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5. ANÀLISI D’ALTERNATIVES  
 
5.1. PRESENTACIÓ DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES    
 

La memòria urbanística del POUM de Riba-roja recull i assumeix les disposicions del planejament territorial de 

referència, representat pel PTP de les Terres de l’Ebre. En relació l’estratègia de creixement per al nucli urbà, el 

PTPTTEE defineix la proposta de creixement com a mitjana. 

 

D’altra banda, la memòria urbanística del POUM realitza l’anàlisi d’alternatives sobre els principals elements que aborda, 

que al mateix temps són les que presenten una major rellevància ambiental, i que són els següents: 

 

1. Nova carretera a Mequinensa. 

2. Localització i intensitat del creixement residencial. 

3. Localització i integració del creixement industrial. 

4. Regulació d’usos permesos en sòl no urbanitzable a l’embassament de Riba-roja a la zona de la badia de la 

Tucana. 

5. Projecte de Central de Cicle Combinat. 

6. Projecte de Centre de Valorització de Residus de classe II que es preveu ubicar al municipi. Val a dir que, en 

aquest cas, aquest projecte ha estat aprovat definitivament per part de l’Agència de Residus de Catalunya, per 

la qual cosa la seva ubicació ja es pot donar com a definitiva i per tant no forma part de l’anàlisi d’alternatives. 

 

En aquest sentit, la informació urbanística del POUM realitza diverses previsions d’alternatives sobre cada un d’aquests 

aspectes, i en base a paràmetres d’ubicació i sentit urbanístic, sense formular alternatives conjuntes per tots els 

paràmetres i sense introduir dades quantitatives, que han de ser inferides a través de les explicacions, plànols i 

esquemes. Es tracta d’un anàlisi sectorial a partir del qual, s’escull una alternativa que és la suma de les millors 

alternatives de cadascun dels aspectes singulars; tot i així, l’anàlisi realitzada té sentit i respon a criteris ambientals 

d’optimització tal com s’explicarà a continuació. 

 

Per realitzar el raonament d’alternatives, i per facilitar un anàlisi global, per aquesta avaluació d’alternatives del POUM 

s’ha considerat el següent:  

 l’alternativa 0 correspon al compliment de les Normes Subsidiàries Vigents 

 l’alternativa 1 correspon a una sèrie de solucions pel creixement urbà i industrial i el compliment de ubicació 

del CCC així com el tractament de la zona d’activitats dels campings de l’embassament 

 l’alternativa 2.1. correspon a allò aprovat a la 1ª aprovació inicial 

 l’alternativa 2.2 correspon a allò que es presenta per a 2ª aprovació inicial 

En alguns casos, quan l’alternativa 2.1. i 2.2. no difereixen essencialment, es parla només d’alternativa 2. 

En aquest sentit, s’adapten els texts de la memòria urbanística per a considerar les diferents casuístiques resultants. 
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Model d’organització del sòl residencial i industrial 

La memòria urbanística del POUM explica que el creixement de tipus residencial, ja va ser previst a les vigents Normes 
Subsidiàries, i es produïa al sud-est del carrer de Reus sobre el que ja es varen deixar les reserves de viari pertinents per 
a prosseguir el desenvolupament en aquesta direcció. 
 
L’alternativa 0 és no preveure cap mena de creixement confiant en l’ompliment de la trama urbana encara no 
consolidada per l’edificació. Aquesta possibilitat no es considera viable per quant el creixement fora excessivament 
moderat  i si, com és previst, la nova carretera és converteix en el revulsió d’aquesta localitat, les reserves de sòl foren 
insuficients. No més cabria l’opció d’augment de densitats dels sectors semiconsolidats per a no consumir més sòl del 
necessari. Però la barreja tipològica que això suposaria desaconsella aquesta opció.  
 
L’alternativa 1 fora preveure un creixement moderat als terrenys situats més al nord de Sant Domingo. Aquesta opció, 
mal orientada (nord), ocuparia una zona de bon rendiment agrícola i dificultaria l’objectiu de preservació de la façana 
fluvial. A més l’allunyament del centre es considera poc sostenible, a més de la dificultat del canvi de vessant. 

 
L’alternativa 2 s‘organitza a partir d’un nou vial perimetral. Es tractaria d’un vial de límit al que es demana una acurada 
gradació entre la ciutat i el camp. Aquest nou vial, que enllaçarà per l’est tots els sectors de creixement de Riba-roja, està 
destinat a ser una de les vies principals de comunicació urbana. A cavall del mateix es proposa la nova zona de 
creixement residencial. 
 
La figura següent incorpora la localització d’aquestes alternatives d’ubicació de sòl residencial urbanitzable dins del 
municipi. Bàsicament, les diferències, quant a sòl residencial, es troben en si el creixement es realitza cap al nord del 
nucli urbà o cap a l’est, considerant les situacions actuals del sòl preexistent i les possibilitats de conservació del 
patrimoni preexistent. 
 
 
 
 

 

 

2.1.1.2. Carretera a La Granja d’Escarp  
L’alternativa 0 és no preveure cap mena de carretera, fet que descartem pels 
coneguts condicionants de seguretat i evacuació. Al marge del esmentats  
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Més enllà del raonament ja realitzat per part de la memòria urbanística, existeixen diversos aspectes a tractar per 
reforçar o no aquestes posicions: 
 
 
La zona nord del nucli urbà on preveu situar l’alternativa 1 constitueix una zona de vessants orientades cap a un 
meandre del riu Ebre i parcialment visible des d’aquest. Es tracta de vessants suaus però molt ben estructurades amb 
conreus d’oliveres de gran mida que proporcionen una configuració escènica interessant actualment, tant des del riu, 
com des de la via fèrria i el camí asfaltat que passa entre aquesta i el propi riu. Tampoc existeix un contacte directe 
actual amb els carrers del poble, donat que limiten amb parts de darrera de cases i xalets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona est del nucli urbà té una estructura d’usos del sòl molt més heterogènia, on apareixen ara també hortes, 
parcel·les abandonades i molta menys presència d’arbrat. No té visibilitat des de la zona fluvial, tampoc des de la via 
fèrria i pràcticament no en té des de la carretera, de manera que es compleix el criteri de situar aquesta zona de 
creixement en una àrea amb baix impacte paisatgístic. A més, existeix ja un contacte directe  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vistes des del riu 

