipi. 

També s’incorporen mesures en la normativa urbanística del POUM que fan referència a 

condicions de protecció i millora del sistema hidrogràfic proposades per garantir també 

la qualitat de les aigües. 

Per tot plegat, s’assigna un nivell de compliment majoritari pel que fa a aquest objectiu 

ambiental.  
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EVITAR ELS EFECTES INDIRECTES SOBRE ELS ESPAIS DE VALOR AMBIENTAL DERIVATS DELS 

IMPACTES ACÚSTIC I LLUMINÓS 

Grau de compliment Satisfactori Majoritari Parcial No compleix 

A l’article 35 apartats c i d de la normativa del POUM s’indiquen una sèrie de mesures 

ambientals en relació a la contaminació acústica i lluminosa que tenen en compte la 

normativa sectorial aplicable per a la protecció del medi natural. 

També es concreten la utilització de materials en paviments i actuacions de 

remodelació de l’espai públic que redueixin els nivell sonors s’adaptin a la zonificació 

acústic definida en el DECRET 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el 

Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 

acústica. 

I pel que fa a la contaminació lluminosa es fa referència a l’aplicació a la normativa  del 

Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

Amb tot, es considera que aquest objectiu es compleix de forma satisfactòria gràcies a 

les regulacions que s’incorporen en la normativa urbanística. 
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PROMOURE UN MODEL URBÀ EFICIENT DES DEL PUNT DE VISTA ENERGÈTIC I DE GESTIÓ DE 

L’AIGUA I ELS RESIDUS 

Grau de compliment Satisfactori Majoritari Parcial No compleix 

En relació amb el consum de recursos, el fet de moderar els creixements urbanístics 

previstos ha de ser entès com una millora ambiental de primer ordre ja que directament 

se’n redueixen les conseqüències associades en aquest sentit. Ara bé, el POUM suposa 

creixements que innegablement suposaran un increment dels consums energètics, 

d’aigua i de residus. 

En relació amb això cal tenir en compte que s’incorporen normativament, en concret a 

l’article 35 apartats a) i b), una sèrie de mesures en relació a l’aplicació de criteris 

d’ecoeficiència en relació a l’estalvi energètic i d’aigua per a les noves construccions, 

rehabilitacions i/o renovació d’edificis segons la normativa vigent. 

Pel que fa als residus, el POUM a la seva normativa a l’article 71 la obligatorietat de 

preveure en els nous vials la reserva d’espai per a la col·locació de contenidors 

especialitzats de recollida selectiva i per optimitzar les operacions de recollida i 

transport de residus. Cal destacar que el Pla no defineix cap reserva per a instal·lacions 

de gestió de residus, ja que la seva gestió queda garantida amb les instal·lacions 

actuals. 

 

S
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APOSTAR PER UNA JERARQUITZACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA QUE PRIORITZI ELS 

DESPLAÇAMENTS NO MOTORITZATS 

Grau de compliment Satisfactori Majoritari Parcial No compleix 

La proposta de jerarquització de la xarxa viària inclosa en l’Estudi d’Avaluació de la 

Mobilitat Generada (EAMG) que acompanya el POUM, es posicions en favor de potenciar 

la carretera T-3454 com a ronda nord, juntament amb les propostes d’ordenació de 

l’aparcament i l’establiment de vies de sentit únic en molts dels carrers del nucli. Tot 

plegat es considera que significarà una pacificació important del trànsit per l’interior 

del nucli i un alliberament significatiu de l’espai actualment dedicat al vehicle privat, 

que podrà ser  utilitzat per millorar l’accessibilitat i amplada de les voreres i la 

instal·lació de carrils bici segregats en les vies on es preveu més pas de vianants i 

bicicletes. Addicionalment, la proposta d’implementació de zones 30 en els carrers 

veïnals i part de la xarxa secundària permetrà convertir pràcticament el 100% de la 

xarxa viària de Deltebre en apte per a la circulació de bicicletes i vianants complint les 

condicions de seguretat. Els itineraris proposats tenen en compte les necessitats dels 

ciclistes i vianants tant des del punt de vista lúdic com funcional, connectant els 

principals punts generadors de mobilitat com els comerços i equipaments amb els 

punts principals de lleure i atractiu turístic, com l’itinerari fluvial i el Passeig Marítim de 

Riumar. 
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9.2 CONCLUSIÓ DE L’AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA 

 

