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I. INTRODUCCIÓ

Des del punt de vista urbanístic cal considerar el nucli de Deltebre de gran
interès en la seva singularitat, com a ciutat jardí de generació espontània, en
cap cas marginal o suburbana, sinó fruit de les necessitats intrínseques en el
poblament del territori amb unes especificitats concretes.
En aquest sentit cal destacar l’estructura dels assentaments urbans, que
mantenen les traces dels camins existents amb molt poques alteracions, amb
una configuració on els usos pròpiament urbans conviuen encara amb l’activitat
agrícola. També cal destacar la parcel·lació que manté la matriu d’origen
agrícola pràcticament intacta, a vegades subdividia però gairebé mai
reparcel·lada, i amb una densitat extremadament baixa, al voltant de 20
habitants per Ha. L’extensió del nucli principal, amb una longitud aproximada
de 8 km, és un fet remarcable per una població que no arriba als 12.000 hab.
Riumar també reuneix característiques de singularitat en sí mateix, per ubicació
i especialització funcional.
Les Normes vigents no han tingut èxit en la voluntat de conversió de part del
model d'habitatge unifamiliar en plurifamiliar, amb una densificació que hauria
d’haver facilitat la dotació de serveis urbans. Les estratègies dissenyades per
millorar la trama del sistema viari en bona part no han estat assolides.
Entre els reptes del model actual caldria destacar els següents:
1. El fet que tot el terme municipal sigui inundable atorga al municipi un
caràcter d'excepcionalitat.
2. La correcció dels desequilibris en quant a sistemes urbanístics. En
primer lloc el sistema viari és molt extens, molt per sobre dels
estàndards habituals en altres municipis catalans de població similar. Al
mateix temps bona part dels vials no tenen les condicions adequades en
quant a amplada, nivell d'acabat i serveis. En segon lloc i en sentit
contrari, les dotacions per a espais lliures estan per sota dels estàndards
establerts i es concentren en bona part amb caràcter longitudinal en el
passeig del riu.
3. Pel que fa a la trama urbana, es donen situacions molt diverses, ja que
en determinats àmbits les illes són extremadament estretes, per sota
dels 30 m., com per contra en altres indrets n'hi ha també de molt
extenses, per sobre dels 200 m.
4. Pel que fa als espais oberts, conviuen en el terme municipal àrees
agrícoles fortament antropitzades amb altres de valor natural
remarcable, de manera que es generen sinèrgies constants entre unes i
altres.
Com a conclusió el municipi de Deltebre presenta un model d'assentament urbà
en ciutat extensa, de generació espontània i per tant no planificada, amb una
densitat extremadament baixa. amb mancances pel que fa a les condicions del
sistema viari i a l'accessibilitat de determinades zones urbanes.

Tot i que les Normes Subsidiàries vigents han tingut un efecte valuós en el
desenvolupament urbà dels últims 20 anys, també és cert que no han assolit
part dels seus objectius, de manera que a dia d'avui es fa necessària la seva
revisió.

6

II. CONTEXT TERRITORIAL

DADES GENERALS
Municipi:
Codi INE:
Superfície Municipal (MUC):

DELTEBRE
43901
10.667 ha

Població (Padró 2015):
Parc habitatges (2011):

11.676 hab
6.259

2.1 ESQUEMA MUNICIPAL
El territori
El municipi de Deltebre es va crear l'any 1977, per la segregació de les partides
de Jesús i Maria i de la Cava, que fins aquella data formaven part del municipi
de Tortosa. El seu terme està completament integrat per terrenys del delta de
l'Ebre, del que en constitueix la major part de l'hemidelta esquerre.
El terme municipal té una superfície de 106,67 km2, i una altitud màxima de 6
m. sobre el nivell del mar.

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

Ell delta de l'Ebre és una plana formada per diversos materials aportats pel riu i
solcada, de manera temporal o permanent, per aigües salades, dolces o
salobres, que conformen diferents ambients i paisatges.
Les comunicacions
Les carreteres que afecten el terme municipal de Deltebre són:
T-340
Des de la CN 340 (entre Camarles i l’Aldea) fins al nucli de la
Cava i posteriorment fins a Riumar.
TV-3454
Des d’Amposta, ressegueix el riu fins enllaçar amb la T-340 a
l’alçada de Jesús i Maria
TV-3401
TV-3409
TV-3451
la Marquesa
TV-3454a

De Deltebre a l’Ampolla
De Deltebre a Camarles
Sortida cap al nord des de Deltebre, fins al Riet Vell i la platja de
Antiga traça de part de T-3454

Finalment, a través del pont de ‘lo Passador’, construït l’any 2010, s’enllaça
amb la TV-3403, de Sant Jaume d’Enveja a Amposta.
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Estructura de camins i canals
La xarxa hidrogràfica del Delta no és solament riu, tot al contrari, es troba
totalment artificialitzada a partir d’una retícula formada per canals i sèquies.
Aquestes infraestructures de reg són veritables elements configuratius del
paisatge i el principal dibuix en la matriu territorial.
De canals n’hi ha molts però els principals, distribuïts segons el marge del riu
són, a l’hemidelta esquerre el canal de l’Esquerra de l’Ebre, de recorregut
paral·lel al riu, i també la sèquia Sanitària i un tram de la sèquia N-II.

Estructura de canals de reg

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

Els materials aportats pel riu, que donen una imatge molt homogènia al Delta,
són molt diversos. Predominen les sorres, els llims, les argiles i les graves
cenozoiques, segurament atribuïbles al període del holocè. El sostre del
conjunt de sediments que formen la plana al·luvial i deltaica sovint es troba molt
antropitzat i recobert de sòls de conreu i materials de rebliment antròpic. Així, el
paisatge actual té un caràcter agrícola i fortament transformat gràcies a la xarxa
de canalitzacions, canals i sèquies per aportar l'aigua de reg i desguassos per
facilitar el drenatge.
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El Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre, aprovat definitivament el 10 de
juliol de 2010, defineix la unitat 19 'Delta de l'Ebre', per a la que descriu els
següents trets descriptius:
-

-

-

Paisatge amb elevats valors caracteritzat pel seu relleu pla, on hi
conflueixen medi natural i medi humà harmònicament.
Amb valors naturals indiscutibles, més d’un 40% de la superfície està
inclosa en alguna figura de protecció.
El caràcter agrícola dominat pels conreus d’arròs, que ocupen bona part
de la unitat.
L’espai on l’activitat agrícola no es dóna coincideix amb les llacunes i
amb les zones naturals on s’hi desenvolupa la vegetació potencial de la
zona. També són els llocs més tranquils del Delta, fet que afavoreix la
nidificació i cria de moltes espècies d’ocells.
Paisatge traçat per tota una sèrie d’elements lineals (xarxa de reg i xarxa
de camins).
Les feines agrícoles, i el procés vegetatiu de l’arròs, són els agents que
confereixen les llums i els colors tant diversos que caracteritzen les
imatges del Delta al llarg de l’any.
L’arquitectura dels masos i altres construccions disseminades lligades al
conreu de l’arròs.

