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3. SÍNTESI DELS ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS
3.1. SÍNTESI DEL CONTEXT TERRITORIAL, MEDI FÍSIC I GEOGRÀFIC
3.1.1. Context territorial: territori fronterer amb el riu Ebre com a gran referent

LOCALITZACIÓ EN EL CONTEXT TERRITORIAL
El municipi de Riba-roja d’Ebre se situa a l’extrem nord-occidental de la comarca de la Ribera d’Ebre, entre les
comarques del Segrià i de la Terra Alta. Destaca per la seva orografia abrupta en bona part del seu terme i pel pas del
riu Ebre. Presenta un únic nucli de població, la vil·la de Riba-roja, assentat al marge dret del riu Ebre.

Font: elaboració pròpia a partir de les bases de
l’ICC
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ASSENTAMENTS URBANS I CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Vila de Riba-roja

L´extensió del terme municipal és d´uns 99,1 Km2 i presenta 1321 habitants censats (IDESCAT, any 2011),
concentrats en la seva pràctica totalitat a la vil·la de Riba-roja, que és l’únic assentament d’entitat del municipi.
D’altra banda cal destacar que Riba-roja compta amb un ric patrimoni de masies, havent-hi catalogades centenars de
masies i cases pairals disseminades arreu del terme municipal, que són el viu testimoni de la forma de colonització
dels territoris de muntanya d’acord amb les característiques físiques i naturals del territori, amb una destacada
integració al medi i al territori.
El planejament vigent, les Normes Subsidiàries de Planejament (de l’any 2005), estableixen la següent classificació
del sòl: 41 Ha de sòl urbà (dada que representa el 0,4% de la superfície municipal), 2,4 Ha de sòl urbanitzable (0,1%
superfície municipal) i 9866,6 Ha de sòl no urbanitzable (99,5% de la superfície municipal).
La superfície urbana es concentra en un únic nucli, la vil·la de de Riba-roja, que presenta una morfologia de
desenvolupament urbà tradicional compacte, amb els conseqüents beneficis ambientals i estalvis i facilitats de gestió
(per la concentració de xarxes de serveis i de mobilitat).
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3.1.2. Xarxa d’infraestructures viàries i mobilitat de la població: una carretera principal d’accés, una altra en
projecte i una extensa xarxa de camins; flux de mobilitat de la població concentrat a nivell comarcal al llarg
de l’Ebre

XARXA

D’ INFRAESTRUCTURES

V I À R I E S, C A M I N S I S E N D E R S

T-741

Límit Terme Municipal
Traçat carretera T-741
Traçat carretera TV-7411

La T-741 és la carretera principal del terme, que procedent de Flix té un caràcter de força “cul de sac” una vegada arriba
al poble. La carretera de Riba-roja a la Fatarella (antic camí de les Modorres) és l’altra via existent, de molta menor
importància. Cap a l’oest la TV-7411 permet accedir a l’embassament i el traçat continua fins a enllaçar amb la C-121
d’accés al municipi de la Pobla de Massaluca (20 Km d’una via molt estreta amb grans revolts que és molt poc
freqüentada, només pels usuaris que van a l’embassament o al camping existent en aquest àmbit del municipi). Cal
esmentar l’existència d’un pont que creua el riu Ebe a l’oest del nucli urbà i que connecta la carretera TV-7411 amb el
costat nord del riu sense que, actualment, tingui continuïtat més que amb camins rurals.
El plantejament d’una nova carretera que connecti Riba-roja amb la població de la Granja d’Escarp , al nord, és una de les
reivindicacions municipals més destacades en un context socioeconòmic i de millora de la mobilitat i accessibilitat a la
població. Móra d’Ebre, la capital de comarca, està a uns 28 kms de distància; Lleida a 62 kms, Tortosa a 72 kms, Reus a
75 kms, Tarragona a 90 kms i Barcelona a 190 kms. Riba-roja d´Ebre també té servei regular d'autobusos entre els
municipis de la zona , fins a Mora d´Ebre, i enllaç amb la línia Tortosa-Lleida.
D’altra banda cal destacar la importància de l´extensa xarxa de camins del terme que, entre altres, permeten
l´accessibilitat als centenars de masies que hi ha disperses per la geografia municipal. Entre aquests destaca el
popular GR-99 o Camí Natural de l’Ebre, entre la població de Fontibre (a Cantàbria) i la desembocadura del riu
Ebre, el Delta de l’Ebre.
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A més de senders excursionistes i d’esport i lleure, hi trobem senyalitzades diverses rutes turístiques senyalitzades
per a fer a peu i en BTT: la ruta de l’Ermita de Santa Madrona, la ruta del Mirador les Valls al Fumeral i Reserva de
Sebes i la ruta de les Modorres-Valldebelles.

FLUXES DE MOBILITAT
Els serveis de transport públic de Riba-roja es caracteritzen per ser molt febles i amb una oferta molt baixa. Així, els
desplaçaments tenen lloc principalment amb vehicles privats. Les dimensions i característiques compactes del nucli
urbà fan que la majoria dels desplaçaments en aquest es puguin realitzar a peu. L’anàlisi dels fluxos permet veure
com les relacions de mobilitat entre Riba‐roja i les localitats més properes, observant-se com la major part dels
desplaçaments es realitzen al llarg de les poblacions riberenques de l’Ebre: Flix, Ascó, Móra d’Ebre i Móra la Nova.
Desplaçaments totals en dies feiners

Font: PTPTTEE (2010)

14

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

Síntesi dels aspectes ambientals rellevants

3.1.3. Característiques orogràfiques, geomorfològiques, edafològiques i hidrogràfiques: terreny muntanyenc
a l’entorn del riu Ebre

OROGRAFIA I GEOMORFOLOGIA

El riu Ebre és l’element principal de referència del municipi, que se situa a cavall entre el domini
hidrogeològic de la Depressió de l’Ebre, al nord, i el domini hidrogeològic Maestrazgo‐Catalànides, al
sud. Segons s’observa a la figura el gradient altitudinal del terme va de menys de 100 msnm a l’entorn del pas
de l’Ebre fins als 500 msnm al Puntal dels Escombrons (extrem nord-occdciental del TM). Aquest caràcter
muntanyós i abrupte és també una de les característiques del terme.

Unitat de MUNTANYA

Fotos: panorámica de la unitat de relleu més plana del marge dret del riu Ebre i de l’embassament (esquerra) i
de la unitat de relleu de muntanya, conca de recepció d’aigües al nord del riu Ebre (dreta)
Al municipi destaca una extensa xarxa hidrogràfica de barrancs i torrents que drenen les aigües pluvials a la
presa i al riu Ebre. La làmina d’aigua del pantà de Riba‐roja al riu Ebre s’estén des de Riba‐roja d’Ebre
fins a Mequinença. En el municipi de Riba‐roja, la presa es troba situada aigües amunt de la vila. A
l’embassament hi conflueixen les aigües de l’Ebre, el Segre i el Cinca. L’embassament està gestionat
per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).
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H I D R O G R A F I A, AIGÜES SUBTERRÀNIES I E D A F O L O G I A

La xarxa hidrogràfica del terme es
fonamenta en una extensa xarxa
de torrents i barrancs, els més
destacats dels quals són, de

3

ponent a llevant: el barranc de Vall
de Bus, el barranc de Vallmolla (1),
la Vall Salada, el barranc de

2

3

1

Vallplanes (2), la Vall Savines, el
barranc de Vall de Penes, el
barranc de Vall d’Ombrenc, la Vall
de Llenia i el barranc de Mailas (3),

4

5

6

pel marge esquerre, i la riera de
Sant Pau (4), la riera de Vall Morta
(5), la Vall de les Modorres (6) i la
Vall de Ribes pel marge dret.

El municipi de Riba-roja d’Ebre no es troba en àmbit d’aqüífers protegits ni d’aqüífers afectats per contaminació
de nitrats. El punt d’aforament més proper d’aigües superficials del riu Ebre pertany a la xarxa SAIH
(Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica) i està localitzat a Ascó (Codi SAIH A163), aigües avall de
Riba‐roja.
Al municipi s’hi poden identificar diversos tipus de sòls, com a resultat del gradient altitudinal, de la configuració
topogràfica i xarxa hidrogràfica present al terme: així tenim des de sòls pedregosos mancats d’horitzons
“orgànics” fins a sòls més profunds i al·luvials de l’entorn immediat del riu Ebre i dels torrents i barrancs del
terme, on s’hi concentren els aprofitaments agrícoles. Segons la classificació de la Soil Taxonomy (USDA,
Departament d’Agricultura dels Estats Units) a la zona hi predominen els sòls de tipus entisol. Aquests són
dipòsits sense horitzons diferenciats, en les zones on la vegetació ha permès la seva subsistència contra
l’erosió i associats a petits recobriments col·luvials. En l’entorn dels barrancs i del riu Ebre, hi trobem la
presència de sòls de tipus fluvents, associats als dipòsits al·luvials i de terrassa. Pel que fa a l’erosionabilitat,
segons les dades recollides al “Plan hidrológico del eje del Río Ebro desde el Río Martin hasta su
desembocadura” (Confederación Hidrográfica del Ebro, 2008), la zona del marge esquerre de l’embassament de
Riba‐roja presenta un risc d’erosionabilitat elevat, però amb taxes de pèrdua de sòl inferiors a la mitjana, de
l’ordre de 5 a 25 t/ha/any. Aquesta erosionabilitat està vinculada, entre d’altres factors, a la coberta vegetal. En
aquest cas, les zones de pineda i les zones conreades amb terrasses i murs de presenten una bona resistència
a l’erosió, mentre que l’erosionabilitat és major en zones denudades (sense vegetació) i amb majors pendents..
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L’EMBASSAMENT DE RIBA-ROJA I L’EMBASSAMENT DE FLIX

Fotos. Respectivament, els embassaments de Riba-roja (aigües amunt del poble) i Flix (aigües avall)
Les aigües del riu Ebre al seu pas pel terme municipal de Riba‐roja es troben embassades en els pantans de
Riba‐roja i Flix. Aquests embassaments permeten regular el cabal del riu i al mateix temps aprofitar la seva
energia. Les dues preses estan gestionades per l’empresa Endesa Generación SA, mitjançant les respectives
concessions atorgades per l’organisme de conca (la CHE) per a produir energia elèctrica.