A partir de l’avaluació ambiental del POUM de Deltebre, duta a terme amb el present EAE i que 

dóna continuïtat al precedent DIE, es considera que el desenvolupament de les actuacions 

previstes pel Pla impliquen el lògic impacte ambiental derivat de qualsevol procés 

d’urbanització, si bé aquest impacte es considera àmpliament moderat pel fet de tractar-se 

d’una proposta en la que s’han tingut en compte de forma efectiva els principals requeriments 

ambientals detectats a l’àmbit d’estudi, en la que es recullen les mesures ambientals que 

suposaran una reducció dels possibles impactes i pel fet que es redueixen les expectatives de 

creixement respecte al planejament vigent. No obstant, la proposta del POUM en relació a la zona 

de Riumar suposa una afectació sobre hàbitats d’interès comunitari prioritari que té un impacte 

rellevant, malgrat l’esforç realitzat  per reduir la superfície urbanitzable respecte el planejament 

vigent i la millora notable de la proposta d’ordenació dels sectors, integrant mesures de 

protecció ambiental que tenen en compte els valors ecològics de l’entorn on s’ubica. Davant 

d’això i per tal d’incrementar la compatibilitat d’aquests sectors, el present EAE preveu l’execució 

d’una mesura compensatòria per tal de neutralizar aquesta pèrdua sobre la biodiversitat. El 

POUM recull aquesta mesura i determina que el planejament derivat serà l’encarregat d’executar-

la quan es desenvolupin aquests sectors. 

Per altra banda, s’ha de posar en valor que des de l’equip redactor del POUM s’han incorporat 

com a pròpies dins els requeriments normatius dels sectors de desenvolupament les mesures 

de caire ambiental efectuades per l’equip redactor dels documents d’avaluació ambiental. 

Pel que fa al model d’ocupació del sòl, és remarcable la millora que suposa la proposta del POUM 

presentada respecte al planejament que actualment és vigent al municipi. S’aposta per una 

estratègia de contenció del creixement respecte a les previsions de l’instrument de planejament 

vigent amb, per exemple, una reducció global de més del 36% de superfície delimitada com a sòl 

urbanitzable (reducció encara major per al cas particular del nucli de Riumar). 

 

En quant a la zonificació del sòl no urbanitzable, el POUM realitza un exercici de reconeixement 

de l’entorn natural d’elevat valor que existeix al terme municipal, en gran part gràcies a 

l’existència de figures i instruments de rang superior que ja confereixen actualment un grau de 

protecció d’acord amb els valors pels quals es delimiten espais de protecció. Alhora aquesta 

regulació compatibilitza la conservació de l’activitat agrícola tradicional com a elements 

paisatgístics d’interès del municipi. 

 

A mode de resum, a continuació és detallen les principals apostes de millora de la sostenibilitat 

del Pla i les principals àrees d’atenció a considerar:  

 

Principals apostes de sostenibilitat 

• Proposa un creixement urbà moderat, compacte, complex i integrador. 

• S’aposta per una redefinició i redimensionament de determinats àmbits per contribuir a fer 

ciutat contínua, relligant els teixits i aportant nous equipaments i zones verdes. 

• Defineix un seguit de petites actuacions a través de polígons o plans de millora urbana per 

actuar sobre els teixits existents per incorporar-los a estratègies de compactació de 

l’obtenció d’espais lliures, de transformació d’ús. 

• Integra i compatibilitza el creixement urbà amb els riscos naturals identificats.  

• Incorpora mesures ambientals específiques per als sectors de creixement previstos i la 

mesura compensatòria pels sectors de Riumar. 
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• Atorga un valor propi al sòl no urbanitzable, potenciant els seus valors ambientals i 

concebent-lo com un espai actiu i de valor pel desenvolupament de municipi. Es 

compatibilitzat l’activitat agrícola tradicional amb el valors naturals del Delta de l’Ebre  

• Defineix una zona de transició entre els sectors urbans i l’entorn natural del Delta de l’Ebre 

amb funció d’esmorteïment per garantir la protecció dels valors ecològics existents. 

 

Àrees d’atenció 

• Increment de la superfície impermeabilitzada 

• Increment de la generació de residus. 

• Increment del consum energètic. 

• Desaparició o degradació de taques d’HIC prioritaris, especialment derivat dels sectors de 

planejament previstos a Riumar. 
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9.2.1 ADEQUACIÓ DE L’EAE AL DOCUMENT D’ABAST  

El Document d’Abast és el document emès per l'òrgan ambiental, a partir del Document Inicial 

Estratègic (DIE) i de les consultes preceptives, en què s'estableixen els principis de 

sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris i els indicadors que cal aplicar en l'elaboració, 

la modificació i l'avaluació del pla o programa. Determina també el contingut de l'EAE, amb 

l'amplitud i el nivell de detall necessaris, alhora que conté una avaluació de la idoneïtat 

ambiental de les alternatives i les propostes inicials. 