El mateix Catàleg descriu també els valors principals que conté el paisatge
deltaic. Ho fa en els següents termes:
La unitat de paisatge del Delta de l’Ebre és un espai amb valors paisatgístics
destacats ja que és la zona humida més representativa, no solament de les
Terres de l’Ebre, sinó de tota Catalunya i part de l’estat espanyol. És un territori
amb una harmonia de conjunt donada per la seva topografia i ús del sòl, amb
els arrossars com a monocultiu i la xarxa de rec que marca la configuració del
territori. Aquesta identitat paisatgística no solament s’observa físicament o
geogràficament, sinó que la gent que habita aquest paisatge també ha adquirit
un tret diferencial, que es fa notar entre d’ altres, per la curiosa variant dialectal
de la llengua.
Els valors estètics del Delta són molts i diversos, el model agrícola productiu
basat en l’arròs ha generat un paisatge homogeni concebut a partir de
parcel·lacions més aviat petites separades per la xarxa de rec. També
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considerat valor identitari, la cromacitat que presenta el Delta al llarg de l’any té
un valor estètic remarcable. Tot i ser homogeni és canviant amb les estacions
ja que el cultiu té unes tonalitats de verd a groc molt graduals de maig a
octubre. Els mesos que van de novembre a febrer el camp es queda sense
cultiu i s’inunda donant un altre aspecte al conjunt. Els mesos de preparació del
terreny: febrer, març i abril, es veu un Delta gairebé desèrtic ja que solament es
veu el color de terra fins que es torna a inundar per iniciar la sembra. Aquí
comença una altra vegada la gama de colors d’aquest espai.
A part de l’espai agrícola, el Delta té un gran nombre d’espais naturals tots ells
amb valors estètics remarcables, ja que es troben en bon estat de conservació.
Podem destacar les basses, especialment la bassa de la Tancada, una de les
més contemplades per la bona accessibilitat i els miradors que té al seu voltant.
No es pot oblidar la desembocadura del riu Ebre amb tots els seus braços, illes
i garxals. L’illa de Buda és un d’aquests espais de bellesa incommensurable
que, amb la presència d’arrossars, arbres, espais naturals, ramaderia i una
fauna excepcional, és un dels espais més harmònics de tot el Delta, no en va la
entrada de visitants està restringida.
El riu, que travessa el Delta al llarg de 27 km també té un valor estètic
destacable, sobretot per l’acompanyament de vegetació de ribera, que
introdueix elements verticals, en clar contrast amb l’horitzontalitat dominant.
A part dels valors ecològics reconeguts, la unitat Delta de l’Ebre té un elevat
valor ecològic en la seva totalitat, ja que els espais agrícoles no inclosos dintre
cap espai protegit tenen molta importància per a espècies d’aus que hivernen,
nidifiquen o s’alimenten en aquests llocs.
En quant a espais protegits, totes les zones humides que es localitzen al Delta
de l’Ebre formen part del PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) i a més, estan
catalogades com a Espais Naturals de Protecció Especial sota la figura de parc
natural (excepte les antigues salines de Sant Antoni). Bona part d’elles, a més
de la categoria de parc natural, tenen altres figures més restrictives, com per
exemple: reserva natural de fauna salvatge, refugi de fauna salvatge o bé
reserva natural parcial. Aquests espais naturals constitueixen zones d’especial
rellevància per a la nidificació de nombrosos ocells.
Les zones humides de l’hemidelta esquerre són:
-La bassa de les Olles, pertanyent al terme municipal de l’Ampolla, amb una
superfície de 82 hectàrees. Es tracta d’una de les llacunes més petites del
Delta i que presenta una clara eutrofització.
-La llacuna del Canal Vell, dintre del terme de Deltebre, amb més de 260 ha, és
la més gran de l’hemidelta nord. Un petit sector a l’extrem nord-oest de la
llacuna correspon a la reserva natural de fauna salvatge de l’Estació Biològica
del Canal Vell. La principal alteració hidrològica que pateix aquesta llacuna és
el seu rebliment natural.
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-L’espai conegut com El Garxal es troba a l’esquerra de la desembocadura
actual de l’Ebre i té una superfície de 212 hectàrees. Es tracta d’una llacuna
molt poc profunda i en plena formació, amb un gran dinamisme. Està format per
petites illes en forma de mitja lluna que van canviant de forma segons la
deposició de sediments que el riu aporta. Es troba protegit sota la figura de
refugi de fauna salvatge degut a l’important nombre d’aus immigrants que
alberga.
-L’illa de Sant Antoni limita per la dreta amb l’actual desembocadura de l’Ebre i
pel sud-est es troba unida a l’illa de Buda per l’antiga gola nord. Té una forma
gairebé triangular i una superfície de 165 ha. Aquesta illa és, en la seva
totalitat, reserva natural de fauna salvatge.
-A la punta del Fangar (lòbul Deltaic septentrional) i a la platja de la Marquesa
es localitza el sistema de dunes més extens i complex de tot el Delta, ocupant
una superfície de 1.210 ha. En aquesta zona hi trobem la reserva natural de
fauna salvatge de la punta del Fangar, constituïda per la platja de la Marquesa i
per una franja marina de la badia del Fangar.
El Delta també destaca per les seves platges que constitueixen l’exemple més
important de formació sedimentària recent de la península Ibèrica, tant per la
seva magnitud com pels processos sedimentaris actuals que s’hi poden
observar. Hi són presents extenses platges, cordons sorrencs i formacions
dunars, sotmesos a una intensa dinàmica marina i eòlica, que configura alhora
una morfologia monòtona i canviant segons l’estació de l’any o la climatologia.
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La condició d'inundabilitat
S’adjunta com a ANNEX l’Estudi d’inundabilitat del riu Ebre al municipi de
Deltebre, de l’Institut Geològic de Catalunya, signat pel geòleg Joan Suñé i
Closas (juny de 2010), del que destaquem es següents conclusions:
A partir dels treballs realitzats, s’han delimitat les zones inundables i s’han
determinat les perillositats associades, pels períodes de retorn de 10, 100 i 500
anys, del riu Ebre a la zona del delta de l’Ebre. La representació de resultats es
presenta amb plànols a escala 1:10000, tot i que l’escala de treball és de l’ordre
1:1000.
També s’adjunten els mapes de cotes d’inundació per a cada període de retorn
representats a escala 1:25000.
Tal i com s’ha comentat anteriorment, la situació del terme municipal de
Deltebre es localitza íntegrament dins del delta de l’Ebre.
Les característiques intrínseques de la part emergida d’un delta, de pendent
molt suau i gran extensió, amb poques variacions altimètriques, en fan una
zona potencialment inundable.
Davant d’aquest escenari, els resultats obtinguts amb la modelització hidràulica
en 2D, corroboren aquest fet, i per tant s’han d’analitzar els mapes de
perillositat.
La modelització realitzada, proporciona informació de l’evolució de calats i
velocitats de la làmina d’aigua al llarg del fenomen estudiat, informació que
coincideix amb la obtinguda en el projecte PEFCAT realitzat en el marc del
conveni de col·laboració entre l’ACA i l’ICC (Ebre 2010). A partir d’aquesta
informació, i després dels seu processat, s’han obtingut els mapes de
perillositat, segons el criteri definit per l’ACA (apartat 4.1).
La forta antropització que presenta el delta de l’Ebre, condiciona l’evolució de
les avingudes del riu. Aquesta antropització està representada per diferents
elements; infraestructures lineals (canals de reg, de drenatge i vies de
comunicació), nuclis urbans i zones de conreu.
Les infraestructures lineals compartimenten el territori amb una configuració en
caixa d’ous, amb la diferència que els compartiments són de superfícies
diferents i els límits entre compartiments són de diverses magnituds.
Les infraestructures més crítiques, pels nuclis urbans de Deltebre, són els
binomis canal de l’esquerra de l’Ebre - carretera TV-3454/T-340 i el canal de la
dreta de l’Ebre - carretera TV-3403.
Aquestes infraestructures actuen com a dics, confinant l’avinguda del riu. Ja pel
cabal d’avinguda de 10 anys, el riu desborda aigües avall del pont de la
carretera nacional N-340 (aigües avall d’Amposta), la presència d’aquest dics
impedeix que el flux d’aigua segueixi el que seria el seu curs natural.

15

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

Figura 1. Esquema que representa una secció transversal tipus a la zona del nucli urbà de Deltebre.
Representació vàlida pels períodes de retorn de 100 i 500 anys.

Aquesta configuració del delta i la condicionada evolució de les avingudes,
provoquen que a la zona d’entrecanals els calats i velocitats d’avinguda siguin
superiors, mentre que les zones exteriors els calats i velocitats tendiran a ser
inferiors.
Les zones afectades pels cabals d’avinguda de 100 i 500 anys inclouen la
totalitat del terme municipal de Deltebre, excloent la major part de la
urbanització Riumar, que queda en un petit alt topogràfic.
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.
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Figura 2. Mapa de calats associats al cabal del període de retorn de 10 anys, al nucli urbà de Deltebre.

Figura 3. Mapa de velocitats associades al cabal del període de retorn de 10 anys, al nucli urbà de
Deltebre.
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Figura 4. Mapa de cotes d’inundació associades al cabal del període de retorn de 10 anys, al nucli urbà de
Deltebre

Pel període de retorn de 100 anys, les zones inundables afecten
aproximadament de l’ordre del 90% del terme municipal. 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.
A la zona compresa entre la sèquia de l’illa del Mar i la línia de costa, es
considera que la zona és inundable potencialment només per una ascens del
nivell del mar fins a 0,6 msnm (que correspon a les condicions inicials i de
contorn considerades en el càlcul hidràulic).
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Figura 5. Mapa de calats associats al cabal del període de retorn de 100 anys, al nucli urbà de Deltebre.

Figura 6. Mapa de velocitats associades al cabal del període de retorn de 100 anys, al nucli urbà de
Deltebre.
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Figura 7. Mapa de cotes d’inundació associades al cabal del període de retorn de 100 anys, al nucli urbà
de Deltebre.

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, tants sols diferenciat per un petit augment de les zones de
perillositat greu. En general es pot dir que el patró de resultats és similar.
Entre el canal de l’esquerra de l’Ebre i la línia de costa, l’augment de les zones
de perillositat greu és major i més visible. També augmenta lleugerament la
zona de perillositat lleu a la urbanització Riumar, pel límit nord-oest.
A l’annex 1 es poden consultar els criteris de classificació de l’espai fluvial i els
usos permesos per a cada tipus, segons el que defineix el Reglament de la Llei
d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol).
D’acord amb el Pla INUNCAT, aprovat pel Govern de la Generalitat el 22
d’agost de 2006, els municipis que, com el cas de Deltebre, es troben en zones
amb perill d’inundació molt alt, alt o mitjà, han d’elaborar un Pla d’actuació
municipal per inundacions (PAM). Aquest pla és l’encarregat de definir les
actuacions a dur a terme en el municipi en cas d’una emergència per inundació.
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Els espais naturals
La singularitat del Delta s'expressa per la seva realitat física, geogràfica, natural
i, també, per les seves particulars tradicions, la cultura, el patrimoni
arquitectònic i la història.
Les zones humides són entorns molt productius dels quals innumerables
espècies de plantes i animals en depenen per a la seva supervivència. Els
aiguamolls desenvolupen moltes funcions vitals, com ara l’emmagatzematge
d’aigua, la protecció contra els temporals, l’estabilització de la costa, el
reciclatge de nutrients i contaminants, etc. Alhora que també ofereixen
beneficis econòmics a les comunitats locals per mitjà de l’explotació tradicional
dels seus recursos naturals, mitjançant la pesca, la caça, l’agricultura, la
ramaderia, les salines, i, més actualment, el turisme.
En el cas del Delta, la confluència del medi marí i continental, dóna lloc a una
elevada diversitat d’espècies de peixos (unes 50). Referent al grup de les aus,
al Delta s’han citat més de 360 espècies i aplega algunes de les colònies de
cria d'ocells marins més importants de la Mediterrània i està inclòs a la zona
d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i la Llista de zones humides
d’importància internacional (Ramsar) el 26 de març de 1993.
Al Delta, les altituds per sobre del nivell del mar no ultrapassen mai els 5
metres. Malgrat aquest escàs relleu, la riquesa en comunitats vegetals és
considerable. Destaquen: els sosars, els canyissars, els dunars, i el bosc de
ribera, única formació forestal de la zona i molt malmés per l’acció humana.
A fi de fer possible l’harmonia entre els valors naturals i la seva explotació per
part de la població, i a instàncies dels seus habitants, la Generalitat de
Catalunya va constituir l’any 1983 el Parc Natural del Delta de l’Ebre (7.802 ha).

Espais declarats parc natural
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La normativa específica que regula el Delta de l'Ebre pel que fa als espais
naturals és la següent:
Decret 332/1986 sobre declaració del Parc Natural del Delta de l'Ebre i de les
reserves naturals parcials de la punta de la Banya i de l'illa de Sapinya.
Ordre de 30 d'octubre de 1989 sobre declaració del refugi de fauna salvatge
del Garxal.
Ordre de 3 de gener de 1991 de declaració de reserva natural de fauna
salvatge i estació biològica del Canal Vell.
Ordre de 7 de juliol de 1992 per la qual es declara reserva natural de fauna
salvatge de la punta del Fangar.
Ordre de 9 de setembre de 1992 per la qual es declara reserva natural de
fauna salvatge la llacuna de la Tancada, al terme municipal d'Amposta.
Ordre de 31 de juliol de 1995 per la qual es declara reserva natural de fauna
salvatge l'illa de Sant Antoni, al terme municipal de Deltebre.