El pantà de Riba‐roja al riu Ebre s’estén des de Riba‐roja d’Ebre fins a Mequinença. En el municipi de Riba‐roja,
la presa, construïda l’any 1968, es troba situada aigües amunt de la vil·la de Riba-roja. A l’embassament hi
conflueixen les aigües de l’Ebre, el Segre i el Cinca. L’embassament està gestionat per la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).
L’embassament arriba fins a una llargada de 38 km i una superfície d’unes 2.150 Ha, que arriba fins a
l’aiguabarreig amb el Segre, amb una capacitat de 210 milions de m³. La central elèctrica associada a la presa
pertany a l’Empresa Nacional Hidroelèctrica de la Ribagorçana (ENHER) i produeix de 800 a 1.000 milions de
kWh. Dels 210 Hm3 de capacitat total, el volum de l’aigua embassada a data 8 de maig de 2012 era de 203 Hm3,
el que representa un volum del 96,7% (Font: www.embalses.net).
El pantà de Flix al riu Ebre és creat per una presa situada al municipi de Flix, que s’estén pels termes de Flix i
Riba‐roja d’Ebre. El volum de l’embassament és de 4,171 hm3 (dades de CHE). Les seves aigües es van
contaminar greument pels vessaments químics produïts per l’empresa Ercros (antiga Erkimia). Un estudi dut a
terme per científics del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB,) per encàrrec de l’Agència Catalana del Aigua, sobre l’estat ambiental del riu entre el pantà de
Flix i la desembocadura, va constatar que es troben sediments contaminants i de metalls pesants, com ara el
mercuri, i té un alt contingut de materials tòxics, motiu que ha portat a recomanar no consumir‐ne l’aigua com una
mesura preventiva.
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EL RIU EBRE (I)
Com s’ha explicat anteriorment, queda clar que el riu Ebre al pas per Riba-roja d’Ebre té un règim totalment alterat,
pràcticament embassat, tant per l’efecte de la presa de Flix aigües avall del poble com per l’activitat del complex Ribaroja-Mequinensa aigúes amunt. Tot i així, el règim hídric del riu Ebre al pas per Riba-roja d’Ebre no es pot valorar si no
és en el context de la situació general i dins el règim del tram inferior de l’Ebre, absolutament condicionats pel tipus
genèric de gestió de la conca, i per la gestió quotidiana de les grans preses situades aigües amunt.
Cal tenir present que el cabal fluvial està integrat per tres fraccions principals: a) el cabal estrictament líquid, b) el
cabal sòlid, no dissolt arrossegat pel riu, i que és fonamentalment terrigen, i c) el cabal de soluts, de substàncies
dissoltes en l’aigua. Cal donar a cadascun la seva importància com s’explicarà més endavant, perquè part dels
problemes de degradació de marges fluvials es deuen a la descompensació entre cabal líquid i càrrega sòlida
transportada.
En règim natural, les avingudes d’aigua porten també un cabal sòlid important que sovint s’aproxima a la saturació de
la capacitat de càrrega sòlida. Per contra, les avingudes per desembassament tenen, especialment a peu de presa,
tota la capacitat de carrega sòlida insatisfeta, ja que els sòlids s’han dipositat al fons i, per tant, tenen una enorme
capacitat d’erosió que degrada fortament els marges fluvials i la seva vegetació de ribera. D’altra banda convé tenir
clar que el règim de càrrega sòlida o cabal solt no fluctua paral·lelament al règim de cabal líquid. Per sota de
determinat cabal líquid, encara important (depenent de la velocitat i de les característiques dels sòlids en suspensió),
la capacitat de transport de càrrega sòlida és zero, i per sobre de determinats cabals líquids, l’increment de capacitat
de càrrega sòlida va incrementant-se més lentament que el cabal líquid.
En el cas de la càrrega de soluts, per metre cúbic d’aigua, el tema té diverses perspectives segons els soluts
considerats. Pel que fa a abocaments de soluts en quantitats més o menys constants, la seva concentració al riu
disminuirà inversament a l’increment de cabal líquid, però en el cas de sals o adobs dissolts del camp per la pluja, el
fenomen té altres regles més complexes que depenen de la composició química. A partir d’ara quan parlem del
“règim”, sense més especificació, ens estarem referint al règim del cabal estrictament hídric (el que es mesura en
qualsevol estació d’aforament, on entra directament tot el que arrossega el riu), però no devem oblidar que existeixen
règims diferenciats per als altres integrants del cabal global.
En el tram inferior de l’Ebre existeix ja una destrucció quasi bé total del règim fluvial natural, excepte en condicions de
pluviometries molt notables i persistents a causa dels aproximadament 170 embassaments existents a la conca.
Immediatament per sobre d’Ascó trobem l’embassament de Flix, construït el 1941 i amb 11,41 Hm3 de capacitat – que
és més aviat un assut de derivació de fins a 400 m3/s, tot i que la capacitat teòrica és de 400 m3/s, fins a la central
hidroelèctrica de Flix, bypassant per un túnel la llera natural – el meandre de Flix, el qual queda només subministrat
amb aportacions puntuals de l’EDAR de Flix, el riu de la Cana i sobreeiximents de l’embassament de Flix en moments
de crescuda - i després els embassaments de Riba-roja d’Ebre (1969) i Mequinensa (1966) que sumen 1.720 Hm3 de
capacitat d’emmagatzematge. Tots dos foren construïts durant la dècada dels anys 60, totalitzant prop de 100 Km
continuats de riu embassat, i retenent aproximadament el 96 % del cabal sòlid que reben, el no retingut prèviament
per la resta dels embassaments de la conca.
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EL RIU EBRE (II)
La cua de l’embassament de Flix (1948-11,41 Hm3) topa amb el peu de presa de Riba-roja d’Ebre (1969-210 Hm3) i la
cua de l’embassament de Riba-roja d’Ebre topa amb el peu de presa de Mequinensa (1966-1534 Hm3). Riba-roja
d’Ebre se situa a l’extrem inferior de la subconca Segre–Cinca, que recull les aigües de la plujosa meitat occidental
dels Pirineus.
L’embassament de Mequinensa, situat aigües amunt de la confluència amb el Segre, es fa servir bàsicament per dos
funcions: a) emmagatzematge i regulació, i b) generar energia elèctrica. Conseqüentment, té variacions de nivell de
l’ordre de 0 a 12 metres però, en condicions normals, no més, ja que interessa mantenir un salt important per produir
energia elèctrica. Per contra, Riba-roja d’Ebre és un embassament dedicat de forma pràcticament exclusiva a generar
energia elèctrica mitjançant un salt que manté aproximadament constant. Ordinàriament, sols fa tasques de regulació
mínimes, excepte quan abans de rebre crescudes notables allibera reserves per poder prevenir inundacions més o
menys perjudicials. La seva oscil·lació rutinària de nivells és de l’ordre d’uns 50 cm. Així doncs, la regulació de la
subconca del Segre – Cinca la fan altres embassaments d’aigües amunt.
Dades més recents determinen que la conca de l’Ebre compta actualment amb vuit transvasaments i multitud d’usos i
consums, estimant prop de 200 grans embassaments a la conca. Fora d’una època de grans escolaments no
regulables i, sobre tot, durant els períodes amb capacitat de regulació (cada vegada més llargs a causa del progressiu
augment dels consums, la regulació i l’efecte del canvi climàtic) el cabal desembassat per Riba-roja és funció de la
necessitat de turbinat per regular la demanda energètica que supera el fons abastit per la producció regular de les
centrals nuclears de Vandellòs i Ascó.
Durant els llargs períodes en què la conca disposa de suficient capacitat de regulació, els cabals circulants aigües
avall de Riba-roja són funció del règim de la demanda energètica. Un rigorós estudi efectuat per la Universitat
Politècnica de Catalunya per encàrrec de la Generalitat per veure la freqüència amb la qual s’igualen o superen els
245 m3/s, necessaris per la navegació, va evidenciar estadísticament l’estreta relació dels cabals circulants aigües
avall de Riba-roja amb el mes, la setmana, el dia i l’hora, en funció de la demanda d’energia elèctrica. Per altra banda,
i segons els mateixos autors, els cabals mínims del tram inferior de l’Ebre desembassats per Riba-roja són funció de
la concessió de les centrals nuclears d’Ascó per la seva refrigeració (74 m3/s) més el cabal necessari per a que la
temperatura del riu no s’elevi més de tres graus aigües avall de la sortida de la refrigeració, pel qual es manté entre 80
i 100 m3/s. Així doncs, la relació del cabal habitual del tram inferior de l’Ebre amb el règim climàtic de la seva conca
està fortament alterat per l’efecte de la regulació. Només esporàdicament, quan es produeixen pluges intenses i els
embassaments estan plens, el règim reflecteix, en cert grau, els pics pluviomètrics de major nivell.
Existeixen diversos mostreigs efectuats per diversos organismes de l’administració i per la Universitat de Barcelona
que avaluen l’aportació sòlida actual de l’Ebre, aigües avall de les grans preses en l’ordre de 120.000–150.000 TM.
Tot i així, cal recordar que no es coneix amb precisió quin és el cabal sòlid mitjà que correspon a les condicions
actuals de l’Ebre, perquè des de la construcció de les grans preses no s’han donat a la conca condicions
pluviomètriques capaces de generar grans avingudes ni ningú ha pogut mostrejar en aquestes circumstàncies, ni
similars.
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EL RIU EBRE (III)
La confederació hidrogràfica de l’Ebre explota una estació foronòmica – de mesura de cabals – al terme municipal
d’Ascó des de 1985/1986. Es tracta de l’estació nº163, amb coordenades UTM (2799473, 4565954). En el període de
dades disponible (1985-2007), el cabal mitjà de l’Ebre és 284,7 m3/s equivalent a una aportació mitjana de 8.977,6
hm3/a. En aquest càlcul no s’han tingut en compte les dades dels anys hidrològics 1990/91, 1991/92 i 2003/04, pels
quals l’estació d’aforament no va proporcionar dades en alguns mesos. Una següent qüestió que es pot observar és la
notable variabilitat interanual, en que l’any hidrològic més humit (1987/88, amb 16.812 hm3/a més que dobla l’any
hidrològic més sec (2001/2002, amb 4.730 hm3/a). Pel que fa a cabals mitjans mensuals, sols els mesos de gener
(470,8), febrer (440,9) i març (405,1) superen els 400 m3/s del cabal de derivació de la Central Hidroelèctrica de Flix.
A més, cal recordar que el cabal actual regulat segueix una pauta amb un màxim hivernal i primaveral, i importants
descensos estivals, tot i que aquests són molt menors que l’acusat estiatge que el riu patiria.
L’inventari de recursos del sistema associats a l’estació d’aforament d’Ascó va ser realitzat pel CEDEX (Ministeri de
Foment), mitjançant l’aplicació d’un model de precipitació-escolament per totes les conques hidrogràfiques d’Espanya,
durant el període 1985-1995. El resultat de la modelització proporciona el cabal mig anual circulant en cada punt de la
xarxa fluvial per dit període. Per evitar errors en la comparativa se van calcular els cabals reals per al mateix període a
les estacions d’aforament. La taula següent mostra els valors de cabal real mig anual històric (calculat a partir de tota
la sèrie de cabals disponible), el cabal real mig anual del període 1985-1995 i el cabal natural mig anual (que com s’ha
dit anteriorment correspon al del període 1985-1995 del CEDEX), per totes les estacions d’aforament situades a l’eix
de l’Ebre aigües avall de Riba-roja al tram d’estudi. A partir de les dades de cabal real i natural, ambdós pel període
1985-1995, es calcula el volum d’aigua consumida i el percentatge que suposa dit consum respecte al cabal en règim
natural.
Taula nº1. Comparació de cabals naturals i reals a diverses estacions del tram català de l’Ebre

804

Riba-roja a l’Ebre

Cabal mig
anual
històric
(m3/s)
352,51

276,85

Cabal en
règim
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(m3/s)
417,44

210

Ebre a Riba-roja

339,72

-

802

Flix a l’Ebre

411,94

121

Ebre a Flix

163

Ebre a Ascó
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Ebre a Xerta

27

Ebre a Tortosa

Estacions foronòmiques a l’Eix de l’Ebre
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Percentatge
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no
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33,68%

417,44

-

-

286,68

417,53

130,86

31,34%

437,10

284,07

417,59

133,52

31,97%

306,16

269,16

417,62

148,46

35,55%

134,96

32,05%

Cabal mig
anual 85-95
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Recurs no
disponible
(m3/s)

420,56
459,20

286,13

421,10

Font: Estudio General. Acuamed (2007)
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GEOLOGIA

Font: Base DMAH

Llegenda
POcgml

Material
predominant

Datació
Era

Període

Calcàries

POmc8
POmc7
POg5

Calcàries
llimoses

Paleogen

Gresos
Cenozoica

POmgc3
Argiles

En la figura s’observa com les calcàries
predominen en les zones de muntanya
mentre que els materials al·luvials ho fan a
l’entorn dels barrancs i del riu Ebre.
Al terme de Riba-roja d’Ebre no hi tenim cap
lloc d’interès geològic catalogat segons
l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de
Catalunya.
Com a element que forma part del Catàleg
de Béns a Protegir tenim la Roca de la Pena
(mirador sobre el riu que es troba en l’entorn
urbà de Riba-roja).

POmgc6
Qr

Graves

QcO

Còdols

Quaternari
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ACTIVITATS EXTRACTIVES

Al terme municipal de Riba-roja d’Ebre s’hi troben dues activitats extractives abandonades i cap que estigui en actiu.

EXTRACTIVA ABANDONADA 443-301
443-301

A tocar del límit oriental de les instal·lacions del càmping Riba-roja es troba una franja d’aproximadament
una hectàrea, la superfície de la qual, estava ocupada per una activitat extractiva. Es tracta d’una antiga
explotació de graves anomenada “Pantà de Riba Roja” que està classificada com a Activitat extractiva
abandonada (codi 443-301) a la base d’activitats extractives abandonades del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem). Segons
aquesta base, el grau de recuperació de l’extractiva abandonada (com a mínim fa 12 anys que no s’hi
explota) és de grau mitjà.
El grau de recobriment vegetal que presenta l’àmbit
inactiu d’extracció és força considerable. Destaca la
presència de vegetació arbustiva amb peus de retama
(Retama sphaerocarpa) i espècies típiques de brolles
continentals de romaní i maleïda
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ACTIVITATS EXTRACTIVES

Al terme municipal de Riba-roja d’Ebre s’hi troben dues activitats extractives abandonades i cap que estigui en actiu.

EXTRACTIVA ABANDONADA 443-302 I EXTRACTIVA ABANDONADA SOBRE DOMINI PÚBLIC
HIDRÀULIC
Aigües avall de la presa de Riba-roja i al marge dret del riu es troba un petit àmbit on hi havia hagut una
petita explotació extractiva de graves. Correspon a l’activitat amb codi 443-302 que presenta (segons la
base d’activitats extractives abandonades del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya) un grau d’autorecuperació alt i que tenia el nom de Sènies. A tocar d’aquest àmbit també es
troba una zona molt reduïda que correspon a l’explotació abandonada COPCISA RIBA-ROJA que estava
considerada com a Punts d’espais afectats per activitats extractives en domini públic hidràulic regulades
per la Llei 29/1985 d'Aigües. Segons les bases de la Generalitat en aquest cas també es considera una
activitat totalmente finalitzada.
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3.1.4. Climatologia
El municipi de Riba‐roja d’Ebre presenta un clima mediterrani continental sec, caracteritzat per una forta secada
estival, dèficit hídric bona part de l’any i gran amplitud tèrmica. Les temperatures són molt elevades als mesos
d’estiu i baixes a l’hivern. La precipitació es concentra principalment a la tardor i, en menor mesura, a la primavera i
es reparteix de forma irregular al llarg de l’any. El règim tèrmic és caracteritza per estius calorosos i hiverns
moderats. Hi són remarcables les abundants boires, especialment a l’hivern, al voltant del riu Ebre. Quant als vents,
com es pot observar a la rosa dels vents adjunta, cal destacar la importància dels vents de component oest i nordoest canalitzats per la Vall de l’Ebre (vents de dalt o cerç) que poden ser forts i rafegats. Els valors del principals
paràmetres que caracteritzen el clima de Riba‐roja d’Ebre són els següents (Font: Servei Meteorològic de
Catalunya):


Dèficit hídric (segons Thornthwaite): entre 400 i 500 mm.



Amplitud térmica: entre 19 i 20 ºC.



Evapotranspiració potencial: entre 855 a 997 mm corresponent a la regió Mesotèrmica III (B'3).



Precipitació: inferior als 400 mm anuals.



