
 

 

AVALAUCIÓ DE LA 
MOBILITAT GENERADA  
POUM DE DELTEBRE 
 
Juny 2018 
 
 
 
 

 
 





 

 

3 

POUM de Deltebre 

Avaluació de la mobilitat generada 

1 INTRODUCCIÓ I OBJECTE ....................................................................................................... 5 

1.1 INTRODUCCIÓ I MARC NORMATIU ........................................................................................................................ 5 

1.2 OBJECTE ................................................................................................................................................................ 6 

2 GENERALITATS DEL MUNICIPI ............................................................................................... 7 

2.1 SITUACIÓ ................................................................................................................................................................ 7 

2.2 ESTRUCTURA TERRITORIAL .................................................................................................................................. 8 

2.3 DEMOGRAFIA ......................................................................................................................................................... 8 

2.4 HABITATGE ............................................................................................................................................................. 9 

2.5 ESTRUCTURA ECONÒMICA ................................................................................................................................ 10 

3 PRESENTACIÓ DEL PLANEJAMENT....................................................................................... 11 

3.1 ASPECTES GENERALS ........................................................................................................................................ 11 

3.2 RELACIÓ D’USOS ................................................................................................................................................. 12 

4 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ........................................................................ 13 

4.1 XARXA VIÀRIA BÀSICA EXISTENT ....................................................................................................................... 13 

4.2 XARXA VIÀRIA BÀSICA PREVISTA ....................................................................................................................... 14 

4.3 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC I COL·LECTIU ................................................................................................. 16 

4.4 XARXA CICLABLE ................................................................................................................................................ 17 

5 MOBILITAT ACTUAL I MOBILITAT GENERADA ........................................................................ 19 

5.1 MOBILITAT ACTUAL ............................................................................................................................................ 19 

5.1.1 POLS DE MOBILITAT ........................................................................................................................................................ 27 

5.2 MOBILITAT GENERADA PEL POUM ................................................................................................................... 30 

5.2.1 PROJECCIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA PER SECTORS .............................................................................................. 33 

6 XARXES PRINCIPALS DE MOBILITAT ..................................................................................... 39 

6.1 XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VIANANTS ....................................................................................... 39 

6.1.1 CONFIGURACIÓ DE L’ESPAI PER A VIANANTS ................................................................................................................. 39 

6.1.2 RECORREGUTS CAP AL MEDI RURAL .............................................................................................................................. 41 

6.1.3 DEMANDA DE VIANANTS .................................................................................................................................................. 43 

6.2 XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS DE TRANSPORT COL·LECTIU ................................................................... 44 

6.2.1 AUTOBUS URBÀ ................................................................................................................................................................ 44 

6.2.2 AUTOBUS INTERURBÀ...................................................................................................................................................... 44 

6.2.3 SERVEI DE TAXIS .............................................................................................................................................................. 47 

6.2.4 DEMANDA D’USUARIS ...................................................................................................................................................... 47 



 
 

 

4 

6.3 XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A BICICLETA ....................................................................................... 48 

6.3.1 XARXA ACTUAL................................................................................................................................................................. 48 

6.3.2 DEMANDA DE BICICLETES .............................................................................................................................................. 48 

6.4 XARXA D’ITINERARIS PER A VEHICLES ............................................................................................................. 51 

6.4.1 XARXA ACTUAL................................................................................................................................................................. 51 

6.4.2 DEMANDA DE LA XARXA .................................................................................................................................................. 53 

6.5 RESERVES D’ESPAIS PER A APARCAMENT ....................................................................................................... 54 

6.5.1 PARC MÒBIL RESIDENCIAL ............................................................................................................................................. 54 

6.5.2 OFERTA D’APARCAMENT ................................................................................................................................................. 56 

6.5.3 DEMANDA D’APARCAMENT ............................................................................................................................................. 56 

6.6 SEGURETAT VIÀRIA ............................................................................................................................................. 58 

6.7 DIAGNOSI ............................................................................................................................................................. 59 

6.7.1 ASPECTES GENERALS ..................................................................................................................................................... 59 

6.7.2 PATRÓ DE MOBILITAT ...................................................................................................................................................... 60 

6.7.3 INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I FERROVIÀRIES ............................................................................................................. 61 

6.7.4 MOBILITAT NO MOTORITZADA ......................................................................................................................................... 62 

6.7.5 TRANSPORT PÚBLIC ........................................................................................................................................................ 64 

6.7.6 VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT .................................................................................................................................... 65 

6.8 PROPOSTES I ACTUACIONS DE MILLORA .......................................................................................................... 68 

6.8.1 XARXA PER A VIANANTS .................................................................................................................................................. 69 

6.8.2 XARXA PER A BICICLETES ............................................................................................................................................... 72 

6.8.3 XARXA DE TRANSPORT COL·LECTIU ............................................................................................................................... 81 

6.8.4 XARXA VIÀRIA PER A VEHICLE PRIVAT ............................................................................................................................ 84 

6.8.5 APARCAMENT .................................................................................................................................................................. 86 

6.9 PROJECCIÓ DE COSTOS DE LES MESURES PROPOSADES .............................................................................. 92 

6.9.1 XARXA DE VIANANTS ....................................................................................................................................................... 92 

6.9.2 XARXA DE BICICLETES .................................................................................................................................................... 92 

6.9.3 TRANSPORT PÚBLIC ........................................................................................................................................................ 92 

6.9.4 LA XARXA DE VEHICLES I APARCAMENT ........................................................................................................................ 95 

ANNEX I. CARTOGRAFIA ....................................................................................................................96 

 
 
 



 

 

5 

POUM de Deltebre 

Avaluació de la mobilitat generada 

1 INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

1.1 INTRODUCCIÓ I MARC NORMATIU 

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, significa un canvi de tendència en el model de 
mobilitat. La Llei estableix els principis, els objectius i els altres requisits específics que han de 
desenvolupar els corresponents instruments de planificació de la mobilitat i, entre aquests, els 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
La Llei 9/2003 parteix de la determinació de millorar l’accessibilitat i minimitzar els impactes 
negatius del transport, i dibuixa les línies mestres d’una estratègia que respon als principis de 
competitivitat, integració social, qualitat de vida, salut, seguretat i sostenibilitat. 
 
Tal i com s’especifica a l’article 18 de la Llei, com a mínim els plans territorials d’equipaments o 
serveis, els plans directors, els plans d’ordenació municipal i els projectes de noves instal·lacions 
que es determinin per reglament han d’incloure un estudi d’avaluació de mobilitat generada.  
 
Els estudis de mobilitat generada (EAMG) es troben regulats pel Decret 344/2006, de 19 de 
setembre, el qual vol donar resposta a una realitat canviant en la gestió de la mobilitat, en la qual 
les xarxes per a vianants, bicicletes i transport col·lectiu incrementen el seu protagonisme en la 
satisfacció de les necessitats de mobilitat de la ciutadania, i en el qual també els valors de la 
qualitat de vida, seguretat en els desplaçaments i sostenibilitat han d’estar cada dia més 
presents en el disseny i la gestió de la xarxa viària. 
 
Amb els EAMG s’avalua l'increment potencial de desplaçaments provocat per una nova 
planificació i la capacitat d'absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els 
sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. També, 
valora la viabilitat de les mesures proposades per a gestionar de manera sostenible la nova 
mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del promotor per a col·laborar en la solució 
dels problemes derivats d'aquesta nova mobilitat generada. 
 
A l’hora de desenvolupar l’avaluació de la mobilitat generada pel planejament urbanístic general 
o derivat, cal tenir en compte els estudis i documents anteriors que podrien ajudar a analitzar el 
marc territorial i les tendències en matèria de mobilitat.  
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1.2 OBJECTE 

En relació a la mobilitat, aquest EAMG s’inscriu en el marc de diversos textos legislatius, 
reglamentaris i tècnics, entre els quals destaquen la Llei 9/2003 de mobilitat, el Decret 
344/2006 de regulació dels estudis de mobilitat generada, les Directrius Nacionals de Mobilitat. 
Els objectius a assolir, que venen fixats per aquest marc, i principalment són:  

 Prioritzar els modes no motoritzats (a peu i en bicicleta) en el disseny urbà del 
municipi, tant en la vialitat futura prevista amb els creixements del POUM com en 
l’existent.  

 Disposar d’una xarxa d’itineraris per a vianants accessible que connecti els principals 
centres atractors de mobilitat del municipi. 

 Desenvolupar una xarxa d’itineraris per a bicicletes que garanteixi la cobertura de tot 
el municipi. 

 Garantir la connexió en les diferents xarxes de transport (vianants, bicicletes, vehicle 
privat, transport públic) del sector en relació a la resta del nucli urbà. 

 Garantir l’accés a la xarxa de transport col·lectiu (tant en cobertura territorial com en 
capacitat de l’oferta de transport col·lectiu). 

 Fomentar l’ús racional del vehicle privat. 

 Preveure una dotació mínima d’aparcament fora de la via pública tant per les 
bicicletes com pel vehicle privat. 

 Regular el trànsit de vehicles pesants i distribució de mercaderies per dins del nucli 
urbà. 

 Definir els espais necessaris per les operacions de càrrega i descàrrega. 
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Avaluació de la mobilitat generada 

2 GENERALITATS DEL MUNICIPI 

2.1 SITUACIÓ 

El terme municipal de Deltebre, amb una superfície de 107,4 km2, està situat a una altitud de 6 
metres respecte el nivell del mar, en el centre del Delta de l’Ebre. 
 
Pel sud i al llarg de 22 km, limita amb el riu Ebre, incloent l’illa de Gràcia (al migdel riu, a l’altura de 
Jesús i Maria); els límits nord i oest els 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 l’est que amb els termes de 
l’Ampolla, Camarles i de l’Aldea, seguint la traça de la Sèquia Mare, amb una llargada de 18 km. 
 

Figura 2.1. Situació de Deltebre 

 
Font: lavola a partir d’ICC, Topogràfic 1/50.000  
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2.2 ESTRUCTURA TERRITORIAL 

El municipi de Deltebre fou creat per decret de 20 de maig de 1977 per la segregació de les 
partides de Jesús i Maria i de la Cava, fins aleshores dins el municipi de Tortosa.  
 
El terme municipal inclou com a nuclis de població els pobles de Jesús i Maria i la Cava (que 
formen un continu urbà), així com la urbanització Riumar i algunes masies disperses en el 
territori (Mas d’Avall, el Mas de l’Illa de Mar, la Paridora del Bosc, el Mangraner, el Parrillo, la 
Fonsa, Bombita, el Tramuntano, Bonos, Muset, Canyadora, el Toll, Mestret,  la Tora del Mig...).  
 

2.3 DEMOGRAFIA 

Deltebre té amb una població de 11.544 habitants (any 2016), dels quals el 50,6%  eren homes i 
el 49,4% dones, seguint la distibució comarcal i catalana. 
 
L’evolució de la població mostra un augment demogràfic fins a arribar a un màxim l’any 2012, 
amb 12.316 habitants. A partir d’aquest any, la població s’ha reduit progressivament. 
 
 

Figura 2.2  Evolució demogràfica de Deltebre. Període 1998-2016 

 

Font: Idescat 

 
L’estructura de la població mostra una clara tendència a l’envelliment, lleugerament més 
accentuat en el cas de les dones, seguint un patró similar a la comarca. 
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Figura 2.3 Estructura de població per sexe i edat quinquenal de Deltebre i Baix Ebre. Any 2015 

 

Font: Idescat 

 
 
Segons la seva distribució territorial, el 95,9% de la població viu al nucli de Deltebre, el 3,0% a 
Riumar i només un 1,1% correspon a habitatges disseminats.  

2.4 HABITATGE 

Segons el cens d’habitatge de 2011, Deltebre compta amb 6.259 edificis d’habitatge. Les 
principals característiques del parc d’habitatges són:  

 El 68% dels habitatges familiars són d’ús principal, el 10% són habitatges secundaris i  
un 24,75% consten com a habitatges buits. 

 Tenint en compte les característiques de l’entorn predomina l’edificació de baixa 
densitat i amb poques plantes sobre rasant. Així el 93% dels edificis destinats a 
habitatges són de planta baixa o de planta baixa+1.  

 El 85% dels edificis destinats a habitatges són unifamiliars.  

 Segons l’estat de conservació dels edificis destinats a habitatge, en el 98,9% dels 
edificis l’estat és bo, el 1,0% deficient i el 0,1% restant és dolent o ruïnós. 

 Segons l’any de construcció, el 12,9% dels edificis foren construïts a partir de l’any 
2002, el 15,4% en el període 1991-2001, el 20,7% en el període 1981-1991, el 13,3% 
en el període 1971-1981 i el 37,7% restants són anteriors a l’any 1971.  

 Segons la disponibilitat d’aparcament, hi ha un 46,8% d’habitatges que no disposen 
d’aparcament. La dotació total d’aparcament en habitatges se situa entorn de les 
3.700 places, és a dir una ràtio de 0,59 places per habitatge (0,87 places per 
habitatge principal). Aquesta informació resulta rellevant en relació a la mobilitat del 
municipi, ja que una part rellevant dels vehicles censats no aparquen a fora de la via 
pública.  
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2.5 ESTRUCTURA ECONÒMICA 

A 31 de març de 2017 Deltebre comptava amb 358 comptes de cotització (paràmetre força 
equivalent al nombre d’empreses existents)  que ocupaven a 1.654 treballadors/es. A aquest 
valor cal sumar-hi 956 treballadors afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms.  
 
Per grans sectors aquestes empreses ocupen als següents treballadors:  

 171 persones treballen a l’agricultura (6,6%).  

 105 treballen a la indústria (4,0%).  

 640 treballen a la construcció (24,5%).  

 1.694 treballen al sector serveis (64,9%).  

 
En relació al nombre de persones aturades, a l’abril de 2017 hi havia 744 persones a l’atur 
(registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat o del Servei Públic d'Ocupació Estatal), 
amb una taxa d’atur del 15,44%. 
 
Per gènere hi ha més dones a l’atur que homes (el 45% són homes i un 55% dones), mentre que 
per franges d’edat s’observa una major concentració entre 40 i 59 anys (57% del total).  
 
Per sectors econòmics, un 9,0% dels aturats pertanyen a l’agricultura, un 8,3% a la indústria, un 
18,0% a la construcció, el 57,5% al sector serveis i la resta correspon a persones sense ocupació 
anterior.  
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3 PRESENTACIÓ DEL PLANEJAMENT 

3.1 ASPECTES GENERALS 

La proposta general d’ordenació fa dues propostes molt diferenciades per als nuclis de Deltebre i 
de Riumar. Per al nucli de Deltebre, que comprén la conurbació formada per la Cava i Jesús i 
Maria,  es basa en petites actuacions a l’interior dels nuclis que pretenen endreçar-los i donar-hi 
la compacitat que actualment no té, degut a l’actual barreja d’usos agrícoles en mig d’usos 
residencials i diferents tipologies d’habitatge. Així, les àrees d’actuació s’han dividit en petits 
sectors i l’ordenació proposada per cadascun d’ells s’adapta a les circumstàncies concretes del 
sector i el seu entron amb la finalitat d’assegurar una coherència entre les àrees noves i les 
existents, en comptes de plantejar grans àrees de transformació que afectarien gran part dels 
edificis existents, amb un enfoc realista i realitzable. Els sectors proposats també pretenen 
tancar els nuclis actuals, potenciant la concentració del creixement al voltant dels barris 
existents en comptes de fer-ne aparèixer de nous. 
 
Només és a Riumar, el nucli més aïllat del municipi, on es proposen creixements relativament 
importants en comparació amb la grandària actual del nucli, si bé aquest creixement suposa una 
disminució molt important respecte als creixements previstos en aquesta zona pel planejament 
actual. Així, el planejament proposat a Riumar assegura el tancament del nucli a futurs 
creixements tot encerclant el nucli d’una zona verda que actuarà com a franja de transició entre 
l’espai urbà i el natural del Delta. 
 
En total el POUM de Deltebre es desenvolupa per mitjà de: 
 

- 24 Polígons d’Actuació Urbanística (PAU) 

- 2 Polígons d’Actuació Urbanística Industrial (PAU I) 

- 29 Plans de Millora Urbana (PMU) 

- 12 Unitats de Reparcel·lació (UR) 

- 33 polígons de Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD) 

- 4 polígons de Sòl Urbanitzable Delimitat Industrial (SUD I)  

En total, aquest sectors ordenen una superfície de 199,54 hectàrees de sòl entre els nuclis 
de Riumar i la zona urbana de Deltebre. 
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3.2 RELACIÓ D’USOS 

Del total de superfície que es regula en el POUM, els usos que donen més mobilitat són: 
 

 Els usos comercials, turístics i hotelers, que a efectes d’aquest estudi inclouen 
també els usos industrials, lúdics, turístics i de restauració.  

 Els usos residencials, en molts casos de baixa densitat.  

 Els equipaments, molts d’ells encara per concretar.  

 Les zones verdes, moltes d’elles amb més caràcter de zona naturalitzada que de parc 
urbà.   

A l’apartat 5 i a la taula 5.5 d’aquest document es mostren les superfícies de sòl i sostre de 
cadascun dels sectors inclosos al POUM de Deltebre, mentre que a l’annex I de cartografia es 
mostra la seva ubicació (plànol 1).  
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4 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 

Aquest apartat s’analitzen les xarxes de mobilitat supramunicipals existents i previstes que per 
la seva incidència en l’àmbit territorial a Deltebre que s’han de tenir en compte en relació a les 
propostes del POUM. 
 

Per altra banda, a finals del 2016 s’ha iniciat la redacció del Pla Director de Mobilitat (PDM) de les 
Terres de l’Ebre que servirà per planificar la mobilitat a les quatre comarques de les Terres de 
l’Ebre, tant des del punt de vista del transport públic de viatgers i les mercaderies, com el 
transport privat. 

4.1 XARXA VIÀRIA BÀSICA EXISTENT  

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

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

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

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

A més, hi ha dos vials de caràcter menor (TV-3409 i TV-3401) que comuniquen Deltebre amb 
Camarles i l’Ampolla des de la T-340. Aquests dos vials havien estat proposats a ser rebaixats a 
camins de caràcter local en anteriors estudis de mobilitat, per tal de concentrar el trànsit en les 
vies principals d’accés i reduir l’impacte del trànsit en la zona fràgil del Delta. Tanmateix, des del 
municipi es considera que totes dues carreteres són molt utilitzades ja que representen una 
dracera en direcció Tarragona sense haver d’anar fins a Amposta. 

Finalment, cal destacar també el Pont del Passador, innaugurat l’any 2010, que travessa el riu 
Ebre des del carrer Girona i comunica directament amb Sant Jaume d’Enveja i tota la meitat sud 
del Delta per la TV-3404. A llarg termini, aquesta millora de les comunicacions amb la meitat sud 
del Delta pot reoconfigurar els patrons de mobilitat tradicionals entre els dos municipis i amb 
Sant Carles de la Ràpita. De fet, des del municipi es considera que els canvis ja es perceben 
perque Deltebre és més gran que Sant Jaume d’Enveja i té més serveis, a més que s’ha obert un 
nou anell des de la zona de la Ràpita cap a Tarragona sense haver de passar per la N-340 i l’AP-7. 
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4.2 XARXA VIÀRIA BÀSICA PREVISTA 

Pel que fa al Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya i especialment el Pla Territorial de 
les Terres de l’Ebre, aprovat definitivament el 27 de juliol de 2010, les propostes en relació a la 
xarxa viària amb incidència al municipi són: 

 Nova via de connexió entre l’autovia A-7 i la carretera N-340 entre l’Aldea i Camarles. 

 Condicionament de les carreteres TV-3406 i la TV-3404 entre Sant Carles de la Ràpita 
i Deltebre com a via principal de penetració al Delta des de Sant Carles de la Ràpita. 
S’inclou, dins la xarxa estructurant secundària. La TV-3404 forma part de l’anell viaria 
del Delta. 

 Condicionament de la carretera TV-3454  des del PQ 0+000 fins al PQ 10+000. 