Espais inclosos en PEIN i Xarxa Natura 2000

L’Espai Natural Protegit del Delta de l'Ebre va ser incorporat al PEIN pel Decret
328/1992, pel qual s’aprovava el PEIN.
L’ENP forma part del Parc Natural del Delta de l'Ebre, el qual va ser creat l'any
1983. El Decret del Parc Natural del Delta de l'Ebre, de 4 d'agost de 1983
(derogat), només protegia en primera instància 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.
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Aquest ENP va ser declarat per primera vegada com a ZEPA el 1987, i com a
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 6-10-20069.
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Estructura del nucli urbà
Teixits urbans compactes i extensius
L’estructura del nucli urbà de Deltebre té molt a veure amb el procés que l’ha
generada com a ciutat jardí de generació espontània, fruit de les necessitats
intrínseques en el poblament del territori en un moment concret que cal situar a
principis del segle XX, amb la inauguració del canal de l’esquerra de l’Ebre
l’any 1912, i en un procés que s’allarga durant els darrers 100 anys.
El ràpid creixement poblacional durant aquest darrer segle unit a la manca de
projecte de ciutat ha motivat l’estructura actual, on el sistema viari neix de la
transformació directa de la xarxa de camins existents, la parcel·lació agrícola
no s’ha alterat, i els habitatges s’han anat situant amb una estructura
descentralitzada i molt poc densa (per sota dels 20 hab./Ha en el sòl urbà). Les
activitats del sector primari s’integren amb els altres usos de caràcter més urbà
formant un conjunt singular de gran interès.

Aquest procés de transformació territorial ha donat una ciutat jardí de generació
espontània molt extensa, fruit també de la conversió dels camins en carrers.
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Àrees especials
En el cas dels assentaments tradicionals situats entre el riu i el canal, és obvi
distingir entre els nuclis de la Cava i Jesús i Maria, si bé una mirada més
acurada també permet identificar les àrees de Molí de Mirons, Perellada,
Hortets o Barracot. Completa aquesta estructura complexa el trànsit progressiu
entre els assentaments urbans i el sòl rústic agrícola, de manera que a
vegades es límit entre ambdós es fa difós.
Per altra banda, proper a la desembocadura del riu, hi ha també el nucli de
Riumar, que degut al seu origen i vocació turístics té un caràcter ben diferenciat
de la resta.
Àrees d'activitat econòmica
Si bé el planejament vigent contempla un polígon industrial al nord del nucli de
Deltebre, aquest està ocupat en realitat per activitats comercials i de serveis.
Les principals activitats econòmiques del municipi són la agrícola i la turística.
Pel que fa a la primera, les instal·lacions industrials que hi estan vinculades,
principalment les cambres arroseres, estan situades en sòl no urbanitzable. Per
altra part les activitats turístiques estan situades disperses en el nucli urba`i en
altres punts del territori, i molt especialment a la desembocadura del riu i al
nucli urbà de Riumar.
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Sistemes
Model de xarxa viària existent
El sistema viari és molt extens, molt per sobre dels estàndards habituals en
altres municipis catalans de població similar. Al mateix temps bona part dels
vials no tenen les condicions adequades en quant a amplada, nivell d'acabat i
serveis.
Per altra banda i en sentit contrari, les dotacions per a espais lliures estan per
sota dels estàndards establerts i es concentren en bona part amb caràcter
longitudinal en el passeig del riu.
En relació a la trama urbana, es donen situacions molt diverses, ja que en
determinats àmbits les illes són extremadament estretes, per sota dels 30 m.,
com per contra en altres indrets n'hi ha també de molt extenses, per sobre dels
200 m.
Espais oberts
Pel que fa als espais oberts, conviuen en el terme municipal àrees agrícoles
fortament antropitzades amb altres de valor natural remarcable, de manera que
es generen sinèrgies constants entre unes i altres.
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2.2 DINÀMIQUES DE POBLACIÓ
Àmbit territorial
EL MUNICIPI EN L’ÀMBIT TERRITORIAL FUNCIONAL
Segons les Normes subsidiàries vigents un 5% del municipi és sòl urbà
consolidat. 531,6 ha de SUC per 11.676 habitants (443 m2 per habitant).
Parc d’habitatges : 6.259 habitatges en el terme municipal. (cens 2011).
El segon municipi de les Terres d’Ebre en superfície de sòl urbà, el quart en
població, índex de 442 m2 de sòl urbà per habitant (7a posició a la AFT).
Gràfics municipis de Terres de l’Ebre:
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EL MUNICIPI EN L’ÀMBIT DEL SISTEMA URBÀ
Deltebre està inclòs en l'àmbit del sistema urbà del Delta de l'Ebre, que inclou 4
municipis: Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja i el mateix
Deltebre.
Destaca que els altres tres municipis de l'àmbit tenen el planejament general
adaptat a les determinacions de la legislació urbanística vigent, des de
l'aprovació dels respectius POUM, restant únicament en el municipi de Deltebre
la tasca d'adaptació que ara es realitza en el present Pla.
La capacitat d'acollida del sistema urbà és la que es mostra en el quadre
adjunt. El grau de desenvolupament baix és coherent amb la renovació recent
dels diferents planejaments.

Àmbit municipal
Les dinàmiques de la població en el municipi de Deltebre van lligades amb el
cicle econòmic, apreciant-se un notable augment en el padró de l'any 2010
enfront dels anteriors, si bé posteriorment s'aprecia un cert estancament.
En un conjunt en el període 2001-2015 la població s'ha incrementat per sobre
del 10%, concretament en un 11,43%, si bé aquestes dades són inferiors a les
del conjunt del sistema urbà (20,51%)
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2.3 DINÀMIQUES ECONÒMIQUES
Àmbit municipal
Les dinàmiques més lligades a l'àmbit urbanístic estan reflectides en el quadre
següent, on es fa evident l'impacte del cicle econòmic.

2.4 DINÀMIQUES URBANÍSTIQUES
Àmbit territorial
GRAU D’EDIFICACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE 2015
A partir la informació digital proporcionada per la base topogràfica a escala
1:5.000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, s’han identificat les
edificacions en sentit estricte (no s’han inclòs, doncs, altres construccions com
infraestructures o hivernacles) que estan localitzades en SNU i s’ha procedit a
comptabilitzar el seu nombre i la superfície que ocupen.
La informació recollida mostra una ocupació per edificacions del sòl no
urbanitzable a les Terres de l’ Ebre caracteritzada per la presència de
nombroses edificacions de reduïda extensió en comparació a la resta de
Catalunya. En el municipi de Deltebre la cartografia disponible l’any 2015 recull
1.663 edificacions en el sòl no urbanitzable del municipi.
Deltebre
Superfície de SNU (km2)
Nº edificacions
m2 lliures/m2 ocupat
Nº edificacions/km2
Ocupació mitjana
edificacions (m2)

Baix
Ebre
947
33.753
284
36

Terres de
l’ Ebre
3208
84.394
411
26

Catalunya

99,5
1.663
376,5
17

Delta
de l’ Ebre
295
4.038
490
14

158,5

149

98,3

92

152

30.149
489.501
403
16
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En un treball referit al grau d’ocupació del sòl no urbanitzable a Catalunya
s’han calculat uns indicadors per poder comparar les dades obtingudes en els
diferents àmbits territorials.
Un d’ells és el nombre d’edificacions en SNU per cada km2 d’aquest tipus de
sòl. El valor a Deltebre és molt similar al de la mitjana de Catalunya, i està a la
banda baixa del valor a la comarca i a l’àmbit territorial.
Un altre és la superfície en m2 de SNU lliure per cada m2 de SNU ocupat, que
és una proporció directe entre sòl edificat i sòl no edificat. El valor de Deltebre
en aquest cas és inferior al de la mitjana de Catalunya.
L’ocupació mitjana en m2 de les edificacions en SNU a Deltebre és una mica
més alta que a la mitjana de Catalunya, i molt més gran que la mitjana de
l’àmbit funcional i de la comarca.
Àmbit municipal
DADES DE PLANEJAMENT GENERAL APROVAT
En el Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC) en vigor en
data 1 d’abril de 2016 estan recollits 66 expedients de planejament (tan
general, com derivat) la majoria dels quals (51 expedients) responen a
modificacions de les Normes Subsidiàries de planejament.
FIGURA PRINCIPAL DE PLANEJAMENT GENERAL
Les Normes subsidiàries de planejament del municipi de Deltebre es van
aprovar per acord de la Comissió provincial d'urbanisme de Tarragona en data
24 de maig de 1995 i son vigents des de la seva publicació al DOGC el 3 de
juliol del mateix any.
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INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC (ABRIL 2016)
Figura Planejament
Plans Directors
Modificació PD
P. General
Figura Planejament
(NNSS)
Modificació NNSS
Convenis urbanístics
Delimitació de la TUC
P. Derivat
Pla Parcial
Pla especial
Total

Núm
Expedients
4
1
1
51
2
1
1
5
66

Planejament general
Planejament derivat

Posats en perspectiva històrica, la primera figura recollida és l’aprovació de les
Normes Subsidiàries de Planejament publicades el 03/07/1995.
Els anys amb un dinamisme urbanístic més marcat han estat el 2001 i el 2011
amb 6 i 5 expedients de Modificacions de les NNSS respectivament. l’Any 2011
també va tenir lloc l’aprovació del Pla especial d’interès natural del Garxal
(Delta de l'Ebre) .
A partir de l’any 2011 ha tingut lloc una caiguda sostinguda del nombre
d’expedients urbanístics aprovats.
El darrer expedients recollit en el RPUC ha estat la “Modificació puntual de les
normes subsidiàries i de planejament en relació a l'Illa de Cases del carrer Lluís
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Companys compresa entre els carrers Sant Miquel i l‘avinguda Deportiva”
aprovada en data de 30/01/2015.
En data 1 abril 2016 consten al RPUC 66 expedients planejament vigents, dels
quals un 25% varen ser publicats abans de l’entrada en vigor de la llei 2/2002 i
el 75 % restants són posteriors a l’aprovació d’aquesta llei
MODIFICACIONS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES
Fins a 1 d’abril de 2016 s’han aprovat 51 modificacions de les NNSS aprovades
en el 1995. La majoria tenen per objecte modificacions de les alineacions de
vials existents o façanes d’illes urbanes.
Un segon bloc són actuacions a favor de la redefinició de claus urbanístiques
sobre sòl urbà consolidat per permetre l’execució dels aprofitaments assignats
o canvi d’usos a favor d’equipaments o serveis.
El tercer bloc en ordre d’importància és de modificacions motivades per
l’execució d’equipaments o reforma dels existents.
En el municipi de Deltebre és singular la urbanització de Riumar. Té el seu
origen en una declaració de “Centro de Interés Turístico Nacional” feta l’any
1970 a partir d’una legislació urbanística específica. Aquests sectors també
s’han hagut d’adequar a les directius del pla director urbanístic del sistema
costaner del 25 de maig de 2006.
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PLANEJAMENT SUPERIOR
El municipi de Deltebre està afectat per les determinacions dels següents
instruments de planejament superior o territorial (per ordre cronològic):
1996 Pla director de coordinació del Delta de l'Ebre
2001 Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre
2005 Pla director urbanístic del sistema costaner PDUSC I
2006 Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per
sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat PDUSC II
2010 Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre
2014 Pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les
Terres de l'Ebre
DADES DE PLANEJAMENT DERIVAT APROVAT
Plans Especials






Pla especial de redefinició i concreció dels centres de serveis turístics,
Pla especial avinguda la Pau,
Pla especial d'interès natural del Garxal (Delta de l'Ebre),
Pla especial urbanístic de reforma d'un edifici per a una aula natura situat al
polígon 40, parcel.la 195,
Pla especial urbanístic de les Caselles dels Guardacanals del canal de
l'esquerra de l'Ebre (Deltebre , Camarles , L’Aldea)

Plans Parcials
Desenvolupament
Pel que fa al planejament derivat en sòl urbanitzable, a l'àmbit de Riumar s'han
aprovat dos plans parcials, Riumar sector IV-1 i Riumar sector III, si bé
únicament el primer ha assolit la vigència. Cap dels dos ha tramitat la
reparcel·lació ni el projecte de reparcel·lació.
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PREVISIONS DEL PLANEJAMENT VIGENT. SECTORS DE
DESENVOLUPAMENT
El mapa sintètic de Catalunya ( MUC) recull 12 sectors de desenvolupament
que sumen 177,8 ha de superfície normativa. Estan previstos 2 plans de Millora
urbana en el nucli de Deltebre i 10 plans parcials urbanístics, 4 dels quals es
localitzen en la urbanització de Riumar.