Tipus de clima: semiàrid (D)

El Servei Meteorològic de Catalunya gestiona des del noviembre de 1996 una estació meteorològica al terme
municipal de Riba‐roja d’Ebre. Aquesta estació pertany a la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques
(XEMA), integrada a la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (EMES) i que mesura les
següents variables: Temperatura (ºC), Humitat relativa (%), Precipitació (mm) , Irradiància solar global (W/m2) ,
Velocitat del vent a 2 m (m/s) i Direcció del vent a 2 m (graus). Per a consultar-ne les dades històriques i en temps
real es pot consultar la web http://www.meteo.cat/xema/. Tot seguit s’exposen el diagrama ombrotèrmic i la rosa dels
vents de l’any 2011.
Gràfica: Diagrama ombrotèrmic de Riba-roja d’Ebre
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Gràfica: Rosa dels vents i velocitat mitjana del vent a Riba-roja d’Ebre

Font: Servei de Meteorologia de Catalunya
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3.2. SÍNTESI DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE
3.2.1. Principals unitats de vegetació
En el terme de Riba-Roja d’Ebre hi trobem representades una relativa riquesa de comunitats vegetals. La seva
distribució i localització ve donada per la topografia de la zona, el substrat geològic, la intervenció antròpica secular i
la influència dels diversos cursos hídrics que discorren pel municipi, destacant la importància que suposa la plana
al·luvial lligada al traçat del riu Ebre i el seu embassament. Es poden diferenciar els següents grans grups
d’agrupacions vegetals amb característiques diferents segons la seva ubicació:

PRINCIPALS UNITATS DE VEGETACIÓ
COMUNITATS FORESTALS
→ Boscos d’Aciculifolis
→ Boscos de Caducifolis
→ Bosquines i prats

COMUNITATS AGRÍCOLES
→
→
→
→

Fruiters de secà
Conreus herbacis de secà
Conreus herbacis de regadiu
Fruiters de regadiu

VEGETACIÓ ASSOCIADA A CURSOS HÍDRICS
→ Làmina aigua contiental lligada a l’embassament de Riba-roja d’Ebre

Segons el Cens Agrari de 2009, en aquesta data existien 170 explotacions agrícoles al municipi que
comptabilitzaven amb un total de 1.333 ha, de les quals 1.059 ha són de secà i 274 de regadiu. El total de la
superfície agrària útil suposa el 10% de la superfície total del municipi. Destaca especialment, com a conreu molt
majoritari, l’olivera, amb 1.006 ha (812 de secà i 194 de regadiu), seguits dels fruiters de secà, bàsicament ametllers
(128 ha), els conreus herbacis, amb 87 ha, i els conreus de fruita dolça, amb 56 ha. Com és normal, l’evolució de la
superfície agrària útil en els darrers censos agraris (1982, 1989 i 1999) ha patit una reducció important,
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especialment a les dues darreres dècades. Així les dades evolutives han estat de 2.033 ha, 2.006 ha i 1.578 ha. Per
tant, la superfície agrària útil del municipi ha perdut pràcticament 700 ha des de l’any 1982.
A continuació es mostra, per cada una de les principals unitats de vegetació presents al terme municipal de Riba-roja d’Ebre
un petit abstracte de la seva descripció i ubicació al territori per grans unitats de vegetació.
COMUNITATS AGRÍCOLES

FRUITERS DE SECÀ

Corresponen a comunitats de Fruiterars alts,
predominantment de secà: conreus d’oliveres
(Olea europaea), d’ametllers (Prunus dulcis) i de
garrofers (Ceratonia siliqua)

FRUITERS DE REGADIU
Es concentren majoritàriament al marge esquerre del riu Ebre i
són minoritaris en quan a recobriment si els comparem amb els
conreus de secà. Es tracta de conreus bàsicament de
presseguers (Prunus persica) i d'altres rosàcies, amb alguna
superfície de vinya. En algunes de les zones de conreu els
fruiters de regadiu queden substituïts pel conreu dominant arbori
de secà, que correspon als fruiterars alts, predominantment de
secà amb oliveres (Olea europaea), ametllers (Prunus dulcis) i
garrofers (Ceratonia siliqua).
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CONREUS HERBACIS DE SECÀ I DE REGADIU
Conreus herbacis de secà. També s’inclouen els
conreus abandonats en aquesta categoria de
cultius. Només correspon a unes superfícies de
menys de 10 hectàrees situades a l’extrem nord
del terme municipal i que es barregen amb taques
de fruiters de secà (oliveres i garrofers).
Conreus herbacis de regadiu. Es tracta de
conreus herbacis extensius de regadiu. Correspon
a dues parcel·les situades a tocar de la franja
d’influència del riu Ebre i que també es barregen
amb hortes i amb fruiters de regadiu en quan a
recobriment. El total de la superfície d’aquest
hàbitat correspon a 22,72 hectàrees. Són els que
es representen a la imatge adjunta.

COMUNITATS FORESTALS

BOSCOS ACICULIFOLIS
Corresponen a Pinedes de pi
blanc (Pinus halepensis) amb
sotabosc
de
brolles
calcícoles, de les contrades
mediterrànies.
En molts dels casos el
recobriment principal és de
pineda de pi blanc però el
recobriment secundari l’ocupa
l’hàbitat corresponent a les
brolles que acompanyen al
sotabosc corresponen a
brolles
de
romaní
(Rosmarinus officinalis) -i
timonedes-, amb foixarda
(Globularia alypum), bufalaga
(Thymelaea
tinctoria),...
calcícoles de terra baixa.
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BOSQUINES I PRATS
Corresponen a Brolles de romaní
(Rosmarinus officinalis) -i timonedes-,
amb foixarda (Globularia alypum),
bufalaga
(Thymelaea
tinctoria),...
calcícoles de terra baixa.
En els llocs més evolucionats, la brolla
permet l’establiment de comunitats de
pineda de pi blanc (Pinus halepensis),
establint-se d’aquesta manera, una brolla
calcícola arbrada de pi blanc. Per això es
pot veure com part de la superfície de la
meitat occidental del terme també
presenta recobriment de pineda de pi
blanc, (categoria anterior) on coincideixen
recobriments de les dues categories; fet
que no és tan habitual a la meitat oriental
on les bosquines dominen sobre les
pinedes.

BOSCS DE CADUCIFOLIS
Es tracta d’uns hàbitats molt minoritaris en relació a
recobriment. Corresponen a alberedes (i pollancredes) amb
vinca (Vinca difformis), de les contrades marítimes.En la
majoria dels casos corresponen a plantacions antigues
semiabandonades properes a la plana al·luvial del riu Ebre
que s’han anat colonitzant amb comunitats de canyissar i de
bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus
ulmifolius),... de terra baixa (i de l'estatge montà).

VEGETACIÓ ASSOCIADA A LA LÀMINA D’AIGUA CONTINENTAL DEL RIU EBRE I EMBASSAMENT
AIGÜES AMUNT DE LA PRESA DE L’EMBASSAMENT DE RIBA-ROJA D’EBRE l’hàbitat present correspon als
estanys (i embassaments) de terra baixa i de l'estatge montà, incloent, si és el cas, les formacions helofítiques
associades.
AIGÜES AVALL DE LA PRESA DE L’EMBASSAMENT DE RIBA-ROJA D’EBRE els hàbitats presents
corresponen als de la regió fluvial mitjana i baixa o dels ciprínids- barbs (Barbus bocagei), carpes (Cyprinus carpio),
madrilles (Chondrostoma toxostoma).
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3.2.2. Hàbitats d’interès comunitari
A continuació es mostra, una relació detallada dels hàbitats d’interès comunitari, tant els prioritaris com els no prioritaris que
es troben presents al TM de Riba-roja d’Ebre segons el que determinen les bases oficials de cartografia de la Generalitat de
Catalunya.

Boscos de coníferes de muntanyes mediterrànies

PINEDES MEDITERRÀNIES
CODI: 9540 És Prioritari? NO
LOCALITZACIÓ: Gran extensió del terme municipal corresponent a la superfície forestal
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES: Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles calcícoles,
de les contrades mediterrànies
ASPECTE: Pinedes de pi blanc, sovint molt obertes, que duen un estrat arbustiu format per matollars heliòfils,
básicamente brolles de romaní, força riques
florísticament.
ECOLOGIA: Àrees biogeogràfiques – Terra baixa.Ambients que ocupa – Diversos. Clima – Mediterrani. Substrat i
sòl – Substrat calcari; sòl sovint pedregós.
ESTRAT ARBUSTIU: Rosmarinus officinalis, Erica multiflora, Bupleurum fruticescens, Cistus clusiï, Genista
biflora, Ulex parviflorus, Genista scorpius, Brachypodium retusum.

DISTRIBUCIÓ
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Vegetació casmofítica de parets i cingleres

COSTERS ROCOSOS CALCARIS AMB VEGETACIÓ RUPÍCOLA
CODI: 8210 És Prioritari? NO
LOCALITZACIÓ: al nord del terme amb una petita superfície de 1,63 ha
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES: Cingles i penyals calcaris de les contrades mediterrànies càlides
ASPECTE: Fisiognomia força diversa segons la natura de la roca i la situació fisiogràfica. Als indrets solells s’hi fan
poblaments dispersos de mates, petites o mitjanes, sovint de fullatge blanquinós, que arrelen a les escletxes de la roca,
amb les quals es barregen herbes vivaces, graminoides o de fulla plana. Hi predominen les plantes adaptades a la
sequera i a les altes temperatures, que exhibeixen caràcters morfològics especials (pilositat densa, fulles crasses,
petites o convolutes...). En obagues o en llocs ombrejats, els tapissos de molses cobreixen densament els relleixos i els
replanets de la roca, i s’estenen, fins i tot, per les parets verticals; entremig hi creixen esparsament algunes falgueres,
resistents a llargs períodes d’eixut, i algunes plantes crasses.
ECOLOGIA. Àrees biogeogràfiques – Terra baixa i muntanya mediterrània (i muntanya mitjana). Ambients que ocupa –
Parets de roca i esqueis d’orientació diversa. Clima – Medioeuropeu, mediterrani muntanyenc o mediterrani. Hàbitat
lligat sobretot al topoclima concret de cada pany de roca. Substrat i sòl – Roques carbonàtiques, generalmente
calcàries compactes, però també gresos i conglomerats fissurats. No es pot parlar de sòl en sentit estricte, però a les
escletxes i replanets s’hi acumulen materials fins i matèria orgànica que retenen l’aigua d’escolament i permeten el
creixement de les plantes.
COMPOSICIÓ:
PLANTES VASCULARS: Jasonia saxatilis (te de roca), Linaria origanifolia subsp. Cadevall, Lavatera maritima (malva
de roca), Cheirolophus intybaceus, Satureja fruticosa (poniol), Melica arrecta, Piptatherum coerulescens, Polypodium
vulgare s.l. (polipodi), Ceterach officinarum (dauradella), Asplenium trichomanes (falzia roja), Umbilicus rupestris
(barretets), i Sedum dasyphyllum (crespinell).
MOLSES Ctenidium molluscum I Pterogonium ornithopodioides
LÍQUENS Verrucaria spp I Xanthoria spp.Caloplaca spp. Roccella phycopsis (orxella) Anema nummularia

DISTRIBUCIÓ

Coordenades 289532,4575494
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Pastures seminaturals
PRATS MEDITERRANIS RICS EN ANUALS, BASÒFILS (THERO-BRACHYPODIETALIA)
CODI: 6220 És Prioritari? SÍ
LOCALITZACIÓ: Petita taca a l’extrem oriental del TM. Al marge esquerre del riu. Es tracta d’una petita taca amb molt
poc recobriment (20%) i una superfície de 1,68 ha i una segona taca que no arriba a l’hectàrea. Al nord de Mas de l’Abella
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES: Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de terra
baixa.
ASPECTE:
Prats secs rics en plantes anuals, de vegades dominats per una gramínia perenne, el llistó. A la primavera el llistonar és
de color verd i tendre, i entremig de les tofes de llistó i de salvió, d’uns 40 cm d’alçada, s’hi fa una munió de petites plantes
anuals que no solen ultrapassar els 10 cm (en conjunt, més de trenta- cinc espècies). A l’estiu, tots els teròfits moren, la
part aèria de les plantes perennes s’asseca en part i l’hàbitat adquireix un característic color torrat pallós.
A principi d’hivern, únicament són visibles les mates perennes i no queda ni rastre dels teròfits, que germinaran en arribar
el bon temps. Els pradells sense llistó no solen tenir un recobriment herbaci gaire elevat, ni tan sols en l’època de màxim
desenvolupament vegetatiu (primavera); a l’època seca es redueixen a la mínima expressió o desapareixen de la vista.
ECOLOGIA.
Àrees biogeogràfiques – Terra baixa (i muntanya mediterrània). Ambients que ocupa – Vessants poc pendents i petits
replans i terraprims, entre 100 i 1.000 m d’altitud. Clima – Mediterrani o mediterrani muntanyenc.Substrat i sòl – Roques
carbonàtiques. Sòls poc profunds, sovint molt prims, i poc o molt pedregosos, que s’assequen a l’estiu.
COMPOSICIÓ.
ESTRAT HERBACI: Brachypodium retusum (llistó), Ruta angustifolia (ruda), Eryngium campestre (panical), Koeleria
vallesiana (herba rodona), Desmazeria rigida, Sedum sediforme (crespinell gros), Medicago minima (melgó), Sedum
album (crespinell blanc), Sedum acre (crespinell groc) i Linum strictum (llinet)

DISTRIBUCIÓ
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Boscos caducifolis mediterranis i submediterranis
ALBEREDES, SALZEDES I ALTRES BOSCOS DE RIBERA
CODI: 92A0 És Prioritari? NO
LOCALITZACIÓ: 2 petites taques als dos marges del riu Ebre aigües avall de la presa de l’embassament amb
recobriments que ronden el 70% amb una superfície aproximada de 3,5 ha.
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES: Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de la terra baixa (i de
la muntanya mitjana)
ASPECTE:
Bosc caducifoli d’àlbers, sovint barrejats amb altres arbres de ribera, com ara oms i freixes de fulla petita. Els
estrats arbustiu i herbaci són força irregulars i més aviat pobres, bé que hi destaquen algunes herbes molt
típiques, com és la mateixa vinca. Quan l’hàbitat és alterat, pot esdevenir inextricable per l’abundància d’arbustos
espinosos. A les comarques meridionals s’empobreix en espècies eurosiberianes.
ECOLOGIA.
Àrees biogeogràfiques – Terra baixa, principalmente a les contrades marítimes subhumides. Ambients que ocupa
– Marges de rius i rieres, en indrets inundats només esporàdicament. Clima – Mediterrani marítim. Substrat i sòl –
Terres al·luvials, amb un nivell de la capa freàtica poc profund però força estable.
COMPOSICIÓ. Estrat arbori: Populus alba (àlber), Populus nigra (pollancre), Ulmus minor (om) i Fraxinus
angustifolia (freixe de fulla petita). Estrats arbustiu i lianoide. Rubus ulmifolius (esbarzer), Hedera helix (heura),
Rubus caesius (romegueró). Estrat herbaci. Vinca difformis (vinca), Arum italicum (sarriassa), Aristolochia longa,
Viola alba (violeta de bosc), Brachypodium sylvaticum (fenàs de bosc)