 Condicionament de la carretera TV-3409 entre Camarles i la carretera T-340 a 
Deltebre. 
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Figura 4.1. Propostes del Pla Territorial de les Terres de l’Ebre a Deltebre 

 

 

Font: DTES 
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4.3 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC I COL·LECTIU 

Deltebre no té estació de ferrocarril. L’estació més propera és al municipi de l’Aldea, de manera 
que les connexions intermunicipals es fan només amb autobús. A més de l’Aldea, molts veïns de 
Deltebre van fins l’Ampolla per agafar el tren. Pel que fa a l’anàlisi de les infraestructures de 
transport col·lectiu previstes, cal tenir en compte les propostes recollides al Pla Territorial de les 
Terres de l’Ebre, que a la vegada va incorporar les propostes del Pla Director del Delta de l’Ebre i el 
Pla Director de Mobilitat de les Terres de l’Ebre. 
 
El Pla Territorial de les Terres de l’Ebre proposa potenciar el ferrocarril com a mode estratègic de 
mobilitat i es concreten les actuacions següents: 

 Tren tramvia amb l’objectiu de preveure a l’àmbit una futura xarxa de rodalies que 
afavoreixi la mobilitat urbana i que converteixi l’estació de l’Aldea – Amposta – 
Tortosa en l’intercanviador central del sistema. Es preveu el ramal entre l’Aldea i 
Deltebre. Es tracta d’un tram de nova implantació, la concepció del qual obeeix tant a 
motivacions de millora de l’accessibilitat dels nuclis deltaics i de racionalització de la 
mobilitat futura, com de promoció turística. 

 

Figura 4.2. Traçat previst pel tren tranvia pel Pla territorial de les Terres de l’Ebre 

 
Font: Pla territorial de les Terres de l’Ebre  
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D’altra banda el Pacte nacional per les infraestructures, tot i no ser un pla sectorial pròpiament 
dit, té una incidència important sobre la programació de les actuacions previstes en diferents 
plans sectorials. Un dels objectius que afecta directament a l’àmbit de les Terres de l’Ebre és el 
que fa referència a millorar la mobilitat de mercaderies, impulsant-ne el transport ferroviari, per 
assolir quotes de transport per ferrocarril superiors al 10%, i millorar la gestió del transport amb 
vehicles pesants aplicant les directrius europees. Per fer-ho es preveuen mesures com impulsar 
la xarxa ferroviària de mercaderies, especialment els corredors del Mediterrani, de l'Ebre i la 
Diagonal Peninsular (Lisboa-Madrid-Barcelona). 
 
Finalment, Deltebre compta amb un petit port pesquer i esportiu situat a l’extrem est del terme 
municipal, proper a la desembocadura i al nucli de Riumar. El Pla de ports preveu per al port de 
Deltebre una millora del calat a la bocana. També és necessària una llotja per a la 
comercialització del peix al mateix port (actualment la llotja es troba al nucli urbà), cosa que 
implica una ampliació del port cap a terra. Aquestes actuacions estan recollides al Pla especial 
del port.  
 

4.4 XARXA CICLABLE 

En relació a les infraestructures previstes, el Pla Estratègic de la Bicicleta a Catalunya (2008-
2012) té per objectiu fomentar i potenciar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual. 
Les actuacions plantejades en el pla es recullen en set eixos estratègics:  

 Fer un estudi previ per detectar tots els camins i les vies secundàries en desús que 
podrien ser pistes aptes per a la bicicleta, i proposar noves connexions i 
infraestructures. 

 Elaborar un manual per a la seva construcció que permeti que els requeriments de la 
bicicleta es tinguin en compte en els plans locals de desenvolupament territorial i 
urbanístic. 

 Crear una normativa de trànsit específica que afavoreixi aquest tipus de mobilitat. 

 Desenvolupar mesures de seguretat per als ciclistes, com ara zones de pacificació del 
trànsit, o l'ordenació de les zones de velocitat reduïda. 

 Afavorir la intermodalitat de la bicicleta amb el transport públic i adaptar els vehicles de 
transport públic a fi que també puguin dur bicicletes. 

 Fer campanyes de promoció, de lloguer, i d'educació i formació viària sensible a les 
necessitats dels ciclistes a les escoles i autoescoles. 

 
Aquest pla proposa un conjunt de vies ciclistes intermunicipals i preveu 1.200 km de carril bici 
segregat l’any 2026, entre els quals contempla dos eixos a l’àmbit de les Terres de l’Ebre: eix 
Tortosa–Lleida i eix Tortosa – Tarragona – Barcelona – Girona – la Jonquera, aquesta última amb 
un recorregut paral·lel a la carretera A-7. 
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Figura 4.3. Xarxa bàsica ainterurbana prevista pel Pla estratègic de la bicicleta 

 
Font: Pla Estratègic de la Bicicleta a Catalunya 

 
 
Per altra banda, es disposa de la Via verda del Baix Ebre, que connecta Tortosa – Roquetes – EMD 
Jesús – Aldover – Xerta – Benifallet. Aquesta via té continuïtat cap a la Terra Alta i l’Aragó. Així 
mateix, aquesta via verda connecta amb el camí natural de Tortosa a Deltebre, el qual permet 
circular en bicicleta des de Riumar i fins a Tortosa, passant per Deltebre, l’Aldea i Campredó.  
 
 

Figura 4.4. Vies verdes a les Terres de l’Ebre 

 
Font: Consell Comarcal del Baix Ebre 
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5 MOBILITAT ACTUAL I MOBILITAT GENERADA 

5.1 MOBILITAT ACTUAL 

En aquest apartat es presenta les dades referents al comportament de la mobilitat de Deltebre 
segons les enquestes de mobilitat existents. En concret es presenta el resultat de l’Enquesta de 
Mobilitat Obligada de l’any 2011 pel què fa al nombre total de desplaçaments (analitza el 
comportament del primer desplaçament del dia per raó de treball o d’estudis de la població de 
més de 16 anys), i de l’any 2001 pel què fa a la caracterització dels modes de transport i 
repartiment territorial pels mateixos motius. 
 
Per tal de caracteritzar la mobilitat quotidiana, també s’aporten dades de l’Enquesta de Mobilitat 
Quotidiana (EMQ) 2006 de les Terres de l’Ebre. 
 
A Deltebre, la mobilitat (obligada) per treball o estudis (més de 16 anys) suposa que 7.149 
persones que es desplacen a diari (any 2011). D’aquests, la majoria ho fan per raó de treball (64%) 
i la resta per raó d’estudi (36%). Els principals fluxos que genera aquesta mobilitat són: 
 

 Un 58% correspon a residents que treballen o estudien dins del municipi (4.146 
persones).  

 Un 8,7% correspon a no residents que treballen o estudien dins del municipi (619).  

 Un 33,3% correspon a residents que treballen o estudien a fora de la població (2.384).  

 

En base a aquesta informació s’estableixen dos índexs de mobilitat relacionats:  

 La taxa d’autocontenció que és la relació entre els desplaçaments per treball o estudis 
dins del municipi i els desplaçaments totals (dins i fora del municipi) 

 La taxa d’autosuficiència que relaciona el nombre de desplaçaments per treball/estudis 
dels residents en el propi municipi i el total de llocs de treball o estudis del municipi. 

 

Taula 5.1. Desplaçaments per treball i estudis a Deltebre. Any 2011 
 

TIPUS DE DESPLAÇAMENT 
RESIDÈNCIA- 

TREBALL 
RESIDÈNCIA - 

ESTUDI 

Interns 2.118 2.028 

A altres municipis (generats) 1.830 554 

Des d’altres municipis (atrets) 619 59 

Total 4.567 2.582 

%  Autocontenció 53,65% 78,54% 

%  Autosuficiència 77,38% 96,70% 

Font: Enquesta de Mobilitat Obligada (2011) 
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S’observa que per motius de treball, l’autocontenció és de casi el 54%, de manera que més de la  
la meitat dels residents a Deltebre treballa en el municipi. Tot i així, per raons de treball Deltebre 
és un municipi que genera més mobilitat cap a altres municipis que no pas n’atreu. 
 
El mateix succeeix per a raons d’estudi, on s’obté una elevada autocontenció i on la mobilitat 
generada cap a altres municipis és molt més elevada que els atrets (d’aquests útlims no es 
disposa de nombre de desplaçaments degut a que el seu reduit nombre fa que s’hagi de tractar 
sota el secret estadístic). 
 
Així doncs, en ambdos motius de mobilitat, Deltebre és més generador de mobilitat que atractor, 
tot i tenir una bona autocontenció. 
 
El patró de mobilitat, analitzat a partir de les dades del 2001 (últimes disponibles), sigui per 
motiu de treball o d’estudis, està basat en l’ús del vehicle privat. 

En el cas dels desplaçaments per raons de treball, la mobilitat no motoritzada únicament es fa 
en els deslaçaments interns, tot i tenir un pes molt baix (13%), practicament el mateix valor que 
el nombre de persones que no es desplaça (12%). En el cas dels desplaçaments des de fora 
(atrets) i cap a fora (generats), l’ús del transport públic és minoritari, essent del 3% i 2% 
respectivament. 

Per mitjà de transport, entre els modes motoritzats, els turismes i camionetes, especialment 
com a conductor, és el predominant. En el cas dels modes no motoritzats, el mitjà predominant 
és a peu. 
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Figura 5.1  Repartiment modal segons desplaçament de la mobilitat obligada per raons de treball a Deltebre. 2001  

 
 
 

 

 

Font: Enquesta de Mobilitat Obligada (2001) 

 

En relació al tipus de transport utilitzat, destaca la importància del vehicle privat motoritzat, 
registrant uns nivells d’ocupació d’entorn a 1,25 ocupants per vehicle. Dins dels modes no 
motoritzats destaca els desplaçaments en bicicleta.  
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Figura 5.2  Repartiment modal segons mitjà de transport total de la mobilitat obligada per raons de treball a 
Deltebre. 2001  

 

Font: Enquesta de Mobilitat Obligada (2001) 

 

Per a raons d’estudi i en els majors de 16 anys (que no treballen), l’ús del transport públic és 
lleugerament superior en la mobilitat interna, pero sobretot en la mobilitat atreta (9%) i en la 
mobilitat generada (24%), així com la mobilitat no motoritzada, especialment en els 
desplaçaments atrets. Fer esment que els viatges atrets per raons d’estudi són estadisticament 
irrellevants degut al reduit nombre de viatges que generen. 

 La mobilitat no motoritzada té un pes força baix en els desplaçaments interns (13%). En canvi la 
quota modal del transport col·lectiu resulta rellevant en els generats (24%). 
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Figura 5.3  Repartiment modal segons desplaçament de la mobilitat obligada per raons d’estudis (>16 anys) a 
Deltebre. 2001  

 

 

 

 
 
 

Font: Enquesta de Mobilitat Obligada (2001) 
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En relació al repartiment territorial de la mobilitat obligada, no es disposa de dades de 2011 i a 
continuació es presenten les dades de 2001. En base a aquesta informació la major polaritat de 
la mobilitat externa per treball es relaciona amb Tortosa (19% de la mobilitat generada i 13,6% de 
la mobilitat atreta) i Amposta (15,4% de la mobilitat generada i 18,6% de la mobilitat atreta). 
També  destaca Sant Jaume d’Enveja com a municipi d’origen del 22,3% de la mobilitat atreta per 
Deltebre, Sant Carles de la Ràpita amb el 10,6% i Camarles amb el 8%, mentre que Tarragona 
destaca per ser el destí del 10,7% de la mobilitat generada pels treballadors de Deltebre. 
 

Figura 5.4 Principals relacions intermunicipals en la mobilitat obligada de Deltebre. Any 2001.  

Mobilitat atreta per treball (origen fora del municipi i destí Deltebre) 

 
 

Mobilitat generada per treball (origen Deltebre i destí a fora del municipi) 

 
  

Font: Enquesta de Mobilitat Obligada (2001) 

 
En el cas de la mobilitat per raons d’estudi, dels quals hi ha molts menys desplaçaments, 
destaca que prop del 50% provenen de Sant Jaume d’Enveja i la resta d’altres municipis. En el cas 
de la mobilitat generada, més del 30% tenen com a destí Tarragona i més del 18% Barcelona, 
mentre que Amposta i Tortosa acullen un 15% d’estudiants cada una. La resta té destins a 
diferents poblacions, principalment de la provincia de Tarragona i Lleida. 
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Les dades de l’EMQ 2006 de les Terres de l’Ebre mostren que en dia feiner el repartiment de la 
mobilitat es fa de forma similar segons sigui per motiu ocupacional, personal, de tornada a casa 
des de motius ocupacionals o bé personals. Per contra, al cap de setmana la mobilitat personal i 
la tornada a casa des de motiu personal és la predominant amb un 48% i 42% respectivament. 
 

Figura 5.5 Motiu dels desplaçaments segons el tipus de dia de la setmana. Any 2006. 

 

Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 

 

Desglossant la mobilitat personal s’observa que en dies feiners, les compres quotidianes, 
l’oci/diversió i l’acompanyament de persones són els principals motius de mobilitat mentre que 
en dies festius, destaca la mobilitat per oci/diversió per sobre la resta, seguit de lluny per les 
compres quotidianes, passejar i visitar amics/familiars. 
 

Figura 5.6 Desglòs de la mobilitat personal segons el tipus de dia de la setmana. Any 2006. 

 

Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 
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Per modes de transport, els dies festius la utilització del vehicle privat és superior que en dies 
feiners (59,2% i 53,2% respectivament), on els mitjans no motoritzats i el transport públic són 
més utilitzats. Tot i així, les diferències de pes percentual no són elevades. 
 
En el cas del cotxe, durant els dies feiners, l’ocupació dels vehicles és majoritàriament 
unipersonal, resultant en una mitjana de 1,27 persones/vehicle. En dies festius, l’ocupació 
mitjana augmenta sent de 1,56 persones/vehicle. 
 
Per altra banda, s’observa que la durada mitjana dels desplaçaments en dia festiu és superior 
tant pels desplaçaments intermunicipals com intramunicipals, essent de mitjana de 14’ els dies 
feiners i de 20,5’ els dies festius. En qualsevol cas, la destinació principal dels desplaçaments és 
a municipis de la mateixa comarca. 
 
Segons els motius declarats pels enquestats per a utilitzar el vehicle privat enlloc del transport 
públic, és principalment per la manca d’alternativa per desplaçar-se, el confort que ofereix el 
vehicle privat i l’estalvi de temps, entre altres. 
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5.1.1 POLS DE MOBILITAT 

La taula següent mostra els principals pols de mobilitat dins del municipi, corresponents a 
equipaments municipals.  
 

Taula 5.2  Principals centres atractors / generadors de mobilitat de Deltebre 
 

EQUIPAMENT ADREÇA 

Instalacions Esportives Deltebre Av. de la Pau 19 

Escola de Música Espiga d'Or C. Ramon i Cajal 19 

Biblioteca Av. Catalunya 1 

Jutjats de Pau Av. Catalunya 1 

Policia Municipal Av. Catalunya 1 

Centre Cívic Av. Catalunya 11 

Residència Tercera Edat C. Madrid 46 

Club de piragüisme Xino Xano Passeig Reinosa s/n 

Antiga Cambra Agrària de Jesús i Maria Av. de la Pau 19 

Antiga Cambra Agrària de La Cava Av. Goles de l’Ebre, 208 

Escola Verge Blanca/ Books d'Assaig grups locals C. Vinallop 17 

Arxiu Municipal i Creu Roja Deltebre C. Mestre Fèlix Gràcia 5 

Antic Ambulatori C.  Professor Marin 2 

Camp de Futbol de l'Aube Av. de la Pau 20 

Base d'Ambulancies Pl. Major 5 

Pavelló Esportiu Pl. Pol 2 Secc 15 Zona Esportiva 

Mercat Públic La Cava C. Comerç 16 

P.I.J. Deltebre (Punt TIC) C. Ramon i Cajal 17 

Centre Obert Sarabastall C. M. Felix Garcia 24 

Mercat Municipal de Jesús i Maria C. M. Felix Garcia 1 

Ajuntament Plaça 20 de Maig 

Cementeri Municipal C. Faro 1 

Magatzem Brigada Municipal C. Estació, 38 
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EQUIPAMENT ADREÇA 

Asociació de Jubilats de La Cava C. Carles Itarte 23 

Camp de Futbol Nou C. Canal, 4 

Centre Obert Delta-Xic Av. Goles de l’Ebre 373 

Font: Ajuntament de Deltebre 

 

A banda d’aquests equipaments cal destacar també com a polaritats:  

 L’institut de Deltebre (av. de Catalunya, 19). Compta amb uns 600 alumnes i resulta 
rellevant que a l’any 2013 es va realitzar un projecte de potenciar l’ús de la bicicleta en 
l’accés a l’institut.  

 Escola Sant Miquel (C. Sant Miquel, 100).  

 Escola Assumpció (av. Pau, 17).  

 Escola Riumar (C. Ignasi, 26).  

  Alberg Mn. Antoni Batlle (av. Goles de l'Ebre, s/n), té una capacitat per a 123 places.  

 Diversos supermercats existents al municipi.  

 El diferents allotjaments turístics: 4 hotels i 4 pensions (333 places), 1 càmping (1.155 
places) i 18 allotjaments rurals (107 places).  

 Pont del Passador: s’ha dissenyat com a eix amb un espai important dedicat a vianants i 
mobiliari urbà adequat. A més de l’atractiu turístic, és l’única via física existent per 
creuar l’Ebre. 
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Figura 5.7 Principals centres generadors de mobilitat de Deltebre 

 

 
Font: Elaborat a partir d’informació de l’Ajuntament de Deltebre 
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5.2 MOBILITAT GENERADA PEL 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: 
 
 

Taula 5.3. Ràtios de generació de viatges del Decret 344/2006 

ÚS NRE. DE VIATGES 

Habitatge El valor més gran entre 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 

Residencial 10 viatges/100m2 de sostre  

Comercial 50 viatges/100m2 de sostre  

Oficines 15 viatges/100m2 de sostre  

Industrial 5 viatges/100m2 de sostre  

Equipaments 20 viatges/100m2 de sostre 

Zones verdes 5 viatges/100m2 de sòl 

Font: Decret 344/2006 de regulació dels estudis de la mobilitat generada, 2006 

 
Tenint en compte que a l’any 2011 hi ha de mitjana 1,84 habitants/habitatge (comptant els 
habitatges principals, els secundaris i els buits), s’utilitzarà la ràtio de 7 viatges per habitatge 
(valor més gran) en els sectors on es definieixen el nombre d’habitatges que s’hi poden incloure, 
i el de 10 viatges per 100m2 de sostre per els sectors on no hi ha aquest nivell de concreció. 
Igualment, pels sectors amb clau d’ús hoteler s’ha considerat també aquesta mateixa ràtio.  
 
En el cas dels equipaments es desconeix quina serà la seva edificabilitat. Per tant, a efectes de 
l’estudi de mobilitat s’ha considerat una edificabilitat de 0,5m2 de sostre/m2 de sòl, si bé aquest 
aspecte caldrà concretar-lo en el planejament derivat. 
 
La projecció de la distribució modal i territorial dels desplaçaments generats pel POUM de 
Deltebre s’ha fet a partir de l’extrapolació dels resultats de l’Enquesta de Mobilitat Obligada de 
2001 i 2011 i l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de 2006.  
 
El repartiment territorial considerat és el següent: 

 Habitatge, s’ha considerat que el 50% és mobilitat interna i el 50% externa.   

 Equipaments, usos industrials, comercials i terciaris, s’ha considerat que el 67% és 
mobilitat interna i el 33% externa.   

 Zones verdes, s’ha considerat que el 90% és mobilitat interna i el 10% externa.   

 
En relació al repartiment modal, la taula següent mostra el repartiment modal considerat, el qual 
s’ha inspirat en les enquestes de mobilitat disponibles per aquest àmbit territorial, però també 
incorpora els efectes esperats de propostes realitzades en aquest estudi, per tal de fomentar la 
mobilitat sostenible.  
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Taula 5.4. Repartiment modal considerat per a la mobilitat generada 

Ús 
MOBILITAT INTERNA MOBILITAT EXTERNA 

NM TPC VPM NM TPC VPM 

Habitatge 59% 1% 40% 2% 10% 88% 

Industrial / Comercial / Terciari 40% 1% 59% 2% 10% 88% 

Equipaments 70% 5% 25% 2% 20% 78% 

Zones verdes 90% 2% 8% 5% 5% 90% 

NM: no motoritzada (a peu/bicicleta) / TPC: transport públic o col·lectiu /  VPM: vehicle privat motoritzat 
(cotxe/motocicleta). 