Conreus d’oliveres 

Zona heterogènia 
d’usos diversos 
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Dins de la pròpia alternativa 2, que és la considerada per la documentació urbanística, existeixen les variants definides 
per la documentació urbanística derivada de la primera aprovació inicial (alternativa 2.1.) i la documentació urbanística 
determinada que es presenta per a segona aprovació inicial (alternativa 2.2). Es pot realitzar una comparació quant als 
paràmetres urbanístics 
 
Taula. Resum de número d’habitatges que es plantejaven a la primera aprovació inicial sobre un total de 33.609 m2 de 
sòl urbanitzable residencial 
 

 
 
Taula. Resum de número d’habitatges que es plantegen per la segona aprovació inicial sobre un total de 41.221 m2 de 
sòl urbanitzable residencial 
 
 

 
 
Com es pot observar, si bé l’alternativa 2.1. té menys consum de sòl, implica 22 habitatges més que l’alternativa 2.2. Des 
del punt de vista ambiental, es contraposen els models de densitat i consum de sòl amb el de consum de vectors 
ambientals. 22 habitatges més tindran repercussions importants sobre el consum d’aigua i energia, així com la generació 
d’aigües residuals i residus, en percentatges no gens menyspreables (veure capítol de consum de recursos naturals). 
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En essència, però, l’ordenació del sòl residencial no difereixen pràcticament, quant a delimitació, entre l’alternativa 2.1. i 
l’alternativa 2.2., tal com es pot observar a les següents figures, tot i que es pot observar la major extensió del sòl 
urbanitzable delimitat residencial situat immediatament a l’est del casc urbà: 
 
Figures. Comparació entre la ubicació del sòl urbanitzable delimitat entre les alternatives 2.1. (aprovació inicial) i 2.2. 
(proposta per a segona aprovació inicial) 
 

                         
 
Cal esmentar també que l’informe aprovació inicial tramès per l’OTAA del Departament de Territori i Sostenibilitat a les 
Terres de l’Ebre (referència OTAATE20090121) no realitza cap consideració negativa sobre el tractament d’aquestes 
alternatives de creixement. 
 
Creixement industrial 
La memòria urbanística explica que el creixement industrial ha de situar-se sobre les vies exteriors d’accés per a no 
comprometre la mobilitat interior amb trànsits no desitjats. Malgrat el requeriment anterior, i davant el fracàs de la previsió 
continguda al respecte dins les NNSS, cal cercar una situació més propera. 
 
L’alternativa 0, fora deixar les previsions de les NNSS que s’han demostrat equivocades. Això provoca una proliferació 
de petits tallers i magatzems dispersos que no faciliten la convivència d’aquests usos amb els residencials. 
 
Com alternativa 1 podríem considerar la potenciació de la zona industrial prevista junt a la CCC, independentment de la 
seva situació. En el moment de la primera aprovació inicial, la ubicació del CCC (alternativa 2.1.) se situava a la riba 
esquerra (nord) del riu Ebre, molt propera al centre urbà, però en l’alternativa actual que es presenta a 2ª aprovació 
inicial (alternativa 2.2.), la consideració d’aquest sector com a Sòl Urbanitzable No Delimitat, i la distància al centre 
(ubicació aigües amunt) desaconsellen aquesta opció. 
 
L’alternativa 2 en conjunt quant al SUD de caràcter industrial parteix de la voluntat de separació dels trànsits de 
camions i de turismes, al temps que recull la realitat física d’algunes activitats industrials consolidades. Aquesta opció 
arrodoneix la traça del vial perimetral i serveix per a reconfigurar l’accés, sense variar la connexió, per tal d’eliminar de 
trànsits no desitjats el barri de les casetes d’ENHER situat a l’accés des de Flix. 
 
La figura següent mostra la ubicació prevista de les zones industrials segons les alternatives. 
 
 
 



 

      

                                    
92

POUM de Riba-roja d’Ebre 
Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 
Anàlisi d’alternatives 

 
 
 
Figura. Ubicació prevista per al sòl urbanitzable delimitat de caire industrial en el sud del municipi (alternativa 2) 
 

 
 
 
Com es pot observar, es tracta d’un sector situat entre el límit de l’eixample sud del casc urbà i la carretera, conformat 
per horts i alguns conreus llenyosos (part d’ells abandonats), però que també incorporen algunes naus industrials i tallers 
preexistents (marcats amb fletxes). El nou sector industrial es troba separat del casc urbà però immediat amb ell 
(afavorint la mobilitat) i la compactació dels nuclis. 
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L’alternativa 1 de consideració del sòl industrial delimitat a tocar de la ubicació de la CCC antiga o nova implica 
augmentar considerablement els impactes directes que aquesta instal·lació tindrà, en qualsevol de les seves dues 
ubicacions, a tocar del riu Ebre en el seu marge esquerre (nord) sobre en un primer lloc terrenys al·luvials de conreus de 
fruiters de fruita dolça i herbacis, i vessants de gran valor paisatgístic (configurant la vista en el primer cas) des del nucli 
urbà, combinant conreus d’oliveres amb marges i retalls de vegetació forestal.  
 
Cal esmentar que, a semblança del tractat a l’apartat de creixements residencials, es podrien definir unes noves 
alternatives quant al creixement industrial delimitat, anomenades alternativa 2.1. (1ª aprovació inicial), que considera 
73.448 m2  de sòl industrial delimitat, i l’alternativa 2.2. (document per a 2ª aprovació inicial), que considera 71.367 m2 de 
nou sòl industrial (2.000 m2 menys d’ocupació). Com aquesta classificació no determina exactament quines indústries 
s’establiran en el futur, no es pot realitzar una avaluació dels consums de recursos sinó és en relació a la superfície. 
 