DISTRIBUCIÓ
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Matollars, garrigues i ginestars mediterranis termòfils
MATOLLARS TERMOMEDITERRANIS I PREDESÈRTICS
CODI: 5330 És Prioritari? NO
LOCALITZACIÓ: 3 petites taques als dos marges del riu Ebre aigües avall i maunt de la presa de l’embassament
amb recobriments que ronden el 50% amb una superfície aproximada de 11,76 ha.
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES: Ginestars oberts de ginesta vimenera (Retama sphaerocarpa), de les
contrades mediterrànies interiors àrides
ASPECTE:
Formació oberta i poc estructurada en la qual la ginesta vimenera abunda o arriba a dominar, tot i que sempre en
forma d’individus relativament esparsos. L’absència de fullatge d’aquest arbust i l’estructura oberta de les seves
poblacions no condicionen la resta del component principal de la comunitat, que és poc dens i consisteix en
diverses herbes o petites mates més o menys oportunistes i xeròfiles; moltes presenten el fullatge també més aviat
reduït, de manera que deixen sempre una bona part del terra al descobert.
ECOLOGIA. Àrees biogeogràfiques – Terra baixa: contrades mediterrànies interiors, principalment subàrides.
Ambients que ocupa – Típicament talussos, llits secs de rieres i altres espais marginals; també, secundàriament,
Camps abandonats. Clima – Mediterrani continental, més aviat subàrid. Substrat i sòl – Sovint codolars, clapers o
terrasses fluvials. Sòls carbonatats, de vegades guixencs o fins i tot una mica salins.
COMPOSICIÓ. Estrat arbustiu. Retama sphaerocarpa (ginesta vimenera) . Estrat herbaci. Inula viscosa (olivarda),
Andryala ragusina (llongera), Foeniculum vulgare (fonoll) , Artemisia campestris subsp. Glutinosa (llemenosa)

DISTRIBUCIÓ
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RIU EBRE I EMBASSAMENT

Aigües quietes. Estanys i llacs
CODI: 3150 És Prioritari? NO
LOCALITZACIÓ: Aigües amunt de l’embassament de Riba-roja d’Ebre. Làmina d’aigua lliure corrsponent a tot
l’àmbit de l’embassament
ASPECTE: Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues
d'aigua (Potamion)

Aigües corrents. Rius i Torrents
CODI: 3260 És Prioritari? NO
LOCALITZACIÓ: Aigües avall de l’embassament de Riba-roja d’Ebre. Làmina d’aigua lliure corresponent al traçat
del riu Ebre per sota de les comportes de l’embassament
ASPECTE: Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant
(Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion)

3150

6220

5330

92A0

8210

9540
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3.2.3. Espais naturals protegits
Un espai natural protegit es pot definir com una superfície terrestre i/o marina dedicada especialment a la protecció i
manteniment de la diversitat biològica i dels recursos naturals i culturals associats, i gestionada seguint
procediments legals (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, UICN). A Catalunya els espais naturals
protegits poden tenir diverses categories, segons diversos criteris: espais PEIN, zones de la Xarxa Natura 2000,
Zones Humides i altres espais de protecció especial, parcs naturals, reserves naturals de fauna salvatge, etc....

ENPEs. Espais Naturals de Protecció Especial
Segons el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en
tot el Terme Municipal de Riba-roja d’Ebre NO
s’hi troba cap element considerat dins de la
categoria d’Espai Natural de Protecció Especial.
No obstant, cal destacar la presència al límit
oriental del terme dels límits associats a la
Reserva natural de fauna salvatge de la
ribera de l'Ebre a Flix, segons es mostra en la
figura adjunta

Xarxa Natura 2000 i EINs
Segons les bases oficials del Departament de Territori
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya al Terme de Ribaroja es troba l’àmbit de Xarxa Natura 2000 de LIC+ZEPA dels
“Tossals d’Almatret i Riba-roja”. Tot l’àmbit de l’espai de Xarxa
Natura 2000 també coincideix amb el perímetre de la zona
afectada pel Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) que en aquest
cas pren el nom de “EIN de Riba-roja”. El límit oriental del
terme, al seu pas pel riu Ebre, coincideix amb la Reserva
natural de fauna salvatge de la ribera de l’Ebre a Flix que
està inclosa en el Catàleg de zones humides de Catalunya i
classificada també com a Xarxa Natura 2000 amb la
nomenclatura “Riberes i Illes de l’Ebre”. La vegetació està
composta per canyissars, boges, regalèssia i boscos de ribera
formats per àlbers blancs, tamarius, salzes i verns entre altres
espècies. Entre les espècies de fauna destaquen la llúdriga, la
tortuga de rierol, el martí pescador, el milà negre, l’àguila
pescadora, el rossinyol bastard i la moscarla de canyar.
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L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DE RIBA-ROJA
L’espai comprèn els costers calcaris i margosos de les
serres de Berrús i la Fatarella a l’entorn de
l’embassament de Riba-roja. L’aiguabarreig dels rius
Matarranya i Ebre presenta valors paisatgístics
notables. La cua de l’embassament de Riba-roja també
presenta un interès particular per la diversitat de formes
que ofereix. Els espectaculars congostos oberts sobre
els materials tous pel Matarranya i I'Ebre contribueixen
a remarcar I'espectacularitat paisatgística d’aquest
espai
La pineda de pi blanc (Pinus halepensis) presenta notables afinitats amb les de les terres aragoneses properes.
Acull una especial iquesa d’espècies meridionals i continentals típica de la zona, molt rica, que va de Riba-roja a
Casp (entre les comarques de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Baix Cinca i el Matarranya). És un país diferent, per
la seva flora, de tota la resta de Catalunya, amb raconades especialment ben conservades. Són nombroses les
espècies vegetals notables i de gran interès biogeogràfic localitzades en aquest espai. Les pinedes de pi blanc
(Pinus halepensis) s’enriqueixen a les obagues i fondals amb diverses espècies d’afinitat marítima (Viburnum tinus,
Arbutus unedo, Phyllyrea latifolia,...). En condicions normals el sotabosc de la pineda és constituït per les màquies
continentals de garric i arçot (Rhamno-Cocciferatum pistacietosum) i per les brolles calcícoles de romaní (amb
perdiguera Rosmarino-Linetum suffruticosi, maleïda i esteperola Genisto-Cistetum clusii). Les pinedes poden
constituir comunitats permanents d’indrets especialment secs i sobre sòls esquelètics. Els erms i pradells secs de
teròfits són freqüents a les clarianes seques del país. La cua de l’embassament de Riba-roja i els torrents propers
permeten l’establiment de fragments de vegetació aigualosa, com canyissars (Typho-Schoenoplectetum glauci) o
retalls de salzedes. El conjunt és, doncs, un excel·lent representant del paisatge vegetal de les terres més
meridionals de la depressió Central.
Dels poblaments faunístics de vertebrats destaca, per exemple, la presència de notables espècies de mamífers dels
boscos mediterranis i també els lligats a ambients aquàtics. Cal destacar espècies com la llúdriga (Lutra lutra) i el
turó (Mustela putorius). També s’hi presenten nombroses espècies de peixos, i d’ocells que tenen la seva àrea de
cria i alimentació dins l’espai
Dins el grup dels ocells, destaquen les espècies reproductores que poblen tant l’embassament de Riba-roja, com
l’aiguabarreig Ebre-Matarranya, amb la presència d’espècies com el milà negre (Milvus migrans), l'aufrany
(Neophron percnopterus), el duc (Bubo bubo), el torlit (Burhinus oedicnemus), el blauet (Alcedo atthis) i el voltor
comú (Gyps fulvus), entre d'altres. El poblament dels sistemes aquàtics és molt interessant, amb espècies com el
barb (Barbus bocagei), la madrilla (Chondrostoma toxostoma), la bagra comuna (Leuciscus cephalus), el gobi
(Gobio gobio) o la bavosa de riu (Blennius fluviatilis); també hi ha espècies introduïdes com el lluç de riu (Esox
lucius) i el silur (Ictalurus melas). Cal dir que la llúdriga i e turó apareixen amb més o menys freqüència a la zona.
L’espai acull una notable diversitat de quiròpters cavernícoles, amb diverses espècies de cria.
La fauna invertebrada, sense assolir valors rellevants, presenta algunes espècies singulars com la nàiade auriculada
(Margaritifera auricularia), molt rar a Catalunya.
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3.2.4. Forests públiques i arbres monumentals

FORESTS PÚBLIQUES
Al terme de Riba-roja d’Ebre hi ha identificades 2 forests públiques, la titularitat de les quals depèn de la Generalitat
de Catalunya. Corresponen a una forest situada en Xarxa Natura 2000 a l’entorn de la vessant sud de les muntanyes
que rodegen a l’embassament (CUP 58) i a una petita forest situada a la vessant contrària a al límit de terme municipal
amb la Pobla de Massaluca. Les característiques bàsiques d’aquestes forests i la seva localització es defineixen a la
figura següent:
Codi del forest: 1366
Forest: VALLSALADA
CUP: 58
ELENC: 1015
Titular: GENERALITAT DE CATALUNYA
Municipi: Riba-roja d'Ebre
Comarca: RIBERA D'EBRE
Conveni/Consorci: No
Instrument d'ordenació forestal: Si
Sistema de certificació forestal:
Sistema de Certificació FSC(2014)

Codi del forest: 710
Forest: BERRÚS
CUP: 85
ELENC: 1036
Titular: GENERALITAT DE CATALUNYA
Municipi: Riba-roja d'Ebre
Comarca: RIBERA D'EBRE
Conveni/Consorci: No
Instrument d'ordenació forestal: Si
Sistema de certificació forestal:
Sistema de Certificació PEFC(2014)

Pel que fa a l’extrem més meridional del terme, cal destacar que es limita, amb una forest de titularitat valenciana corresponent
al terme veí de la Fatarella (la CUP 28 corresponent a la forest Valencians i Sant Francesc). Correspon a la taca carbassa de la
figura anterior.

Al municipi de Riba-roja d’Ebre no s’hi localitza cap arbre catalogat (monumental, d’interès comarcal i/o local). El
més proper és el Pi de Montbrió, al terme municipal de Flix.
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3.2.5. Fauna
La fauna de Riba-roja es pot designar com a relativament rica i variada en espècies com a conseqüència
fonamentalment de la seva situació geogràfica i la relativa considerable extensió d’un paisatge poc humanitzat, amb
una notable diversitat d’hàbitats.
Ambients forestals i de muntanya
Tal com s’ha esmentat en apartats anteriors, la majoria dels espais forestals de Riba-roja d’Ebre estan formats per
les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), i els espais arbustius associats, des de les brolles a les garrigues, a
vegades amb una estructura arbrada.
Els espais de brolles i garrigues, on és freqüent la presència de pinedes, és on es troben les espècies més
adaptades a la forta insolació i aridesa. Es tracta de rèptils com el llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida) i la serp verda
(Malpolon monspessulanus), ocells com el tallarol de garriga (Sylvia cantillans), la tallareta cuallarga (Sylvia undata),
la cogullada fosca (Galerida theklae), el bitxac (Saxicola torquata) i mamífers com el conill (Oryctolagus cuniculus) i
la cabra salvatge (Capra pyrenaica), que presenta poblacions petites a les parts elevades i obertes de les
muntanyes.
En boscos encara ben conservats, hi cabria esperar espècies de mamífers com el porc senglar (Sus scrofa), ),
l'esquirol (Sciurus vulgaris), el toixó (Meles meles), la guineu (Vulpes vulpes) i el gat mesquer (Genetta genetta), a
més de gran quantitat d’espècies d’aus com l’esparver (Accipiter nisus), el gamarús (Strix aluco), el tudó (Columba
palumbus), el gaig (Garrulus glandarius), el picot verd (Picus viridis), els tallarols (Sylvia sp.), la merla (Turdus
merula), el raspinell comú (Certhia brachydactyla), els mosquiters (Phylloscopus sp.), el bruel (Regulus ignicapillus),
les mallerengues cuallarga (Aegithalos caudatus) i emplomallada (Parus cristatus), el cargolet (Troglodytes
troglodytes, el corb (Corvus corax), la gralla de bec vermell (Phyrrocorax phyrrocorax) o el gaig (Garrulus glandarius)
Altres espècies que hi són presents són els rapinyaires diürns, com l’esparver cendrós (Circus pygargus) i l’astor
(Accipiter gentilis), i els nocturns com el gamarús (Strix aluco) i el duc (Bubo bubo), essent, aquest últim, el
rapinyaire nocturn més gran de la Península.
En el cas de Riba-roja d’Ebre, destaquen algunes aus rapinyaires d’alt nivell de protecció que aprofiten la
tranquil·litat que es dóna en molts indrets, ja siguin per la cria (com alguns tallats fora del terme però propers, com
els de Faió) com per l’alimentació. Destaquen l’àguila cuabarrada (Hieraeetus fasciatus), el voltor (Gyps fulvus),
l’aufrany (Neophron pernocpterus), l’àguila daurada (Aquila chrysaetos) i la marcenca (Circaetus gallicus).