 

 Consideracions sobre la mobilitat generada pel POUM. 

Cal tenir en compte que la mobilitat generada s’ha calculat en funció de les ràtios que fixa el 
Decret 344/2006, que especifica unes ràtios de viatges genèriques en funció de la superfície per 
cada us de forma independent. Així, en un POUM part d’aquesta mobilitat es solapa perquè part 
de la mobilitat generada per un ús, per exemple el residencial, té com a destinació un altre ús, 
per exemple el comercial o els equipaments. En aquest sentit, i especialment en municipis amb 
uns elevats índex d’autocontenció i autosuficiència (com és el cas de Deltebre), aquest 
sobredimensionament pot assolir fins al 40%. 
 
Igualment, per calcular la mobilitat generada per cada sector, s’ha de tenir en compte també que 
alguns d’aquests sectors de fet regularitzen usos i desenvolupaments ja existents, de manera 
que no tota la mobilitat generada resultant és realment nova. Per fer el càlcul, s’han aplicat 
factors de correcció segons si el sector comporta canvis realment importants (coeficient 1), 
parcials (coeficient 0,75 i 0,5) o pràcticament la mobilitat del sector serà igual o semblant a 
l’actual (0,25 o 0). 
 
Finalment, s’ha tingut en compte que les zones verdes previstes, en molts casos,  són zones de 
transició entre el nucli i el medi natural, com són les zones verdes que s’han projectat per tancar 
Riumar o les de l’anella verda que forma part de la façana urbana al llarg de la carretera. En 
aquests casos es considera que es tracta de zones verdes de baixa intensitat d’ús perquè no es 
tracta d’un parc urbà, sinó d’una zona naturalitzada. En aquests casos s’ha reduït el coeficient a 
1 viatge per cada 100m2 de sòl, i s’ha reduït també en una cinquena part la necessitat 
d’aparcament per bicicletes. 
 
Front els diferents usos que es preveuen en el POUM de Deltebre sobre els sectors amb ús 
terciari, aquells amb clau d’ús lúdic s’ha comptat amb 15 viatges per cada 100m2, al considerar 
que no generen tanta mobilitat com un equipament comercial però  poden representar un focus 
d’atracció important. Finalment, el sectors amb més d’un ús previst, s’ha buscat un paràmetre 
intermig adient per les característiques del municipi. Així, el sector PMU10 proper a l’antiga 
estació de carrilet de la Cava, amb clau d’ús comercial o restauració, s’ha utilitzat la ràtio de 30 
viatges per cada 100m2 de sostre, donat que no es tracta d’un equipament comercial 
pròpiament però si pot ser un focus generador de mobilitat.  
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Per als sectors de la zona industrial, totes elles de gran superfície i delimitades amb el nom SUD 
I, el planejament preveu un ús industrial però també possibilita l’ús comercial. En aquest cas i a 
efectes de l’estimació de la mobilitat generada, s’ha considerat que l’ús comercial representaria 
un 10% del total un cop es desenvolupessin tots els sectors, i que la resta es destinaria a usos 
industrials i logístics. Així, per al 90% del sostre d’aquests sectors s’hi ha aplicat el paràmetre 
corresponent a la zona industrial (5 viatges per cada 100m2) mentre que al 10% restant, s’hi ha 
aplicat el de 50 viatges per cada 100m2 de sostre, corresponent a l’ús comercial. 
 
Per últim, s’ha de tenir en compte que tots els sectors que es desenvoluparan per mitjà del 
corresponent planejament derivat, ja es concretarà en aquell moment els valors exactes de 
cessió de sòl per espais verds i equipaments, així com l’ús i edificabilitat d’aquests.  
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Avaluació de la mobilitat generada 

5.2.1 PROJECCIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA PER SECTORS 
En els taules seguents es mostra el càlcul de la mobilitat generada per cada sectors i en base als 
usos previstos. En aquestes taules, l’ús comercial/hoteler inclou tots els usos diferents a 
residencial, per tant també els industrials, logístics, lúdics, etc.  

 
Taula 5.5. Càlcul de la mobilitat generada prevista al POUM de Deltebre 

 

NOM 
SECTOR 

SUP 
(HA) 

ÚS SUP (HA) HABITATGES 
FACTOR 

CORRECTOR 

COMERCIAL  
HOTELER 

INDUSTRIAL 
TERCIARI 

RESIDENCIAL 
ZONES 

VERDES 
EQUIPAMENTS 

PAU5 1,2299 

A2.a 0,3301 0 1 375 0 235 51 

A2.d 0,2200 0 1 92 0 0 0 

PAU6 0,5009 R6.3 0,3362 6 1 0 39 82 0 

PAU 7 1,1322 

R6.1 0,5500 14 1 0 96 0 0 

R5.1 0,2230 8 0,25 0 56 0 0 

PAU8 0,7559 R5.2 0,4472 8 1 0 56 82 20 

PAU11 0,7693 R5.1 0,5725 14 1 0 100 0 0 

PAU18 0,8805 R6.4 0,8215 6 1 0 42 0 0 

PAU19 1,8391 R6.1 1,5915 12 1 0 84 0 0 

PAU20 4,3512 

A2.a 1,4575 0 1 583 0 325 918 

A2.c 0,5654 0 1 466 0 0 0 

PAU21 1,8100 R4.1 1,3980 30 1 0 210 91 0 

PAU22 0,6570 R4.1 0,4310 8 1 0 56 113 0 

PAU23 1,2429 

A2.a 0,2358 0 1 94 0 336 0 

VP 0,3343 0 
 

0 0 0 0 

PAU24 2,1343 R6.2 0,4891 12 1 0 86 109 553 

PAU25 1,5773 A1 1,0501 0 0,25 131 0 22 0 

PAU27 0,4869 R6.1 0,4099 4 1 0 28 0 0 

PAU40 1,3500 

R1b 0,0320 8 0,25 0 56 4 0 

R6.2 1,0325 6 1 0 42 0 0 

PAU41 1,4217 

R1b 0,1684 8 1 0 56 17 0 

R6.2 0,9111 8 1 0 56 0 0 

PAU42 1,4961 R6.2 1,2351 12 1 0 84 17 0 
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NOM 
SECTOR 

SUP 
(HA) 

ÚS SUP (HA) HABITATGES 
FACTOR 

CORRECTOR 

COMERCIAL  
HOTELER 

INDUSTRIAL 
TERCIARI 

RESIDENCIAL 
ZONES 

VERDES 
EQUIPAMENTS 

PAU43 1,0252 R6.2 0,8495 8 1 0 56 0 0 

PAU44 0,4021 R6.2 0,3625 5 1 0 35 0 0 

PAU45 0,2907 R6.1 0,1832 5 1 0 32 0 0 

PAU46 0,3478 R6.1 0,2446 6 1 0 43 0 0 

PAU47 0,2824 R6.1 0,1913 5 1 0 33 0 0 

PAU50 0,6234 R6.1 0,5521 6 0,75 0 42 0 0 

PAU53 0,2729 R6.1 0,2060 4 0 0 28 33 0 

TOTAL 26,88 - - 202 - 1.742 1.417 1.467 1.542 

 

NOM 
SECTOR 

SUP 
(HA) 

HABITATGES 
FACTOR 

CORRECTOR 

COMERCIAL  
HOTELER 

INDUSTRIAL 
TERCIARI 

RESIDENCIAL 
ZONES 

VERDES 
EQUIPAMENTS 

PAU I 1 2,8347 0 0,25 274 0 29 0 

PAU I 2 3,4738 0 0,25 298 0 0 0 

TOTAL 6,31 0 - 572 0 29 0 

 

NOM 
SECTOR 

SUP (HA) HABITATGES 
FACTOR 

CORRECTOR 

COMERCIAL  
HOTELER 

INDUSTRIAL 
TERCIARI 

RESIDENCIAL ZONES VERDES EQUIPAMENTS 

PMU 1 1,4870 22 0,50 0 156 82 0 

PMU 2 1,4628 22 1,00 0 154 22 0 

PMU 3 0,1545 1 0,25 0 6 0 0 

PMU 4 1,9851 30 0,25 0 208 209 0 

TOTAL 5,09 75 - 0 525 313 0 

 

NOM 
SECTOR 

SUP (HA) HABITATGES 
FACTOR 

CORRECTOR 

COMERCIAL  
HOTELER 

INDUSTRIAL 
TERCIARI 

RESIDENCIAL ZONES VERDES EQUIPAMENTS 

PMU9 1,1691 18 1 0 123 88 0 

PMU10 1,3243 - 1 1.986 0 261 159 

PMU12 0,9071 11 1 0 76 126 0 

PMU13 1,6348 20 1 0 137 189 97 
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NOM 
SECTOR 

SUP (HA) HABITATGES 
FACTOR 

CORRECTOR 

COMERCIAL  
HOTELER 

INDUSTRIAL 
TERCIARI 

RESIDENCIAL ZONES VERDES EQUIPAMENTS 

PMU14 1,0923 13 1 0 92 0 0 

PMU15 1,5467 19 1 0 130 41 328 

PMU16 2,2353 27 1 0 188 117 0 

PMU17 2,2768 0 0,5 854 0 200 323 

PMU26 0,7023 7 1 0 49 11 0 

PMU28 1,4637 15 0,75 0 77 110 0 

PMU29 1,5917 16 1 0 111 108 0 

PMU30 1,6492 16 1 0 115 53 0 

PMU31 1,8699 19 1 0 131 140 0 

PMU32 0,9707 10 1 0 68 73 0 

PMU33 1,1405 11 1 0 80 0 0 

PMU34 1,1825 12 1 0 83 0 0 

PMU35 1,5198 15 1 0 106 0 0 

PMU36 0,6213 9 1 0 65 0 125 

PMU37 0,9746 10 0,75 0 51 0 0 

PMU38 1,7109 17 0,75 0 90 0 0 

PMU39 2,8336 28 1 0 198 40 639 

PMU48 0,4600 18 1 0 129 0 184 

PMU49 1,7522 26 1 0 184 127 0 

PMU51 0,5917 0 1 296 0 0 129 

PMU52 1,1508 12 1 0 81 0 0 

TOTAL 34,37 348 - 3.136 2.364 1.683 1.985 
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NOM 
SECTOR 

SUP (HA) HABITATGES 
FACTOR 

CORRECTOR 

COMERCIAL  
HOTELER 

INDUSTRIAL 
TERCIARI 

RESIDENCIAL 
ZONES 

VERDES 
EQUIPAMENTS 

SUD 1 5,8379 0 1 1.401 0 263 292 

SUD 2 3,9293 59 1 0 413 118 196 

SUD 3 3,6596 55 1 0 384 37 183 

SUD 4 5,1159 77 1 0 537 102 256 

SUD 5 5,0292 75 0,75 0 396 57 251 

SUD 6 4,3073 65 1 0 452 65 215 

SUD 7 3,4041 51 1 0 357 85 170 

SUD 8 14,6374 
 

1 293 0 146 732 

SUD 9 2,9239 44 1 0 307 73 146 

SUD 10 18,8976 189 0,75 0 992 425 945 

TOTAL 67,7422 615 - 1.694 3.839 1.370 3.387 

 

NOM SECTOR SUP (HA) HABITATGES 

COMERCIAL  
HOTELER 

INDUSTRIAL 
TERCIARI 

RESIDENCIAL ZONES VERDES EQUIPAMENTS 

SUD 11 2,9625 30 0 207 30 148 

SUD 12 1,6098 16 0 113 16 80 

SUD 13 2,7331 27 0 191 27 137 

SUD 14 2,9119 29 0 204 146 146 

SUD 15 2,4523 25 0 172 123 123 

SUD 16 2,4135 24 0 169 121 121 

SUD 17 1,7719 18 0 124 89 89 

SUD 18 3,3570 34 0 235 168 168 

SUD 19 1,3115 13 0 92 66 66 

SUD 20 1,4906 15 0 104 75 75 

SUD 21 1,3009 13 0 91 65 65 

SUD 22 1,2148 12 0 85 61 61 

SUD 23 1,2770 13 0 89 64 64 

SUD 24 1,1988 12 0 84 60 60 
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NOM SECTOR SUP (HA) HABITATGES 

COMERCIAL  
HOTELER 

INDUSTRIAL 
TERCIARI 

RESIDENCIAL ZONES VERDES EQUIPAMENTS 

SUD 25 3,2516 33 0 228 163 163 

SUD 26 1,4168 14 0 99 71 71 

SUD 27 2,3064 23 0 161 115 115 

SUD 28 0,5228 5 0 37 26 26 

SUD 29 0,9013 9 0 63 45 45 

SUD 30 1,4556 15 0 102 73 73 

SUD 31 0,9320 9 0 65 47 47 

SUD 32 0,6366 6 0 45 32 32 

SUD 33 0,6549 7 0 46 33 33 

TOTAL 40,08 401 0 2.806 1.712 2.004 

 

NOM SECTOR SUP (HA) HABITATGES 

COMERCIAL  
HOTELER 

INDUSTRIAL 
TERCIARI 

RESIDENCIAL ZONES VERDES EQUIPAMENTS 

SUD I 1 7,3188 0 4.867 0 73 366 

SUD I 2 5,6110 0 3.731 0 56 281 

SUD I 3 2,4906 0 4.656 0 25 125 

SUD I 4 1,9568 0 1.301 0 20 98 

TOTAL 17,3772 0 11.556 0 174 869 

 
La suma de la mobilitat generada per cadascun dels sectors dona com a resultat un total de 
46.186 viatges diaris que s’haurien d’afegir a la mobilitat actual. Cal tenir en compte hi ha un 
component de temporalitat donat les característiques turístiques i de segona residència de part 
del municipi, especialment del nucli de Riumar.  
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Així, la taula següent mostra com es repartiria aquesta nova mobilitat segons la distribució 
modal prevista pels viatges interns i externs:  
 

ÚS 
MOBILITAT INTERNA MOBILITAT EXTERNA 

NM TPC VPM NM TPC VPM 

Habitatge 3.230 55 2.190 110 548 4.818 

Comercial 5.012 125 7.392 123 617 5.430 

Equipaments 4.590 328 1.639 65 646 2.519 

Zones 
verdes 

5.466 121 486 34 34 607 

NM: no motoritzada (a peu/bicicleta) / TPC: transport públic o col·lectiu /  VPM: vehicle privat motoritzat 
(cotxe/motocicleta). 

 
Tenint en compte els nivells de trànsit actuals de els vies urbanes i interurbanes, es considera 
que la xarxa té suficient capacitat per assumir aquests nivells de nova mobilitat, especialment 
en quan a mobilitat amb transport motoritzat privat i en transport no motoritzat. Si es veu 
necessari, però, ampliar l’oferta de transport públic tant en temporada baixa com alta. 
Tanmateix, cal tenir en compte també que una part  de la mobilitat generada en transport 
col·lectiu seria assumida pel sistema de transport escolar. 
 
Tot i la capacitat de la xarxa actual d’assumir la nova mobilitat generada, s’han detectat certes 
deficiències en la xarxa actual que podrien comprometre la seva viabilitat a llarg termini, de 
manera que si es considera necessari que s’hi facin certes actuacions per tal de fomentar la 
mobilitat sostenible i poder assumir l’impacte d’aquesta nova mobilitat amb millors condicions. 
 
En els seguents apartats es fa un resum dels principals elements de diagnosi i les actuacions o 
estratègies suggerides per millorar les condicions de mobilitat actuals i fer que, en un conjunt, 
els desplaçaments per Deltebre siguin més sotenibles i segurs. Finalment, s’adjunta l’annex 
cartogràfic de les principals xarxes proposades per vehicle privat, ciclistes i vianants que 
haurien d’estructurar els principals itineraris de mobilitat, així com una proposta de transport 
públic que hauria de millorar l’oferta actual tant a nivell urbà com interurbà. 
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6 XARXES PRINCIPALS DE MOBILITAT 

6.1 XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VIANANTS 

6.1.1 CONFIGURACIÓ DE L’ESPAI PER A VIANANTS 

L’anàlisi de la xarxa d’itineraris per a vianants de Deltebre s’ha efectuat a partir de la informació 
del treball de camp i la informació facilitada per l’Ajuntament. 
 
Per tal de garantir la comoditat i la seguretat dels vianants, l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, 
pel qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats fixa que l’amplada lliure 
d’obstacles de les voreres ha de ser com a mínim de 1,8 m (que excepcionalment es pot reduir 
fins a 1,5 m en zones consolidades) i per tant a l’hora d’avaluar l’espai destinat a vianants s’ha 
considerat aquest valor com a llindar de compliment mínim obligatori. 
 
 

Figura 6.1. Possibilitat de moviments a peu segons les dimensions de la vorera 

 

Font: A partir de l’ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats 

 

Si s’observen els rangs d’aplicació de la figura anterior es pot comprovar com la major part dels 
vials del municipi no són accessibles, ja que compten amb amplades inferiors a aquests llindars.  
 
 
 
 

No accessible 

Accessible puntualment 
en zones consolidades 
però millorable 

Accessible  
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A continuació es presenta una caracterització global de la configuració de la vialitat dels 
diferents sectors del municipi.  

 Riumar 

Fins fa uns anys la major part de l’espai per als vianants no complia amb els criteris del Decret 
344/2006 (voreres mínimes i sense passos per a vianants). Des de fa uns anys s’ha impulsat la 
reurbanització d’aquest nucli, consistent entre d’altres en la construcció de voreres i passos per 
a vianants i en una millora clara de l’accessibilitat per al vianant. Actualment un 40% dels vials de 
Riumar compten amb unes condicions acceptables, mentre que la resta es troba molt degradat.  
actualment s'està procedint a l'arranjament del 60% restant del nucli, preveient que les obres es 
finalitzaran la primavera del 2019. En aquest nucli, la velocitat està limitada a 20 km/h però 
resulta habitual el seu incompliment sistemàtic.  

 Molí Mirons 

Els vials no compten amb les condicions adequades d’accessibilitat per a la circulació de 
vianants. Únicament el passeig entorn del riu compta amb unes bones condicions per al vianant. 
La major part dels carrers compten amb una amplada de secció força estreta i no disposen de 
voreres, amb l’excepció de l’avinguda Colom i el passeig Federico Garcia Lorca, que disposen de 
voreres però en molts casos no es garanteix l’amplada mínima de pas que fixa la normativa 
vigent.  

 Jesús i Maria (Centre) 

Sector generalment amb mancances en relació a la mobilitat dels vianants (voreres estretes i 
insuficients passos per a vianants). Tot i disposar de moltes discontinuïtats i mancances en 
relació a l’amplada útil per als vianants, resulten itineraris principals per als vianants l’avinguda 
dels Germans Carsi, l’entorn del mercat municipal i a la plaça Major, si bé en aquest darrer cas es 
tracta d’una rotonda on el vehicle pren protagonisme al vianant. La majoria de carrers compta 
amb asfaltat i vorera, tot i que estreta, i la presència de passos per a vianants és més aviat 
escassa (se’n troben més a l’av. dels Germans Carsi, a la pl. Major i al c. del Recinte Festiu). El pla 
d’aquest barri entre la Plaça Major i l’avinguda Germans Carsi és força ortogonal, amb 
interseccions en totes direccions seguides que afavoreixen els desplaçaments a peu. 

 Hortets 

Àmbit pendent de consolidar i amb moltes mancances en relació a l’accessibilitat, ja que bona 
part dels vials no disposen de voreres i són molt estretes. El punt de major centralitat  és 
l’avinguda de Nostra Senyora de l’Assumpció, al llarg de la qual s’ha anat configurant el barri, que 
compta amb més passos de vianants i voreres a trams accessibles i en d’altres força estretes.  

 Parellada 

Les condicions dels itineraris per a vianants és similar als Hortets, si bé compta amb bones 
condicions d’accessibilitat al carrer Girona, que acaba amb el pont que connecta amb Sant 
Jaume d’Enveja. També compta amb condicions més favorables per al vianant a l’entorn de 
l’Ajuntament (av. Catalunya, pl. del 20 de maig, i el carrer Sant Miquel, que s’ha urbanitzat com a 
sentit únic de circulació i espai per a vianants i carril bici). Val a dir que en aquest sector, 
especialment al llarg del carrer Girona, s’estan desenvolupant promocions residencials amb 
edificis plurifamiliars, que un cop estiguin ocupades poden representar un increment de la 
demanda de mobilitat tant per vianants com usuaris d’altres modes de transport. A més, la 
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connexió amb Sant Jaume d’Enveja i  la meitat sud del Delta a través del carrer Girona i el Pont 
del Passador, així com la presència de l’institut, poden repercutir en la presència de vianants en 
aquest sector. 