Al mateix temps, recordem que l’alternativa 2.2. incorpora dos àrees de sòl urbanitzable de caire no delimitat, una de les 
quals coincideix amb el CCC, amb un total de 264.423 m2 prevists, mentres que l’alternativa 2.1. considerava una sola 
peça de sòl urbanitzable delimitat associat al CCC, amb una superfície total de 442.177 m2. Per tant, amb l’anàlisi 
incloent el SUND de caire industrial també l’alternativa 2.2. presenta un menor paràmetre d’ocupació de sòl. 
 
Aquest canvi d’orientació respecte a la necessitat futura de sòl urbanitzable no delimitat de caire industrial també ha estat 
analitzada. 
 
El municipi de Riba-roja d’Ebre planteja les estratègies de reindustrialització per al nord de la Ribera d’Ebre d’una 
manera estratègica i coordinada amb la resta de poblacions de l’entorn, molt especialment: 
 Flix, on es localitza una important indústria química en decadència. 

 Ascó, que acull la Central Nuclear, fins ara font d’una important ocupació però amb una perspectiva de vida limitada. 

És per aquest motiu que es troba en procés de configuració un consorci de promoció econòmica entre els municipis de 
l’àrea. En aquest context, Riba-roja d’Ebre vol constituir part activa en les dinàmiques d’aterratge de noves empreses, 
complementàriament als municipis esmentats i a altres com Vinebre, la Torre de l’Espanyol i la Palma d’Ebre. 
 
Concretament, aposta per configurar un espai empresarial amb elevada capacitat de generar valor afegit, a partir de 
criteris com: 
-La disponibilitat de recursos hídrics en quantitat i qualitat. 

-Una orientació relativament especialitzada vers el binomi energia-medi ambient, amb gran potencial de localització al 
territori (gestió de residus, piscifactories, energies renovables, activitats de recuperació d’espais contaminats, etc). 

-Un dimensionament apte per al plantejament de forts espais lliures i dotacionals. 

-La major accessibilitat viària i ferroviària. 

-La possibilitat d’accés peatonal des del mateix nucli de Riba-roja d’Ebre. 

-Un elevat potencial per a la creació d’un efecte porta tant per al nucli de Riba-roja com per a la resta de la comarca, 
considerant la prevista construcció de la carretera de connexió amb la Granja d’Escarp, futur enllaç entre la Ribera i el 
Baix Cinca, a la Franja (i per extensió, nova connexió entre Aragó i la Costa Daurada). 

En síntesi, es proposa per a aquest espai la previsió com a sector d’activitats econòmiques de nova generació, per sobre 
de la filosofia dels polígons industrials. Aquest plantejament es complementa amb el petit sector industrial / empresarial 
situat en sòl urbanitzable delimitat i localitzat de manera propera al nucli de Riba-roja d’Ebre. Donades les incerteses 
actuals es planteja aquest sector com a Sòl Urbanitzable No Delimitat, pendent per tant d’un Pla Parcial de Delimitació 
que no es podrà començar a gestionar fins que es donin unes determinades condicions de creixement. 
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L’alternativa 0 fora no contemplar cap mena de creixement futur.  
L’alternativa 1 i 2.1. situaria aquests creixement junt a la CCC, en la seva situació inicial a l’altre banda de riu davant el 
casc. Aquesta proposta, coherent des del la concentració d’activitats, es rebutja pel seu impacte paisatgístic i pels 
raonaments anteriorment explicats i els que vindran en l’apartat següent respecte a la ubicació de la central de cicle 
combinat.  
Finalment es tria l’alternativa 2, que situa aquest possible creixement al sud de l’accés des de Flix, entre la carretera, el 
ferrocarril i l’EDAR, en continuïtat amb la zona de sòl urbanitzable delimitat de caire industrial. 
 

 
 
 
Ubicació de la Central de Cicle Combinat 
 
Aquesta iniciativa sorgida fa uns anys per part d’Iberdrola, no està tancada i simplement cal esperar un moment 
econòmic més propici. Per aquesta raó es deix la previsió d’un Sòl Urbanitzable No Delimitat, definint però la situació. 
Pels requeriments hídrics, de proximitat i de planeitat dels terrenys, no es va trobar dins el municipi més que dos 
emplaçaments idonis (alternatives 2.1 i 2.2).  
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Evidentment l’alternativa 0 és no preveure la Central lo que davant la magnitud del tema i les possibles implicacions 

urbanístiques no es pot obviar.  

 

L’alternativa 1 era la proposada a l’avanç de POUM i l’alternativa 2.1. a la primera aprovació inicial, essent coincidents. 

Proposaven la ubicació del CCC en uns terrenys davant el cas urbà i que, tot i les correccions paisatgístiques 

suggerides, resultaven insuficients pel gran impacte visual de l’activitat. Cal esmentar que el propi informe urbanístic i 

territorial de la Secretaria per a la Planificació Territorial (expedient 2009/039508/E) ja desaconsellava aquesta ubicació 

tal com s’explica:  

“Finalment, la implantació de la central de cicle combinat a l’emplaçament proposat, es considera totalment inadequada, 

ja que es tracta d’un lloc excepcional, tant pel que fa a aspects mediambientals, com a la seva exposició visual des de 

múltiples indrets del terme municipal. Cal per tant preservar al màxim la riba esquerra del riu Ebre pels seus valors 

naturals i evitar l’assentament de futurs creixements residencials i industrials”. 

També el document de referència de l’OTAA de les Terres de l’Ebre (referència OTAATE20090121), de 5 de febrer de 

2010, igualment definia: 

“Cal (…) estudiar alternatives d’ubicació de la central de cicle combinat, atès que la ubicació escollida és molt visible des 

del municipi, en una àrea poc antropitzada d’interès paisatgístic i s’hi localitza el jaciment de la vil·la romana de can 

Maurisio”. 

 

Alternativa 2.1. Alternativa 2.2. 
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A la foto següent es marca amb una fletxa els terrenys on s’ubicaria, segons l’alternativa 1, la CCC, just davant del nucli 

urbà a l’altra banda del riu Ebre. 