Fotos. El duc i l’àguila cuabarrada són dos de les espècies de rapinyaires emblemàtiques del terme
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Fotos. L’aufanya i el voltor són les espècies d’aus necròfagues de major mida existents al terme municipal
Ambients de ribera
En aquest territori també trobem espècies de fauna amant de la humitat. La presència del riu Ebre pel terme
municipal propicia una riquesa faunística potencial. En el cas de les aus, hi són representades espècies com el
cargolet (Troglodytes, troglodytes), el rossinyol (Cettia cetti), l’oriol (Oriolus oriolus), la polla d’aigua (Gallinula
chloropus), l’agró roig (Ardea purpurea), l’ànec collverd (Anas platyrhynchos), el martinet menut (Ixobrychus
minutus), el blauet (Alcedo atthis), les boscarles i balquers (Acrocephalus sp.), el picot verd (Picus viridis) o el
teixidor (Remiz pendulinus), entre moltes altres espècies. El milà negre (Milvus migrans) és un rapinyaire que pot ser
observat a primavera i estiu sobrevolant la zona fluvial. Dins la llera es podria trobar petits animals com granotes,
gripaus, serps d’aigua (Natrix maura), tortugues de rierol (Mauremys leprosa), tortuga d’estany (Emys orbicularis) i
molts invertebrats dulciaqüícoles.
Aquest també són ambients on s’ha citat la llúdriga (Lutra lutra) i el turó (Mustela putorius), espècies bioindicadores
la presència de les quals no és més abundant. En el cas de la llúdriga, cal destacar la seva presència més abundant
en alguns dels afluents de l’embassament de Mequinensa, aigües amunt, com és el cas del riu Matarranya.
El riu Ebre aporta una gran diversitat al territori, sobretot de caire ictiocol·la, i fins i tot existeixen algunes espècies
impròpies de la zona i introduïdes per l’home, com la perca americana (Micropterus salmoides), el lluci (Esox lucius)
o els silurs. Els peixos autòctons que es podrien trobar a la zona són el barb comú (Barbus graellsii), la bagra
(Squalius cephalus), la bavosa de riu (Blennius fluviatilis), la madrilla (Chondrostoma miegii) i el gobi (Gobio lozanoi).
A l’Ebre, així com a les conques del Mediterrani occidental, la situació s’agreuja degut a que en aquesta regió les
poblacions íctiques es caracteritzen per una baixa diversitat i un elevat grau d’endemisme. Així mateix, és
generalitzada l’escassetat d’espècies ictiòfagues, de manera que les introduccions, majoritàriament d’espècies
depredadores, han tingut un gran impacte a les comunitats originals.
La introducció d’espècies foranes o al·lòctones és un dels principals factors negatius que afecten la supervivència de
les espècies natives als rius espanyols. A la conca de l’Ebre les espècies al·lòctones formen el 42% del total
d’espècies presents, amb 14 espècies foranes. La situació s’ha agreujat els últims 40 anys en els que el nombre
d’introduccions s’ha triplicat, i és encara més preocupant al curs inferior de l’Ebre, on les comunitats originals es
troben profundament alterades, de manera que pràcticament totes les espècies autòctones sedentàries han sofert
una forta regressió (bavosa, anguila, barb) o es troben al límit de la seva desaparició del llit principal, com la madrilla i
la bagra comuna, tant per l’acció dels nous depredadors introduïts com per l’existència de l’obstacle de les preses i
assuts.
En conseqüència, la presència d’espècies introduïdes al curs inferior de l’Ebre és un aspecte especialment
preocupant. La ràtio natives/introduïdes és menor que al global de la conca, passant de 0,58 a la conca a 0,50 al curs
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baix. La situació s’agreuja encara més si es considera aïlladament el tram exclusivament fluvial, aigües amunt de
Tortosa, on les espècies limnètiques autòctones es redueixen a quatre espècies, de les quals només dos (Barb i
Bavosa) es troben actualment presents en densitats apreciables. La presència d’altres espècies és dubtosa al curs
principal del riu (Llopet comú) o són més pròpies d’afluents (Madrilleta roja). El coneixement de les espècies
introduïdes és també escàs. Així, algunes sembla que estan en regressió o no estabilitzades (Gardí, Madrilleta vera,
Perca americana), mentre que altres estan en clara expansió o molt assentades (Silur, Luci-perca, Alburn,
Gambúsia). r.
Entre els possibles invertebrats fluvials destacar la presència potencial de la nàiade auriculada (Margaritifera
auricularia = Pseudunio auricularius), espècie indicadora de la bona qualitat de les aigües i per la seva exclusiva
presència a l’Ebre. L’hàbitat característic de l’espècie a l’Ebre inferior el formen àrees amb fons de graves
consolidades i un medi intersticial ben oxigenat, propi dels grans rius salvatges, on la dinàmica fluvial no ha estat
essencialment alterada. Actualment, els perills per a la nàiade no acaben amb les alteracions del substrat, règim
fluvial i qualitat d’aigües, sinó que les amenaces al seu peix hoste i l’aparició de bivalves exòtics com el musclo
zebra (Dreissena polymorpha) amenacen la seva supervivència.
Cal fer una especial esmena a l’afecció potencial de la presència del musclo zebra (Dreissena polymorpha) en
aquest tram de riu, una espècie invasora amb gran capacitat per produir impactes sobre el medi, a causa de la seva
gran capacitat de recobriment de substrats durs naturals (pedres, troncs, roques) o artificials (molls, canonades,
captacions), essent aquesta darrera propietat una problemàtica de fortes conseqüències econòmiques que, per
exemple a Ascó, afecta al sistema de captació d’aigua i refrigeració de la Central Nuclear d’Ascó.
Figura. Zones d’afecció potencial del musclo zebra. Setembre de 2008
Xarxa de Control Larvari de Musclo
Zebra
Mostreig larvari en rius
ABSÈNCIA larves
PRESENCIA larves
Mostreig larvari en embassaments
ABSÈNCIA larves
PRESENCIA larves
Àrea afecció potencial

Font: Pàgina web de la Confeceració Hidrogràfica de l’Ebre
(http://oph.chebro.es/DOCUMENTACION/Calidad/mejillon/inicio.htm)
Ambients agrícoles
Els espais oberts humanitzats com conreus de secà i de regadiu, prats, herbassars i erms estan representats per
una extensió significativa dins el terme de Riba-roja d’Ebre i són importants per organismes que precisen d’àrees
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obertes - sobretot insectes pol·linitzadors - i per fauna forestal, que utilitza aquests espais com a territori de caça,
així com per moltes espècies pròpies dels ambients mediterranis tradicionals de secà.
En aquests espais trobarem espècies adaptades a aquestes condicions, mamífers com la mostela (Mustela nivalis),
la llebre (Lepus europaeus), el conill (Oryctolagus cuniculus), i aus com el xoriguer comú (Falco tinnunculus), la
puput (Upupa epops), l’aligot comú (Buteo buteo), el torlit (Burhinus oedicnemus) i rèptils i amfibis com la serp
blanca (Rhinechis scalaris) o el gripau corredor (Bufo calamita) són espècies adaptades a aquests espais a més
d’un important nombre d'ocells insectívors i granívors, els efectius dels quals augmenten considerablement a l'hivern, o
d’altres majoritàriament estivals com l’abellerol (Merops apiaster). Cal destacar el paper importantíssim que aquests
conreus mediterranis tradicionals, majoritàriament llenyosos (oliveres, vinyes, ametllers) juguen per la conservació de la
biodiversitat, a causa de la seva gestió poc intensiva i de la gran disponibilitat de recursos tròfics i de refugi que ofereixen
a moltes espècies animals. Per exemple, l’àguila cuabarrada, una de les joies faunístiques del municipi, de ben segur
depèn per la seva alimentació de la disponbilitat dels recursos tròfis – conills i perdius – que habiten als espais agrícoles
de la perifèria de les serres.

Fotos. La perdiu i el conill són dos de les espècies pròpies dels ambients agrícoles del municipi.
Ambients urbans
Moltes espècies desenvolupen la seva activitat quotidiana dins l’entorn urbà, adaptades sovint a les pertorbacions
antropogèniques que comporta la instal·lació en aquests ambients. Els exemples més comuns són les orenetes, tant
la cuablanca com la vulgar (Delichon urbica i Hirundo rustica, respectivament), l’òliba (Tyto alba), el falciot negre
(Apus apus), el pardal comú (Passer domesticus), la garsa (Pica pica), el tudó (Columba palumbus), els estornells
(Sturnus sp.), el dragó comú (Tarentola mauritanica) o la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica) són espècies
pròpies d’aquests ambients.
Les diferents zones amb un cert grau d’acumulació d’aigua (fonts, basses, abeuradors,....), tant en els ambients
agrícoles com en els ambients urbans, són imprescindibles pels amfibis.
Les característiques de ruralitat de bona part del municipi, amb la presència de nombroses edificacions
abandonades, coves i baumes permet una notable diversitat de quiròpters cavernícoles. Cal tenir en compte que
totes les espècies de quiròpters estan protegides per la llei 3/88 i moltes espècies gaudeixen, a més de, protecció
d'àmbit europeu.
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Zones de protecció per a l’avifauna amb la finalitat de reduir els riscos d’electrocució
El Mapa d'Àrees d'Interès Faunístic i Florístic és un mapa
elaborat amb la suma de les àrees més crítiques de totes les
espècies de fauna i flora amenaçades de les quals tenim una
informació especialment detallada i més precisa que la
publicada en els diferents llibres i atles de distribució de les
espècies a tot el territori català. L'objectiu d'aquest mapa és
facilitar la consulta i els procediments, ja que en un sol mapa
es poden visionar (en color verd) totes les zones crítiques, de
risc o d'interès per la fauna i flora amenaçada, i així tenir-les en
compte per qualsevol actuació o gestió que s'hagi de fer al
territori.

Segons les bases oficials del Departament de Terriotori Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, bona part de
l’àmbit del terme, sobretot la que queda a la meitat sud i a la vessant dreta de la llera del riu Ebre està classificada
com a Àrea d’Interès Faunístic i Florístic, segons es detalla a la figura adjunta.

Zones de protecció per a l’avifauna amb la finalitat de reduir els riscos d’electrocució
Segons les bases oficials del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya bona part
del terme, menys l’extrem nord-oriental, es troba afectat
per la categoria de protecció de Zona de protecció per a
l’avifauna amb la finalitat de reduir els riscos
d’electrocució. Aquestes zones de protecció per a
l’avifauna amb la finalitat de reduir els riscos
d’electrocució i de col·lisió amb les línies elèctriques
d’alta tensió i s’han cartografiat tenint en compte la
incorporació de les zones ZEPA de Xarxa Natura 2000
junt als àmbits d’actuació dels plans de recuperació
d’aus i de les zones més sensibles per a les aus
amenaçades de Catalunya.
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3.2.6. Connectivitat ecològica
La connectivitat ecològica al terme de Riba-roja es dóna arreu de la seva matriu biofísica lliure no urbanitzada i al
llarg del riu Ebre; en aquest darrer cas, la continuïtat de la connectivitat quedà força interrompuda per la presa de
l’embassament.
Segons l’estudi Proposta de delimitació del àmbits de connectivitat entre els espais d’interès natural de PEIN i Xarxa
Natura 2000 (Arda, 2007) en el municipi de Riba-roja, i considerada en la cartografia del planejament territorial de
referencia (el PTP de les Terres de l’Ebre) els principals àmbits amb funció de connectivitat ecològica que hi ha al
municipi són dos:
-Zona 128 Serra de Gorraptes- Almatret: en la zona de la serra de Riba-roja i fins l’espai protegit “Ribera de l’Ebre”
a Flix.
-Zona 129. Connexió Tossals d’Almatret - Riba-roja - Ribera d’Algars. Espai morfològicament allargat que
connecta l’espai XN2000.
Figura. Principals àmbits amb funció de connectivitat ecològica al municipi de Riba-roja

Font: PTP de les Terres de l’Ebre
El planejament territorial de referència, el Pla Territorial de les Terres de l’Ebre, integra aquests espais connectors
així com altres zones d’interès ambiental en la categoria de sòl de protecció especial.
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Figura. Avaluació de la permeabilitat ecològica en el context de les infrastructures existents i previstes

Font: PTP de les Terres de l’Ebre
Segons informe realitzat per l’Institut Català per a la Conservació dels Rapinyaires (ICRA) l’any 2002 en motiu de la
infrastructura d’evaquació de l’energia renovable de la Terra Alta, Riba-roja forma part d’una ruta migratòria d’aus
que enllaça la Serralada Prelitoral catalana amb el Sistema Ibèric.
Segons les Bases per a les Directrius de Connectivitat Ecològica de Catalunya (2006) existeixen dues qüestions
clau pel que fa als espais agraris en relació la connectivitat ecològica: la importància de conservar i restaurar, si
s’escau, els marges vegetats entre parcel·les, les fileres d’arbres que ressegueixen camins i canals i altres elements
puntuals del paisatge, com basses i bosquets entre conreus; i la necessitat de permeabilitzar les zones agrícoles
intensives i d’evitar l’efecte barrera o trampa de certes infraestructures de regadiu (canals, basses, ...). En aquest
context, els espais agraris tenen una importància rellevant alhora de salvaguardar una sèrie de valors ecològics (fre
a l’expansió urbana, creació de corredors naturals...), productius (abastiment de nuclis urbans, agroturisme,…) i
cultural (xarxa hidràulica, paisatge, arquitectura,…) que són únics en aquests espais.
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Àrees Privades de Caça
A excepció de les forests gestionades per la Generalitat de Catalunya, tot el terme municipal forma part d’àmbits
associats a àrees privades de caça. El més extens és el de la zona central, segons es detalla i descriu en la
següent figura
ZONA NORD
Matrícula: L-10200
Nom: Almatret
Tipus: Àrea Privada de Caça
Terme municipal: Almatret, Riba Roja d'Ebre i Seròs
Comarca: Segrià, Ribera d'Ebre
Província: Lleida
Data d'actualització: 02-10-2008
Òrgan gestor: Lleida
Titular: Societat de caçadors d'Almatret
Àrea (ha):
6632.12568428

ZONA CENTRAL
Matrícula: T-10193
Nom: Sant Bartolomé
Tipus: Àrea Privada de Caça
Terme municipal: Riba Roja d'Ebre
Comarca: Ribera d'Ebre
Província: Terres de l'Ebre
Data d'actualització: 15-07-2011
Òrgan gestor: Terres de l'Ebre
Titular: Societat de Caçadors La Unió
Àrea (ha):
8468.55366490

ZONA SUD
Matrícula: T-10183
Nom: Fatarella
Tipus: Àrea Privada de Caça
Terme municipal: Villalba dels Arcs, la Fatarrella, Ascó i
Ribaroja
Comarca: Terra Alta, Ribera d'Ebre
Província: Terres de l'Ebre
Data d'actualització: 01-10-2008
Òrgan gestor: Terres de l'Ebre
Titular: Societat de Caçadors de La Fatarella
Àrea (ha):
7988.91739781