 La Cava (Centre) 

En general compta amb mancances en quant a l’accessibilitat per als vianants. L’eix principal és 
l’avinguda de les Goles de l’Ebre, que es tracta d’un vial que disposa de passos per a vianants 
transversals, que alternen trams amb la vorera ampla i trams on l’amplada útil de pas se situa 
per sota dels llindars d’accessibilitat. Així mateix tampoc disposa de passos per a vianants 
longitudinals que donin continuïtat a l’itinerari, excepte en la part central de l’avinguda i els seus 
voltants immediats del carrer Major la zona propera al mercat de La Cava (carrer Sant Blai, 
Comerç i Sebastià Joan Arbó) que s’han habilitat com a plataforma compartida amb prioritat per 
al vianants i aparcament de pagament. Val a dir que el mobiliari urbà i la composició de l’espai 
segreguen, a la pràctica, l’espai de circulació de l’espai per vianants. 
 
Fora d’aquest eix principal, que actualment es configura també com un eix bàsic per la xarxa 
viària actual, s’observen molts carrers amb una urbanització deficient, i en molts casos sense 
vorera. En d’altres, vorera molt estreta i cotxes aparcats a banda i banda del carrer, com és el cas 
dels carrers Benavente o Unió. 
 
A més, s’observa que el pla d’aquest nucli compta amb pocs carrers en direcció Est – Oest, 
paral·lels a l’avinguda de les Goles de l’Ebre i al mateix Riu Ebre, mentre que sí hi ha molts carrers 
perpendiculars a aquest. Aquesta estructura no afavoreix els itineraris a peu ja que en algunes 
ocasions pot suposar majors distàncies caminant. Un dels carrers que trenca aquests itineraris 
verticals és el carrer Havana, que és també un eix utilitzat per als cotxes i compta amb alguns 
passos de vianants. 

 Barracot 

Àmbit amb les condicions desfavorables per als desplaçaments per als vianants, amb molts 
pocs passos per a vianants i molts vials sense vorera o amb amplada de vorera insuficient.  Els 
carrers principals són el carrer del Barracot i l’avinguda de les Goles de l’Ebre. La resta de vials no 
compta amb condicions massa favorables per al vianant degut a les deficiències d’urbanització i 
a la falta de carrers perpendiculars que afavoreixin els desplaçaments a peu. En general es 
tracta d’una tipologia d’edificació de baixa densitat entre solars i camps de cultiu.  
 

6.1.2 RECORREGUTS CAP AL MEDI RURAL 

El nucli urbà connecta amb un gran nombre de camins que constitueixen itineraris rurals, 
utilitzats tant per a l’accés a les cases de pagès i cultius com també per motius d’oci. En alguns 
d’aquests casos, es tracta de camins rurals asfaltats i la connexió entre el recorregut interurbà 
presenta unes bones condicions, però en la majoria de les ocasions aquest accés és millorable 
des del punt de vista dels vianants. La figura següent mostra la gran quantitat de punts d’accés 
existents. 
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Tanmateix, s’observa una xarxa de camins també molt anàrquica i amb una senyalització 
deficient, especialment per als camins que condueixen a llocs populars com els principals punts 
turístics i d’observació d’ocells, així com les principals platges. Alguns camins compten amb 
nivells de trànsit rellevants (camí del Toll i els accessos a la Platja de la Marquesa i la Punta del 
Fangar) tot i presentar unes condicions poc adequades per a la circulació de vehicles.  
 
Aquests camins rurals compten amb un senyalització vertical insuficient amb la problemàtica 
que la mateixa maquinària agrícola l’acabaria tombant els senyals degut a la seva amplada.  
Aquesta configuració pot ajudar a prevenir la massificació turística d’un entorn tan fràgil com el 
Delta de l’Ebre, però també pot comportar que es facin recorreguts innecessaris, sobretot per 
part de qui no es coneix la zona i vol accedir a aquests espais. En aquest sentit, l’Ajuntament de 
Deltebre ja té un Pla de Senyalització de Camins rurals, de manera que s’espera una millora 
properament. 
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6.1.3 DEMANDA DE VIANANTS 

La demanda de vianants de Deltebre es troba molt vinculada al pols generadors/atractors de 
mobilitat del municipi. En aquest sentit cal destacar una demanda elevada a:  

 Centre de La Cava, des de la part pacificada de l’av. de les Goles de l’Ebre fins als voltants del 
Mercat Municipal de la Cava. Coincideix amb la zona que s’ha pacificat. 

 Centre de Jesús i Maria, entre la plaça Major, on hi ha l’església i una de les principals 
parades de transport públic interurbà, i el Mercat Municipal de Jesús i Maria al Carrer Mestre 
Fèlix Gràcia. 

 A l’entorn dels equipaments educatius i comercials situats al nord-oest del nucli de la Cava, 
entre l’avinguda Catalunya, el carrer Girona i la TV-3454.   

A més a més, s’ha observat una zona que a llarg termini es podria configurar com una zona 
de nova centralitat amb alta demanda de vianants, tant de locals com visitants. Aquesta es 
composa de dos espais diferenciats: 

o La cruïlla del Carrer Girona i el Carrer Jaume I el Conqueridor, on s’hi estan 
desenvolupant edificacions residencials de densitat relativament alta, 
principalment de blocs de pisos amb local comercial en planta baixa. Es podria 
configurar en el futur com una zona de nova centralitat una vegada comptin 
amb la plena ocupació. 

o El nou pont sobre l’Ebre que comunica Deltebre amb Sant Jaume d’Enveja i els 
espais contigus seguint la llera del riu, molt propers a la cruïlla esmentada 
anteriorment i que ja compta amb un espai important destinat als vianants i 
mobiliari urbà. 
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6.2 XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS DE TRANSPORT COL·LECTIU 

6.2.1 AUTOBUS URBÀ 

Deltebre no té bus urbà, únicament disposa d’un servei de transport adaptat (gestionat pel 
Consell Comarcal) per a les persones que han d’accedir al centre de dia. A nivell comarcal es 
realitzen cinc rutes (prestades amb sis vehicles). Actualment 116 usuaris utiltizen aquest 
servei, dels quals més de la meitat resideixen a Deltebre i Roquetes. 

6.2.2 AUTOBUS INTERURBÀ 

Deltebre no forma part de l’àmbit de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de l’Àrea de 
Tarragona i, per tant, no disposa d’un sistema tarifari integrat. Mentre no s’assoleix la integració 
tarifària única, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha creat diversos abonaments que han 
reduït el preu del transport públic fins a situar-lo al preu de les integracions tarifàries. A les 
Terres de l’Ebre, la targeta T-10/120 permet fer tots els viatges amb autobús urbà i interurbà a 1 
euro el trajecte. També s’ha avançat en la millora del règim tarifari dels serveis que comuniquen 
les Terres de l’Ebre amb Tarragona i Barcelona, amb l’establiment d’abonaments de 10 viatges 
que han reduït el preu dels bitllets fins a un 50% respecte el títol senzill. S’han millorat les 
condicions tarifàries dels serveis ferroviaris regionals amb importants reduccions sobre la tarifa 
del bitllet. I s’ha treballat, a més, en la millora de la intermodalitat i la integració tarifària amb els 
serveis urbans de Tortosa i Amposta i els serveis interurbans. 
 
La xarxa de transport públic interurbà de Deltebre està operada en tots els casos per  la Hispano 
de Fuentes En Segures S.A. (Hife) i compta amb la següent oferta: 
 

 Línia Deltebre (La Cava) – Sant Carles de la Ràpita.  Connecta el municipi (a la Cava  
(avinguda Robert Graupera,123) i a Jesús i Maria (pl. Major s/n, la qual disposa de 
marquesina), amb Sant Jaume d’Enveja, Camarles, l’Aldea, Amposta i Santa Carles de la 
Ràpita. Compta amb 2+2 expedicions en dia feiner.  

 Línia Deltebre – Amposta.  Connecta el municipi Amposta i compta amb 2+2 expedicions 
en dia feiner que paren a Sant Jaume d’Enveja, l’Aldea i Camarles (migdia i vespre), i 2+2 
expedicions directes que surt de Jesús i Maria (Plaça major) i va directe a Amposta. 
Aquestes expedicions són a mig matí i al migdia. 

 Línia Tortosa – Sant Jaume –Deltebre. Connecta el municipi amb Tortosa, Campredó, 
l’Aldea, Camarles i Sant Jaume d’Enveja. Aquesta línia opera de dilluns a divendres 
feiners, ofereix 7+7 expedicions per sentit de circulació, amb una freqüència 
aproximada d’entre 2 hores i 2,5 hores, amb inici a les 6:45 a Deltebre (la Cava) i final a 
les 21:10h a l’estació d’autobusos de Tortosa. La línia disposa de 19 punts de parada 
per sentit de circulació. D’aquestes, 13 són al terme municipal de Deltebre (7 a la Cava i 
6 a Jesús i Maria). A més, a l’estiu (juliol i agost) hi ha 4 expedicions que arriben fins a 
Riumar. Totes les expedicions s’aturen a Sant Jaume d’Enveja entre les parades de la 
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Cava i de Jesús i Maria a través del Pont del Passador, allargant força el desplaçament 
entre l’origen i el destí final de línia. 

 
El nombre de parades i la seva disposició territorial fan que la cobertura de la línia sigui bona a 
tota la població, ja que pràcticament tot el nucli queda cobert per un radi de 750m de cada 
parada de transport públic. 
 

Figura 6.2  Ubicació actual del punts de parada del transport públic i radi de cobertura  

 

Font: Elaborat a partir de les dades de l’Ajuntament de Deltebre  
 

També s’ha posat en marxa la nova línia exprés e3 Tortosa – Alcanar que comunica els principals 
pols de mobilitat de les Terres de l’Ebre entre si amb una oferta molt important i més ràpida que 
els actuals serveis. S’ha posat un nou servei fins l’aeroport del Prat mitjançant una llançadora pel 
període estival i s’ha reforçat les expedicions entre les Terres de l’Ebre i Barcelona 
 
A la població veïna de Camarles hi ha una parada de ferrocarril anomenada Camarles-Deltebre, on 
hi paren trens de la línia R16 Tarragona – Tortosa/Ulldecona, tot i que no tots. 
 
És a l’estació de ferrocarril Aldea – Amposta – Tortosa, situada al nord de l’Aldea, on hi ha una 
major oferta del servei ferroviari, i on a més hi ha parada del servei de bus interurbà que dóna 
servei a Deltebre. 
 
Per aquesta estació passen: 

 Dues línies regionals: 

o Trens de la línia R16 Tarragona – Tortosa/Ulldecona, dels serveis de rodalies de 
Catalunya, amb origen Est. de França a Barcelona i fi a Tortosa, amb 11+11 
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sentit Tortosa i Barcelona de dilluns a divendres feiners. Als caps de setmana i 
festius el nombre d’expediconos es redueix, variant entre dissabtes i entre 
diumenges i festius. 

o Trens de la línia L7, dels serveis de mitja distància, entre l’Aldea – Amposta i 
València Nord. 

 I tres línies de llarg recorregut: 

o Recorregut Barcelona-Sants – Alacant o Màlaga-Maria Zambrano. 

o Recorregut Montpeller-Saint Roch – Cartagena. 

o Recorregut Barcelona-Sants – Lorca-Sutellena o Múrcia del Carmen. 

 

En relació als serveis de transport escolar cal destacar que actualment hi ha transport escolar 
per accedir a l’Institut de Deltebre (per als residents als Muntells i a Sant Jaume d’Enveja). Per 
altra banda, també es disposa de transport escolar per als residents a Deltebre que hagin 
d’accedir als centres educatius Sant Jordi i Verge de la Cinta de Tortosa (per a infants i joves amb 
necessitats educatives especials). 

Globalment, tenint en compte els fluxos de mobilitat generada entre Deltebre i els principals 
municipis amb els quals hi té interrelació, especialment per motius de treball, es pot fer una 
primera valoració de l’oferta actual. En general s’observen tres grans eixos que, tot i 
correspondre amb les principals línies interurbanes, presenten algunes mancances.  

 Eix l’Ampolla – Reus – Tarragona – Barcelona coberts principalment amb línies de tren 
amb parada a municipis propers com l’Aldea. 

 Eix Sant Jaume d’Enveja – Sant Carles de la Ràpita, cobert amb una de les línies 
interurbanes. 

 Eix Amposta – Tortosa, també cobert amb dues de les línies interurbanes 

A continuació es fa una valoració de l’oferta actual més detallada. 
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Taula 6.1  Valoració de l’oferta actual de transport col·lectiu en funció dels fluxos de mobilitat existents 
 

MUNICIPI INTERRELACIÓ EXP./DIA FEINER VALORACIÓ OFERTA ACTUAL 

Tortosa 354 7+7 Amb mancances 

Amposta 294 2+2 Deficient 

Tarragona 214 2+2 Deficient 

Sant Jaume d’Enveja 120 4+4 Amb mancances 

Barcelona 115 4+4 Amb mancances 

Camarles 83 7+7 Acceptable 

L’Aldea 58 7+7 Acceptable 

Sant Carles de la Ràpita 56 2+2 Amb mancances 

L’Ampolla 50 Sense oferta Molt deficient 

Reus 45 1+1 Amb mancances 

L’Ametlla de Mar 42 Sense oferta Molt deficient 

 

6.2.3 SERVEI DE TAXIS 

Segons dades de la Oficina de Turisme, a Deltebre hi ha 7 llicències de taxi. No hi ha dades del 
nombre d’usuaris, però degut al seu cost, els turistes no acostumen a fer-lo servir. 

6.2.4 DEMANDA D’USUARIS 

No es disposa d’informació actual del nombre d’usuaris de les línies de transport públic amb 
parada a Deltebre. 
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6.3 XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A BICICLETA 

6.3.1 XARXA ACTUAL 

A Deltebre, la xarxa d’itineraris per a bicicletes disposa d’una infraestructura fonamentalment 
basada en els desplaçaments per oci. Així, al marge esquerra del riu existeix un itinerari ciclista 
que uneix la desembocadura amb el nucli de Deltebre i continua riu amunt. En l’àmbit més urbà, 
en alguns trams es disposa d’itineraris senyalitzats i segregats, però sense estar connectats 
entre ells. En d’altres es circula en convivència o bé amb al vianant o bé amb el vehicle privat. Tal 
com ja s’ha comentat a l’apartat 4, aquesta forma part del camí natural de Tortosa a Deltebre.  
 
Un dels itineraris senyalitzats i segregats és al llarg del Pont del Passador i la part baixa del 
carrer Girona, però passada la cruilla amb el carrer Jaume I el Conqueridor, l’itinerari per ciclistes 
no té continuitat i s’ha de circular amb convicència amb els vianants, que sí que tenen un espai 
gran reservat al llarg de gairebé tot el carrer. Cal tenir en compte que al llarg d’aquest carrer s’hi 
estan desenvolupant promocions residencials i comercials en edificis plurifamiliars, fet que pot 
derivar en un increment de vianants a llarg termini que ocasionin conflictes amb els ciclistes. 
 
Els principals itineraris per bicicletes en l’àmbit urbà, malgrat alguns deficiències, són: 
 

- Avinguda de la Pau, només en el tram davant l’escola. L’avinguda passa a ser de direcció 
única (direcció oest) i el carril bici, segregat, és de doble sentit. 

- Avinguda Esportiva: s’ha volgut mantenir el doble sentit de la via i s’ha limitat 
l’aparcament a només una banda. El carril bici és de doble sentit tot i que no té 
l’amplada mínima que hauria de tenir.  

- Carrer Sant Miquel: s’ha fet el carrer en sentit únic (direcció est, del centre cap a la 
carretera) amb aparcament i vorera. 

- Avinguda Catalunya, al tram davant de l’IES, s’ha limitat la velocitat i s’ha fet la via de 
circulació en sentit únic per millorar la seguretat de molts dels estudiants que van a peu 
i en bicicleta. 

- Passeig Marítim de Riumar, que genera un itinerari continu que encercla tota la 
urbanització des del càmping i continua cap a la punta del Fangar, com a part dels 
itineraris. Aquest itinerari forma part de la oferta d’itineraris ciclistes del Parc Natural, 
impulsats per la Generalitat de Catalunya. 

En relació a la infraestructura d’aparcament per a bicicletes, hi ha diversos equipaments que 
disposen d’aparcament (Ajuntament, Institut, altres centres educatius...), però encara en resten 
molts per incorporar aquesta infraestructura.  

6.3.2 DEMANDA DE BICICLETES 

En la mobilitat quotidiana del municipi s’observa un ús força rellevant de la bicicleta. Segons 
l’enquesta de mobilitat obligada de l’any 2001, un 1,9 % dels desplaçaments de mobilitat per 



 

 

49 

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

POUM DE DELTEBRE 

 

treball es feien en bicicleta. Tanmateix, l’orografia resulta molt favorable per a la mobilitat en 
bicicleta i es considera que l’ús d’aquest mode de transport podria ser superior si hi hagués unes 
condicions més favorables. 

 
Resulta molt habitual que els desplaçaments en bicicleta es facin per motius d’oci i lleure a 
l’entorn del riu i en diferents itineraris en l’àmbit rural. En aquest sentit, l’administració de Parc 
Natural del Delta de l’Ebre publica cinc itineraris amb bici que transcorren pel dins del Terme 
Municipal de Deltebre, dos d’ells seguint l’eix del riu des del nucli de Deltebre fins Riumar i la 
desembocadura, dos més amb itineraris des del nucli de Deltebre fins la Punta del Fangar i el 
Port de l’Illa de Mar, i finalment una ruta que discorre al límit dels termes de Deltebre i Camarles, 
des del Port de l’Illa de Mar fins l’Ermita de l’Aldea, sense passar pel nucli urbà de Deltebre. 
 
La figura següent mostra els recorreguts més utilitzats per ciclistes, els quals coincideixen amb 
les principals vies del municipi carreteres i travesseres urbanes, els principals camins i  també 
amb l’itinerari entorn de l’Ebre.  

 
Figura 6.3  Itineraris més utilitzats en bicicleta segons l’aplicatiu Strava 

 
Font: Strava  

 
 

Finalment, cal destacar que segons l’article 17 del Decret 344/2006, s’indica que “els itineraris 
per a bicicletes no es poden fer passar per carreteres de doble calçada ni per carreteres de 
calçada única amb una intensitat mitjana diària superior a 3.000 vehicles, llevat que se 
segreguin de la via mitjançant mecanismes adequats de protecció”. Per altra banda, el manual 
de disseny de vies ciclistes d’Holanda proposa com a criteri per avaluar la conveniència de 
segregar o d’integrar els ciclistes al trànsit motoritzat en funció de la velocitat i de la intensitat 
del trànsit el següent: 
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 En IMD inferiors a 3.000 vehicles/dia i velocitat reals inferiors a 50 km/h es considera 
que la segregació no és necessària. 

 Si la velocitat és superior a 60 km/h, la segregació és necessària, excepte si l’IMD és 
molt baixa (inferior a 1.000 vehicles/dia).  

Cal destacar que la major part dels vials del municipi complirien amb algun dels criteris anteriors, 
i per tant resultaria viable la convivència de la bicicleta amb el trànsit motoritzat si la velocitat 
fos més reduïda.  Tanmateix, segons s’ha pogut comprovar amb treball de camp i entrevistes, hi 
ha un percentatge elevat d’incompliment de la velocitat legal, fet que pot comportar un fre en el 
desenvolupament d’itineraris ciclistes segurs.  
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6.4 XARXA D’ITINERARIS PER A VEHICLES 

6.4.1 XARXA ACTUAL 

La xarxa viària principal que dóna cobertura a Deltrebre està formada per 2 vials referents a la 
xarxa supramunicipal d’alta capacitat que són l’AP-7 (amb un enllaça a l’Aldea i l’altre prop 
d’Amposta) i la carretera N-340. Aquestes dues infraestructures discorren pel corredor litoral i  a 
partir d’aquesta xarxa s’accedeix a Deltebre a partir de: 
 

 C-41 / TV-3454, per connectar amb Amposta a l’oest i amb Riumar cap a l’est. Compta 
amb un recorregut paral·lel al riu.  