 

En fases posteriors, l'EAE i el document resum que s’ha d’integrar en l’expedient d’avaluació 

ambiental estratègica d’acord amb l’article 24.1 de la Llei 21/2013 han de justificar el 

compliment en el pla o programa dels objectius, els criteris i les condicions establerts pel 

document d’abast. 

 

Es resumeixen a continuació les determinacions del Document d’Abast i s’especifica com s’ha 

integra en el present document o bé en la proposta del Pla
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REQUERIMENT DOCUMENT D’ABAST RESOLUCIÓ DEL REQUERIMENT 

Relació amb altres plans i programes 

Tal i com determina el PTPTE en relaicó als assentaments, els creixements que 

proposin els respectius planejaments municipals han de justificar-se a partir del 

paper territorial que el Pla reconeix a cada nucli. Aquests creixements s’han de 

basar en la morfologia i en la integració amb la part consolidada del nucli i el 

paisatge circumdant i no han de superar els corresponents a l’estratègia de 

creixement moderat. 

La Memòria d’ordenació del POUM incorpora un apartat (4.1) en què s’exposa la 

justificació del creixement proposat en relació a les determinacions del planejament 

territorial. Així doncs, es detallen els càlculs que justifiquen l’acompliment de 

l’estratègia de creixement moderat per al nucli de Deltebre. En el cas del nucli de 

Riumar, per al que el PTPTE estableix una estratègia específica amb la necessitat 

d’articular mesures adequades per minimitzar els efectes sobre l’àrea derivats del 

canvi climàtic i de les dinàmiques deltaiques. A tal efecte, cal remarcar la reducció de 

les previsions de creixement en aquest nucli respecte del que contempla el 

planejament vigent així com la incorporació de mesures d’adaptació als efectes del 

canvi climàtic per als sectors que es continuen preveient en la proposta del POUM. En 

qualsevol cas, l’estratègia de creixement per la qual aposta el POUM es basa en els 

criteris de compacitat i de relligat dels assentaments existents. 

Amb tot, en el marc dels treballs d’avaluació ambiental, i tal i com ja reconeix l’òrgan 

ambiental en el seu document d’abast, s’assumeix que és la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre qui ha de valorar l’adequació del POUM a la 

legislació urbanística vigent a les directrius del planejament territorial i als criteris de 

desenvolupament urbanístic sostenible. 

Objectius, criteris i indicadors ambientals per a l’elaboració del Pla 

Cal valorar què proposa el Pla per tal que els objectius ambientals siguin assolits 

i avaluar-ne —tant quantitativament com qualitativament— els aspectes que 

puguin incidir de manera rellevant en l’assoliment dels objectius ambientals.  

Per cada alternativa, i en particular per l’alternativa escollida, en l’EAE s’ha 

d’avaluar i justificar el compliment dels objectius fixats així com la resta de 

determinacions contingudes en cadascun dels informes emesos per les 

administracions consultades. 

En l’apartat 9.1 del present EAE s’analitza raonadament el nivell de compliment de la 

proposta del POUM respecte dels objectius ambientals establerts i que conformen el fil 

conductor de l’avaluació ambiental. 

En l’apartat 6.2 del present EAE es du a terme una comparativa de la idoneïtat 

ambiental de les diferents alternatives considerades precisament mitjançant un 

exercici de creuament d’aquestes amb els objectius ambientals definits, així com 

respecte dels objectius generals per a un desenvolupament urbanístic sostenible. Cal 

tenir en compte, però, que l’anàlisi de les alternatives s’associa principalment a la fase 
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d’avanç, on la proposta del POUM no és tan concreta. Per tant, la justificació explícita de 

cadascun dels objectius ambientals només s’ha dut a terme per a l’alternativa 

escollida i desenvolupada per a la seva aprovació inicial. 

Cal valorar fins quin punt l’ordenació prevista fa front a la contenció de la 

dispersió dels assentaments urbanístics sobre el territori, fomenta la cohesió 

social i la mixtura d’usos, aposta per un model globalment més eficient i, pot 

assumir els impactes derivats del canvi climàtic. 

De manera general i especialment si es compara amb el planejament municipal que 

actualment és vigent a Deltebre, es considera que la proposta del POUM presenta una 

estratègia de contenció del creixement, fet que es recolza en la reducció quantitativa 

de l’ocupació del sòl en tots els àmbits. Per la resta d’aspectes, majoritàriament 

integrats en els objectius ambientals definits, el seu compliment es garanteix 

principalment a través de l’aplicació de les mesures de protecció ambiental 

proposades en el present EAE (apartat 7.2). 

Valoració i viabilitat ambiental de l’alternativa adoptada per l’avanç del Pla 

Cal que en la proposta d’ordenació que s’aprovi inicialment es desclassifiqui 

l’àmbit del Pla parcial del sector Riumar I-IV i Riumar III. Cap d’aquests dos 

sectors s’ha executat motiu pel qual el POUM ha de fer esment a la viabilitat i 

coherència de manteniment d’aquests sectors amb els objectius ambientals 

marcats en la redacció del Pla. 