 

 

Figura. Ubicació proposta del CCC davant el casc urbà de Riba-roja, a l’altra banda del riu (alternativa 1 i 2.1.) segons 

plànol d’ordenació nº1 del POUM aprovat inicialment i fotografia aèria 
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L’alternativa 2.2. junt a la presa de l’embassament de Riba-roja presentava alguns problemes d’accés i propietat però és 

la més vàlida, especialment des del punt de vista paisatgístic en concentrar dues activitats de fort impacte visual, l’actual 

presa i instal·lacions hidroelèctriques de Riba-roja i la futura CCC, i a més sense visuals  
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Figura. Ubicació proposta del CCC prop de la central hidroelèctrica de Riba-roja (alternativa 2.2) 

 

 

Fotos. Dos imatges de l’entorn de la presa de Riba-roja on es pot observar la important transformació paisatgística 

esdevinguda a causa d’aquesta instal·lació i la seva ubicació, i on se situen (vistes aigües avall i aigües amunt) les 

possibles zones d’ubicació de la CCC. 

 

  

 

Figura. Ubicació proposada per la CCC a l’alternativa 2.2. (SND) 

Ubicació de la CCC 
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Cal recordar que l’Informe de Sostenibilitat Ambiental associat al document de POUM de la 1ª aprovació inicial va 

realitzar una anàlisi de les repercussions ambientals de la ubicació d’aquest CCC en resposta a alguns dels requeriments 

de l’OTAA en el seu document de referència. Els aspectes analitzats eren els següents : 

 

Figures. Ubicació prevista de la CCC (1 = alternativa 2.2. 2 = alternativa 1 i 2.2.) respecte a quatre factors clau : risc 

d’incendis forestals, vulnerabilitat per la fauna, hàbitats d’interès comunitari i espais naturals de protecció. 
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S’ha pecisat molt més la ubicació de l’alternativa propera a la presa amb el cercle de color blau, fet que permet matisar 
notablement els raonaments que es feien en el moment de presentar aquests plànols comparatius en l’ISA corresponent 
a la primera aprovació inicial. Respecte a l’alternativa més propera al nucli urbà, l’alternativa propera a la central 
hidroelèctrica té com a factors negatius la presència més propera al PEIN i Xarxa Natura 2000 i la consideració de la 
totalitat de l’àmbit com a sòl de protecció especial del Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, mentres que en 
l’alternativa 2.2. només una petita part té aquest nivell de protecció. Quant al risc d’incendi forestal, tots dos àmbits se 
situen en zona de risc d’incendi baix (per coincidir amb conreus actius), però l’alternativa 2.2. està molt més propera a 
zones de risc d’incendi més elevat. Quant a la presència d’hàbitats d’interès comunitari (pinedes mediterrànies i matollars 
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termomediterranis i predesèrtics), es tracta d’un raonament paral·lel al que es fa pel risc d’incendi forestal, ja que aquest 
risc va associat a la presència d’aquests hàbitats. Tot i així, la localització concreta de les dues alternatives de CCC no 
afecten substancialment a aquests tipus de vegetació. Per últim, sembla més important l’afectació a la fauna en el cas de 
l’alternativa 2.1, situada davant del poble de Riba-roja. 
 
Així, existeixen raons de tot tipus a favor d’una ubicació o una altra, prevalent, tal com demanava la Secretaria de 
Planificació Territorial, els motius de preservació del paisatge en un entorn proper al poble, la preservació del jaciment 
arqueològic existent dins l’àmbit previst de l’alternativa 2.1, i la situació propera a un àmbit paisatgísticament més alterat 
per la presència de la central hidroelèctrica i totes les seves instal·lacions associades, incloent les línies elèctriques 
d’evaquació. 
 
La delimitació definitiva realitzada per aquest sector implica que a l’alternativa 2.1. s’haguessin definit un total de 442.177 
m2 de sòl destinat a CCC, a més amb la categoria de sòl urbanitzable. En l’alternativa 2.2., es delimiten només 113.646 
m2 (pràcticament una quarta part) i amb la categoria de sòl urbanitzable no delimitat. Per tant, també l’ocupació prevista 
de sòl industrial relacionada amb el CCC i el consum de sòl disminueixen molt notablement. Cert és que a l’alternativa 
2.2., aquesta reducció tan important de sòl industrial es compensa amb la creació d’un nou sector de sòl urbanitzable no 
delimitat anomenat “Les Romanetes” d’una mica més de 150.000 m2 sense que, però, s’arribi a la quantitat tan important 
de sòl industrial que es creava amb l’alternativa 2.1. 
 
Així, doncs s’ha triat l’alternativa 2.2. 
 

Carretera de la Granja d’Escarp 

L’alternativa 0 és no preveure cap mena de carretera, fet que descartem pels coneguts condicionants de seguretat i 
evacuació. Al marge del esmentats condicionants que la fan imprescindible, es considera aquesta nova carretera com el 
fet diferencial que pot dinamitzar el municipi i propiciar el seu creixement. Des de l’inici s’han fet fins a 8 variants algunes 
d’elles amb subvariants. 
L’alternativa 2.1. proposada a la 1ª aprovació inicial era, de fet, la recollida al PTTE arran d’una al·legació.  
L’alternativa 2.2. correspon aproximadament al traçat proposat inicialment per el PTTE, en la seva aprovació inicial. 
Aquesta alternativa, a la primera aprovació inicial, es va considerar inferior en prestacions a la l’alternativa 2.1. que és la 
que es va grafiar. Malgrat això avui es considera la més adient i compta amb el vist-i-plau del municipis afectats. 
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Figura. Traçat previst a l’alternativa 2.2. i 2.1. en els plànols d’ordenació, respectivament, a la documentació urbanística 
per la 2ª aprovació inicial i a la documentació urbanística corresponent al POUM aprovat inicialment.   

    
 
Correspondrà al preceptiu Estudi d’Impacte Ambiental del projecte valorar les aptituds ambientals i els impactes concrets 
de les diverses alternatives. En aquest cas, la previsió que realitza el POUM correspon a l’alternativa 1, que és la que 
compta amb més consens en el territori ja que es considera la més integradora dins el territori i per tant és la finalment 
adoptada. 
 