 C-203 / T-340, per connectar amb la N-340 entre l’Aldea i Camarles.  

 TV-3409, per connectar amb Camarles.  

 TV-3401, per connectar amb la N-340 prop de l’Ampolla.  

 
A partir d’aquesta vialitat s’estructura la xarxa viària interna del municipi. Aquesta vialitat es 
jerarquitza en: 
 

 Xarxa principal o primària, que està formada pels eixos principals que creuen el 
municipi i que el connecten amb la xarxa externa. 

 Xarxa secundària: està formada d’aquells carrers que canalitzen el trànsit d’accés al 
centre del municipi i les principals comunicacions entre barris.  

 Xarxa veïnal: està formada per aquells carrers que connecten la xarxa primària i 
secundària amb la resta del municipi i que no tenen altre funció que l’accés als 
habitatges o d’altres usos en origen/destí. 

Aquesta jerarquització és més marcada als nuclis de la Cava i Jesús i Maria. Així mateix, el 
funcionament actual del sistema viari del municipi depèn en bona mesura d’un eix central que 
acull bona part del trànsit rodat, mentre que la resta de la xarxa secundària forma una malla molt 
anàrquica i poc entenedora pel conductor.        
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La figura següent mostra una aproximació a la proposta actual de jerarquització de la xarxa 
viària, amb els principals punts de connexió entre la xarxa interna i la externa.  

 

Figura 6.4  Jerarquització de la xarxa viària actual 

 

Font: Lavola 

 
Durant els darrers anys en el municipi s’ha aplicat mesures encaminades principalment a:  
 

 Millorar l’asfalt de carrers i voreres, entre els quals destaquen l’avinguda de Catalunya 
davant la zona de l’IES, el carrer Sant Miquel i el nucli de Riumar. 

 L’ordenació del trànsit en trams de carrer, entre els quals destaquen l’av. Catalunya, també 
a la zona de l’IES, i l’av. de la Pau a la zona de l’escola Nostra Senyora de l’Assumpció. 

 Incrementar la zona per a vianants, entre els quals destaquen el carrer Girona i la zona 
pacificada de l’av. Goles de l’Ebre.  

 Millorar els creuaments i la circulació interna amb diverses rotondes. En aquest sentit, 
s’està construint una rotonda a l’encreuament del carrer Estació, la carretera TV-3454 i 
la TV-3451. També s’ha projectat per a finals del 2018 una rotonda a la cruïlla del carrer 
Girona i l’avinguda Francesc Graupera, que compta amb un alt índex d’accidentalitat i 
retencions en temporada alta. 

A més d’aquestes actuacions, s’ha encarregat la senyalització per limitar la velocitat a 
40km/hora a l’interior del nucli de Deltebre. Actualment, la limitació és de 50km/hora excepte 
alguns punts on s’ha limitat a 20. Tanmateix, s’ha observat que hi ha un alt grau d’incompliment 
d’aquests límits. 
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6.4.2 DEMANDA DE LA XARXA 

La caracterització de la demanda d’ús de la xarxa viària, s’ha efectuat a partir de les dades 
d’intensitat diària aportades per Viacat. Segons aquestes dades, les vies que comuniquen 
Deltebre estan lluny de la saturació i, per tant, poden absorbir el trànsit actual i un creixement en 
el futur.  
 
Segons aquestes dades, del 2015, tant la carretera que va cap a Amposta (TV-3454) com la que 
va a L’Aldea (T-340) registren un IMD semblant d’entre 2.600 i 2.700 vehicles, tot i que la T-340 
registra més trànsit pesat. Aquesta carretera ha experimentat un creixement de trànsit proper al 
3% respecte l’estimat pel 2014, mentre que l’altre ha baixat en un 15,3%.  Resulta rellevant veure 
que el trànsit de la TV-3403 que comunica amb Sant Jaume d’Enveja i la meitat sud del Delta té 
nivells de trànsit semblants, tot i que amb menys volum de trànsit pesat.  
 
Per altra banda, el tram de carretera T-340 entre el nucli de Deltebre i el port, amb un IMD molt 
més baixa ha experimentat un creixement molt més alt que les altres dues.  
 
En base als recomptes de trànsit les principals intensitats mitjanes de diàries de trànsit (IMD) 
s’observen les següents intensitats de trànsit:  
 

 T-340 DELTEBRE-PORT (pk 15).  

o IMD 2015: 1.501 (increment del 24,58% respecte al 2014) 

o % Pesants:  2.67%  

 
 TV-3454 – Ronda Nord: Est-centre.  

o IMD 2015: 2.607 (increment del 2,95% respecte al 2014) 

o % Pesants:  6.57%  

 
 T-340 Ronda  

o IMD 2015: 2.697 (increment del 15.31% respecte al 2014) 

o % Pesants:  1.57%  

 
 TV-3403 St. Jaume Enveja 

o IMD 2015: 2.829 (increment del 7.21% respecte al 2014) 

o % Pesants:  1.79%  
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6.5 RESERVES D’ESPAIS PER A APARCAMENT 

6.5.1 PARC MÒBIL RESIDENCIAL 

A 31 de desembre de 2015, el parc mòbil de Deltebre era de 10.489 vehicles censats, dels quals: 
5.502 eren turismes o vehicles lleugers, 712 motocicletes, 1.528 ciclomotors, 854 furgonetes i 
1.683 camions i altres vehicles. 
 
Aquests valors segueixen el mateix patró que els valors del parc de vehicles a nivell comarcal, 
respecte els valors de Catalunya, presenta valors molt més elevats de ciclomotors i inferiors de 
motocicletes. També resulta molt superior el percentatge de camions.  
 

Figura 6.5.  Parc mòbil de Deltebre segons tipus de vehicle (2015) 

 

 
 

Font: DGT 

 
La taxa de motorització del municipi és de 898 vehicles totals per cada 1.000 habitants (471 
turismes per cada 1.000 habitants). Aquesta taxa de motorització és molt superior a la del 
conjunt de Catalunya, la qual és de 701 vehicles/1000 hab (448 turismes/1000 hab.). 
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Segons el tipus de combustible, el 59,3% dels vehicles utilitzen gasoil, el 39,6% amb gasolina, 2 
vehicles són elèctrics i la resta no es troba especificat.  Cal destacar que no es té constància de 
l’existència de cap punt de recàrrega per a vehicles elèctrics al municipi.  
 
En base al parc d’habitatges, de mitjana la ràtio existent és de:  
 

 0,88 turismes/habitatge (1,29 turismes per habitatge principal). 

 0,36 motocicletes o ciclomotors/habitatge (0,52 motocicletes o ciclomotors per 
habitatge principal).  

 
Per altra banda, l’edat mitjana del parc mòbil és de 11,5 anys (10,3 anys al conjunt de 
Catalunya) i resulta rellevant que l’11,4% del parc mòbil no disposava de l’ITV en vigor, mentre 
que aquest percentatge al conjunt de Catalunya se situa en un 10% del total del parc de vehicles.    
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6.5.2 OFERTA D’APARCAMENT 

 Dins dels edificis 

El 46,7% dels edificis destinats a habitatge no disposen de cap aparcament per a turismes al seu 
interior. El 53,3% compten amb una capacitat estimada per a 3.600 vehicles, és a dir 
aproximadament el 65% dels turismes censats al municipis.  
 

 Via pública 

La major part de l’aparcament es localitza a la calçada de vies de circulació, mentre que la resta 
correspon a les diferents bosses d’aparcament, essent aquesta darrera molt menor.  
 
En relació a l’aparcament regulat, l’any 2016, l’Ajuntament va treure a concurs la gestió de la 
zona blava del centre del municipi. Aquesta zona compta amb:  

 168 places. 

 10 parquímetres. 

 Preveu al gratuïtat dels 20 primers minuts d'aparcament. 

 
Amb aquesta actuació també es va aprofitar per crear 10 zones específiques per a minusvàlids i 
10 zones de càrrega i descàrrega. La creació de  la zona blava va acompanyada també d’una 
zona taronja, complementària a la blava, exclusiva per a veïns i que comptarà amb 80 places, 
aproximadament. 
 
També cal destacar que la Cooperativa Arrossaires del Delta de l’Ebre, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Deltebre, el suport de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) 
i la Secció d'Autocaravanes de la Unió Caravanista de Catalunya (UCC), a habilitat una àrea de 
caravanes a l’aparcament de la seva agrobotiga. Es tracta d’una àrea, de 50 places 
d’estacionament i pernocta, on s'aporten serveis per a les autocaravanes.  
 

6.5.3 DEMANDA D’APARCAMENT 

La demanda d’aparcament de les zones de rotació es concentra fonamentalment al voltant dels 
mercats de la Cava i Jesús i Maria, i a punts on hi ha més comerços, així com a l’avinguda Goles 
de l’Ebre, ja que en la zona pacificada compta amb aparcament regulat. En la majoria d’aquests 
casos, es tracta de carrers estrets, o bé de doble sentit sense vorera o amb vorera molt estreta, 
sovint ocupada per vehicles aparcats. També s’observen molts carrers de sentit únic amb vorera 
estreta i carril d’aparcament a banda i banda del carrer. A mesura que ens allunyem d’aquest 
punt, la demanda és inferior i les places lliures resulten majoritàries tot i que s’observen molts 
carrers sense un espai definit per aparcament.  
 
També s’observa una alta demanda d’aparcament al voltant de determinats equipaments, per 
exemple a l’avinguda Catalunya al voltant de l’institut o de l’ajuntament, tot i que en aquests 
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casos s’observa espai suficient destinat a l’aparcament. En canvi, sí s’observa alta pressió al 
voltant d’edificis plurifamiliars de nova construcció, per exemple a la cruïlla de la Plaça 20 de 
maig amb avinguda Catalunya, o a la cruïlla avinguda Goles de l’Ebre i carrer Sant Miquel. En 
aquests edificis no s’hi observa entrada d’aparcament interior, hi ha comerços a planta baixa i 
molts cotxes aparcats al voltant. Això podria indicar una falta de normativa referent a 
l’aparcament en habitatges nous que podria esdevenir un problema si es continuen fent 
desenvolupaments d’aquest tipus, tal i com s’observa en sectors com els del carrer Girona. 
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6.6 SEGURETAT VIÀRIA 

Deltebre disposa d’un Pla Local de Seguretat Viària elaborat a l’any 2008. Segons dades de la 
Direcció General de Trànsit (DGT) a l’any 2015 es varen registrar al municipi 3 accidents, seguint 
una evolució oscil·lant.  
 

Figura 6.6.  Evolució dels accidents amb víctimes en vies urbanes de Deltebre 

 
 

Font: DGT 

 
 
Prenent de referència els valors del període 2010-2015 l’índex d’accidentalitat registrat se situa 
en 1,71 ferits/10.000 habitants empadronats, mentre que aquest índex a Catalunya és de 2,15.  
 
Per altra banda, durant el període 2013-2015 la sinistralitat s’ha traduit en 13 ferits degut als 
accidents de trànsit (8 ferits hospitalitzats i 5 ferits lleus). Segons el mode de transport: 
 

 5 corresponia a ciclomotors. 
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6.7 DIAGNOSI 

6.7.1 ASPECTES GENERALS 
 
 

 Deltebre és un municipi gran (107,4 km2) i poc poblat, amb una concentració de la 
població relativament alta al nucli de Deltebre (95,9% de la població) i, amb molta 
diferència, al nucli de Riumar (3%). Només l’1,1% de la població viu en masies 
disseminades. Tanmateix, la zona urbana central de Deltebre està formada per dos 
nuclis que generen una conurbació extensa i de baixa densitat, que es tradueix en 
majors distàncies entre polaritats, fet que no afavoreix els desplaçaments a peu.  

 Es tracta d’un municipi situat al mig del parc Natural del Delta de l’Ebre, un indret molt 
fràgil on agricultura i turisme s’han de compatibilitzar amb la preservació  dels 
elements naturals. En aquest sentit, la xarxa de camins rurals dóna servei a bona part 
important tant de les activitats agrícoles com dels punts d’interès turístic i de lleure, 
que es situen fora del nucli urbà.  

 Els patrons d’envelliment de la població, similars al conjunt de la comarca, també 
condiciona les necessitats de mobilitat de la població: major exigència en les 
actuacions de supressió de les barreres arquitectòniques i un increment de les 
necessitats de desplaçaments externs i sobretot interns amb transport públic degut 
en part a l’extensió del nucli comentada anteriorment.  

 Actualment el 15,4% de la població activa es troba en situació d’atur, fet que també 
incideix en la generació de mobilitat (menys atur implica un augment de la mobilitat). 

 Predomina l’edificació de baixa densitat, amb un 85% dels edificis unifamiliars. El 65% 
dels habitatges són d’ús principal, un 10% de segona residència i un 25% són buits. 

 Hi ha un nombre important de carrers amb urbanització deficient o sense asfaltat. Hi 
ha un Pla de Imatge de Poble que inclou la voluntat de millorar gradualment la 
urbanització dels vials.  

 Hi ha un nombre elevat de carrers que compten amb la presència d’un rec o una sèquia 
amb fins agrícoles que en condiciona la urbanització i l’organització de l’espai. Es 
considera que aquests són un tret característic del municipi molt lligat al seu origen i 
tradició agrícola, i donen caràcter històric i identitari. 
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6.7.2 PATRÓ DE MOBILITAT 
 
 

 Cada dia la mobilitat obligada (per treball i estudis) de Deltebre afecta a unes 7.149 
persones. D’aquestes, poc més de la meitat (58%) correspon a desplaçaments interns i 
la resta són externs (generats o atrets).  

 En la mobilitat obligada de la població, Deltebre esdevé més generador que atractor de 
mobilitat (els desplaçaments generats gairebé tripliquen els atrets). Tot i així, es tracta 
d’un municipi amb una autocontenció força elevada tant per raons de treball (53,7%) 
com sobretot per raons d’estudi (78,5%).  

 Tot i tenir una autocontenció elevada, una concentració alta de la població en els nuclis 
urbans i una orografia favorable per desplaçaments no motoritzats, hi ha un ús 
predominant del vehicle privat en tots els tipus de desplaçaments. En els 
desplaçaments interns, l’ús de modes no motoritzats només representa un 13%, 
mentre que en els desplaçaments externs, l’ús del transport públic és també molt baix 
(3% dels viatges atrets i 2% dels generats). 

 Pel què fa al repartiment geogràfic de la mobilitat, la relació principal es dóna amb les 
ciutats de Tortosa i Amposta.  

 En mobilitat atreta per raons de treball, el principal origen dels treballadors que es 
desplacen a Deltebre és Sant Jaume d’Enveja, seguit de Tortosa, Amposta, Sant Carles 
de la Ràpita i Camarles.  En canvi, en mobilitat generada destaquen Tortosa i Amposta, 
seguides de Tarragona. 

 El 50% dels viatges atrets per raons d’estudi provenen de Sant Jaume d’Enveja, mentre 
que el principal destí dels estudiants de Deltebre que surten del municipi és Tarragona. 

 En dies laborables, la quantitat de viatges que es fan per motius personals (compres, 
oci...) és semblant als viatges que es fan per motius ocupacionals, mentre que el cap 
de setmana els viatges predominants són personals. Entre aquests, la principal raó de 
viatjar els caps de setmana és l’oci.  

 El nucli de Riumar, a aproximadament 12km del centre de la Cava, no disposa de 
transport públic permanent durant tot l’any. Això condiciona la demanda de mobilitat 
dels veïns i en limita les opcions diferents al vehicle privat. 
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6.7.3 INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I FERROVIÀRIES 
 
 

 Deltebre no disposa d’estació de tren, de manera que el transport interurbà es fa amb 
autobús. Per a itineraris de llarga distància, hi ha la necessitat de desplaçar-se a altres 
municipis. En aquest sentit, l’estació amb més oferta és troba a l’Aldea, a 16km del 
nucli urbà de Deltebre, si bé per viatges cap a Tarragona i Barcelona molts veïns es 
desplacen fins l’Ampolla. 

 Tenint en compte el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, es preveu que aquesta 
estació sigui el punt central ferroviari de la regió, amb parada del tren d’alta velocitat 
entre Barcelona i València que hauria de servir ciutats importants com Tortosa i 
Amposta. Així, es preveu que les comunicacions amb l’Aldea són i seran clau per a 
l’accessibilitat del municipi.  

 La població es troba a 16 km de les principals infraestructures viàries supramunicipals 
(AP-7 i N-340, que en el futur serà l’Autovia A7) i està ben connectat a aquestes 
infraestructures.  

 La connexió amb Sant Jaume d’Enveja travessant el riu pel Pont del Passador ha 
facilitat la mobilitat i ha incidit en canviar els patrons de mobilitat actuals.  

 El nivell de saturació de les vies d’accés al municipi se situa molt per sota de la seva 
capacitat.  

 La carretera TV-3454 actua com a Ronda Nord del nucli de Deltebre, permetent 
travessar-lo d’oest a est sense haver de creuar la zona urbana. Es recomana potenciar 
el paper de ronda d’aquesta carretera per tal de reduir el trànsit de pas per l’interior. 

 La principal infraestructura supramunicipal planificada que podria tenir incidència en 
la mobilitat del municipi és la línia de tramvia dissenyada des de Tortosa fins al Delta 
de l’Ebre, que connectaria Deltebre amb l’Aldea, Amposta i Tortosa, així com amb Sant 
Carles de la Ràpita. També es preveuen millores en la connexió entre l’Ampolla i 
Deltebre, disposant d’una connexió amb millors condicions i sense passar pel nucli de 
Camarles.  
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6.7.4 MOBILITAT NO MOTORITZADA 
 
VIANANTS 
 

 L’orografia del municipi, sense pendents destacables, és favorable per als 
desplaçaments a peu i en bicicleta. 

 La relativa concentració de la població en els principals nuclis, és favorable a la 
mobilitat no motoritzada però la important presència d’edificacions de baixa densitat i 
barreja d’usos agrícoles i residencials, que configuren un nucli extens i allarguen 
distàncies entre diferents punts d’atracció, en són desfavorables. 

 Hi ha una elevada presència de voreres inferiors a 1,5 m a tots els nuclis, així com 
carrers sense asfaltat o sense vorera. També hi manquen molts passos de vianants 
per donar continuïtat als itineraris, així com vehicles aparcats sobre algunes voreres.  

 Necessitat de millora d’alguns itineraris principals per a vianants, com per exemple en 
les connexions:  

o Itineraris horitzontals Est-oest paral·lels a l’espai fluvial i a l’avinguda Goles de 
l’Ebre per dins del nucli urbà.  

o Nord-sud entre la TV-3454 (Ronda Nord) i l’espai fluvial 

o Itineraris continus per l’espai fluvial 

 Hi ha una zona pacificada en forma de plataforma única amb preferència pel vianant a 
la part central del nucli de La Cava, entre el Carrer Major, el mercat de la Cava i un tram 
de l’avinguda Goles de l’Ebre. L’espai pacificat presenta una disposició de l’espai i 
mobiliari urbà que a la pràctica segrega l’espai destinat per cotxes i en pot fomentar els 
excessos de velocitat. Es recomana establir mesures per esponjar i  reduir l’espai 
percebut per cotxes, que ajudaria a reduir la velocitat. 

  Es detecten molts punts de connexió entre el medi urbà i el rural a través de camins 
rurals, si bé en tots els casos s’ha de creuar la carretera TV-3454. En aquest sentit 
resulta interessant la millora en la connexió d’aquests itineraris (i la seva capil·laritat 
cap a dins de l’entramat urbà) a través de l’anella verda proposada i els itineraris per 
vianants i bicicletes que es proposen en aquest estudi. 

 Molts d’aquests itineraris rurals presenten condicions millorables des del punt de vista 
del vianant o el ciclista, però s’ha de tenir en compte que els itineraris pel medi rural 
són a través de camins transitats per maquinària agrícola de gran amplada, que 
dificulta la senyalització vertical i la construcció d’itineraris segregats. 
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BICICLETES 
 

 Es detecta un ús creixent de la mobilitat en bicicleta per viatges d’oci, però falta 
d’itineraris funcionals per a la mobilitat diària dels residents per motius de feina, 
estudis o altres raons personals diferents a l’oci, tot i tenir una orografia que resulta 
molt favorable per aquest tipus de desplaçaments.  