El POUM manté una proposta de creixement en els entorns corresponents als 

esmentats sectors però en proposa una reducció considerablement significativa. 

A nivell ambiental, en el present EAE s’incorpora una anàlisi individual dels sectors de 

creixement proposats a l’àmbit de Riumar, tal i com es recull en l’apartat 7.2.2.2, en 

què es valora la coherència dels sectors proposats respecte dels elements 

ambientalment rellevants existents en cadascun. Dels sectors corresponents a l’antic 

Riumar III (SUDs 1, 2, 3 i 4), s’observa una baixa idoneïtat ambiental donada l’afectació 

a terrenys considerats com a Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC), fet pel qual es 

planteja una mesura compensatòria sobre aquest impacte residual i inevitable malgrat 

s’incorporin les mesures preventives i correctores previstes. Igualment, es fa palesa la 

baixa idoneïtat ambiental del SUD 10, corresponent a l’antic sector Riumar I-IV. 

Pel que respecta al sector del Parc fluvial lo Passador es considera que hi ha 

arguments per eximir de la urbanització els sectors ambientalment més fràgils. 
Equip redactor 

Cal justificar fins quin punt el model d’ordenació plantejat al Pla és coherent 

amb el planejament de rang superior, concretament pel que fa a l’estratègia de 

reducció o extinció. 

La Memòria d’ordenació del POUM incorpora un apartat (4.1) en què s’exposa la 

justificació del creixement proposat en relació a les determinacions del planejament 

territorial. Així doncs, es detallen els càlculs que justifiquen l’acompliment de 

l’estratègia de creixement moderat per al nucli de Deltebre. En el cas del nucli de 

Riumar, per al que el PTPTE estableix una estratègia específica amb la necessitat 



 

 

335 

POUM de Deltebre 

Estudi Ambiental Estratègic 

d’articular mesures adequades per minimitzar els efectes sobre l’àrea derivats del 

canvi climàtic i de les dinàmiques deltaiques. A tal efecte, cal remarcar la reducció de 

les previsions de creixement en aquest nucli respecte del que contempla el 

planejament vigent així com la incorporació de mesures d’adaptació als efectes del 

canvi climàtic per als sectors que es continuen preveient en la proposta del POUM. En 

qualsevol cas, l’estratègia de creixement per la qual aposta el POUM es basa en els 

criteris de compacitat i de relligat dels assentaments existents. 

Per cadascuna de les alternatives, cal incloure les dades corresponents a les 

superfícies i les qualificacions urbanístiques previstes i el consum del sòl 

(superfície de sòl urbà + superfície de sòl urbanitzable) que suposarà el seu 

desenvolupament respecte al planejament urbanístic vigent. 

En l’apartat 6.1 del present EAE es descriuen les alternatives considerades atenent al 

grau de detall de la informació disponible.  

Caldrà incorporar un anàlisi ambiental individualitzat dels sectors on la proposta 

preveu desenvolupaments urbanístics. Les mesures i determinacions que se’n 

derivin s’hauran d’incorporar en la normativa del POUM. 

En l’apartat 7.2.2 del present EAE s’incorpora una anàlisi individual dels sectors de 

creixement proposats en què es valora la idoneïtat ambiental de cadascun dels sectors 

a través de la identificació i valoració dels impactes probables i l’establiment d’unes 

mesures de protecció ambiental en consonància.  

Caldrà calcular l’increment que suposarà el nou planejament pel que fa al 

consum d’aigua i d’energia, generació de residus i aigües residuals, i realitzar-hi 

una estimació de la capacitat de les infraestructures actuals per assumir 

aquestes noves càrregues. 

En l’apartat 8.2 del present EAE s’incorpora una avaluació de la incidència de la 

proposta sobre els diferents vectors ambientals esmentats.  

Caldrà orientar l’assignació d’usos cap aquells àmbits més aptes, evitant les 

zones de risc i les àrees ambientalment més sensibles. 

S’ha treballat de manera conjunt amb l’equip redactor del POUM per tal de tenir en 

compte la sensibilitat ambiental de determinats sectors en la presa de decisions. No 

obstant això, el POUM preveu sectors de creixement (amb els corresponents usos) en 

zones que presenten elements ambientals que les fan altament sensibles. En relació 

amb això, s’han proposat mesures preventives, correctores i, fins i tot, 

compensatòries. Cal destacar específicament l’exercici individualitzat d’anàlisi 

ambiental que s’ha dut a terme per als sectors de Riumar (apartat 7.2.2.2 del present 

EAE).  