Sòl no urbanitzable amb regulació d’usos 

 

Ja des de les Normes Subsidiàries es va fer una aposta decidida sobre aquest tipus de SNU com a única alternativa al 
creixement turístic del municipi. Creixement que s’ha demostrat factible i sostenible, basat en les propietats ambientals 
dels embassaments de Riba-roja i de Flix. Actualment, existeixen instal·lacions de camping i altres associades als 
embarcadors on es realitzen pràctiques de pesca esportiva a l’embassament de Riba-roja (zona anomenada Badia 
Tucana). 
 
L’alternativa 0 fora la de no regular res i deixar-ho com a simple Sòl No Urbanitzable. Això significaria que cada activitat 
deuria gestionar-se autònomament.  
 
Com alternativa 1, es podria contemplar l’eliminació, fet del tot inassolible pel municipi de Riba-roja ja que es tracta 
d’una important font d’ingressos i de projecció exterior. Fora a més contrari a l’objectiu de potenciar aquesta zona dins 
l’emmarcament urbanístic que li correspon. 
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L’alternativa 2, (igual en els casos de l’alternativa 
2.1. i 2.2.) seria la proposada, que preveu la 
redacció d’un Pla Especial al sector de 
l’embassament de Riba-roja per tal de deixar 
completament definits els usos i superar qualsevol 
tipus de discrepància entre normatives 
urbanístiques, d’usos i de protecció ambiental, a 
més de definir un marc de desenvolupament que 
permeti limitar o disminuir els impactes o 
problemàtiques que s’hagin esdevingut. Lògicament, 
aquest Pla Especial haurà de tenir la seva avaluació 
ambiental estratègica específica i, si l’autoritat 
ambiental així ho determinés, altres figures d’anàlisi ambiental, que garanteixin una adequada integració de tots els 
paràmetres. 
 
Comparació de paràmetres urbanístics conjunts entre l’alternativa 2.1. i 2.2. 
Val a dir en primer lloc que l’alternativa 1 quant a sòl residencial i sòl industrial no ha comptat mai amb paràmetres 
definits per la qual cosa no és comparable amb les altres en aquest apartat. 
 

Taula. Paràmetres urbanístics de l’alternativa 2.1. 
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Taula. Paràmetres urbanístics de l’alternativa 2.2. 

 

 

Com es pot observar, l’alternativa 2.2. presenta una significativament menor ocupació del sòl en tots els paràmetres 

estudiats, exceptuant el de sòl urbanitzable residencial que és lleugerament superior (tot i que com hem comentat 

anteriorment, té una menor edificabilitat quant a nombre d’habitatges). Entre l’alternativa 2.1. i 2.2. respectivament, tenim 

414.788 m2 i 398.301 m2  de sòl urbà, 549.234 m2 i 122.588 m2 de sòl urbanitzable delimitat, i 0 i 264.423 m2 de sòl 

urbanitzable no delimitat de caire industrial. 
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5.2. ANÀLISI AMBIENTAL DE LES ALTERNATIVES 

A continuació es realitza una anàlisi comparada de les quatre alternatives plantejades en aquest ISA tenint en compte els 

diversos vectors o factors ambientals que poden ser afectats. Es tracta d’una anàlisi qualitativa, raonada, situada sota el 

criteri expert (i, per tant, subjectiva i qüestionable) però que intenta ser coherent amb els raonaments territorials i preses 

de decisions que afecten aquest municipi. Al mateix temps, utilitza la terminologia pròpia dels estudis d’impacte 

ambiental de projectes (compatible, moderat, sever i crític, amb combinacions dels mateixos) simplement per poder 

qualificar les magnituds o característiques d’aquest impacte, entenent que no donen una magnitud absoluta, sinó 

comparativa entre les diferents alternatives. 
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Taula. Anàlisi ambiental comparada de les diverses alternatives del POUM de Riba-roja d’Ebre 
 

 Alternativa 0. Vigent NNSS Alternativa 1. Alternativa 2.1.  Alternativa 2.2. 
Factors 

ambientals i 
territorials 

Síntesi descriptiva 
dels efectes 

Valoració Síntesi descriptiva 
dels efectes 

Valoració Síntesi desciriptiva 
dels efectes 

Valoració Síntesi descriptiva 
dels efectes 

Valoració 

 
Hidrologia-risc 
hidrològic 

Augment del risc 
hidràulic per 

l’augment de la 
urbanització 

Augment de la 
impermeabilització 

del terreny en relació 
a la superfície 

ocupada 
Major risc hidrològic a 

la zona de Badia 
Tucana per la manca 
de regulació d’usos 

C-M Augment general dels 
escolaments per 
l’augment de la 

urbanització 
Augment de la 

impermeabilització 
del terreny en relació 

a la superfície 
ocupada 

Zones residencials 
situades en àrees 

amb major pendent 

M Augment general dels 
escolaments per 
l’augment de la 
urbanització. 

Augment de la 
impermeabilització del 
terreny en relació a la 

superfície ocupada, que 
és la màxima de totes 

les alternatives 
Regulació d’usos a la 
zona de badia Tucana 

per la qual cosa 
s’incorporarà el risc 

hidràulic 

M Augment general dels 
escolaments per 
l’augment de la 

urbanització 
Augment de la 

impermeabilització del 
terreny en relació a la 

superfície ocupada 
Regulació d’usos a la 
zona de badia Tucana 

per la qual cosa 
s’incorporarà el risc 

hidràulic 

C-M 

Orografia Sense efectes 
remarcables  

C Efectes més 
importants a la zona 

de creixement 
residencial prevista al 
nord del nucli, que té 

una orografia més 
complicada. 