  Inexistència de carrils bici a la major part de la població, i desconnexió de la xarxa 
existent, amb pocs trams de convivència amb la corresponent senyalització. Per 
potenciar aquest mode de desplaçament resulta necessari disposar d’una xarxa amb 
cobertura al conjunt del nucli urbà. 

 Alt grau d’incompliment de les normatives de circulació i límits de velocitat, que 
podrien comprometre la seguretat dels itineraris. 

 S’han fet esforços per dotar d’aparcament per bicicletes l’entorn de molts 
equipaments, però n’hi ha forces sense aparcament.  

 Alt nombre de carrers molt estrets que dificulten la instal·lació de carrils bici segregats, 
molts d’ells amb intensitats de trànsit que permetrien la circulació de bicicletes en 
convivència amb el vehicle privat. En aquest sentit resulta clau la limitació de la 
velocitat a, almenys, a 30 km/h per garantir la seguretat dels ciclistes en aquests 
itineraris. Cal recordar que els itineraris aptes per bicicleta han de connectar els 
principals punts d’atracció per la via més curta possible. Normalment, aquesta via 
acostuma a coincidir amb la xarxa de vehicles i per tant, cal assegurar la compatibilitat 
d’aquests modes garantint la seguretat. 

 Tenint en compte les característiques del municipi, amb punts d’interès turístic fora 
del nucli urbà i amb important activitat agrícola, seria important fer una jerarquia dels 
camins rurals per tal de crear itineraris més segurs i potenciar l’ús de la bicicleta per 
aquest tipus de desplaçaments en comptes de vehicle privat.  
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6.7.5 TRANSPORT PÚBLIC 
 

 Deltebre queda fora de l’àrea de competències de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat 
(ATM) de Tarragona i no disposa d’un sistema tarifari integrat. Tanmateix, de forma 
provisional s’han creat uns títols que representen un descompte important per als 
usuaris habituals fins que el municipi no s’integri a l’Autoritat corresponent.  

 La limitació de les connexions interurbanes amb transport públic esdevé un fre del 
potencial turístic del municipi, i en condiciona la dependència del vehicle privat. 

 Recentment s’ha creat la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre que, quan estigui 
completament operativa, permetrà gestionar conjuntament la mobilitat a les Terres de 
l’Ebre i elaborarà propostes per a la planificació dels serveis de transport públic, de les 
infraestructures de transport i de la política de tarifes, així com participar en 
l’elaboració del Pla director de Mobilitat de les terres de l’Ebre.  

 No hi ha un sistema de transport urbà tot i l’existència de varis nuclis i l’extensió 
d’aquests amb construcció de baixa densitat.  

 La línia que va a Tortosa actua també com a línia de transport urbà entre els nuclis de 
La Cava, Jesús i Maria, i Sant Jaume d’Enveja amb diverses parades dins del municipi, i 
fins a Riumar a l’estiu. Aquesta funció alenteix el recorregut global de la línia i en treu 
competitivitat respecte el vehicle privat.  

 El sistema de transport interurbà amb autobús ha incorporat connexions amb Sant 
Jaume d’Enveja des de la construcció del nou Pont del Passador. En canvi, les 
connexions regulars amb el nucli de Riumar només es produeixen a l’estiu. 

 Deltebre no compta amb cap estació de ferrocarril pròpia i s’ha de servir de les que hi 
ha a les poblacions veïnes de Camarles (amb aturades puntuals d’expedicions entre 
Tarragona i Ulldecona), l’Ampolla,  i de l’Estació de l’Aldea, que està millor servida, amb 
itineraris de mig i llarg recorregut i més cobertura d’horaris.  

 El Pla Territorial de les Terres de l’Ebre proposa una línia de tramvia que connecti 
Deltebre amb Tortosa i Amposta, passant per l’Aldea on es projecta un gran 
intercanviador de tren que serveixi la zona. El tramvia entraria per la porta nord-oest i 
es fan les reserves de sòl, però no està projectat que penetri fins a l’interior del nucli 
urbà. Mentre la línia de tramvia no es construeix, cal garantir l’accessibilitat en 
transport públic a través del transport en autobús. 
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6.7.6 VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT 
 

 
 El municipi presenta un índex de motorització superior a la mitjana de Catalunya, amb 

898 vehicles totals per cada 1.000 habitants (471 turismes per cada 1.000 habitants) 
quan aquesta taxa al conjunt de Catalunya és de 701 vehicles/1000 hab (448 
turismes/1000 hab). La proporció de vehicles que no disposa d’ITV és també superior a 
la mitjana de Catalunya. 

 La xarxa viària interna de Deltebre és molt anàrquica i poc jeràrquica.  

 El carrer Girona s’està configurant com a eix viari important per la seva continuïtat 
directe entre el Pont del Passador i la ronda nord. 

 Hi ha un nombre important de carrers estrets de doble sentit on a més, s’hi aparca. Això 
normalment va en detriment de l’espai per a vianants i xarxa ciclista. Caldria estudiar la 
possibilitat de marcar una jerarquia clara de carrers i canviar la condició de doble sentit 
per sentit únic en molts d’aquests.  

 Hi ha pocs itineraris horitzontals paral·lels al riu o a la TV-3454 tret de l’eix central 
(avinguda Germans Carsi, Nostra Senyora de l’Assumpció, avinguda Graupera i Goles de 
l’Ebre). Resulta necessari potenciar els accessos per mitjà de la carretera TV-3454, 
potenciant el seu paper de ronda. En aquest sentit, calen eixos verticals  (com el carrer 
Girona), que connectin la TV-3454 amb la llera del riu. Es recomana que aquests eixos 
verticals siguin de doble sentit sempre que l’amplada ho permeti, i no es destini espai a 
l’aparcament per tal d’aprofitar l’espai per voreres suficientment amples. Aquests 
eixos, que haurien de concentrar gran part del trànsit, haurien de tenir carril bici 
segregat. 

 Es recomana establir una xarxa secundària distribuïdora,  basada principalment en 
eixos horitzontal, que connectin amb els eixos verticals i facilitin la sortida del nucli cap 
a la TV-3454, evitant així els itineraris actuals que creuen el nucli per l’interior a través 
de l’eix central de l’avinguda Germans Carsi, Nostra Senyora de l’Assumpció, avinguda 
Graupera i Goles de l’Ebre. Aquests eixos haurien de tenir característiques similars als 
eixos verticals i, si el vial és suficientment ample, permetre l’aparcament almenys en 
una banda del carrer. 

 Seria necessari configurar un itinerari paral·lel al riu que actues de ronda sud, per tal de 
facilitat el trànsit interior. Aquest itinerari no pot tenir les mateixes característiques 
que la ronda nord ja que tindria també més presència de vianants i ciclistes seguint el 
passeig fluvial. 

 Es recomana que s’habilitin algunes bosses d’aparcament en les entrades al nucli des 
de la TV-3454 per tal d’evitar que els cotxes penetrin fins a la zona central. 

 L’aparcament a dins de l’habitatge té capacitat per aproximadament 2/3 del parc de 
turismes del municipi (65%) però gairebé la meitat dels habitatges no disposa 
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d’aparcament a l’interior. La dotació d’aparcament  és de 0,59 places per habitatge, 
que puja fins a 0,87 places per habitatge si només es compten els habitatges 
principals, el que vol dir que una proporció gran d’aquests sense aparcament són 
habitatges secundaris. Seria recomanable que els habitatges de nova construcció 
incorporin aparcament privat a l’interior.  

 Les ràtios que proposa el Decret 344/2006 en relació a la dotació d’aparcament per a 
turismes i motocicletes per a l’ús residencial són similars a les existents actualment al 
municipi.  

 Als vials més cèntrics compten amb regulació horària de l’aparcament, amb unes 176 
places de zona taronja per a veïns, a més de la zona blava de pagament. Aquest 
aspecte permet aconseguir una major rotació de vehicles al cap del dia. 

 Dins de l’àmbit residencial, la dotació d’aparcament existent permet cobrir amb escreix 
la demanda existent. Si bé s’observen petites disfuncions puntuals en quant a 
l’aparcament a l’entorn de determinats equipaments i zones comercials. 

 Tot i no haver-hi dèficit d’aparcament en el conjunt del nucli, la configuració dels 
carrers fa que l’aparcament sigui desordenat i sovint en detriment de l’espai per a 
ciclistes i vianants. És necessària una reconfiguració de l’espai viari que hauria de 
comportar una disminució de l’espai reservat a aparcament per millorar les voreres i 
els itineraris no motoritzats. Al haver-hi carrers estrets amb espai limitat, es proposa 
establir carrers de direcció única i zones d’aparcament només a una banda del carrer 
en el vials on l’amplada ho permeti, i no a les dues com fins ara. Així comportaria la 
reducció de l’espai destinat a aparcament. 

 Alguns carrers amb doble sentit de circulació compten amb una amplada per carril 
excessiva (especialment a l’eix central) fet que afavoreix l’excés de velocitat. 

 L’espai per a aparcament, principalment a les avingudes Graupera i Goles de l’Ebre, 
tenen una amplada molt superior a la d’un vehicle estàndard. Aquest fet contribueix a 
que l’espai percebut pels conductors sigui més ample i incrementin la velocitat. A més, 
redueix l’espai disponible per voreres o instal·lació de carrils bici. Cal tenir en compte 
que aquestes vies donen accés a la majoria de serveis i pols d’atracció i són les que 
tenen més demanda també de vianants i ciclistes. 

 S’ha habilitat una zona d’aparcament amb serveis per autocaravanes a l’entorn de 
l’agrobotiga.  

 Es detecten camins rurals amb un alt índex de trànsit per al qual no estan preparats. 
Especialment els que comuniquen amb punts d’interès natural o paisatgístic fora del 
nucli. L’arranjament d’aquest problema és conflictiu perquè per una banda millorar els 
camins podria comportar la massificació d’espais naturals molt fràgils, però per l’altre, 
no fer-ho pot comportar riscos de seguretat i limita el potencial turístic de la zona.  

 Es detecta una manca de senyalització per itineraris amb vehicle per camins altament 
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transitats que pot comportar incrementar els recorreguts innecessaris per dins del 
Delta si els visitants es perden. Es recomana senyalitzar itineraris concrets que 
concentrin el pas de vehicles ,i fomentar l’arribada de visitants fins al destí final amb 
altres modes de transport allà on l’entorn sigui més fràgil. En aquest sentit, el municipi 
té dissenyat un pla de senyalització dels camins rurals. 

 L’ampliació del port i la construcció de la llotja de peix previstes poden incrementar la 
demanda de transport de mercaderies entre el nucli i el port, especialment al voltant 
del mercat. Es recomana fer previsions d’espai i/o regulació horària per aquest tipus de 
trànsit. 

 Manca d’espais d’aparcament per als vehicles pesants a les zones d’activitat 
econòmica. Els plans parcials dels sectors de creixement previstos en el POUM per 
aquesta zona haurien d’incorporar mesures en aquest sentit. 

 Manca de política per fomentar el vehicle elèctric. Es recomana promoure la instal·lació 
de punts de càrrega amb aparcament preferent a zones comercials dels nuclis urbans 
de La Cava i de Jesús i Maria, i a bosses d’aparcament que es puguin planificar. 
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6.8 PROPOSTES I ACTUACIONS DE MILLORA 
 
El Decret 344/2006 estableix unes condicions que els carrers de nova urbanització han de 
complir, així com la necessitat de definir xarxes d’itineraris per vianants, bicicletes, vehicle privat 
i transport públic, per tal d’assegurar la connexió dels sectors de transformació amb la resta del 
nucli. En aquest sentit, la multiplicitat de sectors de transformació delimitats pel POUM de 
Deltebre, la majoria dels quals envoltats de trames de sòl urbà consolidada, fa que gran part de 
les xarxes d’itineraris proposades discorrin per la trama ja existent, i que la configuració dels 
nous vials vingui molt condicionada per les característiques dels vials existents. Tanmateix, hi 
ha aspectes referents a l’accessibilitat que s’han de tenir en compte pels vials nous (si bé 
resulten molt aconsellables per la vialitat existent), especialment d’aquells que formen part dels 
itineraris principals de mobilitat del municipi. 
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6.8.1 XARXA PER A VIANANTS 
 

ACCIÓ V1. DEFINIR LA XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS DE VIANANTS 

El plànol 3 de l’annex d’aquest document defineix la xarxa d’itineraris principals per a vianants, 
que ha d’assegurar la connexió dels sectors de transformació amb els principals pols de 
mobilitat del municipi.  

 Accessibilitat: L’actual codi d’accessibilitat (Ordre VIV/561/2010) fixa que els itineraris 
principals per a vianants disposin d’una vorera amb una amplada lliure d’obstacles de 
com a mínim 1,8 m (excepcionalment en zones urbanitzades es considerarà 1,5 m). Així 
mateix, en els vials que conformen la xarxa d’itineraris principals per a vianants i els 
principals eixos comercials es recomana incrementar aquesta amplada fins a un mínim 
de 2,0 m, o bé de 2,5 m. Aquest criteris es podran complir en la vialitat dels nous sectors 
de desenvolupament, però en canvi resultarà molt més complicat en aquells sectors de 
completen la trama existent (PAU o PMU).  

 Pendent: El Decret 344/2006 fixa que els itineraris per a vianants han de disposar d’un 
pendent màxim del 8% (6% segons l’Ordre VIV/561/2010), i només en casos 
degudament justificats pot arribar fins al 12%. En aquest sentit, a Deltebre tota la 
vialitat existent se situa molt per sota d’aquest llindar.  

 Permeabilització de la xarxa viària: En els punts on la xarxa d’itineraris principals per a 
vianants i vehicles coincideixin en el traçat, caldrà disposar dels suficients elements 
que permetin la permeabilització del vial. En aquest sentit es recomana disposar de 
passos per a vianants separats com a màxim 100-150 m. Aquesta distància encara 
hauria de ser inferior en el cas dels vials considerats eixos comercials. 

En aquest aspecte, es recomana apropar els passos de vianants a les cruïlles per tal de 
fer els itineraris més rectes i reduir l’aparcament entre les cruïlles i els passos de 
vianants per tal de millorar la visibilitat. Aquesta mesura s’esmenta també en el Pla 
Local de Seguretat Viària. El planejament derivat haurà de concretar les característiques 
dels passos de vianants en funció de la seva funcionalitat 

Els vials representats en el mapa 3 com a part de la xarxa principal de vianants són els que 
hauran de disposar de millors condicions en relació a l’accessibilitat i la mobilitat a peu, i que per 
tant caldrà efectuar-ne la seva adaptació progressiva. Tot i això, en la mesura que sigui possible 
s’hauria de tendir cap a l’adequació de la resta de la xarxa des del punt de vista del vianant.  

Els criteris detallats del Decret i l’Ordre caldrà integrar-los tant el planejament derivat del 
POUM com sobretot en els projectes d’urbanització dels mateixos. 
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ACCIÓ V2. ACTUACIONS DE MILLORA VINCULADES AL DESENVOLUPAMENT DEL POUM 

Algunes de les actuacions de millora de la xarxa per a vianants resten vinculades al 
desenvolupament dels sectors del POUM. Les actuacions més destacades són:  

 Definir un itinerari per a vianants al llarg de la carretera TV-3454 on es situen molts dels 
sectors de transformació, aprofitant la creació d’una anella verda que actuarà com a 
façana urbana i de grans zones verdes. Els sectors més directament implicats en la 
creació d’aquest itinerari són: PAU 6, PAU 8, PAU 22, PAU 23, PAU 24, PAU 25, PMU 9, PMU 
10, PMU 12, PMU 13, PMU 15, PMU 16, i  SUD I3. En aquest sentit, caldrà que l’itinerari 
mantingui una certa coherència en quant a disseny i característiques.  

 Consolidació d’un itinerari per a vianants a la façana fluvial. Els sectors més directament 
afectats per aquesta mesura són: PAU 20, PAU 40, PAU 41, PAU 43, PAU 44, PMU 48, 
PMU49 i PMU 51. 

 

ACCIÓ V3. ALTRES ACTUACIONS DE MILLORA NO VINCULADES AL DESENVOLUPAMENT DEL POUM 

 Per altra banda, a més de les mesures anteriors, n’hi ha d’altres no vinculades estrictament al 
desenvolupament de sectors del POUM que permeten la millora de la mobilitat a peu al municipi, 
però que si que condicionen el disseny dels futurs sectors. Aquestes mesures són:  

 Conversió dels vials veïnals de tot el nucli urbà en una zona 30 i passar els vials a un sol 
sentit de circulació, i estudiar la conversió d’alguns vials de la xarxa primària i secundària 
en funció de la seva coincidència amb altres xarxes.  

 Definir la composició de les vies urbanes ja existents: Gran part de la xarxa principal de 
vianants transcorre per la trama urbana consolidada. Una de les problemàtiques actuals 
de Deltebre és la composició actual dels carrers, molts d’ells estrets, que condicionen 
l’habilitació de voreres amples i carrils bici segregats si es vol mantenir la circulació de 
vehicles i permetre l’aparcament. Així, es recomana seguir un esquema de composició de 
les vies segons les seves característiques. 

 

Carrers de menys de 7 metres d’amplada 

 
- Tipus de calçada: Plataforma única amb prioritat per a vianants 

- Circulació de vehicles: sense circulació o amb 1 carril en sentit únic 

- Velocitat: Limitació a 20 km/h o 30km/h. Cal senyalitzar-ho a l’entrada del carrer. 

- Aparcament: No 

- Carril bici: les bicicletes hauran de compartir circulació i sentit amb els vehicles 

- Voreres: Cal garantir l’ample de pas lliure d’obstacles d’1,5 m. 

- Mobiliari urbà: Sempre que no impedeixi l’ample de pas per vianants d’1,5 m. 
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Carrers d’entre 7 i 10 metres d’amplada 

 
- Tipus de calçada: Calçada per vehicles amb voreres segregades. 

- Circulació de vehicles: 1 carril en sentit únic 

- Velocitat: Limitació a 20 km/h o 30 km/h. Cal senyalitzar-ho a l’entrada del carrer. 

- Aparcament: Només en vials de >8 m. Es recomana establir un carril d’aparcament alternant una 
banda i l’altre del carrer per trams, com a estratègia de reducció de la velocitat. Cal tenir en 
compte reservar espai per aparcament de motocicletes. 

- Carril bici: Les bicicletes hauran de compartir circulació i sentit amb els vehicles. Si l’ample de la 
via ho permet, es pot senyalitzar un carril bici segregat per la direcció contrària. 

- Voreres: mínim 2 m d’amplada. Si en una banda del carrer no hi ha comerços ni habitatges (hi ha 
jardins, horts, etc.) es pot considerar una vorera d’1,5 metres en aquella banda i ampliar l’altre. 

- Mobiliari urbà: Sempre que no impedeixi l’ample de pas per vianants d’1,5 metres. 

 
Per carrers de més de 10 metres d’amplada 

 
- Les voreres han de tenir un mínim de 2 m d’amplada a totes dues bandes del carrer, garantint el 

pas lliure d’obstacles d’1,5 m en cas que s’hi instal·li mobiliari o arbrat urbà. 

- Es recomana instal·lar un carril bici bidireccional, amb un mínim de 2 metres d’amplada. 

 
En tots els casos, s’han de tenir en compte les condicions mínimes de seguretat i la instal·lació 
de passos de vianants. En cas que es plantegi la possibilitat d’establir un nou itinerari de 
transport públic, també cal tenir en compte els requeriments d’aquest, tant per a la circulaicó 
dels vehicles com de la instal·lació de parades. A més, cal tenir en compte les necessitats de 
càrrega i descàrrega, especialment quan hi ha comerços en aquell carrer, així com la instal·lació 
d’aparcaments per bicicletes si hi ha equipaments o altres focus d’activitats a prop. 

 
 

ACCIÓ V4. MILLORAR LES CONNEXIONS DEL NUCLI AMB L’ENTORN RURAL I NATURAL 

 
A Deltebre, la majoria de connexions entre el nucli prinicpal i els camins rurals comporten el 
creuament de la carretera TV-3454. Cal garantir la permeabilitat d’aquesta via es proposa: 

 Aprofitar les actuacions per condicionar els principals accessos des de la carretera al 
nucli, com entrades, rotondes o semàfors, per garantir la via de pas per vianants i 
bicicletes cap als itineraris rurals / naturals i equipaments que hi ha a l’altre banda de 
la via (cementiri, camps d’esports, alberg, zona industrial, etc.). 