PMU12 (Molí Mirons)
PMU13 ( Germans Carsi)
PPU01 (Carrer Colom)
PPU02 (Barceloneta)
PPU03 ( Sant Lluís)
PPU04 (Sant Joan)
PPU05 ( Riumar III Desclassificat)
PPU07 (Riumar II)
PPU08 (Riumar IV-I)
PPU09 (Lo Tramontano)
PPU10 (Àmbit del Pla Director)
PPU11 (Entre Carrers Bitem i
Madrid)

DELTEBRE
RIUMAR
Total

PMU
2
2

Superfície
normativa
5,12
2,577
3,763
3,300
7,478
10,070
36,170
27,000
55,480
12,500
12,543
1,76

Densitat
Nombre
Tipus
(htge/ha): habitatges: desenvolupament:
50
Residencial
Residencial
15
57
Residencial
15
50
Residencial
Residencial
15
151
Residencial
20
730
Residencial
10
270
Residencial
9
499
Residencial
1
14
Residencial
10
Residencial
15

Residencial

PPU
6
4
10
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ZONIFICACIÓ EN EL SÒL URBÀ
Les Normes preveuen les següents zones en sòl urbà:
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DINÀMIQUES URBANÍSTIQUES EN SÒL NO URBANITZABLE
Consultada l’aplicació de gestió d’expedients d’urbanisme resulta que en sòl no
urbanitzable al municipi de Deltebre s’han obert 46 expedients entre 2003 i
2016.
Per tipus, el més habitual ha estat la rehabilitació d’habitatges i les
instal·lacions relacionades amb el sector primari.

Actuacions en SNU
Reconstrucció/rehabilitació masies
Habitatges vinculats activ rústiques 48
Ampliació d'indústries
Actuacions específiques interès públic
Activitats rústiques superació llindars
Activ. rústiques amb habitatge art 48LU
TOTAL

Nº Expedients
12
2
2
11
13
6
46

Si es distingeix entre diferents subtipus les actuacions més demandades en
aquests anys són la restauració de masies i habitatges existents i altres
actuacions lligades a la implantació d’activitats de turisme rural.
Un segon grup en importància correspon a actuacions relacionades amb la
naturalesa rústega de la finca, algunes ampliacions i millores referides a
magatzems i naus dedicats a la indústria de l’arròs ( assecadora, triatge i
magatzem ).
Peticions singulars:




Construcció de gàbies de vol per a ocells aquàtics i de cria per a la tortuga
d'estany.
Activitat destinada a la cria, exposició i venda d'ocells i animals diversos.
Obertura d’un circuit de motos.
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En els darrers 10 anys, entre 2006 i 2015 s’han obert 31 expedients. Hi ha una
notable similituds d’obertura de peticions entre els diferents quinquennis.

Nº Exp
abans 2006

14

2006-2010

15

2011-2015

16

L’any 2011 ha estat l’any amb un nombre d’expedients oberts més elevats ( 7),
mentre que els darrers anys la tendència és d’estancament.
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III. PROPOSTA: MARC DE REFERÈNCIA
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3.1. CONFERÈNCIA DE LES NACIONS UNIDES SOBRE L’HABITATGE I EL
DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE (HABITAT III)
El document final de la conferència de les nacions unides sobre l’habitatge i el
desenvolupament urbà sostenible (habitat III), definidor de la Nova Agenda
Urbana: Declaració de Quito sobre Ciutats i Assentaments Humans Sostenibles
per a Tothom.
La declaració insta a prendre consciència que les poblacions, les activitats
econòmiques, les interaccions entre el mon social i cultural, així com les
repercussions ambientals i humanitàries es concentren cada vegada més a les
ciutats. És necessari aprofitar les oportunitats que presenta la urbanització com
a motor impulsor del creixement econòmic, social i cultural sostingut i inclusiu, i
de la protecció del medi ambient, així com de les seves possibles contribucions
a assolir un desenvolupament transformador i sostenible.
La nova agenda urbana ha d'ajudar a acabar amb la pobresa i la fam, a reduir
les desigualtats, promoure el creixement econòmic sostenible, inclusiu i
sostingut, assolir la igualtat de gènere, millorar la salut humana i el benestar,
fomentar la resiliència i protegir el medi ambient.
La nova proposta defineix el seu ideal per a les ciutats i assentaments humans
que compleixin amb la seva funció social, inclosa la funció social i ecològica de
la terra, el dret a un habitatge digne per assolir un nivell de vida adequat,
l'accés universal als serveis urbans bàsics i als serveis públics de qualitat com
són la seguretat alimentària, la salut, l'educació, les infraestructures, la mobilitat
i el transport i l'energia. Promouen la col·laboració cívica i la participació i la
planificació basada en la edat i la igualtat de gènere. Aprofiten les oportunitats
per assolir un creixement econòmic inclusiu sostingut, present i futur.
Dins l'ideal de la nova agenda urbana destaquem que la planificació urbana
s'ha de fer atenent a:
-