Efectes importants en 
el territori situat 

davant del nucli urbà 
a causa de la 

ubicació de la CCC 

M Efectes a la zona de 
creixement urbanístic 
residencial (oest) del 

nucli, a causa de 
l’afectació a l’orografia 

natural. 
Efectes importants en el 
territori situat davant del 
nucli urbà a causa de la 
combinació de la CCC i 
l’ús industrial associat 

M Efectes a la zona de 
creixement urbanístic 
residencial (oest) del 

nucli, a causa de 
l’afectació a l’orografia 

natural, i en el futur en la 
zona de SUND al sud-

est del nucli 
Menors efectes de la 

CCC per l’orografia més 
planera en l’àmbit 

d’implantació i la molt 
menor superfície 

associada 

C-M 
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Paisatge Efectes poc importants 

causats pel creixement 
residencial i industrial 
però possibles efectes 
negatius causats per la 
no regulació de la zona 

d’usos de badia 
Tucana, que 

continuaria en una 
situació d’indefinició 
legal i amb activitats 
no reglamentades 

C-M Efectes 
importants per la ubicació del 
sòl urbanitzable residencial al 

nord del nucli urbà en una zona 
més propera a la façana fluvial, 

de camps en vessant amb 
oliveres que serien eliminats 
Forts impactes sobre el propi 

nucli, la seva visibilitat i la seva 
integritat paisatgística, així com 
la riba esquerra, per la ubicació 
de la CCC davant del mateix a 

l’altra riba del riu 
Efectes beneficiosos per 

l’eliminació dels usos de Badia 
Tucana 

S Efectes moderats pels 
creixements urbanitzables 

situats a l’oest del nucli urbà 
Molt forts impactes sobre el 

propi nucli, la seva visibilitat i la 
seva integritat paisatgística, així 

com la riba esquerra, per la 
ubicació de la CCC i la zona 

industrial associada davant del 
mateix a l’altra riba del riu 

La regularització dels usos de 
Badia Tucana mitjançant un Pla 
Especial permetrà millorar els 

impactes paisatgístics 
actualment existents 

S Efectes moderats pels creixements 
urbanitzables situats a l’oest del 

nucli urbà, lleugerament més 
importants que a 2.1. per una 

major extensió. 
Forts impactes paisatgístics sobre 
la riba  esquerra, per la ubicació 

de la CCC i la zona industrial 
associada, no obstant a tocar 
d’una zona on existeix ja una 

instal·lació industrial com és la 
central hidroelèctrica, i per tant, 

molt menys vulnerable 
La regularització dels usos de 

Badia Tucana mitjançant un Pla 
Especial permetrà millorar els 

impactes paisatgístics actualment 
existents 

M 

 
Ocupació i 
consum del 
territori 

Consum del territori 
petit, sense quantificar 

Efectes negatius 
causats per la no 

regulació de la zona 
d’usos de badia 

Tucana, que 
continuaria en una 

situació d’indefinició 
legal amb usos 

incompatibles amb el 
sòl no urbanitzable 
d’especial protecció 

M Consum del territori mitjà, 
sense quantificar 

Efectes negatius per l’ocupació 
d’un espai agrícola de façana al 

nord del municipi 
Gran consum de territori 

agrícola al nord del riu (riba 
esquerra) per la CCC i els seus 

usos associats 
Eliminació dels usos de Badia 
Tucana i d’espais associats a 

aquesta zona del riu 

M Efectes importants, amb 
augment del sòl urbà fins a 

414.788 m2 i del sòl 
urbanitzable a 549.234 m2, dels 
quals destaca la gran extensió 
de terreny associada a la CCC 
Regulació dels usos de Badia 

Tucana 

S Efectes importants, amb augment 
del sòl urbà fins a 398.301 m2 i del 
sòl urbanitzable fins a 377.011 m2, 

substancialment menor a 
l’alternativa 2.1. 

Regulació dels usos de Badia 
Tucana 

M-S 

 
Medi 
forestal 

efectes negatius 
causats per la no 

regulació de la zona 

C-M Beneficis per l’eliminació dels 
usos de Badia Tucana i 

alliberament d’espais forestals 

C-M Regulació dels usos de Badia 
Tucana i, lògicament, millor 

interacció amb la matriu forestal 

M Regulació dels usos de Badia 
Tucana i, lògicament, millor 

interacció amb la matriu forestal 

C-M 
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d’usos de badia 
Tucana, que 

continuaria en una 
situació d’indefinició 
legal amb importants 
interaccions amb el 

medi forestal 

en aquesta zona 
Situació del CCC en una zona 
de gran dimensió en contacte 

amb masses forestals, incloent 
l’eliminació d’intersticis forestals 

dins la matriu agrícola 

(incloent la prevenció 
d’incendis). Situació del CCC en 
una zona de gran dimensió en 

contacte amb masses forestals, 
incloent l’eliminació d’intersticis 
forestals dins la matriu agrícola 

(incloent la prevenció d’incendis). 
Zona de CCC substancialment 

menor que l’alternativa anterior, tot 
i que amb contacte amb masses 

forestals 

 
Medi 
agrícola 

Sense grans efectes C Afectació a zones de conreus 
tradicionals d’oliveres 

immediatament al nord del nucli 
urbà 

Afectació a grans zones de 
conreus tant de plana al·luvial 
(fruiters de regadiu i herbacis) 
com de vessant (oliveres) a la 

ubicació del CCC i sòls 
industrials associats a l’altra 

banda del riu  

S Afectació a zones de conreus 
variats (hortes, camps 

d’oliveres) a est i sud del nucli 
per sòls residencials i 

industrials, respectivament, amb 
menor valor que l’alternativa 1 

Afectació a grans zones de 
conreus tant de plana al·luvial 
(fruiters de regadiu i herbacis) 
com de vessant (oliveres) a la 

ubicació del CCC i sòls 
industrials associats a l’altra 

banda del riu 

M-S Afectació a zones de conreus 
variats (hortes, camps d’oliveres) a 

est i sud del nucli per sòls 
residencials i industrials, 

respectivament, amb menor valor 
que l’alternativa 1 

Afectació a zones de conreu tant 
de plana al·luvial (fruiters de 

regadiu i herbacis) com, en menor 
mesura, d’oliveres, a la ubicació 

del CCC a tocar de la central 
hidroelèctrica, però amb molt 

menor extensió que les 
alternatives 1 i 2.1. i menor 

rendibilitat (més llunyans del nucli 
urbà) 

M 

 
Espais 
naturals 
protegits 

Efectes negatius 
causats per la no 

regulació de la zona 
d’usos de badia 

Tucana, que 
continuaria en una 

situació d’indefinició 
legal amb usos 

incompatibles amb el 
sòl no urbanitzable 

d’especial protecció, el 
PEIN i la Xarxa Natura 

2000 

S Efectes positius per l’eliminació 
dels usos de Badia Tucana i les 

interaccions amb el PEIN i la 
XN2000 

La ubicació de la CCC no té 
relació directa amb espais 

naturals protegits 

C Continuació dels usos de Badia 
Tucana i la seva interrelació 

amb el PEIN i la XN2000, però 
d’una manera regulada que 
compatibilitzi la protecció i 

conservació dels valors naturals 
i la continuïtat i millora de les 

activitats d’oci en el medi 
natural. 