Activitat de Pesca
Tot el tram del riu Ebre està considerat com a riu de la xarxa de Rius catalans on es pot practicar la pesca. Es tracta
de zona de pesca de ciprínids (Consultar Ordre MAB/91/2003, de 4 de març, per la qual s'estableixen les espècies
objecte de pesca i es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca a les aigües
continentals de Catalunya per a la temporada 2003). Les característiques associades, tant aigües amunt com
aigües avall de l’embassament són les següents
Matrícula: EB-01, Nom de la ZPC: Embassament de Riba-roja i Flix, Longitud (km): 75.09214879440
Permís: CIPRÍNIDS Modalitat: SENSE MORT Captures: Ci Dia de descans: cap
Arts i esquers permesos: OP. S'autoritza l'ús de la sardina morta com a esquer
Societat de pescadors: S.P. La Carpa, S.P. El Lucio, S.P.E.N. Almatret, S.P. Granja d'Escarp
Nº permisos:
Límit inferior: Presa de l'embassament de Flix (pesca des de riba en territori català. Excloses illes Muselló)
Límit superior: Aiguabarreig Segre-Cinca (pesca des de riba en territori català)
Observacions: Pesca des de barca permesa a tot l'embassament. Pesca 24h. Prohibit el filetejat in situ
PER_HAB1: Tot l'any
CONCA: Ebre
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3.2.7. Paisatge

La totalitat del terme de Riba-roja forma part de la Unitat Costers de l’Ebre del Catàleg de Paisatge de les Terres de
l’Ebre, document aprovat definitivament el juliol de 2010, tal i com s’observa en la figura que es presenta tot seguit.
Figura. Unitats de Paisatge del Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre (Unitat 1. Costers de l’Ebre)

Font: Observatori del Paisatge de Catalunya
Al terme de Riba-roja, segons el Catàleg, hi destaca:
- Pel seu valor natural i ecològic: el mosaic agro-forestal i els ambients aquàtics associats a les terrasses i planes
fluvials (boscos de ribera, illes del riu, galatxos, marges del riu i barrancs). En el plànol d’elements estètics i
singulars que es presenta tot seguit es destaquen els conreus de fons de barranc (verd clar) i alguna zona forestal
(verd fosc) com a elements a considerar.
-Pel seu valor històric el patrimoni de la memòria histórica que correspon als escenaris de la Batalla de l’Ebre: tot el
territori al sud del riu Ebre dins del terme municipal forma part del “Paisatge d’Atenció Especial” d’abast regional de
la Batalla de l’Ebre tal i com s’observa en la figura que es presenta tot seguit.
-Pels seus valors religiosos i espirituals l’ermita de Sta. Madrona, l’església Sta. Magdalena de Berrús i l’església de
Sant Bartomeu.
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Figura. Valors estètics i singulars del paisatge de Riba-roja d’Ebre segons el Catàleg de Paisatge de les TTEE

Font: Observatori del Paisatge de Catalunya
Conreus de fons de barranc (verd clar) i alguna zona forestal (verd fosc)
Figura. Paisatge d’Atenció Especial de la Batalla de l’Ebre, a partir del marge dret del riu Ebre i cap al sud

Font: Observatori del Paisatge de Catalunya
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En quant a les dinàmiques del paisatge, en el terme municipal destaquen les incendis forestals i l’abandonament de
conreus com a principals aspectes a considerar, tal i com s’observa en la figura que es presenta tot seguit. La
construcció d’una xarxa de trasnport d’electricitat en sòl no urbanitzable és el principal aspecte a considerar en
l’àmbit de les dinàmiques industrials.

Figura. Principals dinàmiques de paisatge a Riba-roja d’Ebre segons el Catàleg de Paisatge de les TTEE

Font: Observatori del Paisatge de Catalunya
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Objectius de qualitat paisatgística
Tal i com esmenta el Catàleg del Paisatge de les Terres de l’Ebre, en el Conveni europeu del paisatge estableix que
els objectius de qualitat paisatgística (OQP) representen la plasmació, per part de les administracions públiques, de
les aspiracions de la col·lectivitat pel que fa a les característiques paisatgístiques del seu entorn. Els objectius de
qualitat paisatgística han de considerar, per tant, a les característiques del paisatge que la ciutadania desitja veure
reconegudes i que el planejament territorial ha de prendre en consideració. El Catàleg del Paisatge de les Terres de
l’Ebre estableix 15 objectius de qualitat paisatgística coherents amb els 10 definits per a la totalitat de Catalunya:
1. Uns assentaments urbans amb un creixement ordenat, respectuós amb la seva singularitat, amb perímetres
nítids, dimensionat d’acord amb les necessitats reals i que no comprometi el caràcter agrari dels espais circumdants.
2. Unes urbanitzacions endreçades i dotades d’elements de qualitat paisatgística.
3. Uns paisatges litorals gestionats integralment, amb unes intervencions dirigides a dotar‐los de qualitat i de noves
identitats, a la vegada que se’n millori l’accessibilitat per al gaudi i l’ús social amb respecte vers els valors naturals i
estètics que contenen.
4. Uns paisatges naturals ben conservats, amb qualitat paisatgística, i que compaginin l’activitat agropecuària,
l’extracció de recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi.
5. Uns assentaments disseminats amb unes construccions aïllades (masos, magatzems agrícoles, granges, coberts
d’eines, etc.) vinculats a la viabilitat de les explotacions agràries.
6. Unes infraestructures lineals (xarxa viària i ferroviària, conduccions de gas i d’electricitat...) integrades
paisatgísticament i que no malmetin la continuïtat paisatgística i social del territori.
7. Uns espais periurbans més ordenats que aportin nous elements d’interès en el paisatge i contribueixin a millorar
la imatge d’accés als nuclis urbans.
8. Unes àrees especialitzades (industrials, logístiques, comercials, de producció d’energia, de tractament,
abocament de residus,...) ubicades en zones visuals no preferents o notòries i dissenyades (o redissenyades) tenint
en compte els tractaments de façana i les tipologies edificatòries.
9. Uns parcs eòlics i fotovoltaics planificats amb visió de conjunt a escala regional i disposats en el paisatge en
relació amb els seus elements configuratius.
10. Uns fons escènics de qualitat que mantinguin els referents visuals i identitaris de les Terres de l’Ebre.
11. Una xarxa de miradors i itineraris paisatgístics que posin en valor les panoràmiques més rellevants i permetin
interactuar amb la diversitat i els matisos dels diferents paisatges de les Terres de l’Ebre.
12. Uns paisatges dels entorns fluvials, urbans i naturals del riu Ebre, de la resta de rius ebrencs, i del conjunt de
barrancs i rieres, que conservin els seus valors i siguin accessibles per a activitats de gaudi respectuós.
13. Un paisatge del Delta de l’Ebre vinculat a la conservació, gestió i revalorització del conreu de l’arròs, de la xarxa
de camins, canals i recs, del patrimoni arquitectònic, així com altres valors naturals, històrics, estètics i simbòlics que
aquest espai conté.
14. Un paisatge conformat per la pedra seca i per mosaics agroforestals i agraris, productiu i conservat com a
referent estètic i identitari de les Terres de l’Ebre.
15. Una arquitectura vinculada als paisatges de secà i de regadiu tradicional, a les construccions defensives i a les
construccions religioses, dotant‐los d’un contingut i significació territorial i paisatgística.
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D’aquests objectius de qualitat, els objectius 1,4, 6 (en el context de la proposta de la nova carretera), 8 (nous
àmbits industrials), 10, 11, 12, 14 i 15 s’apliquen o són aplicables al municipi de Riba‐roja en el context del
desenvolupament del nou POUM.
Impactes paisatgístics
Segons el Catàleg de Paisatges de les Terres de l’Ebre, un impacte paisatgístic important que pateix la zona del
municipi de Riba‐roja d’Ebre està associat a l’existència de línies elèctriques de 380Kv que travessen els fondos de
Riba‐roja entre Ascó i la Pobla de Massaluca.

Foto. Aspecte d’una de les línies d’alta tensió que creuen el municipi.
En

aquest

context

dels

impactes

paisatgístics cal fer referencia als incendis
forestals. L’any 2005 Riba‐roja d’Ebre va
patir un incendi de més de 500ha i l’any
2007 un de més de 100 ha. A Riba-roja
es

manifesta

un

progressiu

abandonament de conreus que produeix
una colonització per part de comunitats
vegetals arbustives amb plantes molt
piròfites, que incrementa la superfície dels
terrenys forestals i la seva continuïtat
d’una banda però també repercuteix en el
risc d’incendi. Es poden observar les
zones afectades per incendis a la figura
adjunta.
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Així mateix, segons el Catàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre, l’absència de gestió dels espais inclosos en el
Pla d’Espais Naturals, a excepció de la Reserva Natural de Sebes, a Flix, comporta el deteriorament d’aquells valors
pels quals van ser reconeguts. Un exemple d’això és el PEIN Riba‐roja, que els darrers anys ha patit constants
incendis forestals que han eliminat una part important de les bosquines de pi blanc que n’havien motivat la
declaració com a PEIN.
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3.3. SÍNTESI DELS VECTORS AMBIENTALS
3.3.1. El cicle de l’aigua
El subministre d’aigua a la població és realitzat per part de l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre a partir d’una
autorització de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per a cpatar les aigües superficials del riu Ebre segons han
informat fonts municipals. Aquest aprofitament està quantificat en un cabal màxim continu de 7 l/s i un volum màxim
anual de 220.752 m3/any, inscrit al Registre d’Aigües de la CHE amb el número 143-A (exp. 2006-RC-583). Es
disposa de dos dipòsits per al seu emmagatzemament.
L’informe final per a elaborar el Pla d’Abastament i Distribució d’Aigua en Alta a Catalunya (PSADAAC) redactat per
l’ACA l’any 2005 determina per al municipi de Riba-roja d’Ebre un consum en baixa per a la població de 248 m3/dia,
amb un rendiment de la xarxa de distribució estimat en un 65%, fet que representa un consum estimat d’alta
domèstica de 288 l/hab.dia. D’aquest informe del PSADAAC destaca el següent:


No és d’esperar problemes d’abastament, donat que la captació procedeix del riu Ebre, però cal apuntar
que la presència de macròfits (algues) i de l’espècie invasora musclo zebrat poden ocasionar la pèrdua
d’eficiència i fins i tot l’obstrucció de la captació; es proposa adequar la captació per a mantenir-la en
bones condicions o plantejar una captació de pou a l’al·luvial del riu.



En el passat s’han detectat problemes de qualitat de l’aigua respecte determinats paràmetres com
l’alumini, la’trazina i trihalometans; es recomana un seguiment continu de la qualitat de l’aigua de
subministre per a controlar el nivell de referència dels paràmetres legals.



La capacitat dels 2 dipòsits existents permet garantir un temps de regulació superior a dos dies de cabal
mig i un de cabal punta.



Respecte el rendiment, es proposa millorar el mateix mitjançant la substitució gradual de les canonades de
fibrociment i en aquells punts en què es detectin fuites.

Resta pendent la construcció d’una EDAR municipal, prevista al PSARU 2005, de forma que actualment les aigües
residuals de la població no són tractades i s’aboquen al riu Ebre mitjançant un emisari. Segons el projecte d’obra
redactat per part de l’ACA el març de 2007 relatiu a l’EDAR (amb clau S-AA-00579-P2) les seves instal·lacions es
projecten dimensionades per a tractar un cabal màxim de 520 m3/dia corresponent a una càrrega contaminant de
2600 habitants-equivalents (la població censada actualment a Riba-roja d’Ebre és d’uns 1350 habitants segons han
informat fonts de l’Ajuntament).
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3.3.2. Aspectes energètics: generació energètica, subministrament i consum
Al municipi de Riba-roja hi ha l’embassament que compta amb una central hidroeléctrica, situada al peu de la presa,
amb 4 grups de generació. Aquesta és la principal instal·lació de generació eléctrica al municipi. És propietat de
l’empresa ENDESA i té una capacitat de producció entre 800 a 1.000 milions de kWh.
La xarxa elèctrica al municipi de Riba-roja i el seu entorn immediat està formada per diverses línies elèctriques, a
causa fonamentalment de la presència de les centrals hidroelèctriques de Riba‐roja d’Ebre i Flix i de la central
nuclear d’Ascó, com a centres productors d’energia propers. Les línies elèctriques d’alta tensió que hi ha al municipi
són dues línies de 220 kV, que surten de Riba‐roja d’Ebre, una cap el nord‐oest, fins a Mequinença, i l’altra cap el
sud‐est, arribant a Flix.
Així mateix, en l’entorn més proper destaquen les 4 línies de 400 kV que surten d’Ascó cap a Aragó, de Sentmenat,
Begues i Vandelllòs. També cal destacar les línies de 150‐110 kV, entre Ascó i Flix, Erquimia (Flix), Tortosa i Reus.
Pel que fa la possible implantació de centrals eòliques al municipi, hem de fer referència a les zones d’exclusió
establertes per la Generalitat de Catalunya, al respecte.
El mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya ha estat elaborat conjuntament pels departaments
de Medi Ambient i d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya. El mapa és un annex del decret
regulador de la implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya i té naturalessa de Pla Territorial Sectorial.