-

-

Assolir unes funcions territorials més enllà dels seu límits administratius
que li permetin actuar com a centre impulsor del desenvolupament
equilibrat i sostenible.
Tenir com a prioritat les polítiques de reducció i gestió de riscos, que
redueixin la vulnerabilitat, incrementin la resiliència i la capacitat de
resposta davant els perills naturals i tecnològics.
Protegir, conservar i promoure els seus ecosistemes, recursos hídrics,
hàbitats naturals i diversitat biològica, reduir al mínim l'impacte ambiental
i caminar cap a modalitats de consum i producció sostenibles.
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3.2. LA LLEI D'URBANISME
El Pla d’ordenació urbanística municipal és l’instrument d’ordenació urbanística
integral del territori. (article 57.1 de la Llei d’Urbanisme).
El primer principi general de l’actuació urbanística és el d’ordenació i ús del sòl i
del subsòl de conformitat amb el principi de desenvolupament urbanístic
sostenible. (article 2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme).
Segons l’article 3.1 de la Llei d’Urbanisme ”el desenvolupament urbanístic
sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient, i
comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a
fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. Així
doncs, comporta conjuminar les següents finalitats:
a) La utilització del sòl atenent a la seva naturalesa de recurs natural no
renovable, que comporta la configuració de models d’ocupació del sòl que:
1r. Afavoreixin la compactació urbana, evitin la dispersió de la urbanització i les
edificacions en el territori mitjançant la previsió dels creixements en continuïtat
amb el teixit urbà existent, i considerin la conservació, la rehabilitació i la
recuperació de les trames urbanes i del parc immobiliari.
2n. Fomentin la implantació de sistemes de transport públic col·lectiu i la
mobilitat sostenible en general.
3r. Afavoreixin la preservació i millora dels sistemes de vida tradicionals a les
àrees rurals, i comportin una gestió adequada del sòl no urbanitzable i,
particularment del sòl agrari, que
reconegui les seves funcions productives, territorials i paisatgístiques.
4t. Afavoreixin la preservació i consolidació de la identitat del territori.
5è. Consolidin un model de territori globalment eficient.
b) L’atenció a les necessitats socials d’accés a l’habitatge, la previsió i
modernització de les infraestructures, la millora dels equipaments existents així
com la previsió de nous equipaments de manera que hi hagi una oferta
adequada quantitativament i espacialment amb relació als habitatges; el
desenvolupament del sistema productiu, i el foment de la diversitat econòmica i
de la capacitat per a fer front als canvis socials i les innovacions tecnològiques.
c) La cohesió social, mitjançant la regulació de l’ús del sòl de forma que es
fomenti la mescla equilibrada de grups socials, usos i activitats i es garanteixi el
dret dels ciutadans i ciutadanes a gaudir d’un habitatge digne i adequat.
d) La cohesió territorial, amb l’objecte d’afavorir l’accés equitatiu de la
ciutadania a les rendes i serveis bàsics amb independència del lloc de
residència.
e) La protecció i gestió adequada del medi ambient i del patrimoni natural,
mitjançant la preservació de les funcions ecològiques del sòl, la millora de la
qualitat ambiental, la gestió del paisatge per tal de preservar-ne els valors, la
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utilització racional dels recursos naturals i el foment de l’eficiència energètica
mitjançant l’elecció dels emplaçaments i l’ordenació de manera que tinguin en
consideració les condicions geogràfiques i climàtiques que poden influir en
l’estalvi energètic i el millor manteniment de les edificacions.
f) La protecció del patrimoni cultural, mitjançant la conservació, recuperació i
millora dels immobles que l’integren, dels espais urbans rellevants, dels
elements i tipologies arquitectòniques singulars, dels paisatges de valor cultural
i històric i de les formes tradicionals d’ocupació humana del sòl
Directrius per al Pla d’ordenació urbanística municipal
Segons l’article 9 de la Llei d’Urbanisme, les determinacions del planejament
urbanístic han de permetre assolir uns nivells adequats de qualitat de vida, de
sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics.
Les directrius per al planejament urbanístic que s’assenyalen en l’article 9 de la
Llei d’Urbanisme i en els articles 5 al 7 del Reglament de la Llei d’Urbanisme
són les següents:
- Preservació front als riscs naturals o tecnològics
- Preservació front als riscs d’inundació
- Preservació dels terrenys de pendent elevada
- Preservació dels valors paisatgístics d’interès especial
- Preservació del sòl d’alt valor agrícola
- Preservació del patrimoni cultural
- Preservació de la identitat del municipi
- Adaptació als diferents ambients de les construccions i instal·lacions
- Mesures de protecció ambiental
- Criteris funcionals de distribució dels espais lliures i equipaments
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3.3. LA LEGISLACIÓ SECTORIAL CONCURRENT
El POUM de Deltebre ha de ser coherent amb les diferents legislacions
concurrents en l'àmbit de l'ordenació del territori, amb l’objectiu d’assolir un
major grau de coherència amb les funcionalitats de cada un dels àmbits
sectorials, com són:
- Aigües
Domini públic hidràulic, zona de policia, zona de servitud
Abastament d’aigua, disponibilitat de recursos hidràulics.
Inundabilitat.
Xarxa de sanejament i EDAR's
Afectacions ambientals relacionades amb l’aigua.
Planificació del consum i disponibilitat d’aigua als municipis de Catalunya
- Costes
Aspectes relacionats amb la preservació de la integritat física del domini
públic
- Geologia i patrimoni paleontològic
Riscos geològics
Jaciments paleontològics
Punts d’interès geològics
- Medi ambient
Avaluació ambiental de plans i programes, objectius ambientals i
principis de sostenibilitat
Contaminació atmosfèrica: avaluació de la qualitat de l’aire, impacte i
mesures correctores, contaminació odorífera, acústica i lluminosa.
- Mobilitat
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
Mobilitat sostenible
- Ports
Compatibilitat amb la gestió i planificació portuària.
- Residus
Promoure la minimització de residus i llur perillositat
Foment de la recollida selectiva, valoració i disposició del rebuig
- Transports terrestres
Ordenació, funcionalitat i protecció de les carreteres de Catalunya no
reservades a titularitat de l'Estat.
- Equipaments sanitaris
- Salut pública
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Característiques tècniques dels cementiris i compliment de la normativa.
Característiques tècniques de l’equipament d’abastament d’aigua i
compliment de la normativa vigent en matèria d’aigua de consum.
- Ensenyament
Superfície existent i reserva de sòl qualificat com a sistema
d’equipament d’ús docent.
- Energia
Planificació de les infraestructures energè-tiques a partir de l'anàlisi de
les necessitats presents i futures i de l'estudi de les diverses alternatives
energètiques.
Servituds de pas de subministrament energètic, implantació de noves
línies d’alta tensió, de gas, de règim especial, etc
- Seguretat industrial
Avalua el teixit industrial existent i proposat del municipi, per a la creació
d’entorns favorables al desenvolupament empresarial i la fixació
d’inversions productives a Catalunya.
- Turisme
Adequació d’usos del sòl a l’ordenació sectorial turística.
Orientació en el desenvolupament d’establiments turístics en SNU.
Potenciació usos turístics.
- Telecomunicacions.
Desplegament de les infraestructures necessàries de telecomunicacions.
- Comerç
Reserves de sòl per a usos comercials.
Implantació d’establiments comercials.
Trama urbana consolidada
- Patrimoni arquitectònic i arqueològic
Garantir que es compleixi la normativa sobre patrimoni cultural en
qualsevol tipus de planejament, quan afecti a béns culturals Avalució del
Catàleg de béns protegits i tot el que en deriva: patrimoni arquitectònic,
arqueològic i paleontològic.
- Desenvolupament rural
Construccions pròpies d’una activitat rústica i habitatges vinculats,
actuacions en sòl no urbanitzable i camins rurals.
- Medi natural
Protecció dels espais naturals, forestals i agraris.
Preservació de la biodiversitat i connectivitat biològica.
- Bombers
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Condicions de l’entorn i accessibilitat de les àrees urbanitzables per
facilitar la intervenció dels bombers i altres serveis de socors en cas de
sinistre.
Franja de protecció respecte de la forest
Ubicacions no permeses per a establiments industrials i
d'emmagatzematge
- Protecció civil
Situació relativa de les àrees edificables i instal·lacions fixes o temporals
respecte de la forest o les àrees amb risc d’incendi de vegetació
Garantir que els establiments i els espais oberts al públic tinguin una
localització idònia i una accessibilitat segura.
- Afers religiosos
- Esports
Reserves d’espai suficients per a cobrir les necessitats socials i
col·lectives d’equipaments esportius i de lleure.
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3.4. EL PLANEJAMENT SUPERIOR
El POUM de Deltebre ha de ser coherent amb els següents instruments de
planejament supramunicipal, que es descriuen a continuació en ordre a la seva
antiguitat i dels que en destaquen els següents aspectes més rellevants:
3.3.a Pla director de coordinació del Delta de l’Ebre (PDE)
AD Govern de la Generalitat 5 de març de 1996
L’àmbit del PDE el constitueix els 7 termes municipals que conformen el delta:
L’Aldea, l’Ampolla, Amposta, Camarles, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita i
Sant Jaume d’Enveja.
Les determinacions del PDE pel que fa al sòl no urbanitzable van ser les
següents:
Establir una normativa comuna per al SNU dels 7 municipis deltaics, amb
quatre zonificacions:
- PEIN.
- Parc Natural
- SNU deltaic, que compren els terrenys de la plana deltaica.
- SNU ordinari
Aquestes quatre categories substituïren les diferents claus previstes als
planejaments municipals vigents aleshores.
Regula les zones en sòl no urbanitzable:
PEIN. Es regula mitjançant la normativa específica del Pla especial
corresponent i, mentre aquest no sigui aprovat, s’assimila al sòl no
urbanitzable deltaic. S’admeten els usos agrícola, ramader, forestal o, en
general d’explotació racional dels recursos naturals. Són incompatibles
els usos residencial, industrial i d’abocament de residus.
Parc Natural. Es regula mitjançant la normativa específica del Parc
Natural.
SNU deltaic i SNU ordinari. La regulació és pràcticament equivalent, si
bé en el SNU deltaic s’estableix una limitació general d’interpretació
restrictiva de la norma, pels valors paisatgístics, ecològics i agrícoles de
l’ambit.
- S’admeten amb caràcter general els usos agrícola, ramader, forestal o,
en general d’explotació racional dels recursos naturals Edificacions
agropecuàries, que tinguin una vinculació directa funcional amb la finca
on s’emplacen.
- S’admet amb caràcter excepcional: habitatge aïllat vinculat a la finca,
sempre que no hi hagi possibilitat de formació de nucli de població.
- S’admeten amb caràcter excepcional les instal·lacions d’utilitat pública
o interès social que calgui implantar en el medi rural
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Defineix els centres de serveis turístics (CST). Són enclavaments dintre del
sòl no urbanitzable del Delta de l’Ebre on s’han d’implantar els usos
turístics, recreatius i similars.
El PDE preveu la implantació d’un màxim de 14 CST, localitzats en els plànols
d’ordenació i distribuïts pels diferents municipis, dels que 3 corresponen al
municipi de Deltebre.

A part de les determinacions sobre sòl no urbanitzable, també cal destacar que
el PDE limita la delimitació de nous sectors de sòl urbanitzable a 9 àmbits
concrets distribuïts entre els diferents municipis i majoritàriament emplaçats
fora de la plana deltaica.
Tot i que manté la seva vigència, la major part de les determinacions del PDU
del Delta de l’Ebre han estat superades pel planejament territorial i urbanístic
supramunicipal que s’ha aprovat posteriorment. També l’afecten les
determinacions de la legislació urbanística, renovada considerablement en els
anys de la seva vigència.
3.3.b Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre 2001 (PTP2001)
AD Govern de la Generalitat 15 de maig de 2001
Aquest document va deixar de ser vigent amb l'aprovació i publicació de la seva
revisió, l'any 2010
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3.3.c Plans directors urbanístics del sistema costaner PDUSC I i II
Aquests dos documents es poden analitzar conjuntament, més encara quan
s'ha unificat la seva normativa en la Modificació puntual aprovada l'any 2014.
Els PDUSC I i II inclouen dins la categoria SNU CPEIN o C1 la franja de
terrenys confrontant amb el mar de tot el perímetre del Delta, amb una
profunditat variable. No hi inclouen la façana del riu, tot i que des del punt de
vista de la regulació sectorial també forma part del litoral. Defineix les següents
categories de sòl:

C1 S’admeten els usos vinculats a la naturalesa rústica dels terrenys: agrícoles,
ramaders i forestals.
- S’admeten les construccions agrícoles
47.6 a) Magatzems...
47.6 b) Habitatge familiar vinculat a explotació agrària.
NO s’admet l’habitatge per a temporers.
- S’admet la rehabilitació de masies i cases rurals incloses en el catàleg
47.3 a) b) i c)
- S’admeten les activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin
d’emplaçar en el medi rural (47.4) si no es poden emplaçar en sòls de menor
protecció. El criteri ha de ser restrictiu. En els primers 500 m. només s’admeten
els vinculats directament amb la costa o el mar.
No s'admet l'activitat de càmping si no és existent (DT 2a)
No s'admet PEU ordenació del subsòl
Per qualsevol edificació o autorització d’usos cal un estudi paisatgístic informat
per l'òrgan competent.
Noves activitats extractives només s’admeten fora dels 500 m., amb mesures
especials de protecció.
No s’admeten cartells de propaganda ni similars.
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C2 i C3 A l'àmbit del Deltebre no hi ha terrenys amb aquesta categoria de sòl.
DT2a Instal·lacions i construccions existents anteriors a PDUSC I i II
S’autoritzaran obres de: consolidació, conservació, reparació, substitució,
modernització, millora i adaptació.
Cal fer PEU per legalitzar els establiments no autoritzats.
S’admet el trasllat d’unitats d’acampada o edificis existents fora dels àmbits
actuals per:
- Canvis en la legislació sectorial hidràulica o de costes
- Modificacions del planejament urbanístic
- Previsió de noves infraestructures terrestres
No s’admeten les ampliacions excepte:
- Si el planejament general vigent, anterior al PDUSC, ho preveu
- Si el nou planejament general ho preveu en els supòsits:
Millora en la quantitat i qualitat dels serveis
Integració paisatgística de les instal·lacions
Adaptació a la normativa sectorial
3.3.d Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre 2010 (PTP2010)
Aquest document es coherent amb el PDUSC I i II, que recull íntegrament
L’àmbit de Deltebre està categoritzat com a sòl de protecció especial o sòl de
protecció territorial de valor agrari i/o paisatgístic.