La ubicació de la CCC no té 
relació directa amb espais 

naturals protegits 

M Continuació dels usos de Badia 
Tucana i la seva interrelació amb 
el PEIN i la XN2000, però d’una 

manera regulada que compatibilitzi 
la protecció i conservació dels 
valors naturals i la continuïtat i 

millora de les activitats d’oci en el 
medi natural. 

La ubicació de la CCC i usos 
associats es troba a tocar de PEIN 

i Xarxa Natura 2000, i 
majoritàriament sobre sòl no 

urbanitzable protegit 

M-S 
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Biodiversit
at 

Sense afectacions 
destacades més enllà 

de les ampliacions 
urbanístiques sobre 

espais agrícoles, 
periurbans i forestals 

propers al nucli 
Tot i així, la zona de 
Badia Tucana, sense 

regulacions, 
continuaria tenint 

interferències amb la 
biodiversitat 

M Sense afectacions destacades 
més enllà de les ampliacions 
urbanístiques sobre espais 

agrícoles, periurbans i forestals 
propers al nucli en el sòl 

urbanitzable, de major valor per 
la biodiversitat en les 
alternatives 2.1 i 2.2. 

Situació de la CCC i usos 
industrials associats a l’altra 

banda del riu, a tocar d’hàbitats 
de ribera i sobre hàbitats 

agrícoles de valor, en una zona 
de major valor per biodiversitat 

que l’alternativa 2.2. 
Eliminació d’usos a Badia 
Tucana i reducció de les 
afectacions a la fauna en 

aquesta zona 

M-S Sense afectacions destacades 
més enllà de les ampliacions 
urbanístiques sobre espais 

agrícoles, periurbans i forestals 
propers al nucli en el sòl 

urbanitzable, de menor valor 
per la biodiversitat que 

l’alternativa 1  
Situació de la CCC i usos 

industrials associats a l’altra 
banda del riu, a tocar d’hàbitats 

de ribera i sobre hàbitats 
agrícoles de valor, en una zona 
de major valor per biodiversitat 

que l’alternativa 2.2 
Regulació d’usos amb Badia 
Tucana per millorar usos de 

biodiversitat 

M-S Sense afectacions destacades 
més enllà de les ampliacions 
urbanístiques sobre espais 

agrícoles, periurbans i forestals 
propers al nucli en el sòl 

urbanitzable, de menor valor per la 
biodiversitat que l’alternativa 1 

Ubicació de la CCC a tocar de la 
central hidroelèctrica, sobre 

hàbitats agrícoles de valor, però 
en una zona de menor valor per la 
biodivesitat que l’alternativa 1 i 2.1. 
Regulació d’usos a Badia Tucana 
per millorar les interaccions amb la 

biodiversitat  
 

M 

 
Protecció 
elements 
etnològics 

Afectacions menors a 
elements de la cultura 

tradicional agrícola 
prop del nucli 

Manca de protecció 
detallada i exhaustiva 
d’elements d’interès 
cultural a causa de la 

nova normativa 

C-M Afectacions sobre elements de 
la cultura agrícola (marges i 
bancals) als creixements al 

nord del nucli urbà 
Afectació al jaciment romà de 

Can Maurisio per la CCC i usos 
associats 

M-S Afectacions menors sobre 
elements de la cultura agrícola 

(marges i bancals) als 
creixements a l’est i sud del 

nucli urbà 
Afectació al jaciment romà de 

Can Maurisio per la CCC i usos 
associats 

M Afectacions menors sobre 
elements de la cultura agrícola 

(marges i bancals) als creixements 
a l’est i sud del nucli urbà 

 
 
 
 
 
 

C-M 

 
Consum 
d’energia i 
generació 
de CO2 

Manteniment de la 
situació actual (no 
aprofitament dels  

avantatges de millora 
energètica, absència 
d’adaptació en alguns 

sectors a nova 

M Augment del consum d’energia 
associats als nous 

desenvolupaments, les 
distàncies i activitats industrials. 

L’orientació a nord dels 
creixements residencials 

previstos augmentarien els 

M Augment del consum d’energia 
associats als nous 

desenvolupaments, les 
distàncies i activitats industrials, 
proporcionalment més gran que 

l’alternativa 2.1. (més 
habitatges, més sòl urbà i 

M Augment del consum d’energia 
associats als nous 

desenvolupaments, menor 
augment respecte al model 

anterior per menor dimensió del 
creixement, tot i que la ubicació 

del CCC allunyat del poble 

M 
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normativa de 
prevenció i 

contaminació lumínica 
i estalvi energètic,...) 

costos energètics 
Grans consums associats a la 
nova gran zona industrial de la 

CCC 
Possibilitats d’incidir en millora 

d’eficiència energètica en noves 
edificacions i sistemes públics 

urbanitzable en conjunt) 
Grans consums associats a la 
nova gran zona industrial de la 

CCC 
Possibilitats d’incidir en millora 

d’eficiència energètica en noves 
edificacions i sistemes públics 

augmentarà els costos energètics 
del transport 

Possibilitats d’incidir en millora 
d’eficiència energètica en noves 
edificacions i sistemes públics 

 
Contamina
ció 
lumínica 

 
Manteniment de la 

situació actual. Baixa 
capacitat de renovació 

d’alguns sectors de 
l’enllumenat actual, 

poc eficient 

 
M 
 

 
Augment de la presència 
d’enllumenat, però amb 

possibilitat de generar recursos 
per renovació enllumenat actual 

Gran font de contaminació 
lumínica nova associada als 

usos industrials i de la CCC a 
l’altra banda del riu 

Eliminació dels usos de Badia 
Tucana que provoquen una 

zona de contaminació lumínica 
en àrea de màxima protecció 

 
C-M 

 
Augment de la presència 
d’enllumenat, però amb 

possibilitat de generar recursos 
per renovació enllumenat 

actual. 
Gran font de contaminació 

lumínica nova associada als 
usos industrials i de la CCC a 

l’altra banda del riu 

 
M  
 

 
Augment de la presència 

d’enllumenat associat als nous 
sectors de desenvolupament. 