Decret 174/2002

El mapa defineix 3 zones:
a) Zona incompatible (23% del territori; color vermell), que inclou:
Parcs nacionals, Paratges Naturals d’Interès Nacional i Reserves Naturals Integrals. També els parcs naturals
declarats a data d’avui.
Espais PEIN que, tot i no ser de protecció especial, tenen una superfície inferior a les 1000 Ha.
Zones d’especial Protecció de les Aus (ZEPA) i zones vitals (radi 1 Km) d’ocells rapinyaires catalogats com
amenaçats i inclosos a l'annex 1 de la Directiva Ocells. Per als ocells en perill d’extinció com ara el trencalòs, el radi
serà de 5 Km)
b) Zona d’implantació condicionada a la Declaració d'Impacte Ambiental (16,6% del territori; color groc), que
inclou:
Reserves naturals parcials.
Espais PEIN que no són de protecció especial i de superfície superior a les 1000 Ha.
Franja fronterera d’alguns grans espais naturals qualificats com a zona incompatible.
Zona d’elevada densitat d’ocells rapinyaires (engloben les principals concentracions d’àrees vitals)
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c) Zona compatible prèvia autorització ambiental (60,4% del territori; color de fons del mapa)
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Tot i així, en l’informe dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre del Departament d’Empresa i Ocupació
corresponents a la primera aprovació inicial, es va comentar el següent:
Des del Servei Territorial d’Empresa o Ocupació a les Terres de l’Ebre s’està tramitant l´autorització administrativa
del parc eòlic de Riba-roja, que consta de 16 aerogeneradors amb una potència total instal:lada al parc de 48 MW.
El projecte executiu també contempla la línia de evacuació elèctrica de 30KV des de el parc eòlic a la subestació de
la Fatarella 132/30 KV amb una longitud total d’aproximadament de 4.460 m.
La documentació facilitada per la redacció d’aquest informe es conclou que l’àrea que delimitarà el parc eòlic té com
a classificació de Sol No Urbanitzable (SNU).
La ubicació del parc eòlic facilitada pel promotor per a la tramitació de l’autorització administrativa ve definida per les
següents coordenades UTM.
Coordenades
Vèrtex Poligonal
X
Y
1
289.436 4.565,746
2
289.436 4.566,869
3
290.230 4.567,791
4
290.785 4.568,089
5
289.904 4.569,462
6
288.709 4.569,462
7
287.371 4.568,569
8
287.371 4.567,815
9
288,468 4.567,815
10
288.468 4.565,747
D’altra banda, cal esmentar que la radiació solar mitjana del municipi de Riba‐roja d’Ebre se situa al voltant dels 14
MJ/m2 (Atles climàtic digital de Catalunya), dades que representen per al municipi un potencial d’aprofitament solar
elevat. Tot i així, consultades fonts municipals, no hi ha constància de cap instal·lació per al seu aprofitament.
Tot seguit s’exposen les dades sobre consums d’energia elèctrica al municipi de Riba-roja facilitades per l’ICAEN
(període 2004-2008). Es constata un increment del consum d’energia elèctrica del sector primari i una variabilitat de
les dades del sector terciari. Els consums dels usos domèstics presenten uns valors força constants.
Taula. Consums d’energia elèctrica al municipi de Riba-roja

Primari

2004

2005

2006

2007

2008

307.081

324.476

322.457

363.562

423.155

Industrial

SE

108.366

SE

SE

42.307

Construcció i obres públiques

SE

112

SE

SE

48.000

Terciari

1.204.444

1.260.159

1.928.626

904.202

1.498.623

Usos domèstics

2.871.154

2.996.598

3.042.736

2.882.482

2.876.383

Total

4.492.990

4.689.711

5.416.952

4.272.646

4.888.468

Font: ICAEN, SE: sense estimar
Fonts de l’Ajuntament confirmen que el municipi no ha desenvolupat cap ordenança solar per tal de promocionar la
instal·lació i ús d’instal·lacions solars tèrmiques o fotovoltaiques. En aquest sentit, les noves actuacions es basen en
el Decret d’ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya i el Codi Tècnic de l’edificació d’àmbit estatal. D’acord amb
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aquestes noves reglamentacions, la instal·lació de plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques en noves edificacions
serà obligatòria en determinats casos, tals com:
-Els habitatges unifamiliars aïllats hauran de disposar d’energia solar tèrmica per a la producció d’ACS. La resta
d’edificis, tant públics com privats, també hauran de disposar de plaques solars tèrmiques si la seva demanda diària
d’ACS és 50 litres/dia a una temperatura de referència de 60 ºC.
-Els edificis següents hauran de disposar d’energia solar fotovoltaica i la potencia pic a instal·lar serà com a mínim
de 5 kWp, sempre que superin els següents límits:
► 5.000 m2 construïts en cas d’hipermercats.
► 3.000 m2 construïts en cas de centres d’oci.
► 10.000 m2 construïts en cas de grans magatzems o pavellons i recintes firals.
► 4.000 m2 construïts en cas d’oficines
► Hotels de més de 100 places.
► Hospitals i clíniques de més de 100 llits.
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3.3.3. Residus municipals

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre entre els anys 1995 i 1996 va impulsar la creació del Consorci per a la
Gestió de Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta, del qual en forma part.
El Consorci per a la Gestió dels Residus de les Comarques del Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, està format
per 7 socis, l’Agència de Residus de Catalunya, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, el Consell Comarcal de la
Terra Alta, el Consell Comarcal del Priorat, l’Ajuntament de la Fatarella, l’Ajuntament de Batea i l’Ajuntament de
Gandesa. En l’actualitat, i des del 1998, el Consorci presta als municipis del seu àmbit d’actuació el servei de
recollida i transport de cada municipi fins al seu destí final (ja sigui a l’abocador, planta de compostatge o
recuperador). L’any 2002 van entrar en servei dues deixalleries comarcals a Flix i Móra d’Ebre, les quals són un
recurs bàsic de la recuperació de residus especials i voluminosos. Actualment el Consorci ja compta amb 4
deixalleries, les dues esmentades anteriorment, la deixalleria
municipal de Falset i la deixalleria municipal d’Ascó. Les 4
deixalleries són del tipus A, per un nombre potencial d’habitants
per deixalleria d’entre 5.000 i 10.000 habitants. El Consorci
presta els seus serveis a 48 municipis de les tres comarques.
A Riba‐roja, els residus són recollits de manera selectiva i els
contenidors es troben soterrats arreu del casc urbà.
Els productes de la recollida selectiva són gestionats en diferents plantes:
 Els envasos es porten a una Planta de Constantí (Tarragonès).
 El paper i el cartró es gestionen a una instal·lació de Lleida.
 La fracció orgànica es gestiona a la planta de Botarell (Baix Camp).
 El vidre es gestiona a una planta de Barcelona.
 La fracció rebuig és gestionada a l’abocador comarcal a Mora d’Ebre.
 La deixalleria més propera es troba al municipi veí de Flix i el dipòsit controlat de runes més proper es
troba a Vinebre.
Les darreres dades disponibles de producció de residus municipals que facilita l’Agència de Residus de Catalunya
són de l’any 2010 i es presenten tot seguit a nivell municipal i en el context comarcal:
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Taula. Producció de residus municipals per fraccions a la comarca de la Ribera d’Ebre (any 2010)
Municipi

Padró
2010

Matèria
orgànica

Poda i
jardineria

Paper i
cartró

Vidre

Envasos
lleugers

Residus
%
voluminosos Rec.Sel.
s/total

%Fracció
Resta /
Total

Generació
(total)

Kg/hab/dia

ASCÓ

1.634

94,74

51,76

109,33

89,45

45,54

100,94

60,90

39,10

1.075,34

1,80

BENISSANET

1.263

63,17

36,23

77,92

60,63

31,28

70,66

52,77

47,23

661,36

1,43

FLIX

4.061

235,87

111,84

331,22

208,67

130,59

160,96

56,15

43,85

2.145,47

1,45

594

96,06

-

32,71

19,83

14,17

-

68,73

31,27

236,83

1,09

1.022

99,70

6,04

59,59

38,35

25,39

11,78

62,75

37,25

386,27

1,04

798

143,90

6,04

45,90

30,05

19,46

11,78

84,98

15,02

304,38

1,05

MÓRA D'EBRE

5.795

285,58

199,25

364,45

294,62

144,27

388,61

53,74

46,26

3.213,69

1,52

MÓRA LA NOVA

3.238

158,40

36,23

102,88

158,48

57,23

70,66

39,69

60,31

1.494,05

1,26

PALMA D'EBRE

425

-

-

22,44

13,60

9,72

-

22,61

77,39

202,41

1,30

RASQUERA

966

78,55

3,02

52,72

33,07

22,63

5,89

67,18

32,82

292,72

0,83

RIBA-ROJA D'EBRE

1.336

128,71

19,74

92,41

57,41

37,75

28,40

56,17

43,83

656,82

1,35

TIVISSA

1.812

74,26

9,06

101,12

64,65

43,17

17,66

40,54

59,46

770,10

1,16

TORRE DE
L'ESPANYOL

679

163,87

-

36,84

22,33

15,95

-

73,85

26,15

323,64

1,31

VINEBRE

459

20,41

-

26,25

15,91

11,36

-

30,67

69,33

241,11

1,44

479,20 1.455,77 1.107,06

608,50

867,32

53,56

46,44 12.004,18

1,37

GARCIA
GINESTAR
MIRAVET

TOTAL

24.082 1.643,22

Com s’observa a la taula, el municipi de Riba-roja presenta amb una dada de 1,35 Kgs per habitant diari una generació de residus una mica inferior a la mitjana comarcal i amb un percentatge
del 56% de recollida selectiva un valor un xic superior a la mitjana comarcal.
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El Consorci per la Gestió dels Residus Municipals de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat facilita dades més
actualitzades sobre producció de residus per municipi i desglossades per mesos en relació les 5 fraccions de la
recollida selectiva. Tot seguit en presentem les dades de l’any 2011 i dels primers mesos d’aquest any 2012 al
municipi de Riba-roja d’Ebre:
Taula. Producció de residus municipals per fraccions al municipi de Riba-roja d’Ebre (any 2011)
Mes
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

Rebuig
19.122
18.703
22.282
23.000
28.404
28.415
24.733
30.672
24.597
21.452
16.982
22.084

Orgànica
8.877
6.800
10.747
10.520
18.395
11.957
15.380
13.191
12.432
7.500
10.406
8.146

Vidre
3.015
3.170
3.014
1.243
5.374
2.160
3.423
4.753
1.716
3.805
2.362
4.020

TOTAL

280.446

134.351

38.055

P/C
6.125
4.724
6.490
5.618
6.486
5.292
6.081
5.667
5.254
6.049
5.246
5.746

Envasos
2.263
2.225
2.634
2.307
2.550
2.436
2.621
3.214
2.852
2.739
2.774
2.328

68.778

30.943

Font: www.consorci3comarques.org

Taula. Producció de residus municipals per fraccions al municipi de Riba-roja d’Ebre (any 2012)
Mes
gener
febrer
març
abril

Rebuig
19.074
17.122
22.831
25.402

Orgànica
10.927
8.614
10.210
9.162

Vidre
2.520
3.568
2.307
2.989

84.429

38.913

11.384

TOTAL

P/C

5.672
7.584
6.327
7.522

Envasos
2.492
2.155
2.799
3.069

27.105

10.515

Font: www.consorci3comarques.org
Per altra banda cal fer referència al Projecte de “Centre de Valorització i Disposició de Residus de classe II” ubicat al
nord-est del terme municipal i que disposa d’aprovació definitiva per part de l’Agència de Residus de la Generalitat
de Catalunya en data 15-3-2012. La referència i ubicació d’aquesta instal·lació es recull en la documentació del nou
POUM.
3.3.4. Qualitat de l’aire
A les Terres de l’Ebre trobem diversos punts de control de la Zona de Qualitat de l’aire 15 (ZQA 15: Terres de
l’Ebre); els punts de control més propers a Riba-roja són a Flix (un parell de punts, un situat a la caserna de la
Guàrdia Civil i l’altre a l’escola Bressol) que mesuren les concentracions de HCl i Cl2. Aquesta ZQA es caracteritza
per presentar unes condicions de dispersió subjectes a la morfologia de la Vall de l’Ebre, que actua tant pel vent de
ponent com per les brises.
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Segons l’informe del balanç de la
qualitat de l’aire a Catalunya per
l’any

2010

elaborat

pel

Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, la qualitat de l’airea la
Zona de qualitat de l’aire 15,
Terres de l’Ebre es el següent:
 els valors mesurats pel diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules en
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres, el
benzè, el plom i el clor estan per sota dels valors límit establerts a la normativa vigent.
 respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han superat els valors objectiu
establerts a la legislació.
 pel que fa als nivells d’ozó troposfèric mesurats són superiors al valor objectiu de protección de la salut
humana d’aplicació a partir de l’any 2013 en 4 dels 5 punts de mesurament d’aquesta zona ubicats als
Guiamets, Gandesa, la Sénia i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (los Dedalts). No s’ha detectat cap
superació del llindar d’informació horari a la població, ni del llindar d’alerta.
 pel que fa a les mesures de clorur d’hidrogen s’han detectat en total tres superacions del valor de límit diari
en les 2 estacions de mesurament de la XVPCA, igual que durant l’any 2009.
 respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants, a partir de l’inventari d’emissions i les
condicions de dispersió de la zona, s’estima que els nivells són inferiors als valors límit.
Per altra banda, els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCT) constitueixen una eina que permet
avaluar la incidència dels contaminants emesos a l’atmosfera en una zona determinada. Aquests són elaborats pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge atenent a la Llei de Protecció de l’Ambient 22/1983 del 21 de novembre
de la Generalitat de Catalunya i pel Decret 322/87 del 23 de Setembre. En relació a la capacitat i vulnerabilitat del
territori a la zona d’estudi, segons aquests mapes s’observa una elevada capacitat i una vulnerabilitat molt baixa per
als contaminants analitzats (CO, SO2, NOx, PST). Per tant, des del punt de vista de la qualitat atmosfèrica, l’activitat
industrial present a Ribaroja no suposa ara per ara un problema. Així mateix, les vies de comunicació situades en la
zona del municipi presenten una densitat de vehicles relativament baixa, per la qual cosa no incideix de forma
rellevant en la contaminació per partícules. En general, es pot afirmar que els nivells dels contaminants atmosfèrics
a la zona són mínims, ja que, tal i com s’ha comentat prèviament, es tracta d’un entorn rural i amb un baix
desenvolupament industrial.
Així, les característiques del territori de Riba-roja fan que els principals nivells d’emissions provinguin de les activitats
que es desenvolupen en el casc urbà, del trànsit de vehicles i de la relativa proximitat a centres amb indústria com
Flix i Ascó.
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Les actuacions destinades a controlar les emissions generades per la central nuclear d’Ascó es recullen en els
Programes de Vigilància Radiològica Ambiental (PVRA), aprovats i inspeccionats periòdicament pel Consell de
Seguretat Nuclear (CSN).
El recent anunci de construcció d’una potent central de cicle combinat al municipi és un element que pot canviar
signfiicativament els paràmetres definitoris de la qualitat de l’aira i lògicament haurà de ser un dels principals
aspectes a estudiar i treballar en el context d’aquest projecte.
Contaminació lluminosa
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el 19 de desembre de 2007,
el Mapa que estableix les zones de protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa a Catalunya,
seguint els criteris que estableix la Llei 6/2001 i el Decret 82/2005. El Mapa contempla 4 zones de protecció,
atenent, d'una banda, la necessitat de mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa
l'activitat humana, i, de l'altra, la protecció, tant com sigui possible, dels espais naturals i la visió del cel a la nit. En
aquest mapa s’estableixen 4 categories de protecció envers la contaminació lumínica:


Zona E4.Protecció menor. Zona urbana d'ús intensiu a la nit que es troba a més de 2km d'una zona E1.