Sòl de protecció especial
Comprèn l’àmbit del PDUSC, l’àmbit inclòs en PEIN i Xarxa Natura 2000 i
alguna altra ampliació, en especial els terrenys confrontants amb el riu.
S’admeten les següents edificacions de nova planta o ampliacions:
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- 47.4 i 47.6 S’admeten si bé són incompatibles les actuacions que
afectin de forma clara el valors que motiven la protecció especial.
- Es poden autoritzar noves edificacions:
Les que tenen per finalitat el coneixement i la potenciació dels
valors objecte de protecció. Tipus A
Les de l’art. 47 LUC amb condicions:
47.6 a) i b) Dedicades a agricultura a cel obert o ramaderia
extensiva.
47.6 a) i b) Dedicades a agricultura o ramaderia intensiva,
amb EIIP. Tipus B
Noves infraestructures, amb condicions.
Sòl de protecció territorial
Inclou la part interior del Delta.
Es poden autoritzar noves edificacions (art 47 LUC) amb recomanacions, en
funció del tipus d’intervenció de que es tracti:
Defineix 3 tipus d’intervencions:
A. Aquelles que aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic
Autorització admissible d’acord amb la parcel·lació i la morfologia de l’espai
B. Aquelles que no aporten qualitat al medi natural i paisatgístic
Autorització especialment condicionada a la correcta integració paisatgística
i inserció territorial
C. Aquelles que són d’interès públic d’acord amb la legislació vigent
C1Infraestrctures lineals. Autorització admissible. Exigència d’assegurar la
permeabilitat necessària i el mínim impacte sobre l’estructura de les
parcel·les agràries i sobre les infraestructures necessàries per desenvolupar
l’activitat agropecuària. Especial atenció a la integració paisatgística.
C2 elements d’infraestructures. Autorització admissible. Especial atenció a
la integració paisatgística. Factor favorable si es tracta d’activitats
complementàries a les pròpies de la producció agrària per ajudar a mantenir
l’activitat agrícola del conjunt de la finca.
C.3 equipament públic. Autorització excepcional i si no existeixen
alternatives raonables en sòl de protecció preventiva o en contigüitat amb
els assentaments existents. Especial atenció a la integració paisatgística
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3.3.e Catàleg del Paisatge de les Terres de l’Ebre
L’àmbit del delta correspon a la unitat 19, Delta de l’Ebre, del Catàleg de
Paisatge de les Terres de l’Ebre.

3.3.f Pla Director Urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les
Terres de l’Ebre
El PDU regula els masets i les casetes d’eines en aquells sòls que el Pla
Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre descriu com a sistema d’espais oberts
i els planejaments generals municipals corresponents classifiquen de sòl no
urbanitzable.
Estableix un marc urbanístic i legal adequat per posar en valor i regular
aquestes construccions tradicionals.
Als efectes del PDU, s’entén per caseta d’eines aquella construcció de
dimensions reduïdes pròpia de les explotacions agrícola destinada a la guarda i
emmagatzematge d’estris i productes propis del conreu de la finca. Així mateix,
s’entén per maset aquella construcció tradicional habitual de les explotacions
agrícoles de caràcter familiar de les Terres de l’Ebre en la qual, a banda
d’emmagatzematge dels estris del camp, s’hi desenvolupen usos d’aixopluc o
lleure temporal.
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IV. ANÀLISI D’ALTERNATIVES
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4.1. ALTERNATIVA 0. MANTENIMENT DEL PLANEJAMENT VIGENT
Normes subsidiàries de planejament municipal. 1995
Document redactat en substitució de la Delimitació de Sòl vigent anteriorment,
amb la finalitat d’adequar el planejament a la realitat urbanística d’aquell
moment, i amb els objectius definits segons cada classe de sòl:
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.
En el sòl apte per a ser urbanitzat (avui sòl urbanitzable delimitat), les Normes
en origen van delimitar nou sectors, quatre de tipologia residencial i cinc per a
desenvolupament turístic. Els primers situats en àrees contigües als sòls
urbans, per tal d'assolir una estructura urbana integrada i continua; i els
segons, disposats en forma d'anella al voltant del sòl urbà ja consolidat de
Riumar, amb l'objectiu d'equilibrar la previsió de dotacions i espais lliures
d'aquell àmbit.
Finalment pel que fa al sòl no urbanitzable les Normes diferencien tres
qualificacions: sòl agrícola deltaic, Parc Natural i Pla d'Espais d'Interès Natural.
En un conjunt, les dades de superfície corresponents a cada classe de sòl són
les següents:
Sòl urbà
SU consolidat
SU no consolidat
Sòl urbanitzable delimitat
Sòl no urbanitzable

5.317.175 m2

4,98%

1.795.509 m2
99.554.707 m2

1,68%
99,33%

5.239.995
77.180

Aquestes dades comprenen també els canvis introduïts per les diferents
modificacions puntuals de NS aprovades i vigents.
Les Normes subsidiàries de planejament de Deltebre, avui encara vigents, van
ser redactades per a un horitzó de 3 quadriennis.
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La memòria de les Normes també fa esment d'una sèrie d'actuacions
específiques previstes:
-

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

Potencialitat de creixement segons les NS
En sòl urbà consolidat les normes defineixen les següents zones:
R Residencial (subzones R1, R2, R3 i R4)
Tipologia plurifamiliar en illa oberta.
S'assigna a aquesta zona 330.873 m2 de sòl amb un potencial de 430.135 m2
de sostre residencial.
NU Nucli urbà
Tipologia plurifamiliar en illa tancada.
S'assigna a aquesta zona 680.803 m2 de sòl amb un potencial de 885.044 m2
de sostre residencial.
EN Eixampla nucli
Tipologia plurifamiliar en illa tancada.
S'assigna a aquesta zona 120.623 m2 de sòl amb un potencial de 199.028 m2
de sostre residencial.
CU Cases urbanes (subzones CU1 i CU2)
Tipologia unifamiliar en illa tancada.
S'assigna a aquesta zona 574.525 m2 de sòl amb un potencial de 459.620 m2
de sostre residencial.
CF Cases familiars (subzones CF1 i CF2)
Tipologia unifamiliar aïllada.
S'assigna a aquesta zona 1.078.035 m2 de sòl amb un potencial de 543.000
m2 de sostre residencial.
CP Cases a passatge
Tipologia unifamiliar aïllada.
S'assigna a aquesta zona 506.368 m2 de sòl amb un potencial de 303.821 m2
de sostre residencial.
CJ Ciutat Jardí Riumar (subzones CJ i CJc)
Tipologia unifamiliar aïllada.
S'assigna a aquesta zona 434.803 m2 de sòl amb un potencial de 143.485 m2
de sostre residencial.
IN Industrial
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Tipologia aïllada.
S'assigna a aquesta zona 118.842 m2 de sòl amb un potencial de 118.842 m2
de sostre industrial.
En el conjunt del sòl urbà consolidat les Normes subsidiàries vigents
possibiliten la implantació d'un sostre residencial proper als 3.000.000 de m2.
R RESIDENCIAL
NU NUCLI URBÀ
EN EIXAMPLE NUCLI
CU CASES URBANES
CF CASES FAMILIARS

330.873 M2
680.803 M2
120.623 M2
574.525 M2
558.926 M2
519.109 M2
CP CASES A PASSATGE
506.368 M2
CJ CIUTAT J. RIUMAR
434.803 M2
TOTAL SOSTRE RESIDENCIAL MUNICIPI

1,3 M2ST/M2SL
1,35 M2ST/M2SL
1,65 M2ST/M2SL
0,80 M2ST/M2SL
0,6 M2ST/M2SL
0,4 M2ST/M2SL
0,6 M2ST/M2SL
0,33 M2ST/M2SL

430.135 M2
885.044 M2
199.028 M2
459.620 M2
335.356 M2
207.644 M2
303.821 M2
143.485 M2
2.944.133 M2

Pel que fa als àmbits de sòl urbanitzable delimitat, les normes defineixen quatre
zonificacions, que després s’apliquen als 9 sectors.
DU Desenvolupament Urbà
IEB 0,3 m2st/m2sl i densitat D=15 hab/Ha
S'aplica als sectors DU1 Carrer Colom, DU2 Barceloneta, DU3 Sant Lluís i DU4
Sant Joan
DTA Desenvolupament Turístic A
IEB 0,3 m2st/m2sl i densitat D=20 hab/Ha
S'aplica al sector Riumar III
DTB Desenvolupament Turístic B
IEB 0,15 m2st/m2sl i densitat D=15 hab/Ha
S'aplica als sectors Riumar I, II i IV
DTC Desenvolupament Turístic C
IEB 0,02 m2st/m2sl i densitat D=1 hab/Ha
S'aplica al sector Lo Tramontano
En un conjunt els sectors de sòl urbanitzable tenen un potencial de 2.202
habitatges, dels que 358 corresponen al nucli urbà de la Cava – Jesús i Maria, i
1.844 corresponen al nucli de Riumar.
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4.2. ALTERNATIVA 1. PROPOSTA POUM 2007
Proposta de POUM tramitada per l'Ajuntament l'any 2007
La revisió de planejament general engegada pel consistori l'any 2007 es basa
en identificar una sèrie d'actuacions estratègiques que anomena Espais
d'oportunitat.
1.La porta oest.
Definir la nova porta a Deltebre 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.
Construcció d’un 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,
reservant un gran espai lliure d’edificacions en forma de Tascó verd entre el
carrer Girona i l’avinguda de la Pau.
4. El tancament est.
Delimitar i significar l’estrangulament final del nucli urbà de Deltebre a l’extrem
est.
En relació a la classificació del sòl, la proposta de l'any 2007 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.
Els terrenys classificats com a sòl urbanitzable també creixen, donat que tres
dels quatre espais d'oportunitat consisteixen en ocupacions de sòl que, en
bona part, en el planejament vigent tenen la condició de sòl no urbanitzable.
S'introdueix la classificació de sòl urbanitzable no delimitat, no present en les
NS vigents, amb dos àmbits, un industrial al nord de la carretera T-, i l'actual
sector Riumar III.
Pel que fa a zonificació en el sòl urbà, es manté o fins i tot s'incrementa el
potencial de sostre residencial del nucli urbà, ja que les noves zonificacions en
general mantenen o incrementen els aprofitaments previstos.
Pel que fa als àmbits de gestió en sòl urbà, la proposta va delimitar un total de
63 polígons d'actuació urbanística i 2 àmbits a desenvolupar mitjançant Pla de
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millora urbana. Tot i que la majoria d'aquests àmbits són de superfície reduïda,
en total comporten un potencial de 3.211 nous habitatges.
Pel que fa al sòl urbanitzable es van proposar 6 sectors de sòl urbanitzable
delimitat:
SUD 1 Porta Oest
Superfície 12,80 Ha
IEB
0,57 m2st/m2sl
Densitat
585 habitatges
Tipologia
Residencial plurifamiliar, unifamiliar i comercial (51/30/27)
SUD 2 Carrer Colom
Superfície 14,70 Ha
IEB
0,34 m2st/m2sl
Densitat
415 habitatges
Tipologia
Resid. plurifamiliar, unifamiliar, comercial i hoteler(42/42/12/4)
SUD 3 Golf
Superfície 72,90 Ha
IEB
0,25 m2st/m2sl
Densitat
1.513 habitatges
Tipologia
Residencial plurifamiliar, unifamiliar, comercial, terciari i hoteler
(50/33/5/5/7)
SUD 4 Lo Maset
Superfície 23,36 Ha
IEB
0,43 m2st/m2sl
Densitat
756 habitatges
Tipologia
Resid. plurifamiliar, comercial, terciari i hoteler(83/5/5/7)
SUD 5 Industrial
Superfície 10,64 Ha
IEB
0,70 m2st/m2sl
Densitat
- habitatges
Tipologia
Industrial
SUD 6 l'Alcover
Superfície 3,00 Ha
IEB
0,33 m2st/m2sl
Densitat
- habitatges
Tipologia
Hoteler
Els sectors de sòl urbanitzable tenen una superfície total de 137,4 Ha, de les
que 123,76 són per a ús residencial, amb una capacitat per a 3.629 habitatges,
tots ells en el nucli urbà de la Cava – Jesús i Maria.
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El quadre de dades de classificació del sòl de l'alternativa 1 és el següent:
Sòl urbà
SU consolidat
SU no consolidat
Sòl urbanitzable
SUrb. delimitat
SUrb. no delimitat
Sòl no urbanitzable