 Instal·lar la senyalització necessària, tant horitzontal com vertical, per assegurar la 
visibilitat dels passos i el compliment d’aquests. 
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6.8.2 XARXA PER A BICICLETES 
 

ACCIÓ B1. DEFINIR LA XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A BICICLETES EN BASE ALS CRITERIS 
QUE FIXA EL DECRET 344/2006 

El plànol 5 de l’annex d’aquest document defineix quina ha de ser la xarxa d’itineraris principals 
per a bicicletes. Aquesta xarxa d’itineraris s’haurà de definir en el planejament derivat del POUM 
on caldrà detallar les característiques de disseny dels recorreguts de la xarxa d’itineraris per a 
bicicletes, i si aquests són segregats o bé conviuen amb d’altres modes de transport (vianants o 
transport motoritzat). En aquest sentit, en l’Acció V4 s’ha fet un seguit de recomanacions i 
propostes referents al disseny de la xarxa segons la classificació de la via i l’amplada disponible. 

Es considera que la major part de la vialitat interna tant dels nuclis de Deltebre com de Riumar 
poden esdevenir itineraris ciclables sense necessitat de segregació dels modes motoritzats, 
sempre que es compleixin els límits de velocitat establerts inferiors a 30 km/h. En els únics vials 
on es considera menys recomanable és en aquells de dins del nucli urbà on es permet la 
circulació en doble sentit o que formen part de la xarxa d’itineraris principals per vehicles. Així, en 
el plànol només s’han pintat els itineraris principals perquè, al igual que en el cas de vianants, 
quedaria tota la xarxa pintada. 

Els principals itineraris per a bicicletes contemplats en el POUM són: 

 Itinerari per a bicicletes al llarg de la carretera TV-3454, on se situen molts dels sectors 
de transformació, aprofitant la creació d’una anella verda que actuarà com a façana 
urbana i de grans zones verdes. Els sectors directament afectats per aquesta mesura 
són: PAU 6, PAU 8, PAU 22, PAU 23, PAU 24, PAU 25, PMU 9, PMU 10, PMU 12, PMU 13, 
PMU 15, PMU 16, i  SUD I3.  

 Itinerari per la façana fluvial, aprofitant els punts d’accés entre l’itinerari actual ja 
existent i les vies urbanes més properes. Els sectors més directament afectats per 
aquesta mesura són: PAU5, PAU 20, PAU 40, PAU 41, PAU 43, PAU 44, PMU 48, PMU49 i 
PMU 51. 

 Assegurar la permeabilitat del carrer Girona per més punts a més de l’avinguda Robert 
Graupera,  per tal d’evitar que esdevingui una frontera entre la zona de la Cava i la zona 
de Jesús i Maria. Els sectors més afectats per aquesta mesura són: SUD 14, SUD 15, SUD 
16, SUD 17, SUD 18, SUD 19, SUD 20, SUD 21, SUD22, PAU 22, SUD I3 i SUD I4. 

 Itinerari per a bicicletes que encerclaria Riumar, lligant els itineraris interiors i el passeig 
Marítim amb els accessos a espais naturals i camins rurals existents, així com amb el 
Port i amb el Càmping. Tots els sectors de Riumar es veuen afectats per aquesta 
actuació. 

Aquesta mesura s’hauria de complementar amb:  

 Estudiar la segregació en sentit contrari per les vies de circulació en sentit únic quan 
l’amplada no permeti un carril bidireccional de 2 m. Cal aplicar la senyalització 
corresponent. 
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Per al disseny d’aquests espais per a la bicicleta se seguiran els criteris i recomanacions que fixa 
el Manual per al Disseny de Vies Ciclistes de Catalunya, publicat pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.   

 
  

http://www10.gencat.net/ptop/binaris/manualCiclistes_tcm32-40721.pdf


 
 

 

74 

ACCIÓ B2. GARANTIR UNA DOTACIÓ MÍNIMA D’APARCAMENT PER A BICICLETES FORA DE LA VIA 
PÚBLICA 

Tal com fixa el Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, 
cal preveure unes ràtios mínimes d’aparcament per a bicicletes fora de la via pública: 

Dotació mínima de places d’aparcament per a bicicletes 

Tipus d’ús Nre. de places 
Ús d’habitatge 2 places/habitatge o 2 places/100m2 de sostre o fracció 

Ús comercial 1 plaça/100m2 de sostre 

Ús d’oficines 1 plaça/100m2 de sostre 
Ús industrial 1 plaça/100m2 de sostre 

Equipaments docents 5 places/100m2 de sostre 

Equipaments esportius, culturals 5 places/100 places d’aforament 

Altres equipaments públics 1 plaça/100m2 de sostre 
Zones verdes 1 plaça/100m2 de sòl 

Font: Decret344/2006  de regulació dels estudis de la mobilitat generada, 2006. 

Tal com s’ha fet amb la mobilitat generada, s’ha considerat que part de les zones verdes seran 
més una zona de transició entre el medi urbà i el rural, que una zona verda amb usos i 
característiques de parc amb capacitat per atraure mobilitat important. Així, per les zones verdes 
que reuneixen aquestes característiques s’ha considerat la cinquena part de la ràtio prevista pel 
decret, amb la reserva de places d’aparcament de bicicletes s’ha fet el mateix. Així doncs, tenint 
en compte les superfícies i usos del sòl previstos en el POUM caldrà preveure una dotació de 
9.414 places  d’aparcament per a bicicletes.  

 Cal tenir en compte que la previsió d’aparcament en zones verdes s’ha reduït en una cinquena 
part en aquelles zones que es considera que tindran més caràcter d’espai de transició que de 
zona verda urbana i que en les zones del SUD I s’ha comptat un 90% destinat a ús industrial i un 
10% a comercial. Es recomana doncs, que el planejament derivat ajusti la dotació de places a 
reservar en funció de la demanda d’aparcament real de cada zona verda i equipament previst, 
així com dels usos final de cada sector un cop que es desenvolupin.  

Per sectors la situació és la següent: 

 

SECTOR RESIDENCIAL COMERCIAL 
ZONES 

VERDES 
EQUIPAMENTS TOTAL SECTOR 

PAU5 
0 37 47 13 97 

0 9 0 0 9 

PAU6 11 0 16 0 28 

PAU 7 
28 0 0 0 28 

16 0 0 0 16 

PAU8 16 0 16 5 38 
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PAU11 29 0 0 0 29 

PAU18 12 0 0 0 12 

PAU19 24 0 0 0 24 

PAU20 
0 58 65 230 353 

0 31 0 0 31 

PAU21 60 0 18 0 78 

PAU22 16 0 23 0 39 

PAU23 
0 9 67 0 77 

0 0 0 0 0 

PAU24 24 0 22 138 185 

PAU25 0 105 4 0 109 

PAU27 8 0 0 0 8 

PAU40 
16 0 1 0 17 

12 0 0 0 12 

PAU41 
16 0 3 0 19 

16 0 0 0 16 

PAU42 24 0 3 0 27 

PAU43 16 0 0 0 16 

PAU44 10 0 0 0 10 

PAU45 9 0 0 0 9 

PAU46 12 0 0 0 12 

PAU47 10 0 0 0 10 

PAU50 12 0 0 0 12 

PAU53 8 0 7 0 15 

TTOTAL 405 251 293 386 1.334 
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SECTOR RESIDENCIAL COMERCIAL 
ZONES 

VERDES 
EQUIPAMENTS TOTAL SECTOR 

PAU I 1 0 219 6 0 225 

PAU I 2 0 238 0 0 238 

TOTAL 0 457 6 0 463 

 

SECTOR RESIDENCIAL COMERCIAL 
ZONES 

VERDES 
EQUIPAMENTS TOTAL SECTOR 

PMU 1 45 0 16 0 61 

PMU 2 44 0 4 0 48 

PMU 3 2 0 0 0 2 

PMU 4 60 0 42 0 101 

TOTAL 150 0 63 0 213 

 

SECTOR RESIDENCIAL COMERCIAL 
ZONES 

VERDES 
EQUIPAMENTS TOTAL SECTOR 

PMU9 35 0 18 0 53 

PMU10 0 66 52 40 158 

PMU12 22 0 25 0 47 

PMU13 39 0 38 24 101 

PMU14 26 0 0 0 26 

PMU15 37 0 8 82 127 

PMU16 54 0 23 0 77 

PMU17 0 114 40 81 235 

PMU26 14 0 2 0 16 

PMU28 29 0 22 0 51 

PMU29 32 0 22 0 53 

PMU30 33 0 11 0 44 

PMU31 37 0 28 0 65 
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PMU32 19 0 15 0 34 

PMU33 23 0 0 0 23 

PMU34 24 0 0 0 24 

PMU35 30 0 0 0 30 

PMU36 19 0 0 31 50 

PMU37 19 0 0 0 19 

PMU38 34 0 0 0 34 

PMU39 57 0 8 160 224 

PMU48 37 0 0 46 83 

PMU49 53 0 25 0 78 

PMU51 0 30 0 32 62 

PMU52 23 0 0 0 23 

TOTAL 696 210 337 496 1.739 

 

 

SECTOR RESIDENCIAL COMERCIAL 
ZONES 

VERDES 
EQUIPAMENTS TOTAL 

SUD 1 0 140 53 73 266 

SUD 2 118 0 24 49 191 

SUD 3 110 0 7 46 163 

SUD 4 153 0 20 64 238 

SUD 5 151 0 15 63 229 

SUD 6 129 0 13 54 196 

SUD 7 102 0 17 43 162 

SUD 8 0 29 29 183 242 

SUD 9 88 0 15 37 139 

SUD 10 378 0 113 236 728 

TOTAL 1.229 169 306 847 2.551 
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SECTOR RESIDENCIAL COMERCIAL 
ZONES 

VERDES 
EQUIPAMENTS TOTAL 

SUD 11 59 0 6 37 102 

SUD 12 32 0 3 20 56 

SUD 13 55 0 5 34 94 

SUD 14 58 0 29 36 124 

SUD 15 49 0 25 31 104 

SUD 16 48 0 24 30 103 

SUD 17 35 0 18 22 75 

SUD 18 67 0 34 42 143 

SUD 19 26 0 13 16 56 

SUD 20 30 0 15 19 63 

SUD 21 26 0 13 16 55 

SUD 22 24 0 12 15 52 

SUD 23 26 0 13 16 54 

SUD 24 24 0 12 15 51 

SUD 25 65 0 33 41 138 

SUD 26 28 0 14 18 60 

SUD 27 46 0 23 29 98 

SUD 28 10 0 5 7 22 

SUD 29 18 0 9 11 38 

SUD 30 29 0 15 18 62 

SUD 31 19 0 9 12 40 

SUD 32 13 0 6 8 27 

SUD 33 13 0 7 8 28 

TOTAL 802 0 342 501 1.645 
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SECTOR RESIDENCIAL COMERCIAL 
ZONES 

VERDES 
EQUIPAMENTS TOTAL 

SUD I 1 0 512 15 91 618 

SUD I 2 0 393 11 70 474 

SUD I 3 0 174 5 31 210 

SUD I 4 0 137 4 24 165 

TOTAL 0 1.216 35 217 1.468 

 

Per als aparcaments a la via pública es recomana optar pel model universal del tipus “U” 
invertida o similar (vegeu la imatge següent) on cada barra permet l’aparcament de dues 
bicicletes. També es recomana utilitzar els espais propers als passos de vianants per tal d’evitar 
l’estacionament de vehicles que redueixin la visibilitat, tal com es recomana també en el Pla 
Local de seguretat Viària. 

 
Font: Manual de disseny de les vies ciclistes de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
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ACCIÓ B3. MILLORAR LES CONNEXIONS DEL NUCLI AMB L’ENTORN RURAL I NATURAL 

Es considera oportú impulsar les següents actuacions:  

 Progressiva creació de zones 30 en les quals la bicicleta pugui conviure amb el vehicle 
privat motoritzat, i en les millores de les connexions del nucli amb els itineraris cap a 
l’entorn rural i natural garantint la permeabilitat de la carretera TV-3054, sobretot 
aprofitant les actuacions previstes com rotondes, semàfors, etc. 

 Reforç i millora de la senyalització en l’itinerari ciclista entre el nucli principal de 
Deltebre i Riumar, paral·lel a la carretera i que en alguns trams discorre per una rasa a 
un nivell inferior, restant-li atractiu i comoditat per als ciclistes. 

 Millorar la senyalització i les condicions de seguretat de la zona de lleure i picnic del 
Pont del Rei, al qual per accedir-hi amb bicicleta s’ha de creuar la carretera, sense cap 
tipus de senyalització. 
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6.8.3 XARXA DE TRANSPORT COL·LECTIU 
 

ACCIÓ T1. GARANTIR L’ACCÉS AL TRANSPORT PÚBLIC 
Tots els nous sectors de creixement previstos al POUM han de disposar d’una parada de 
transport públic a una distància inferior a 750 metres mesurats en la xarxa de vianants. 
Aquestes parades s’han de situar de manera coordinada amb els itineraris per a vianants i 
bicicletes. 
 
En aquest sentit, Deltebre no disposa de transport urbà, però si disposa d’una línea interurbana 
cap a Tortosa que realitza diverses parades per dins del nucli, actuant com a línea urbana i que 
s’allarga fins a Riumar durant els mesos d’estiu. Les parades actuals d’aquest servei asseguren 
la cobertura de tots els sectors dins el nucli principal, però Riumar en queda deslligat durant la 
major part de l’any. Així, és necessari trobar una fórmula que doni cobertura a Riumar durant tot 
l’any.  
 
Es proposa la creació d’un servei llançadora que doni cobertura, almenys, a la demanda de 
transport públic que es generarà a Riumar, connectant el nucli amb la zona de la Cava i les 
principals parades de transport interurbà.  
 
Aquest servei podria ser de nova creació o es podria mantenir la fórmula actual d’allargar certes 
expedicions de les línies interurbanes tal com ja es fa actualment durant els mesos de juliol i 
agost. Igualment, es pot considerar que sigui un servei a demanda en determinats períodes o 
dies de l’any, si es considera que la demanda és molt baixa. Així, es podria establir un nombre 
mínim d’usuaris a partir dels quals s’activaria el servei. 
 
Segons la distribució modal prevista, a Riumar es generarien 11.128 desplaçaments diaris dels 
quals 683 serien amb transport públic. Comptant que un autobus tindria 60-65 places, 
s’omplirien 11 expedicions. Tenint en compte que els viatges serien d’anada i tornada, es 
necessita un servei de 12 expedicions diàries (6+6) per donar-hi cobertura. Tanmateix, tenint 
en compte la característica d’estacionalitat, especialment del nucli de Riumar, es considera que 
durant tot l’any 8 expedicions (4+4) diàries serien suficients.  
 
A l’estiu, actualment s’hi desplacen 8 expedicions (4+4) i també es planteja un reforç 4+4 
expedicions. Així, les 8 expedicions afegides i les 8 actuals (comptant amb una ocupació del 
20%), tindrien capacitat suficient per absorvir l’increment de demanda previst i el servei 
quedaria degudament cobert.  
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ACCIÓ T2. GARANTIR LA DEMANDA DEL TRANSPORT PÚBLIC 

 Es preveu que la demanda externa de transport públic sigui de 2.474 viatges al dia (un d’anada i 
un altre de tornada). D’aquests es preveu que 629 viatges siguin interns i 1.844 externs, 
fonamentalment cap a Tortosa i Amposta però també per connectar amb la infraestructura 
ferroviària (l’Aldea i l’Ampolla) i altres zones de la comarca. Una part d’aquests viatges, 
especialment dels atrets, estaran vinculats amb el transport escolar (transport discrecional).  
 

En relació a l’oferta actual, no es disposa d’informació sobre nivells d’ocupació, però si es 
contempla un ocupació/expedició de l’ordre del 20% (sobre un total d’unes 1.320 places/dia 
feiner), l’oferta actual de transport públic no podria satisfer la demanda generada pel POUM. Si es 
compta que un bus urbà té unes 60-65 places, manquen unes 24 expedicions al dia. Tenint en 
compte l’àmbit geogràfic de la mobilitat, es proposa el següent repartiment de les noves 
expedicions:  
 

 Creació d’una nova línia entre Deltebre i l’Ampolla: S’ha detectat que l’Ampolla és 
actualment una destinació molt recurrent, amb nivells semblants a Sant Carles de la 
Ràpita, especialment per viatges amb destinació a l’estació de tren. L’Ampolla resulta 
equidistant amb l’Aldea des de Deltebre, però més proper a Tarragona i Barcelona. Així, 
es proposa aquesta nova línia amb una freqüència de 3+3 expedicions (al matí, migdia i 
vespre) per donar servei a aquesta demanda.  

 Mantenir les línies i expedicions actuals però crear una línia exprés Deltebre – Amposta 
– Tortosa, amb 8+8 expedicions al dia. Aquesta línia milloraria significativament l’oferta 
de transport de Deltebre amb les dues principals ciutats de referència de la zona, i al 
realitzar menys parades faria el transport col·lectiu més competitiu.  

 Ampliar el servei a Sant Carles de la Ràpita amb 1+1 expedicions més al dia, resultant 
amb 3+3 expedicions en total. 
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ACCIÓ T3. MILLORAR LA VELOCITAT COMERCIAL DEL TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ 

 Es proposa un canvi de recorregut i ubicació de les parades de transport interurbà proposades 
en la acció T2, il·lustrades en el plànol 4, per tal de reduir el temps de trajecte i fer aquest mode 
de transport més atractiu i competitiu. 
 
En concret, es proposa: 
 

 Concentrar l’entrada i sortida de les línies interurbanes pels accessos de l’avinguda 
Goles de l’Ebre i carrer Girona. 

 Ubicar les parades principals de les línies interurbanes a: 

o Una parada a la zona industrial i comercial, propera a la cruïlla del carrer Girona 
amb la carretera TV-3454, que donaria cobertura a tota la zona industrial, avui 
deslligada del transport públic. 

o Una parada a la cruïlla del carrer Girona amb l’avinguda Robert Graupera, 
aprofitant les obres d’urbanització de la nova rotonda que es vol construir. 

o Una parada a la cruïlla de l’avinguda Goles de l’Ebre i l’avinguda Robert 
Graupera, on actualment ja hi ha una parada amb marquesina, per tal d’apropar 
el transport públic interurbà a la zona amb més densitat de població del 
municipi.  

Així doncs, s’optimitza el recorregut de les línies interurbanes i es millora la connexió amb les 
zones industrials i comercials. La resta de nuclis de Deltebre seguirien gaudint del recorregut 
actual de la línia convencional cap a Tortosa que fa diverses parades per dins el municipi i que 
podria arribar fins a Riumar, actuant com a bus urbà, alhora que es manté la connexió actual 
amb Camarles i L’Aldea, també amb estació de tren. Amb aquesta proposta, es recuperaria una 
parada que es va anul·lar recentment, que des del municipi es considera necessària, situada a 
l’inici de carrer Amposta. Aquesta parada no ocasiona una allargada del recorregut actual perquè 
el vehicle ja hi passa per davant a l’entrar al nucli. 
 
A més d’aquestes accions, caldria mantenir la reserva de sòl prevista pel tramvia, d’acord amb el 
Pla Territorial de les Terres del’Ebre Tortosa-Deltebre. 
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6.8.4 XARXA VIÀRIA PER A VEHICLE PRIVAT 
 

ACCIÓ C1. CRITERIS MÍNIMS EN EL DISSENY DE LA NOVA VIALITAT 

Tal i com fixa el Decret 344/2006, els vials que es planifiquin en sòl urbanitzable han de comptar 
amb unes característiques mínimes en quant a amplades i pendent, que són:  

 L'amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la 
senyalització corresponent a zona 30, d'acord amb el que estableix el Reglament 
general de circulació, ha de ser de 10 metres. 

 L'amplada mínima dels carrers planificats com a xarxa bàsica en sòl urbanitzable, així 
com dels trams de carretera definits com a trams urbans, ha de ser d'11 metres. 

 L'amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un 
itinerari de la xarxa bàsica de bicicletes han de tenir una amplada addicional de 2 
metres sempre i quan coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles.  

 Els carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari per al 
transport públic han de tenir una amplada addicional de 5 metres sempre i quan 
coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles.  