L’EAE s’haurà d’emfatitzar en la identificació o avaluació de cadascun dels 

possibles efectes negatius en l’ordenació proposada tot concretant 

específicament per a cadascuna d’aquestes afeccions, les mesures previstes 

En l’apartat 7.2.2 del present EAE s’incorpora una anàlisi individual dels sectors de 

creixement proposats en què es valora la idoneïtat ambiental de cadascun dels sectors 

a través de la identificació i valoració dels impactes probables i l’establiment d’unes 
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per a prevenir-les, reduir-les i, en la mesura del possible, contrarestar-les. mesures de protecció ambiental en consonància.  

A banda, en l’apartat 8 del present EAE s’identifiquen i es caracteritzen els impactes 

globals que es deriven de la proposta del POUM, prenent en consideració les mesures 

de protecció ambiental definides per cadascun dels sectors o àmbits de 

desenvolupament previstos. 

Determinacions per al desenvolupament de l’alternativa elegida 

Caldrà que en l’EAE inclogui els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del 

territori a una escala de detall més precisa, fent especial esment a: 

• Proposta d’ordenació (ortofotomapa i topogràfic) a una escala de detall suficient 

(1:1000-1:2000), en què s’hi superposin les diferents alternatives d’ordenació 

proposades amb la corresponent qualificació i zonificació establerta. 

• Característiques naturals i ambientals que siguin rellevants per l’ordenació 

urbanística i on es delimiten el sistema general d’espais lliures públics. 

• Delimitació PDUSC: Superposar les diferents alternatives d’ordenació amb la 

delimitació PDUSC (escala 1:1.000-1:5.000). 

• Plànol de riscos naturals de l’àmbit del POUM per tal de tenir en compte les àrees 

amb riscs naturals i tecnològics i les problemàtiques específiques derivades de 

l’ocupació del sòl (article 15.2 de la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl). 

Els plànols d’ordenació i de delimitació de PDUSC a l’escala requerida s’incorporen a la 

documentació urbanística del POUM. Pel que fa a la resta de plànols requerits, aquests 

formen part de l’annex cartogràfic que acompanya el present EAE.  

Cartografiar i dotar de contingut informatiu i normatiu en el POUM els espais que 

actuïn com a connectors ecològics establerts al PTPTE i els que es desprenen de 

l’estudi Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya. 

La cartografia ambiental que incorpora el present EAE recull els plànols següents: 

Hàbitats d’Interès Comunitari, Connectivitat ecològica i Altres espais de rellevància 

ambiental. En aquests plànols es representa la informació requerida. 
Cartografiar els Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC), els peus arboris i conjunts 

arbrats amb especial valor i més significatius, les masses de vegetació naturals 

preexistents d’especial interès i les zones humides i dotar-los d’un règim 

normatiu que n’eviti la seva transformació garantint la continuïtat i la viabilitat 

dels sistemes naturals existents. 

Identificar els serveis ecosistèmics presents i estudiar les afeccions que el 

desenvolupament previst pot tenir envers aquests. 
En l’apartat 8.3 del present EAE es realitza la identificació dels serveis ecosistèmics 

associats a l’espai protegit del Delta de l’Ebre i, de manera qualitativa, se’n valora 
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l’afectació que suposa la proposta del POUM.  

Determinació explícita dels valors arquitectònics, arqueològics, paisatgístics i 

mediambientals a protegir. 

El POUM recull l’existència dels dos catàlegs entre els quals hi ha el Catàleg de béns a 

protegir que garanteix la protecció de monuments, edificis, jardins, paisatges o béns 

culturals. 

Avaluació de la importància ecològica dels espais agraris del municipi, 

incorporant en la normativa urbanística del POUM les mesures necessàries per a 

la protecció, conservació o recuperació dels components de l’estructura agrària 

i forestal de Deltebre. 

Tal i com es justifica a l’apartat 7.1.5.3 del present EAE, la zonificació i regulació del 

SNU permet un tractament adequat, des de l’òptica ambiental, dels sòls agrícoles del 

municipi.  

Justificar que l’ordenació i els usos admesos en aquells àmbits del sòl no 

urbanitzable amb més valor connector són els adequats a aquestes 

característiques, de manera que el grau d’ocupació o de possibles 

transformacions que es permetin no comprometin el manteniment de la seva 

funció connectora. 

En l’apartat 7.1.5.3 del present EAE s’incorpora una valoració raonada de la proposta de 

regulació del sòl no urbanitzable que contempla la normativa del POUM. 

Justificar que el POUM compleix els criteris de referència establerts al PTPTE 

vigent en relació a les propostes de nous sòls residencials i el tractament del sòl 

no urbanitzable i les mesures exigides per aquest. 