6.451.224 m2

6,00%

2.016.969 m2

1,88%

98.998.156 m2

92,12%

5.441.041
1.010.183
1.373.677
643.292
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Alternativa 1: POUM 2007
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4.3. ALTERNATIVA 2
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.
Cal ressaltar el paper positiu que han tingut les Normes subsidiàries de
planejament des de la seva entrada en vigència ara fa més de vint anys. Amb
tot, algunes de les estratègies que contenen, com són la jerarquització del
sistema viari o l’acció sobre la façana fluvial, que no han tingut el
desenvolupament desitjat i que per tant cal tornar a posar en valor per donarlos un nou impuls, amb els matisos o modificacions que siguin necessaris.
També en relació a les Normes vigents, l’estratègia que contenen de manera
implícita de densificació del sòl urbà, amb l’objectiu de poder dotar-lo de majors
serveis, no ha donat els resultats desitjats, ni s’ha consolidat en molts casos,
degut probablement a que no és coherent amb la tipologia natural del nucli.
Pel que fa la proposta de POUM de l’any 2007, cal tenir present que es va
plantejar en un context d’economia expansiva, especialment en el camp de
l’edificació i l’urbanisme, que va portar a planificar uns creixements molt grans,
que a data d’avui cal valorar com a exagerats i injustificats.
En aquest sentit, dels quatre espais d’oportunitat, caldria qüestionar els que es
situen als dos extrems del nucli, Porta Oest i Tancament Llevant. Únicament
part de l’àrea del Tascó verd, sempre per sota del canal, pot tenir sentit dins les
estratègies actuals, si bé és indubtable que un sector amb una capacitat per
més de 1.500 habitatges no és coherent amb les necessitats reals del municipi
ni amb les estratègies adequades per aquest territori.
A partir d'aquesta anàlisi, es conclou que cap d'aquestes dues alternatives
dóna una resposta adequada a les necessitats actuals del municipi en matèria
urbanística, i es planteja per tant la necessitat de plantejar una nova proposta
per a la revisió del planejament general de Deltebre. Aquesta nova proposta,
que descrivim com a alternativa 2, s'ha d'articular a partir dels següents punts:
En primer lloc, la nova proposta ha de primar el reciclatge urbà per davant de
les noves actuacions en extensió. La primera reflexió fa referència a la
necessitat de posar la mirada sobre la ciutat construïda i a la seva millora i
compleció amb preferència a les estratègies de creixement en superfície de
nova transformació. La programació de nou sòl hauria de tenir un caràcter
excepcional i per cobrir necessitats reals contrastades. En sentit contrari, una
actuació decidida en la ciutat ja iniciada permetrà donar major qualitat i serveis
al sistema urbà.
En segon lloc cal la motivació social i econòmica del planejament, en el sentit
que cal donar resposta a les demandes reals de la població resident, amb els
creixements raonables i justificats.
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En tercer lloc cal observar les característiques pròpies del municipi de Deltebre
i planificar per millorar els seus valors i punts de fortalesa, en contra de buscar
models forans o estandarditzats que no són adequats en aquest entorn.

Per tant i com a conseqüència dels punts anteriors, la alternativa 2 es basa en
aquests 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.
- 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.
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V. OBJECTIUS I CRITERIS DEL NOU POUM
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DIRECTRIUS ESTRATÈGIQUES I LÍNIES D'ACCIÓ
Aquest document d'objectius i propostes s'estructura en dos nivells.
El primer nivell comprèn les grans directrius estratègiques, com a principis
inspiradors que han de guiar i impregnar les diferents accions i propostes. Es
tracta per tant d'opcions bàsiques i fonamentals que han d'estar presents, en
major o menor mesura, en totes les propostes del POUM.
El segon nivell el constitueixen les propostes i línies d'actuació, de caràcter més
operatiu i concret.
5.4. DIRECTRIUS ESTRATÈGIQUES
S'estableixen tres directrius estratègiques que han d’inspirar els objectius del
POUM. No es tracta per tant d'objectius concrets mesurables individualment
sinó més aviat de principis bàsics que han d'impregnar les diferents línies
d’acció .
Aquestes directrius estratègiques són:
A. Una municipi sostenible ambientalment. Una ciutat resilient.
És necessari i convenient incorporar al planejament la reflexió de com
cal donar resposta a les demandes d'habitabilitat urbana i d'activitat
econòmica des d'una perspectiva sostenible i al mateix temps factible.
Al mateix temps cal tenir present en totes les actuacions els riscos
possibles presents en el territori, entre els que pren especial rellevància
la condició d’inundabilitat i les afectacions derivades del canvi climàtic.
La millora en resiliència consisteix en establir mecanismes i criteris que
ajudin a protegir els habitants, els bens i la funcionalitat del sistema urbà
davant de possibles crisis o emergències.
B. La humanització de l'espai urbà.
Expressada en la qualitat de vida dels ciutadans i en l'equilibri social,
que comporta la oportunitat d'accés als serveis de la ciutat. Un nou
model que no és extensiu sinó que es basa en repensar els
assentaments ja existents, amb una dotació adequada en el camp dels
diferents sistemes urbanístics: sistemes viari, d’equipaments i d’espais
lliures.
De manera expressa el POUM proposa millorar les dotacions en el
sistema d’espais lliures, tant a l’interior del nucli urbà com al seu entorn i
amb una atenció especial als terrenys que conformen les dues façanes
del nucli, amb el riu pel costat sud i amb la carretera/canal pel costat
nord.

65

C. Una ciutat econòmicament viable.
En el sentit que les propostes han de quedar justificades des del punt de
vista de la sostenibilitat econòmica, en els diferents àmbits de promoció
pública o privada i tant pel que fa a la seva promoció com al seu
manteniment posterior.
En aquest sentit el POUM ha de justificar tant la seva viabilitat
econòmica com la seva sostenibilitat econòmica.
L’avaluació econòmica del Pla d’ordenació urbanística municipal conté:
- L’estimació del cost econòmic de les actuacions previstes.
- La determinació del caràcter públic o privat de les inversions
necessàries per a l’execució del pla.
- Les previsions de finançament públic.
- L’anàlisi de la viabilitat financera de les actuaci0ns derivades de
l’execució del pla.
Al mateix temps el POUM ha d’incorporar una informe de sostenibilitat
econòmica que contingui:
- L’imapcte en les finances públiques.
- La previsió de manteniment de les infraestructures (implementació i
prestació dels serveis resultants)
- La Justificació dels sòls destinats a usos productius.
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5.5. LÍNIES D'ACCIÓ
Es defineixen línies d'acció i propostes agrupades segons el règim del sòl on se
centren i, en el cas dels assentaments urbans, en cada un dels nuclis del
municipi.
5.5.a) ESPAIS OBERTS
a1 Planificació projectual i estratègica.
Moltes vegades el planejament en l’àmbit dels espais oberts centra la seva
atenció en el reconeixement dels valors existents, amb l’objectiu d’assolir la
seva preservació i potenciació. Sense menystenir aquestes funcions, cal tenir
present també que el territori és una realitat viva i en constant evolució, de
manera que la funció del POUM no es pot centrar únicament en la fossilització
de l’estat actual del territori sinó que ha de ser també un instrument per conduir
la seva transformació necessària i inevitable en el sentit adequat.
Cal per tant 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.
a2 Preservació en front els processos urbans.
El precepte de preservació del sòl no urbanitzable dels processos de
transformació urbana es veu reforçat en aquest cas pel valor ambiental del
territori i per la seva fragilitat.
a3 Atenció a les àrees de transició amb els assentaments urbans.
Els assentaments urbans tradicional de Deltebre mantenen una relació estreta
amb el sòl d’ús agrícola, que moltes vegades es troba encara present en
continuïtat amb el nucli , o fins i tot en el seu interior. L’existència d’una xarxa
de reg urbana com la del ‘canalet’ facilita que es mantingui aquest ús agrícola
en les porcions de terreny urbà no edificat, fet que atorga a aquest municipi part
de la seva singularitat.
Atendre de manera especial les àrees de transició entre els assentaments
urbans i els espais lliures, per la capacitat que tenen d'acollir usos que es
troben a cavall entre les dues classes de sòl.
a4 Potenciar l'equilibri entre els espais naturals protegits i el sòl rústic
antropitzat i productiu.
És un fet remarcable que en els espais oberts del municipi de Deltebre
conviuen el sòl agrícola productiu amb els espais naturals amb valor reconegut,
de manera que entre ells es produeixen una sèrie de sinèrgies. La regulació
que faci el POUM dels espais oberts ha d'afavorir que el conjunt dels espais
oberts es vegin afavorits, tant en la seva vessant natural com agrícola.
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a5 Catàleg de masies i cases rurals.
Recuperar, mitjançant el catàleg de masies i cases rurals, les edificacions
històriques del Delta i assignar-los usos que afavoreixin la dinamització
econòmica del sòl no urbanitzable amb caràcter complementari a l'agricultura.
a6 Xarxa de rutes de caràcter paisatgístic.
Definir un conjunt de rutes de caràcter paisatgístic que enllacin els punts de
més interès del municipi. Dotar aquestes rutes de serveis en els punts
estratègics, en especial a partir de les construccions rurals existents en el sòl
no urbanitzable.
a7 Recuperació del bosc de ribera en els trams de riu on s'ha perdut, també
com a mesura de potenciació i millora del paisatge. La recuperació de la
vegetació de ribera tindrà caràcter diferenciat en funció de si es tracta d’una
àrea urbana o bé rústica i, en aquest darrer cas, diferenciant també si es tracta
de terrenys accessibles per la ciutadania o bé que tenen un caràcter plenament
naturalitzat.
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5.5.b) LES FORMES D’HABITAR I VIURE AL MUNICIPI: ELS NUCLIS
URBANS EXISTENTS
b1 Reconsiderar el model de densificació dels teixits urbans.
Les Normes subsidiàries vigents proposen un model urbanístic on, entre altres
qüestions, està prevista una certa densificació del sòl classificat com a urbà,
s'entén que com a estratègia per assolir una millor qualitat en els serveis
urbanístics.
En un conjunt les NS possibilitarien un augment de sostre edificable fins
gairebé els 3.000.000 m2. Aquesta densificació provocaria un canvi tipològic i,
en definitiva, en la imatge de poble.
Es pot constatar que en realitat, durant els 20 anys de vigència de les NS,
aquest sostre no s'ha consolida. Les causes cal buscar-les no tan sols en que
ha resultat excessiu per a les necessitats del municipi sinó sobretot perquè
hauria comportat un canvi de model, que no ha estat el desitjat pels habitants
de Deltebre. Únicament en els anys de més creixement econòmic vinculat a la
construcció s'han edificat algunes promocions plurifamiliars, sovint vinculades a
promotors externs, que a dia d'avui resten en bona part desocupades.
En conseqüència un dels objectius del POUM ha de ser reconsiderar aquest
model de densificació i en tot cas, adaptar la superfície de sòl ja classificada o
transformada a les necessitats de creixement del nucli i a les tipologies
d’habitatge que millor s’adapten a la manera de ser dels habitants de Deltebre.