 El pendent màxim dels nous carrers en sòl urbanitzable no ha de superar el 8%, i només 
en casos excepcionals, degudament justificats, pot arribar fins al 12%. En aquest cas, 
cap carrer de Deltebre presentaria aquestes característiques. 
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ACCIÓ C2. DEFINIR LA XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VEHICLES. 

En el plànol 6 d’aquest de l’annex s’hi inclou la proposta de xarxa d’itineraris principals per a 
vehicles del municipi de Deltebre. Aquesta xarxa aprofita la obertura de  nous vials segons la 
proposta del POUM. Aquesta xarxa persegueix els següents objectius:  

 Potenciar la funció de la carretera com a ronda urbana i establir eixos de connexió del 
nucli cap a aquesta infraestructura. Això permetria alliberar trànsit per l’eix central, que 
hauria de servir per millorar la mobilitat no motoritzada (a peu i en bicicleta). 

 Consolidar un segon eix horitzontal a la façana fluvial com a complement a la ronda 
urbana formada per la TV-3454, així com consolidar el carrer Girona com a principal eix 
d’entrada i sortida municipi. 

En relació a l’increment de mobilitat en vehicle privat, aquesta no ha de generar problemes en la 
capacitat de la xarxa viària. Es calcula que, segons la distribució modal prevista, generarà 
11.707 desplaçaments interns i 13.375 desplaçaments externs en vehicle privat. Comptant una 
ocupació mitjana de 1,27 passatgers per vehicle, com s’ha comentat anteriorment, resulta en 
uns 9.218 viatges interns i 10.532 viatges externs realitzats amb vehicle. En aquest sentit, 
tenint en compte les intensitats de trànsit de la vialitat interna (on la major part dels vials tenen 
una intensitats de menys de 5.000 vehicles/dia) no s’han de generar problemes de saturació de 
trànsit dels vials.  

Aquesta mesura s’hauria de complementar amb:  

 Seguiment de les mesures aplicades a les bicicletes, especialment referents a la 
progressiva creació de zones 30, i configuració de les vies urbanes. 

 Condicionament de les principals entrades al nucli des de la TV-3454, que han de 
garantir també la permeabilitat de la via per bicicletes i vianants, millorant la connexió 
del nucli amb els accessos al medi rural i natural, així com amb les activitats i 
equipaments que hi ha a l’altre banda de la carretera. 

 Avançar cap a la direccionalitat de les vies urbanes, passant del doble sentit de 
circulació al sentit únic, per tal de poder alliberar espai dedicat al cotxe i destinar-lo a 
millorar les condicions de la mobilitat no motoritzada (especialment a l’ampliació de 
voreres i construcció de carrils bici segregats a les vies més transitades). 

 Utilització dels cordons de l’aparcament i del mobiliari urbà per fomentar el compliment 
dels límits de velocitat, reduint l’efecte recte de molts dels carrers de Deltebre o reduint 
l’aspecte de carretera que presenten algunes de les vies. 
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6.8.5 APARCAMENT 
 

ACCIÓ P1. DOTAR DE LES PLACES D’APARCAMENT QUE FIXA EL DECRET 344/2006 I LA NORMATIVA 
DEL POUM ALS DIFERENTS SECTORS PREVISTOS AL POUM  

El Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada fixa la dotació 
de places d’aparcament que han de preveure els nous creixements en usos residencials i en 
noves estacions de ferrocarril o autobusos interurbans.  

En el cas dels usos residencials s’estableixen les següents reserves mínimes: 

 Turismes: màxim 1 plaça/habitatge o 1 plaça/100m2 de sostre o fracció.  

 Motocicletes: màxim 0,5 places/habitatge o 1 plaça/200m2 de sostre o fracció.  

Tenint en compte el nombre d’habitatges previstos en el POUM, es preveu una dotació mínima de 
1.641 places de turismes i 719 places de motocicletes en els usos residencials. En el moment 
que es concreti el planejament derivat també caldrà ajustar el nombre de places mínimes 
requerides segons les cessions i superfícies definitives resultants. Per sectors, el nombre de 
places d’aparcament a reservar és el següent (no s’han inclòs els sectors PAU I i SUD I, que no 
tenen habitatges): 

 

SECTOR HABITATGES VEHICLES MOTOCICLETES 

PAU5 
0 0 0 

0 0 0 

PAU6 6 6 3 

PAU 7 
14 14 7 

8 8 4 

PAU8 8 8 4 

PAU11 14 14 7 

PAU18 6 6 3 

PAU19 12 12 6 

PAU20 
0 0 0 

0 0 0 

PAU21 30 30 15 

PAU22 8 8 4 

PAU23 0 0 0 
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0 0 0 

PAU24 12 12 6 

PAU25 0 0 0 

PAU27 4 4 2 

PAU40 
8 8 4 

6 6 3 

PAU41 
8 8 4 

8 8 4 

PAU42 12 12 6 

PAU43 8 8 4 

PAU44 5 5 3 

PAU45 5 5 2 

PAU46 6 6 3 

PAU47 5 5 2 

PAU50 6 6 3 

PAU53 4 4 2 

TOTAL 202 202 101 

 

 

SECTOR HABITATGES VEHICLES MOTOCICLETES 

PMU 1 22 22 11 

PMU 2 22 22 11 

PMU 3 1 1 0 

PMU 4 30 30 15 

TOTAL 75 75 37 
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SECTOR HABITATGES VEHICLES MOTOCICLETES 

PMU9 18 18 9 

PMU10 - 0 0 

PMU12 11 11 5 

PMU13 20 20 10 

PMU14 13 13 7 

PMU15 19 19 9 

PMU16 27 27 13 

PMU17 0 0 0 

PMU26 7 7 4 

PMU28 15 15 7 

PMU29 16 16 8 

PMU30 16 16 8 

PMU31 19 19 9 

PMU32 10 10 5 

PMU33 11 11 6 

PMU34 12 12 6 

PMU35 15 15 8 

PMU36 9 9 5 

PMU37 10 10 5 

PMU38 17 17 9 

PMU39 28 28 14 

PMU48 18 18 9 

PMU49 26 26 13 

PMU51 0 0 0 

PMU52 12 12 6 

TOTAL 348 348 174 
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SECTOR HABITATGES VEHICLES MOTOCICLETES 

SUD 1 0 0 0 

SUD 2 59 59 29 

SUD 3 55 55 27 

SUD 4 77 77 38 

SUD 5 75 75 38 

SUD 6 65 65 32 

SUD 7 51 51 26 

SUD 8 0 0 0 

SUD 9 44 44 22 

SUD 10 189 189 94 

TOTAL 615 615 307 

 

SECTOR HABITATGES VEHICLES MOTOCICLETES 

SUD 11 30 30 15 

SUD 12 16 16 8 

SUD 13 27 27 14 

SUD 14 29 29 15 

SUD 15 25 25 12 

SUD 16 24 24 12 

SUD 17 18 18 9 

SUD 18 34 34 17 

SUD 19 13 13 7 

SUD 20 15 15 7 

SUD 21 13 13 7 

SUD 22 12 12 6 

SUD 23 13 13 6 
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SUD 24 12 12 6 

SUD 25 33 33 16 

SUD 26 14 14 7 

SUD 27 23 23 12 

SUD 28 5 5 3 

SUD 29 9 9 5 

SUD 30 15 15 7 

SUD 31 9 9 5 

SUD 32 6 6 3 

SUD 33 7 7 3 

TOTAL 401 401 200 

 

A nivell orientatiu les dimensions d’una plaça d’aparcament per a turismes serà de 4,70 x 2,30 
metres i de 2,20 x 1 metres per a motocicletes.  

Aquesta mesura s’hauria de complementar amb 

 Preveure l’aparcament de vehicles pesants a les zones d’activitat econòmica.  

 Utilitzar els carrils d’aparcament com a element promotor del compliment de les 
limitacions de velocitat. 

 

ACCIÓ P2. GARANTIR UNA RESERVA DE PLACES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES 

Tal i com fixa el Decret 344/2006, cal establir una reserva de places per càrrega/descàrrega a 
l’espai públic quan es donin les condicions següents:  

- En els locals comercials: 1 plaça per cada 1.000 m2 de superfície de venda o 1 plaça per 
cada 8 establiments (emprar el valor més restrictiu). Aquest requeriment pot ser 
efectiu o no en funció de les activitats que s’implantin al polígon industrial. 

- En oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 d’ús d’oficines.  

En aquests moments, no es disposa del nivell de detall de cap dels sectors sobre aquests 
llindars del Decret 344/2006. En tot cas, el planejament derivat haurà de detallar la reserva de 
places necessàries en cadascun dels sectors on es preveuen usos comercials i industrials en 
funció dels criteris anteriors, especialment els SUD I 1, 2, 3 i 4, però també el PAU5, PAU 20, PAU 
23, PAU 25, PAU I 1, PAU I 2, PMU 10 i PMU17.  
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ACCIÓ P3. INCLOURE PUNTS DE RECÀRREGA ELÈCTRICA SEGONS EL DECRET 1053/2014 

El desenvolupament del POUM haurà de preveure en tots els seus sectors de creixement les 
especificacions que marca el Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel que s’aprova una 
nova Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52 «Instal·lacions amb finalitats especials. 
Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics», del Reglament electrotècnic per baixa 
tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 de agost, i es modifiquen altres instruccions 
tècniques complementàries del mateix. 

Caldrà incorporar les especificacions de preinstal·lació i instal·lació de punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics (turismes i motocicletes) que determina aquest decret en funció del tipus 
d’aparcament i ús. D’aquesta forma, tots els nous edificis d’habitatges i els aparcaments públics 
hauran de disposar de punts de recàrrega elèctrica. En el primer cas cal preveure la seva 
instal·lació, mentre que en el segon es contempla una dotació d’un punt de recàrrega per cada 
40 places d’aparcament.  

En aquest sentit, en el sector PMU 10 es proposa una bossa d’aparcament públic amb capacitat 
prou important per tenir en compte aquesta mesura en el moment de redactar el projecte. El 
nombre de punts de recàrrega en aquest sector i en tot els altres haurà de ser concretat pel 
planejament derivat resultant, així com pels projectes constructius. 
 

  



 
 

 

92 

6.9 PROJECCIÓ DE COSTOS DE LES MESURES PROPOSADES 
 

6.9.1 XARXA DE VIANANTS 
 
Les principals internvencions aconssellades per la xarxa de vianants fa referència a la 
construcció de voreres d’amplada suficient per assegurar la accessibilitat de la via a peu, així 
com la senyalitzaicó adequada. Els principals costos a tenir en compte son els següents.  
 

CONCEPTE COST € UNITAT 

Guals per a vianants adaptats per a PRM 670 unitat 

Instal·lació de fitons per protecció de vianants 100 Unitat 

Senyalització vertical i horitzontal de pas de vianants 893 Unitat 

Construcció de voreres a partir d’un mínim de 1,80m 246 M2 

Construcció de Plataforma Única amb carril marcat per la circulació 257 M2 

Punt d’enllumenat 2.790 Unitat 

6.9.2 XARXA DE BICICLETES 
Les principals internvencions aconsellades per la xarxa per a bicicletes fa referència a la 
construcció de carrils bici unidireccionals o bidireccionals, així com a la instal·lació d’aparcament 
per a bicicletesen els principals pols d’activitat del municipi on actualment no n’hi ha. Els 
principals costos a tenir en compte són els següents 
 
 

CONCEPTE COST UNITAT 

Construcció de carrilbici unidireccional segregat d’amplada mínima 
1,50m 

168 M2 

Senyalització horitzontal de carril bici 39 Unitat 

Senyalitzaicó vertical (zona 30, àrea de convivència) 240 Unitat 

SAenyalitzaicó indicativa de direccions 246 M2 

Aparcament per bicicletes tipus U invertida 128 Unitat 

6.9.3 TRANSPORT PÚBLIC 
 
Els costos de les mesures proposades pel transport col·lectiu seràn molt diferents depenent de 
la solució adoptada, especialment si s’opta per obrir un nou servei de transport urbà o si s’escull 
seguir amb l’esquema actual de línies interurbanes amb una funció de transport urbà fent 
diferent sparades per dins del municipi. En aquest cas, resulta lògic que l’Ajuntament de 
Deltebre no s’ha de fer càrrec del dèficit d’explotaicó d’aquestes línies, ni es pot imputar el 100% 
del cost als sectors de creixement de Deltebre, ja que de les transport interurbà se’n beneficien 
altres municipis.  
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En aquest apartat es concreta una mica més les característiques d’un nou servei urbà que es 
proposa com a primera alternativa, que asseguraria la connexió permanent amb Riumar i 
permetria reduir el nombre de parades de les línies urbanes per dins el nucli. 
 

6.9.3.1 PROPOSTA DE TRANSPORT A RIUMAR 

 
La distància entre Riumar i el centre de Deltebre s’ha comptat amb 11 km de distància, i segons 
la distribució modal prevista, farien falta 8 expedicions (4 d’anada i 4 de tornada) per cobrir la 
demanda creada en temporada baixa, des de setembre fins a finals de juny. S’ha comptat que el 
servei circularia els dies laborables. A efectes del càlcul del dèficit del transport públic s’ha 
comptabilitzat 240 dies a l’any per any.  
 
El Decret  344/2006 estableix la fòrmula per calcular el dèficit d’explotació de les línies 
d’autobus, tant d’urbà com d’interurbà, que és del 70% del cost del servei. En el cas de la 
connexió amb Riumar, que compta amb força distància fora de la trama urbana, s’ha comptat 
que el trajecTe tindria més característiques de transport interurbà, el qual estableix un cost de 
1,98€ per quilòmetre de recorregut l’any 2004 i per un mínim de 6 expedicions diàries. Així, s’ha 
d’actualitzar aquest valor segons l’IPC calculat per l’INE entre el 2004 i el 2008, que és de 28,4%. 
Així, el cost per Km recorregut actual s’estima en 2,54€/km. 
 

KM/EXPEDICIÓ EXPEDICIONS/DIA DIES ANY KM TOTALS 
COST 

(€/KM) 
TOTAL 
COST 

DÈFICIT 
ANUAL (70%) 

11 8 240 21.120 2.54 53.645 37.511 

 
 

6.9.3.2 PROPOSTA DE TRANSPORT INTERURBÀ 

 
Pel transport interurbà s’ha utilitzat la mateixa fòrmula que pel transport a Riumar, tot i que en 
aquest cas cal tenir en compte que una línia de transport interurbà beneficia més d’un municipi i 
per tant, Deltebre no s’ha de fer càrrec del dèficit d’explotaicó de tota la línia. A efectes del càlcul 
del dèficit del transport públic s’ha comptabilitzat 240 dies a l’any per any. 
 
En aquest sentit, s’ha calculat que les línies interurbanes proposades realitzarien una mitjana de 
8km de mitajana imputables a Deltebre. Així, tenint en compte els mateixos valors i que es 
proposen 24 expedicions noves, el dèficit d’explotació d’aquestes imputable a Deltebre seria el 
següent: 
 

KM/EXPEDICIÓ EXPEDICIONS/DIA DIES ANY KM TOTALS 
COST 

(€/KM) 
TOTAL 
COST 

DÈFICIT 
ANUAL (70%) 

8 24 240 46.080 2.54 117.043 81.930 

 
Cal tenir en compte que per les línies interurbanes s’ha proposat un canvi de ruta que inclou 
dues noves parades, una a la zona industrial propera a la cruïlla amb el carrer Girona, i l’altre a la 
part central del carrer Girona, propera a la cruïlla amb l’Avinguda Robert Graupera. Es considera 
que aquestes dues parades es podrien localitzar en espais de nova urbanització, suficientment 



 
 

 

94 

amples com per instal·lar-hi una marquesina. Així, el seu cost també s’ha d’incloure en els costos 
derivats del transport públic. 
 

CONCEPTE COST UNITAT TOTAL 
Instal·lació de marquesina, garantint la accessibilitat i 
incloent la informació 

8.928 unitat 17.856 

 

6.9.3.3 IMPUTACIÓ DEL DÈFICIT D’EXPLOTACIÓ ALS SECTORS DE CREIXEMENT 

El Decret 344/2006 estableix que els propietaris dels sectors de desenvolupament han de 
contribuir, obligatoriament, en els costos dels serveis de transport públic derivats de l’increment 
de la demanda a través de l’actualització del dèficit d’explotaicó a 10 anys. Així, el dèficit calculat 
en els apartats anteriors s’han de repartir entre els sectors de creixemebt delimitats pel POUM. 
 
En el cas de Deltebre, s’ha considerat que la majoria de sectors tenen la funció d’endreçar i 
regularitzar espais que actualment ja es troben dins de la trama urbana, i són molts pocs els 
que, en realitat representen un creixement de la urbanització. Així, s’ha considerat que els 
sectors que representen un creixement més gran i que, per tant, són els que han de contribuir a 
aquest cost, són els SUD de Riumar (dels SUD 1 al SUD 10), i els SUD I (del SUD I1 al SUD I4). Com 
que aquests sectors representen només una part del total de mobilitat generada, el càlcul per 
poder imputar el 100% del dèficit a 1 i 10 anys s’ha calculat mirant quin és el parcentatge en què 
cada sector contribueix a la mobilitat generada pel conjunts d’ells. A aquest % s’hi ha aplicat el 
total de dèficit estimat a 1 i a 10 anys, i el cost de les parades proposades, amb el següent 
resultat. 
 

NOM 
SECTOR 

COEFICIENT 
PARTICIPACIÓ 

(%) 

DÈFICIT 
ANY 1 

DÈFICIT 
ANY 10 

PARADES 
BUS 

SUD 1 8,54 10.205 102.055 1.526 

SUD 2 3,18 3.793 37.933 567 

SUD 3 2,64 3.151 31.510 471 

SUD 4 3,91 4.672 46.719 698 

SUD 5 3,08 3.674 36.742 549 

SUD 6 3,20 3.821 38.211 571 

SUD 7 2,68 3.197 31.975 478 

SUD 8 5,12 6.111 61.106 914 

SUD 9 2,30 2.746 27.464 411 

SUD 10 10,32 12.327 123.267 1.843 

TOTAL 
SUD 

44,96 53.698 536.981 8.028 
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ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

POUM DE DELTEBRE 

 

 

NOM 
SECTOR 

COEFICIENT 
PARTICIPACIÓ 

(%) 

DÈFICIT 
ANY 1 

DÈFICIT 
ANY 10 

PARADES 
BUS 

SUD I 1 23,18 27.689 276.891 4.139 

SUD I 2 17,77 21.228 212.280 3.174 

SUD I 3 7,89 9.423 94.227 1.409 

SUD I 4 6,20 7.403 74.031 1.107 

TOTAL 
SUD I 

55,04 65.743 657.429 9.828 

 

6.9.4 LA XARXA DE VEHICLES I APARCAMENT 
 
En quant a la xarxa de vehicles, les principals recomanacions són l’asfalt de els vies i la 
senyalització dels carrers que passarien a ser de direcció única, així com la correcte 
senyalització de les zones habilitades per aparcament i la senyalització veritcals dels límits de 
velocitat i zones dconvivència amb vianants o bicicletes. També s’hhi han afegit els costos 
aproximats per la instal·lació de punts de càrrega per vehicles elèctrics, tant de càrrega ràpida 
com de semi-ràpida. Els principals es mostren en la taula següent. 
 
 

CONCEPTE COST UNITAT 

Construcció de guals per a vehicles 558 unitat 

Calçada nova, demolició i paquet de ferms nou 212 M
2

 

Construcció de rotonda ajardinada (diàmetre superior a 35m) 230 M
2

 

Construcció de rotonda compacta (diàmetre entre 22 i 35m) 250 M
2

 

Construcció de mini rotonda (entre 14 i 22m) 140 M
2

 

Senyalització vertical (sentit únic, advertpencia, etc) 240 Unitat 

Senyalització horitzontal i veritcal per aparcament en filera en calçada 
existent 

8 M. linials 

Construcció i senyalització d’aparcament en superfície 837 Per plaça 

Senyalitaicó vertical i horitzontal de zona de càrrega i descàrrega 558 Unitat 

Punt de càrrega semi-ràpida per vehicle elèctric * 15.000 Unitat 

Punt de càrrega ràpida per vehicle elèctric * 50.000 Unitat 

*El cost mig dels punts de càrrega per vehicle elèctric s’han tret a partir de dades de l’AMB-Mobilitat
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