Zona E3. Protecció moderada. Zona E3 és la zona urbana o urbanitzable del planejament urbanístic.



Zona E2. Protecció alta. Zona E2 és la zona no urbanitzable del planejament urbanístic que no pertany al grup
de zones protegides E1.



Zona E1. Protecció màxima. Són les àrees incloses en la Xarxa Natura 2000, el Pla d'Espais d'Interès Natural,
els Espais Naturals de Protecció Especial.

Figura. Zonificació del territori en relació la prevenció de la contaminació lluminosa
En el cas de Riba-roja d’Ebre, l’àmbit afectat per Xarxa
Natura 2000 disposa de grau de protecció alta (zona E1), la
resta de terme municipal - a excepció del casc urbà que té
qualificació de zona E3 protecció moderada- disposa de
categoria de grau de protecció zona alta (E2).
Font: Generalitat de Catalunya

Contaminació acústica
La llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica té en consideració la contaminació
acústica des del punt de les immissions; la delimitació del territori en zones de sensibilitat acústica en funció d’uns
objectius de qualitat; la regulació d’un règim específic per a les infraestructures de transport, amb l’establiment de
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zones de soroll per a garantir uns mínims de qualitat acústica en les noves construccions i amb l’establiment de
mesures per a minimitzar l’impacte acústic en les construccions existents afectades per sorolls i vibracions. A més
es determinen els continguts mínims dels estudis d’impacte acústic que han d’acompanyar els projectes d’activitats i
de construcció d’infraestructures susceptibles de generar sorolls i vibracions. Aquesta zonificació és primordial atès
que els objectius de qualitat acústica a assolir es determinen a partir d’aquesta.
Seguint les consideracions establertes en la llei 16/2002 esmentada, així com l’establert al Decret 245/2005 pel qual
es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica del territori, ha estat elaborat el Mapa acústic
del municipi de Riba‐roja d’Ebre.
Aquest mapa mostra una sensibilitat acústica en el seu centre urbà molt alta, amb nivells menors a 55 dB(A).
Aquesta zona de sensibilitat acústica molt alta inclou les zones del municipi on s’ubiquen edificacions sensibles com
ara els centres educatius (CEIP Sant Agustí), el Consultori Mèdic, centres culturals (Llar de Jubilats, Casal de
cultura jove...) el centre antic i els habitatges d’ús residencial.
L’entrada al municipi per la carretera de Ribaroja, així com trams situats a les rodalies del carrer de Santa Madrona
de pas de vehicles, tenen una sensibilitat acústica moderada menor a 60 dB(A). En general, però, es tracta d’una
zona tranquil·la on el soroll tan sols s’incrementa com a conseqüència del treball de la maquinària agrícola.
Figura. Mapa de Capacitat Acústica del nucli de Riba-roja amb les zones de sensibilitat acústica

Font: Generalitat de Catalunya
Apart de la carretera de Riba‐roja, la infraestructura de transport més propera al municipi de Riba‐roja d’Ebre es la
carretera C12. Segons la campanya 2005‐2006 duta a terme per mesurar el nivell soroll de la xarxa bàsica de
carreteres de Catalunya, el punt de control més proper al municipi de Riba‐roja es troba en el municipi de Flix. Els
resultats mostren uns nivells de sorolls baixos.
63

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

Síntesi dels aspectes ambientals rellevants

En quant a les infraestructures ferroviàries,
Riba‐roja és l’última estació de la línia Ca3. Els
anys 2007‐2008 es va portar a terme una
campanya consistent en determinar els nivells
globals d’immissió sonora a l’ambient exterior
corresponents a cadascun dels trams de les vies
ferroviàries catalanes. Per a la línia ferroviària
Ca3, amb estació d’origen Reus i estació final
Riba‐roja d’Ebre, els resultats del control acústic
mostren també uns nivells de soroll baixos.
Contaminació electromagnètica
La contaminació electromagnètica és la contaminació produïda per radiacions de l’espectre electromagnètic
generades per equips electrònics i altres elements producte de l’activitat humana. Infraestructures que generen
radiació electromagnètica són les instal·lacions de transports d’energia com per exemple les torres d’alta tensió, els
centres de transformació de voltatges i les instal·lacions de radiocomunicació.
En relació a les instal·lacions de radiocomunicació de telefonia mòbil, les antenes al municipi estan situades de
forma agrupada a l’entorn dels dipòsits d’aigua situats als afores del nucli urbà.
Preguntat els serveis tècnics de l’Ajuntament de Riba-roja sobre l’existència d’estudis de radiació al municipi s’ha
comentat la no constància dels mateixos.

64

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

Síntesi dels aspectes ambientals rellevants

3.3.5. Riscos ambientals
Risc d’incendi forestal
Tot el terme de Riba-roja d’Ebre està considerat com a municipi d’lat risc d’inendi forestal segons el Decret 64/1995,
de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestal.
Segons dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge i la classificació de les zones arbrades en funció dels
Models de Combustible (propagació del foc dins d’una estructura de vegetació) i dels Models d’inflamabilitat (risc
d’ignició), les zones amb risc molt alt i risc alt d’incendi es corresponen amb tipus de matollars més inflamables o
amb restes de tallades i amb plantes més altes (quantitat de combustible: 10‐15 Mg/ha), a les que el foc es propaga
pel matollar (més inflamable) en condicions de vent.
Hi ha una part important del terme municipal, concretament l’àmbit territorial al su del riu Ebre, que es troba inclosa
dins un perímetre de protecció prioritari per incendis de la Generalitat de Catalunya tal i com mostra la següent
figura.
Figura. Perímetre de protecció Prioritària enfornt incendis forestals a Riba-roja d’Ebre

L’àmbit que queda al sud del traçat del
riu Ebre fins a final de terme es troba
inclòs dins del perímetre de protecció
prioroitari per incendis de la Generalitat
de Catalunya corresponent al “BerrúsLa Fatarella- Riba-roja d’Ebre”.

Font: Generalitat de Catalunya
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Risc sísmic
En relació la sismicitat tenim que el municipi se situa en
una zona geològica (zona I) on els terràtremols i sismes
que s’hi poden produir poden tenir intensitat mitja, amb
una intensitat màxima de sisme prevista de VI en l’escala
MSK segons les dades recollides del Pla Especial
d’Emergències Sísmiques de Catalunya (SISMICAT) i
mitigable si s’apliquen les Normes Sismoresistents
reguladores en les construccions i les obres civils.

Font: IGC

Altres riscos geològics
L’Institut Geològic de Catalunya (IGC) no disposa d’informació sobre els riscos geològics presents al municipi de
Ribaroja d’Ebre, més enllà del risc de sismicitat ja comentat.
En el context dels riscos geològics s’estudien els següents fenòmens: desprendiments (caigudes de blocs),
esllavissades, fluxos torrencials (corrents d’arrossegalls), esfondraments (subsidiències i col·lapses) i sismicitat.
En l’entorn urbà i periurbà d’intervenció del POUM de Riba-roja no s’observen riscos geològics significatius.
Els fenòmens de riscos geològics més significatius a Riba-roja d’Ebre es donen en les vessants de la làmina d’aigua
de l’embassament i de les torrenteres i barrancs de la xarxa hidrográfica del terme; els processos fluvials d’erosió
actual originen l’aparició de barrancs d’incisió lineal, que en ocasions es converteixen en xaragalls.
El procés erosiu es fa evident en diversos indrets del municipi, on s’han acumulat dipòsits de graves i determinades
morfologies aplanades que apareixen alineades en una determinada cota; en alguns casos la intensitat del procés
erosiu ha estat tan gran que els dipòsits de graves desapareixen de la ubicació original i passen a formar part dels
vessants de la vall com a runams.
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Risc hidràulic
En el context d’aquest apartat s’ha consultat el Pla d’emergència de protecció civil per inundacions a Catalunya
(INUNCAT) i el Pla d’Estudis Fluvial de Catalunya (PEFCAT), els quals identifiquen les zones inundables arreu del
territori català. A partir de les zones inundables, i mitjançant els criteris de vulnerabilitat definits en aquests Plans,
s’ha establert un nivell de risc general per a cada municipi de Catalunya.
L’Annex 8.7. de l’INUNCAT “Caracterització dels municipis segons el risc i la obligatorietat o recomanació a elaborar
el PAM per inundacions” estableix per al municipi de Riba-roja d’Ebre un nivell de risc moderat i recomana elaborar
un PAM (Pla d’Actuació Municipal) per a inundacions que ha de ser homologat per la Comissió de Protecció Civil del
Govern de la Generalitat de Catalunya.
L’INUNCAT detecta en el terme municipal de Riba-roja d’Ebre 4 punts crítics relatius a inundacions en zones
rústiques ocasionades per avingudes amb un període de retorn entre 10 i 25 anys (cabal inferior a 3000 m3/s) als
quals assigna un perill baix, ja que només resularien afectats camps de cultiu i uns pocs masos i magatzems
agrícoles. Aquests punts tenen la codificació EB-L43125-01, EB-L43125-02, EB-L43125-03 i EB-L43125-04.
En el context de la redacció del nou POUM s’ha sol·licitat per part dels redactors del mateix a l’ACA, les cotes de
calat de la zona inundable per als períodes de retorn de 500 i 100 anys per a mantenir la classificació de sòl no
urbanitzable per als terrenys inundables i dins d’aquesta adequar els usos a implantar amb el que determini la
normativa reguladora vigent; al respecte es recorda que per implantar nous usos o activitats dins les zones amb risc
per inundació cal disposar del corresponent informe emès per la Direcció General de Protecció Civil en relació la
compatibilitat per implantar nous elements vulnerables amb la gestió del risc. En aquest context cal recordar que per
sota de la cota de T=100 anys no es pot construir, assignant als terrenys per sota d’aquesta cota la clau urbanística
de “sistema hidrogràfic” i que en la cota entre T=100 anys i T=500 anys s’han de complir els Plans d’Emergència de
Protecció Civil, que recordem és responsabilitat de l’Ajuntament. Aquestes informacions s’incorporen a la cartografia
del POUM i a la normativa del mateix.
Risc tecnològic
Els principals riscos ambientals derivats de la tecnología que tenim al municipi de Riba-roja d’Ebre són el risc químic
derivat del transport de mercaderies perilloses en ferrocarril, el risc associat a la indústria química de Flix i el risc
associat a la Central Nuclear d’Ascó.
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-Risc químic derivat del transport de mercaderies perilloses en ferrocarril:
El Pla de protecció civil per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya
(TRANSCAT) estableix les zones de Catalunya on el risc és més elevat. Segons el TRANSCAT s’han de deixar
500m de franja de seguretat al voltants de les vies de ferrocarril amb flux de mercaderies perilloses, com pot ser el
cas de la via Reus –la Pobla de Massaluca, que creua el municipi. La comunicació del risc s’ha de produir per part
de l’Ajuntament.
- Risc associat a la indústria química de Flix, aigües avall del riu Ebre:
En aquest sentit, el Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT) classifica el municipi de
Riba‐roja com un dels municipis afectats, dins de la “zona d’intervenció d’instal·lacions industrials”. Es recomana
realitzar el PAM PLASEQAT corresponent. Les substancies perilloses d’aquesta instal·lació són les següents: clor,
àcid clorhídric, cloroform, diclorometà, hidrogen, metanol, gasos liquats extremadament inflamables i gas natural.
Aquestes substàncies són classificades com a tòxiques, extremadament inflamables per part de normativa
reguladora.
- La Central Nuclear d’Ascó:
El municipi de Riba‐roja es troba dintre del perímetre de risc nuclear. Concretament, segons el Pla d’emergència
nuclear exterior de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs (PENTA), la vil·la de Riba-roja es troba dintre de la
Subzona IC que correspon al cercle entre 5 i 10 kms de radi concèntric a la central nuclear d’Ascó. Segons el
PENTA, en la zona ubicada entre 5 i 10 km respecte de la central nuclear d’Ascó, el creixement es limitarà a la
presència màxima de 20.000 persones. El PENTA contempla les actuacions a seguir per tal de donar resposta a les
situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública que puguin derivar‐se d’accidents en les centrals
nuclears d'Ascó i Vandellòs en operació o parada mentre emmagatzemin combustible gastat. L’actuació municipal
en cas d’emergència comprèn les següents operacions: Alertar, informar i donar avisos a la población; Col·laborar
amb els serveis dels grups operatius en l’aplicació de les mesures de protecció a la población; Facilitar la distribució
de les substàncies per a la profilaxi radiológica; Facilitar el confinament i abastament a la població confinada;
Transmetre, rebre i enregistrar les comunicacions durant l’emergència.
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Figura: Risc tecnològic catalogat al municipi de Riba-roja d’Ebre

Font: Pla Territorial de les Terres de l’Ebre, Generalitat de Catalunya
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