En les fitxes específiques dels sectors de creixement proposats al nucli de Riumar 

(apartat 7.2.2.2 del present EAE), per al que el PTPTE estableix una estratègia 

específica, s’incorporen mesures de protecció ambiental per tal de donar compliment a 

les determinacions fixades en el planejament vigent en relació a les necessitats 

d’adaptació.  

Justificar la coherència del tractament del POUM en relació amb les zones del 

PEIN i de la xarxa Natura 2000 incloses dins del seu terme municipal. Pel que fa 

a aquests espais de protecció especial, cal determinar quins són els objectius 

que s’han pres en consideració per a l’elaboració del POUM, detallant-los de 

manera expressa. 

En l’apartat .1.5.3 del present EAE es justifica la coherència del tractament de sòl no 

urbanitzable, destacant que per a aquest s’ha assumit bàsicament la delimitació i 

regulació derivades de les figures de planejament o instruments sectorials que són 

d’aplicació. 

En el cas que s’incorpori el catàleg de masies i cases rurals del municipi, 

s’hauran d’establir les determinacions normatives escaients. 

El Catàleg defineix i concreta els criteris i el grau d’intervenció en l’edificació i el seu 

entorn, els accessos i serveis, així com els usos específicament admesos de manera 

particularitzada per a cada edificació inclosa. 

Incorporar indicadors quantitatius i fixar valors objectiu i periodicitat de revisió 
En l’apartat 4.4 del present EAE es defineixen els indicadors ambientals proposats per 

al seguiment ambiental del POUM de Deltebre, de manera estretament relacionada 
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de cada indicador. amb els objectius ambientals establerts i atenent a les indicacions contingudes al 

document d’abast. 

Incloure una quantificació detallada del potencial d’habitatges que encara té el 

planejament vigent i les necessitats de creixement del municipi respecte les 

projeccions demogràfiques, per tal d’assegurar un dimensionat adequat dels 

nous creixements amb relació a aquestes previsions i garantir l’assoliment de 

l’objectiu ambiental i urbanístic d’ús racional del territori. 

En la Memòria d’ordenació es contempla la informació requerida en aquesta 

determinació. 

Estudiar l’afecció del risc d’inundabilitat de les àrees potencialment més 

vulnerables a aquest, tant les que resten afectades pel nucli urbà consolidat 

com dels nous sector de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable.  

En relació al risc d’inundabilitat cal tenir en compte que el POUM incorpora com a estudi 

complementari, però de pes destacable, un estudi d’inundabilitat en què s’avalua 

específicament aquest risc natural. A tal efecte, el present EAE incorpora, en les fitxes 

de cadascun dels sectors de creixement previstos, les mesures que aquest estudi 

proposa per fer front al risc identificat i, per tant, poder garantir una compatibilitat 

suficient. 

Plasmar a nivell normatiu, i en efecte d’ordenació,  les mesures d’adaptació 

derivades dels estudis existents en matèria de canvi climàtic, entre els quals 

l’ESCACC. 

En termes d’adaptació al canvi climàtic, és rellevant la incorporació de mesures 

específiques per fer front al risc d’inundabilitat o de pujada del nivell del mar, tant 

derivades de l’estudi específic d’inundabilitat com del present EAE. 

S’ha treballat conjuntament amb l’equip redactor del POUM per tal d’ambientalitzar les 

normes urbanístiques del POUM de forma que s’han incorporat prescripcions 

ambientals al llarg de tot l’articulat normatiu que fan esment a qüestions referides a 

l’adaptació al canvi climàtic (article 79,...) 

Incorporar un balanç de CO2 equivalent originat pel nou instrument de 

planificador 

 

En l’apartat 8.2.5 del present EAE s’incorpora el càlcul de les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle corresponents a l’alternativa seleccionada. Aquesta estimació 

quantitativa s’ha fet amb  l’eina de càlcul de les emissions de CO2 associades a un 

POUM, elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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10 PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

La legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes, estableix l’obligació de 

determinar mesures de supervisió i control per a les diferents fases que comporta l’execució de 

l’actuació.  

 

Així, per tal de poder realitzar un seguiment més efectiu de l’aplicació i la incidència real de les 

mesures proposades pel POUM, així com de la seva incidència en els objectius ambientals, es 

proposa un Pla de Vigilància Ambiental (PVA d’ara en endavant) vinculat directament als 

objectius ambientals i als aspectes ambientalment rellevants detectats en el present EAE, 

juntament amb l’emissió de diferents informes de verificació i seguiment.  

