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Introducció 

1. INTRODUCCIÓ: EL MARC NORMATIU, EL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL i ANTECEDENTS 

 
El present Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) acompanya la documentació del POUM de Ribaroja d’Ebre en la 

seva versió per a una segona aprovació inicial en el context del procediment d’avaluació ambiental definit per la Llei 

6/2009 d’avaluació ambiental de plans i programes. 

 

El municipi de Riba‐roja d’Ebre va iniciar el juny de 2009 el procés de revisió i elaboració d’una nova proposta de 

planejament urbanístic del municipi amb la redacció del nou POUM que substituís les actuals Normes Subsidiàries (les 

figures d’ordenació daten del 1997)  i el seu Text refós de l’any 2005, amb les quals es regeix l’urbanisme actual de la 

vila. 

 

El 8 d’abril del 2011, el Ple Municipal va acordar l’Aprovació Inicial del POUM de Riba-roja d’Ebre, (BOPT núm. 87 de 14 

d’abril del 2011), amb el conseqüent tràmit d’informació pública i requeriment d’informes a les administracions 

competents. Prèviament s’havia tramitat l’Avanç de POUM amb el procés de participació ciutadana. Posteriorment a 

l’aprovació inicial esmentada, va entrar en vigor la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 

d’urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.  

 

Les eleccions municipals del passat 22 de maig del 2011 van donar com a resultat, al municipi de Riba-roja d’Ebre, un 

canvi de l’equip de govern. Aquest canvi polític amb la corresponent variació de persones i de criteris, l’anàlisi previ de 

les al·legacions rebudes, l’abast del informes rebuts i la nova Llei 3/2012 esmentada, ha donat com a resultat un seguit 

de modificacions que es consideren substancials. No ha variat l’esquema global d’estratègia del règim del sòl general de 

municipi, però sí s’han introduït un seguit de petits canvis puntuals en diversos sectors que fan aconsellable una segona 

aprovació inicial. En aquest sentit, s’ha considerat adequat, després de les consultes realitzades a l’OTAA de les Terres 

de l’Ebre i al Departament de Territori i Sostenibilitat, reemprendre el procediment d’avaluació ambiental estratègica a 

partir de la formulació d’un nou Informe de Sostenibilitat Ambiental que, lògicament, actualitza les dades presentades en 

l’anterior ISA de desembre de 2010 i analitza les noves propostes urbanístiques, a més de considerar informes sectorials 

rebuts durant el procediment d’informació pública del POUM i l’ISA anterior, tot aprofitant, però, el cos del document i 

bona part de les descripcions i dades llavors presentades. 

 

Conseqüentment, el marc normatiu per a la tramitació del nou POUM de Ribaroja està constituït, a més de les lleis que 

s’acaba d’enunciar, pel Decret legislatiu 1/2010 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya amb les modificacions 

de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, i el Decret 305/2006 de 18 de 

juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme i el Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre de mesures urgents en 

matèria urbanística, el qual es va promulgar en compliment de la llei estatal, Llei 8/2007 de 28 de maig del sòl, així com 

la Llei 26/2009 del 23 de desembre de mesures fiscals, financeres i administratives. 

 

El procediment d’avaluació ambiental en síntesi consta dels següents passos: 
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1er pas. Presentació als Serveis Territorials de Terres de l’Ebre de l’òrgan ambiental competent de la Generalitat de 

Catalunya (en el seu moment l’OTAA del Departament de Medi Ambient i Habitatge) per part del promotor d’un Avanç de 

POUM i d’un Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar, per a que aquest organisme emeti Document de 

Referència, en el qual fixa l’abast del segon document ambiental, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA). Els Serveis 

Territorials de Terres de l’Ebre del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya van emetre 

Document de referència amb identificador 20090121 i signat amb data 5 de febrer de 2010. 

 

2on pas. Preparació, d’acord amb els continguts i disposicions del Document de Referència, d’un segon document 

ambiental, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental. Presentació de l’ISA conjuntament amb la documentació de POUM 

per al tràmit d’aprovació inicial. El POUM de Ribaroja es va tramitar en una primera informació pública l’abril de 2011. El 

present document constitueix l’ ISA corresponent a una segona aprovació inicial. 

 

3er pas. Elaboració d’un tercer document ambiental, la Memòria Ambiental, que constitueix el document de la fase final 

del procés d’avaluació ambiental de plans i programes i que avalua la manera en què s’ha portat a terme el procés 

d’avaluació ambiental i analitza com s’han integrat els aspectes ambientals en el Pla, d’acord amb la legislació vigent. 

 

4rt pas. Presentació de la Memòria Ambiental, conjuntament amb la resta de la documentació de POUM, per què l’òrgan 

ambiental competent de la Generalitat de Catalunya, realitzi una Resolució sobre aquesta, prèviament a l’aprovació 

provisional del Pla. 

 
Sobre l’ISA de la primera informació pública  es va emetre, per part de l’Oficina de Medi Ambient del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (òrgan ambiental competent) un informe amb data 9 d’agost de 2011, en 

què sol·licita esmenar, completar i resoldre els següents aspectes: 

 

1. Incorporar indicadors ambientals per a comparar el perfil ambiental del municipi abans del Pla amb la situació 

planificada, i valorar l’assoliment dels objectius ambientals establerts. 

2. Aclarir la traça proposada per a la nova carretera fins a la Granja d’Escarp. 

3. Definir la regulació d’usos permesos en sòl no urbanitzable a l’embassament de Riba-roja a la zona de la badia 

de la Tucana. 

4. Aprofondir diversos aspectes ambientals de la ubicació de la Central de Cicle Combinat. 

5. Aprofondir en les alternatives i diversos aspectes ambientals del Centre de Valorització de Residus de classe II 

que es preveu ubicar al municipi. 

 

Respecte aquests punts anteriors es pot comentar el següent: 
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1. En el present ISA es consideren indicadors ambientals i es valora el grau d’integració dels objectius ambientals 

establerts per al Pla 

2. La documentació urbanística del Pla presenta la traça de la nova carretera consensuada pels Ajuntaments 

implicats. 

3. La nova documentació de POUM a la qual acompanya el present ISA avança una síntesi de la regulació d’usos 

permesos en sòl no urbanitzable a l’embassament de Riba-roja a la zona de la badia de la Tucana, 

condicionant la seva legalització a l’elaboració d’un Pla Especial 

4. De cara a la segona aprovació inicial es proposa una alternativa d’ubicació de la Central de Cicle Combinat. 

5. El Centre de Valorització de Residus de classe II ja disposa de conformitat i aprovació definitiva per part de 

l’autoritat ambiental competent en data 15 de març de 2012, i així es recull en la documentació del Pla. 

 

 