Trasllat de la CCC a una zona on 
ja existeix la contaminació 

lumínica associada a la presa 
hidroelèctrica i instal·lacions, tot i 

que més propera a zona de 
màxima sensibilitat (PEIN i 

XN2000) 
 

 
M  
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Residus 
 

 
Augment de la 

producció de residus 
directament 

proporcional al nombre 
d’habitants i la natura i 

dimensió de les 
activitats industrials 
Pocs recursos per 

millorar el sistema de 
recollida i gestió 

 
C-M 

 

 
Augment de la producció de 

residus directament 
proporcional al nombre 
d’habitants i la natura i 

dimensió de les activitats 
industrials 

 
Possibilitats d’incidir en la 
disposició d’estructures 

adequades de recollida al nou 
viari 

 

 
M 

 
Augment de la producció de 

residus directament 
proporcional al nombre 

d’habitants i la natura i dimensió 
de les activitats industrials, en 
major mesura que l’alternativa 

2.2. per major número 
d’habitatges i més sòl urbà i 

industrial 
 

Possibilitats d’incidir en la 
disposició d’estructures 

adequades de recollida al nou 
viari 

 

M  
 

 
Augment de la producció de 

residus directament proporcional al 
nombre d’habitants i la natura i 

dimensió de les activitats 
industrials, en menor mesura que 

l’alternativa 2.1., per menor 
número d’habitatges i menys sòl 

urbà i industrial 
 

Possibilitats d’incidir en la 
disposició d’estructures 

adequades de recollida al nou viari 
 

 
C-M  

 
Consum 
d’aigua 

 
Manteniment de la 

situació actual (manca 
d’incentius d’estalvi i 
de major eficiència, 
baixa capacitat de 

renovació del sistema 
d’abastament existent) 

Continuació dels 
problemes de gestió 
d’aigua a la zona de 

Badia Tucana 

 
C-M 

 

 
Augment del consum d’aigua i 
generació d’aigües residuals 

proporcional a la població i a la 
tipologia d’habitatges i 
empreses industrials 

 
Major capacitat per incidir en la 

millora del sistema 
d’abastament i depuració. 
Possibilitat d’incorporar 

mesures d’estalvi i reutilització  
Eliminació dels problemes de 
gestió d’aigua a Badia Tucana 

 
C-M  

Augment del consum d’aigua i 
generació d’aigües residuals 

proporcional a la població i a la 
tipologia d’habitatges i 

empreses industrials, en major 
mesura que l’alternativa 2.2. a 

causa de major número 
d’habitatges i més sòl urbà i 

industrial 
Major capacitat per incidir en la 

millora del sistema 
d’abastament i depuració. 
Possibilitat d’incorporar 

mesures d’estalvi i reutilització 
Possibilitat de gestionar els 
problemes d’aigua a Badia 

Tucana 

 
M 
 

 
Augment del consum d’aigua i 
generació d’aigües residuals 

proporcional a la població i a la 
tipologia d’habitatges i empreses 
industrials, en menor mesura que 

l’alternativa 2.1., a causa de menor 
número d’habitatges i més sòl urbà 

i industrial 
 

Possibilitat de millora d’eficiència 
de xarxes i d’incorporació de 

mesures d’estalvi i reutilització i de 
instal·lació de sistema 
d’abastament modern 

Possibilitat de gestionar els 
problemes d’aigua de Badia 

Tucana 
 

 
C-M  
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Quadre resum de la comparació d’alternatives 

 

La següent taula realitza un resum de la taula anterior, per fer-la més explícita i gràfica 

 

Taula . Resum de l’anàlisi ambiental comparada de les diverses alternatives del POUM  

Factors ambientals i 
territorials 

Alternativa 0 
(NNSS vigent) 

Alternativa 1 Alternativa 2.1. Alternativa 2.2. 

Hidrologia i risc 
hidrològic 

C-M M M C-M 

Orografia C M M C-M 
Paisatge C-M S S M 
Ocupació del territori M M S M-S 
Medi forestal C-M C-M M C-M 
Medi agrícola C S M-S M 
Espais naturals protegits S C M M-S 
Biodiversitat M M-S M-S M 
Protecció d’elements 
etnològics 

C-M M-S M C-M 

Consum d’energia i 
generació de CO2 

M M M M 

Contaminació lumínica M C-M M M 
Residus  C-M M M C-M 
Consum d’aigua C-M C-M M C-M 
 

Lògicament, i com s’ha explicat anteriorment, s’està realitzant una comparació de caire qualitatiu. El que compta no és la 
suma ponderada dels diferents tipus d’impacte (que estan també avaluats sota metodologies qualitatives de criteri expert 
i, per tant, subjectius) sinó la sensació general dels impactes causats per cada alternativa. Com s’observa, les 
alternatives que surten millor parades (colors més clars) des del punt de vista ambiental són les alternatives 0 i 2.2. La 
zero, lògicament, correspon a les Normes Subsidiàries vigents, que si precisament s’està realitzant un nou POUM és 
perquè les circumstàncies que afecten el planejament així ho determinen. En aquest sentit, és lògic que el nou POUM 
plantegi creixements substancials (respecte al planificat a les NNSS), especialment quant al sòl industrial (a causa de les 
oportunitats que s’obren amb el projecte de nova carretera i amb la necessitat de preveure la possible ubicació de la 
CCC). De les possibles alternatives de creixement (1, 2.1 i 2.2.) la 2.2. surt molt millor posicionada a causa de la menor 
superfície i nombre d’habitatges prevists (en relació amb la 2.1.), a la millor elecció de la posició de sòls residencials i 
industrials (respecte a la 1) i a una ubicació del CCC més reduïda quant a sòl i en una posició on els impactes 
paisatgístics són més reduïts. 
 

  
 