 

Concretament, es proposa la realització d’un informe de seguiment als tres anys de l’aprovació 

definitiva del POUM i, successivament amb la mateixa freqüència fins que es produeixi la seva 

revisió o fins que, a proposta de l’Ajuntament i amb el vist i plau de l’òrgan ambiental, es 

consideri que se’n pot modificar la freqüència o que es pot donar per finalitzat el pla de 

seguiment pel fet d’estar garantit el compliment dels objectius ambientals previstos.  

 

Aquests informes de seguiment hauran d’incorporar una descripció del grau d’aplicació de les 

mesures previstes pel Pla i, si és possible, de la seva incidència en l’àmbit d’estudi. Alhora, es 

considera que aquests informes també hauran d’incloure una avaluació del grau de compliment 

dels objectius ambientals de l’EAE o qualsevol altra determinació continguda en el Document 

resum del procediment d’Avaluació Ambiental. En concret, s’acompanyarà aquesta avaluació 

amb el càlcul i estudi de l’evolució dels següents indicadors ambientals de seguiment (veure 

Apartat 4.4 del present EAE): 

 

INDICADOR RESULTAT SITUACIÓ ACTUAL 

TENDÈNCIA 

DESITJABLE O VALOR 

OBJECTIU 

Percentatge de sòl artificialitzat 7,04% ↓ 

Superfície artificialitzada per habitant 776,67m2/habitant ↓ 

Percentatge d’ocupació del sòl no 

urbanitzable 
7,09 % ↓ 

Densitat neta en sòl residencial 

0,21 hab/m2 (en sòl urbà) 

0,64 hab/m2 (en sòl urbanitzable) 

0,16 hab/km2 

↑ 

Evolució de la superfície transformada 

de no urbanitzable a urbà. 
SD per situació actual 0 

Superfície de sòl no urbanitzable amb 

protecció ambiental 
29,28%  ↑ 

Qualitat ecològica dels espais fluvials Molt bo = 
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Percentatge de sòl urbà i percentatge 

de sòl urbanitzable inclosos en zones 

inundables o de risc. 

80,44% sòl urbà (T10) 

86,9% sòl urbà (T50) 

87,23% sòl urbà (T100 anys) 

22,66% sòl urbanitzable (T10) 

83,66% s sòl urbanitzable (T50) 

84,57% sòl urbanitzable (T100) 

↓ 

Proporció de superfície viària 

prioritària per a vianants i/o bicicletes 

respecte el total del sistema viari urbà  

8,5% ↑ 

Consum anual d’aigua d’abastament 

per habitant 
45,9L/hab ↓ 

Percentatge d’aigües residuals 

depurades i que compleixen els 

paràmetres de qualitat 

legislativament establert 

97,8% ↑ 

Consum energètic municipal 

(MWh/any) Any 2010 
194.529 ↓ 

Consum energètic per càpita 

(MWh/hab/any) Any 2010 
16,08 ↓ 

Producció local d’energies renovables 

(Kwh/habitant/any) Any 2010 
0 ↑ 

Emissions GEH per fonts energètiques 

(tCO2eq/hab) Any 2010 
5,18 ↓ 

Percentatge de residus sòlids urbans 

recollits de forma selectiva (Tn 

residus recollits selectivament / Tn 

residus produïts). 

38,60% ↑ 

Incorporació d’un registre dels 

informes emesos sobre protecció 

paisatgística 

SD per situació actual ↑ 

Persones exposades a nivells sonors 

superiors a 65dB diürns i 55dB 

nocturns. 

SD per situació actual 0 

 
*SD (sense dades): indicadors pels quals no s’ha pogut calcular el valor corresponent a la situació actual atès que no es disposa de la 

informació necessària corresponent.  

 

**La simbolització emprada respon a les següents tendències: 

↑ Increment o millora 

↓ Disminució 

= Manteniment 
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Finalment, caldrà recollir totes les dificultats o incidències detectades en el procés de 

desplegament del Pla, així com aquelles experiències d’èxit que calgui destacar.  

 

Aquests informes els haurà de realitzar l’òrgan promotor del POUM (en aquest cas l’Ajuntament), 

i hauran de trametre una còpia a l’òrgan ambiental (en aquest cas l’Oficina d’Acció i Avaluació 

Ambiental de les Comarques Gironines) als efectes del seguiment previst en la normativa 

d’avaluació ambiental. 
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11 RESUM DE CARÀCTER NO TÈCNIC 
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ANNEX I LLISTAT D’ESPÈCIES D’AUS 
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ESPÈCIE TIPUS DE PROTECCIÓ 

Gavina corsa (Laurus audoinii) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Real Decreto 139/2011 Vulnerable 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria B) 

Decret 148/1992 Annex II (Espècie molt sensible) 

Decret 259/2004 Annex 2. Pla de recuperació de la gavina corsa 
 

Martinet ros (Ardeola ralloides) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Real Decreto 139/2011 Vulnerable 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C) 