69

b2 Reconèixer la matriu agrícola parcel·lària com a origen del nucli urbà, donarli valor i potenciar-la en les parcel·lacions, quan siguin necessàries.
El POUM proposa adoptar un model d'implantació urbana que respecta, valora i
en definitiva que treu profit de les qualitats territorials i paisatgístiques de la
matriu biofísica, que en aquest indret es manifesta molt especialment en
l'estructura parcel·lària i de camins agrícola inicial.
A mateix temps, una anàlisi detallada de la parcel·lació permet detectar que en
ocasions manca la seva coherència amb el planejament vigent, per diverses
causes:
-

Existència de parcel·les inedificables en tant que no compleixen amb les
condicions de superfície o longitud de façana mínimes.
Existència de parcel·les sense accés a vial.
Existència de parcel·les afectades per nova vialitat, sense cap sistema
d’execució.

El POUM ha de plantejar solucions que resolguin les problemàtiques
detectades en quant a parcel·lació en base a uns criteris globals de respecte a
les preexistències però també fent un estudi cas a cas.
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b3 Reconèixer i potenciar la centralitat múltiple en els assentaments urbans del
municipi.

Els assentaments urbans del municipi de Deltebre estan constituïts per
diversos nuclis, formats a partir de pols d'atracció o bé àrees de centralitat
original.
En el cas dels assentaments tradicionals situats entre el riu i el canal, és obvi
distingir entre els nuclis de la Cava i Jesús i Maria, si bé una mirada més
acurada també permet identificar les àrees de Molí de Mirons, Perellada,
Hortets o Barracot. Completa aquesta estructura complexa d’assentaments
urbans el trànsit progressiu, a vegades difós, que existeix entre els
assentaments urbans i el sòl rústic, donat que es produeix una relació singular i
interessant entre els usos agrícoles i els pròpiament urbans.
Per altra banda, proper a la desembocadura del riu, hi ha també el nucli de
Riumar, que degut al seu origen i vocació turístics té un caràcter ben diferenciat
de la resta.
El POUM ha d'estar atent a les característiques de cadascun d'aquests nuclis i
de les seves formes d’habitar (característiques que poden ser molt nombroses:
d’ocupació, morfològiques, de densitat de població, de vialitat, d’espais
exteriors, d’alçades de les edificacions, dels seus usos, la seva mobilitat, la
seva vocació i les seves capacitats, entre molts altres), reconeixent les
necessitats específiques de cada àmbit concret (necessitats d’urbanització i
serveis urbans bàsics, necessitats de dotacions, de mobilitat i connectivitat,
necessitats de comerços de proximitat i d’activitat econòmica, necessitats
socials i d’emancipació, etc), així com amb la distribució adequada i
proporcional de tots els serveis públics. Al mateix temps cal facilitar tant la
mobilitat com l'accessibilitat als equipaments i àrees de centralitat que pel seu
caràcter principal han de donar servei al conjunt de la població.
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b4 Nou model viari en base a la superposició de trames.
Degut a la seva extensió i també especialment a la baixa densitat, el municipi
de Deltebre presenta una cert desequilibri entre la dimensió del sistema viari i
la quantitat d'habitatges als que dóna servei.
Són conseqüència d'aquesta manca de proporcionalitat, la dificultat en
mantenir en condicions de qualitat acceptable tant els serveis urbanístics com
la pavimentació del sistema viari.

El POUM ha d'establir solucions per a aquesta qüestió que, entre altres, passen
per jerarquitzar i crear diferents tipus de vialitat, prenent com a base una certa
especialització, de manera que les característiques físiques de cada vial siguin
les adequades a les funcions que ha d’assolir.
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b5 Distingir tres eixos longitudinals amb un valor singular i diferenciat:
De manera complementària al valor que es pretén donar a les diferents àrees
de centralitat del municipi, el POUM proposa reconèixer, definir i potenciar tres
eixos longitudinals de relligat, cada un amb un caràcter i funcionalitat
diferenciada:
-

Eix central, cordó de comunicació entre tots els àmbits.

-

Passeig del riu, eix lúdic i esportiu, de relació de la ciutat amb el riu, on
cal situar espais singulars de dinamització.

-

Conjunt format per la carretera i el canal, que tanca el nucli pel costat
nord. El POUM ha de definir una nova relació entre el nucli urbà i aquest
eix, que ha d'acabar de concretar la façana per aquest extrem.

Amb caràcter complementari a l’a definició d’aquests eixos, cal situar també els
sistemes d’equipaments i espais lliures de manera estratègica, donant el servei
necessari a cada part del nucli urbà però també de manera que en un conjunt
assoleixin la coherència pròpia del sistema.
De manera específica es planteja una millora en les dotacions per a espais
lliures, com a punt de millora en la qualitat de vida i en la imatge de poble.
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b6 Fer una proposta diferenciada per a les bosses de sòl no urbanitzable
existents en contacte amb el sòl urbà, sempre de manera coherent amb les
necessitats de nou sòl per a ús residencial o d’activitat econòmica del municipi.

b7 Complementàriament, destinar aquestes àrees per que, amb caràcter
preferent, puguin acollir les activitats o els equipaments d’interès públic que
calgui emplaçar en el medi rural.
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b8 Afavorir el trasllat de les activitats econòmiques poc compatibles amb l'ús
residencial, de la seva ubicació actual dins del nucli urbà, al sector industrial i
de serveis situat al nord de la carretera, amb l’ampliació de sòl que sigui
necessària.

75

b9 Model d'implantació dels interiors d'illa vinculat a l'accessibilitat.

Es constata que existeixen àrees de sòl urbà on les illes tenen una dimensió
considerable i l’edificació està implantada únicament en el front de certs vials
tradicionals, en origen camins. La ocupació d’aquests interiors d’illa s’ha fet
tradicionalment, en alguns casos, mitjançant passos de carro, pels laterals dels
habitatges existents, si bé amb unes condicions que no possibiliten la condició
de vial en cap cas. que per altra banda tampoc tenen sentit com a sòl agrícola.
Es fa necessari per tant establir una estratègia que doni sentit a aquests
terrenys dins del règim del sòl urbà, amb l'establiment d'una edificabilitat bàsica
per a la franja perimetral, i al mateix temps vinculant l'aprofitament urbanístic
d’aquests interiors d’illa a la seva accessibilitat efectiva.
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5.5.c) NUCLI DE RIUMAR
c1 Fer una reflexió en relació al model de vocació turística o residencial de
l'àmbit.

L'Avanç de POUM reconeix al nucli de Riumar la seva vocació majoritàriament
destinada a l'activitat econòmica vinculada amb el turisme, si bé compensada
també de manera ponderada amb la primera residència i els serveis que hi
estan vinculats. En aquest sentit constatar que Riumar disposa de l'única platja
directament relacionada amb sòl urbà del municipi.
Formen part de l'estratègia de millora de la qualitat l'impuls del port ja existent i
la implantació d'establiments d'allotjament col·lectiu.
Cal 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 en les
seves directrius estratègiques, especialment en aquest cas pel que fa a
l'impacte paisatgístic que comporta la edificació en alçada en aquest entorn.

77

5.5.d)
d1 Completar la normativa de les zones amb paràmetres que permetin assolir
una millor imatge de poble.
El POUM ha d’estar atent d’una manera especial a la millora i consolidació dels
espais urbans pel que fa a la seva qualitat, també en el sentit que el paisatge
urbà pugui assolir paulatinament uns nivells de qualitat òptima.
En aquest sentit la normativa ha d’establir criteri específics per al tractament de
les alineacions i de tots els paràmetres que defineixen aquesta transició entre
l’espai públic i l’espai privat, amb l’objectiu pretès d’assolir una imatge de poble
progressivament millorada.

d2 Establir les determinacions necessàries per assolir una mobilitat sostenible
en el municipi. Impulsar l’actuació estratègica de l’anella viària del Delta i el seu
encaix amb l’estructura viària del nucli urbà

d3 El POUM inclourà un apartat específic per a la protecció del patrimoni
arquitectònic i arqueològic del municipi, tant amb el reconeixement d’aquells
elements que ja disposen d’una figura de protecció per la Llei del patrimoni
cultural, com és el cas de les coeteres, com en els casos en que s’identifiquin
elements de valor als que cal atorgar protecció de tipus urbanístic.
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