Decret 148/1992 Annex II (Espècie molt sensible) 
 

Flamenc comú (Phoenicopterus 

roseus) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria B) 
 

Agró blanc (Egretta alba) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria B) 
 

Agró roig (Ardea purpurea) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria B) 

Decret 148/1992 Annex I (Espècie sensible) 
 

Repicatalons (Emberiza schoeniclus 

whiterby) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Real Decreto 139/2011 En perill d'extinció (spp. whiterby/lusitanica) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria B) 

Decret 148/1992 Annex I (Espècie sensible) 
 

Gavina Capblanca (Larus genei) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria B) 

Decret 148/1992 Annex II (Espècie molt sensible) 
 

Agró roig (Ardea purpurea) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria B) 

Decret 148/1992 Annex I (Espècie sensible 
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Ànec collverd (Anas platyrhynchos)  

Ànec cullerot (Anas clypeata) Decret 148/1992 Annex I (Espècie sensible) 
 

Ànec griset (Anas strepera)  

Ànec xiulador (Anas penelope)  

Ànec blanc (Tadorna tadorna) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C) 

Decret 148/1992 Annex II (Espècie molt sensible) 
 

Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria B) 

Decret 148/1992 Annex II (Espècie molt sensible) 
 

Bec d'alena (Recurvirostra 

avosetta) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C) 

Decret 148/1992 Annex I (Espècie sensible) 
 

Bitó comú (Botaurus stellaris) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Real Decreto 139/2011 En perill d'extinció 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria A) 

Decret 148/1992 Annex II (Espècie molt sensible) 

Decret 259/2004 Annex 1. Pla de recuperació del bitó 
 

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus 

melanopogon) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C) 

Decret 148/1992 Annex I (Espècie sensible) 
 

Cabussó emplomallat (Podiceps 

cristatus) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C) 

Decret 148/1992 Annex I (Espècie sensible) 
 

Cames llargues (Himantopus 

himantopus) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C) 

Decret 148/1992 Annex I (Espècie sensible) 
 

Corb marí gros (Phalacrocorax 

carbo) 
Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 
 

Corriol camanegre (Charadrius 

alexandrinus) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C) 
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Decret 148/1992 Annex I (Espècie sensible) 
 

Curroc (Sterna nilotica) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria B) 

Decret 148/1992 Annex II (Espècie molt sensible) 
 

Esplugabous (Bubulcus ibis) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria D) 

Decret 148/1992 Annex I (Espècie sensible 
 

Fotja banyuda (Fulica cristata) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Real Decreto 139/2011 En perill d'extinció 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria B) 
 

Fumarell carablanc (Chlidonias 

hybrida) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C) 

Decret 148/1992 Annex I (Espècie sensible) 
 

Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C) 

Decret 148/1992 Annex I (Espècie sensible 
 

Garsa de mar (Haematopus 

ostralegus) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria B) 

Decret 148/1992 Annex II (Espècie molt sensible) 
 

Gavina capnegra (Larus 

melanocephalus) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C 
 

Martinet blanc (Egretta garzetta) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria D) 

Decret 148/1992 Annex I (Espècie sensible) 
 

Martinet de nit (Nycticorax 

nycticorax) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C) 

Decret 148/1992 Annex I (Espècie sensible) 
 

Martinet menut (Ixobrychus 

minutus) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C 
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Morell de cap roig (Aythya ferina) Decret 148/1992 Annex I (Espècie sensible) 
 

Mussol emigrant (Asio flammeus) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C) 
 

Perdiu de mar (Glareola pratincola) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria B) 

Decret 148/1992 Annex II (Espècie molt sensible) 
 

Rasclet (Porzana pusilla) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria B) 

Decret 148/1992 Annex I (Espècie sensible) 
 

Rascló (Rallus aquaticus) Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C) 
 

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria D) 
 

Territ becllarg (Calidris ferruginea) 
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C 
 

Territ variant (Calidris alpina) 
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C) 
 

Xatrac becllarg (Sterna 

sandvicensis) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C) 

Decret 148/1992 Annex II (Espècie molt sensible) 
 

Xatrac comú (Sterna hirundo) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C) 

Decret 148/1992 Annex I (Espècie sensible) 
 

Xatrac menut (Sterna albifrons) 

Directiva 79/409/CEE Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats) 

Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria B) 

Decret 148/1992 Annex I (Espècie sensible) 
 

Territ menut (Calidris minuta) 
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C) 
 

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica) 
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C) 
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Tètol cuanegre (Limosa limosa) 
Ley 42/2007 Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat) 

Decret Legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C) 
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ANNEX II ESQUEMA D’ESTRATÈGIES AMBIENTALS
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